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ABSTRAK
PENGARUH PRAKTIKUM VIRTUAL TERHADAP PENINGKATAN
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PADA MATERI SISTEM
PEREDARAN DARAH SISWA KELAS XI SMA
NEGERI 10 BANDAR LAMPUNG
Oleh:
Reni Hidayah
Masalah yang terjadi dilapangan ialah Guru biologi SMA Negeri 10 Bandar
Lampung jarang melakukan kegiatan praktikum dikarenakan keterbatasan alat dan
bahan serta keterbatasan waktu dalam jam pelajaran sehingga kegiatan praktikum
ditiadakan dan guru belum pernah menerapkan pembelajaran praktikum virtual dalam
proses pembelajaran. Pada saat pembelajaran kemampuan berpikir kritis siswa
cenderung masih rendah dikarenakan hasil rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa
dibawah 70%. Dengan adanya masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah
seberapa besar pengaruh praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan berpikir
kritis siswa. Penelitian ini untuk melihat bagaimana guru bisa menerapkan
pembelajaran praktikum virtual berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan
berpikir kritis siswa.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode week
experiment Design. Desain yang digunakan yaitu The One-Group Pretest-Posttest
Design. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tes, angket, dan
dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA
Negeri 10 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan tiga kelas, satu kelas
sebagai kelas penelitian dan dua kelas lainnya sebagai kelas replikasi untuk
memperkuat hasil penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui pencapaian nilai rata-rata pretest di
kelas penelitian 1 sebesar 45,70 dan nilai rata-rata posttest sebesar 80,30 dengan Ngain 0,62. Pada kelas penelitian 2 diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 44,67 dan
nilai rata-rata posttest sebesar 81,83 dengan N-gain 0,65, sedangkan pada kelas
penelitian 3 diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 45,13 dan nilai rata-rata posttest
sebesar 82,93 dengan N-gain 0,68. Uji t paired-samples kemampuan berpikir kritis
untuk nilai N-Gain diperoleh Sig.(2-tailed) 0,00 < α (0,05), maka H0 ditolak dan H1
diterima. Berdasarkan uji korelasi linear kelas penelitian 1 praktikum virtual
berkontribusi sebesar 79% terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa,
untuk kelas penelitian 2 praktikum virtual berkontribusi sebesar 83% dan untuk kelas
penelitian 3 praktikum virtual berkontribusi sebesar 81%.
Kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa praktikum virtual berpengaruh
terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI SMA Negeri 10
Bandar Lampung.
Kata Kunci : Praktikum Virtual, Kemampuan Berpikir Kritis
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Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami,
Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau,
Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (Q.S. Ali imran: 190-191)1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, ( Jakarta: PT Insan Media Pustaka,
2013), h.75.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu semakin pesat.
Fenomena tersebut mengakibatkan adanya persaingan dalam berbagai bidang
kehidupan, salah satu di antaranya bidang pendidikan. Untuk mencetak Sumber Daya
Manusia yang berkualitas diperlukan adanya peningkatan mutu pendidikan. Dalam
hal ini keberhasilan pendidikan tak lepas dari peran sekolah.
Proses kegiatan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan merupakan
realisasi dari perwujudan Undang-Undang pendidikan nasional. Berdasarkan
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 dijelaskan, bahwa:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar
menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.1
Tujuan pendidikan nasional ini merupakan rumusan mengenai kualitas
manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh
karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan
pendidikan karakter bangsa, termasuk dalam mata pelajaran biologi.
1

UU Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 5.
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Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 125, yang berbunyi:

           
             
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl:
125)2
Sesuai dengan Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125 jelaslah bahwasanya
seorang guru harus mengajarkan ilmu kepada siswa dengan cara yang baik dan
berdiskusi untuk bertukar pikiran serta melatih siswa untuk mampu menghargai
pendapat dari siswa yang lain. Seorang guru dituntut untuk menciptakan suasana
yang menyenangkan sehingga siswa merasa nyaman pada setiap pembelajaran dan
diharapkan siswa akan memiliki pemahaman dalam pembelajaran.
Pembelajaran biologi di sekolah seharusnya mengacu pada tiga hakikat sains,
yaitu sikap, proses dan produk. Sikap yang dimaksud adalah sikap sebagai scientist,
proses yang dimaksud adalah bagaimana seseorang memperoleh konsep yang
dipelajari dan produk yang dimaksud adalah hasil yang diperoleh dapat berupa
konsep, bahkan teori baru. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Cain dan Evan
bahwa:

2

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, ( Jakarta: PT Insan Media Pustaka,
2013), h. 281.
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Sains, termasuk biologi, mengandung empat hal, yaitu konten atau produk,
proses atau metode, sikap, dan teknologi. Keempat hal ini seharusnya tercakup
dalam proses pembelajaran. Pembelajaran biologi tidak hanya meliputi konsep,
prinsip, atau pun teori, tetapi juga ada proses sains yang diajarkan melalui
praktikum.3
Kegiatan praktikum dapat menjadi salah satu kegiatan pembelajaran yang
dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran biologi karena menekankan
pada pengalaman langsung. Menurut Woolnough dan Allsop, empat alasan
pentingnya kegiatan praktikum IPA, khususnya biologi yaitu: (1) praktikum dapat
membangkitkan motivasi belajar IPA bagi siswa, karena siswa diberi kesempatan
untuk memenuhi dorongan rasa ingin tahu dan ingin bisa; (2) praktikum dapat
mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen; (3) praktikum dapat
menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah; (4) praktikum dapat menunjang materi
pelajaran.4 Kegiatan praktikum memberikan kesempatan kepada siswa untuk
membuktikan teori bahkan menemukan teori. Selain itu, praktikum dalam
pembelajaran biologi dapat membentuk ilustrasi bagi konsep dan prinsip biologi.
Selain itu dalam penelitian ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
juga memiliki peran penting dalam pembelajaran biologi. Menurut Muniati,
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memungkinkan pembelajaran biologi
dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar Biologi (multisensory), baik
audio, visual, maupun kinestetik. Dengan kemajuan Teknologi Informasi dan
3

Nisa Rasyida “Efektivitas Pengembangan Praktikum Virtual Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Kritis Dan Sikap Ilmiah Siswa SMA Pada Konsep Metagenesis Tumbuhan
Lumut Dan Paku”, Jurnal penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, h.268.
4
Rustaman, N.Y, et. al. Strategi Belajar Mengajar Biologi Common Text Book. (Bandung:
FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, 2003),h. 160-161.
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Komunikasi memungkinkan pembelajaran biologi disampaikan secara interaktif dan
simulatif sehingga memungkinkan siswa belajar secara aktif. Selain itu,
memungkinkan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi (seperti problem
solving, pengambilan keputusan, dll.) serta secara tidak langsung meningkatkan
keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan dan
pemanfaatan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
dapat bersifat off-line maupun on-line yang dalam hal ini diaplikasikan melalui
praktikum virtual.
Praktikum virtual merupakan kegiatan praktikum dengan memanfaatkan
simulasi komputer menggunakan laboratorium virtual. Permasalahan yang berkaitan
dengan waktu dan tempat melakukan kegiatan praktikum di laboratorium dapat
diatasi dengan adanya praktikum virtual. karena praktikum virtual dapat memberikan
keluwesan (flexibility) terhadap waktu dan tempat dalam melakukannya. Selain itu,
diharapkan dengan pembelajaran praktikum virtual pada materi sistem peredaran
darah manusia sub materi sistem penggolongan darah, siswa seolah-olah dapat
melakukan percobaan pada keadaan aslinya, sehingga memberikan pengaruh baik
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis merupakan
kemampuan yang dimiliki individu untuk melakukan klasifikasi dasar, membangun
keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat klarifikasi dasar, membuat klasifikasi
lanjut dan menyusun strategi dan taktik.
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Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan penulis di kelas XI SMA Negeri
10 Bandar Lampung pada tanggal 19 Februari 2016, ibu Maryati mengatakan bahwa
pada kegiatan praktikum, khususnya praktikum biologi guru memberikan materi
dengan metode yang bersifat teacher-centered, yakni guru menjadi pusat proses
pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional dan proses pembelajaran
hanya dilakukan didalam kelas.5 Selain itu Guru belum pernah menerapkan kegiatan
praktikum virtual dalam proses pembelaran.
Kegiatan praktikum biologi jarang dilakukan oleh guru karena beberapa
alasan, seperti kemampuan dalam mengelola strategi pembelajaran yang terbatas,
alokasi waktu kurang efisien, fasilitas laboratorium yang memadai namun penyerahan
pengaturan dan tanggung jawab laboratorium pada satu guru, sehingga membatasi
ruang gerak guru lain untuk melakukan praktikum sehingga praktikum hanya
dilakukan diluar laboratorium, akhirnya tidak jarang guru mengganti kegiatan
praktikum dengan kegiatan ceramah didalam kelas. Selain itu alat dan bahan yang
tersedia dalam laboratorium biologi masih kurang lengkap karena belum ada
penambahan atau penggantian alat dan bahan yang rusak atau kadaluarsa sehingga
kegiatan praktikum belum bisa terlaksana secara optimal. Pada penyampaian materi
sistem peredaran darah manusia khususnya pada sistem golongan darah belum pernah
dilakukan sebelumnya dikarenakan selain mahalnya biaya alat dan bahan praktikum
seperti serum, blood luncet, kaca objek dan lain-lain, kegiatan praktikum pada materi

5

Arinda, wawancara, siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung, Tanggal 19 Februari
2016, Pukul 08.00 WIB
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tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mengurangi jam pelajaran
cukup banyak dan timbul kekhawatiran tidak tersampaikannya semua materi
pelajaran sehingga praktikum ditiadakan.6 Pembelajaran biologi yang seharusnya
menyenangkan dan memberi kesempatan yang besar bagi siswa untuk mengeksplor
rasa ingin tahunya menjadi suatu mata pelajaran yang membosankan dengan materi
bacaan yang cukup banyak.
Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 10 Bandar Lampung, diketahui
bahwa dalam proses pembelajaran biologi siswa kurang diarahkan perkembangannya
dalam kemampuan berpikir, karena siswa dituntut lebih banyak mempelajari konsep
dan prinsip sehingga cara pembelajaran seperti ini menyebabkan siswa hanya
mengenal banyak peristilahan sains secara hafalan tanpa makna, hal ini menyebabkan
munculnya kejenuhan siswa belajar sains secara hafalan. Selain itu, guru pun hanya
mengevaluasi kemampuan siswa dari segi pengetahuan yang berupa hafalan, hal-hal
yang merangsang siswa untuk berpikir tingkat tinggi tidak dibiasakan di sekolah, hal
tersebut terlihat dari bentuk soal yang diberikan guru kepada siswa. Robih
mengatakan kemampuan berpikir kritis penting dalam proses pembelajaran
dikarenakan dapat meningkatkan daya nalar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.7

6

Maryati, Guru Mata Pelajaran IPA Biologi, Hasil Wawancara, SMA Negeri 10 Bandar
Lampung, Tanggal 19 Februari 2016, Pukul 10.00 WIB
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Wildan Robih, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Dan Kemampuan Berpikir
Kritis Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Smk Negeri 1 Lamongan”, (Surabaya: Unesa, 2015), Jurnal
Universitas Negeri Surabaya, h. 14.

7

Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan hasil tes kemampuan berpikir kritis
siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung.
Tabel 1.1
Data Tes Kemampuan Berpikir Kritis Pada Mata Pelajaran Biologi Materi
Sistem Peredaran Darah Siswa Kelas XI di SMA Negeri 10 Bandar Lampung
Tahun Ajaran 2016/2017

No
1
2
3
4
5

Indikator
Kemampuan
Berpikir Kritis
Melakukan Klasifikasi
Dasar
Membangun
Keterampilan Dasar
Menyimpulkan
Membuat Klasifikasi
Dasar
Menyusun Strategi dan
Taktik
Rata-Rata Persentase
Keterangan

Nilai Persentase (%) Setiap Kelas
XI IPA 2 XI IPA 3 XI IPA 4
45,45%

54,63%

57,78%

56,06%

51,39%

50%

46,97%
56,06%

54,17%
62,05%

55%
51,67%

57,58%

61,11%

53,33%

52,42%
Sedang

56,76%
Sedang

53,56%
Sedang

Sumber: Dokumen Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kritis Kelas XI IPA SMA Negeri 10 Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat siswa memiliki kemampuan berpikir kritis
dalam kategori sedang, Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa
masih berada dibawah rata-rata, hal ini dapat dilihat dengan presentase siswa disetiap
kelas yang masih berada dibawah standar rata-rata kriteria (N-gain) tinggi > 70%.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki kemampuan berpikir kritis namun
masih kurang sehingga nantinya berdampak pada nilai hasil belajar yang kurang
memuaskan. Seperti yang dikatakan Wicaksono dari hasil penelitiannya bahwa

8

semakin baik kemampuan berpikir kritis siswa tersebut, maka semakin baik pula hasil
belajar kognitifnya.8
Alternatif solusi yang ditawarkan untuk permasalahan tersebut diantaranya
melalui pemanfaatan teknologi komputer. Menurut Finkelstein, komputer dapat
digunakan

untuk

menunjang

pelaksanaan

praktikum

Biologi,

baik

untuk

mengumpulkan data, menyajikan, dan mengolah data. Selain itu, komputer juga dapat
digunakan untuk memodifikasi eksperimen dan menampilkan eksperimen lengkap
dalam bentuk virtual.9
Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi komputer dalam pembelajaran
Biologi modern adalah penggunaan praktikum virtual. Praktikum virtual adalah
serangkaian alat-alat laboratorium yang berbentuk perangkat lunak (software)
komputer berbasis multimedia interaktif, yang dioperasikan dengan komputer dan
dapat mensimulasikan kegiatan di laboratorium seakan-akan pengguna berada pada
laboratorium sebenarnya.10 Oleh karena itu, kegiatan praktikum virtual sebagai
produk dari kemajuan teknologi dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi
hambatan-hambatan tersebut. Dari hasil observasi juga diketahui bahwa praktikum

8

Candra Wicaksono, “Hubungan Keterampilan Metakognitif dan Berpikir Kritis terhadap
Hasil Belajar Kognitif Siswa SMA pada Pembelajaran Biologi dengan Strategi Reciprocal Teaching”,
(Malang: Universitas Negeri Malang, 2014), Jurnal Pendidikan Sains, Vol.2, No.2, (Juni 2014) ISSN:
2338-9117, h. 89.
9
Gunawan dan Liliasari, “Model Virtual Laboratory Fisika Modern Untuk Meningkatkan
Disposisi Berpikir Kritis Calon Guru”, FKIP Universitas Mataram dan FMIPA Universitas Pendidikan
Indonesia, Jurnal Cakrawala Pendidikan , Th. XXXI, No. 2, (Juni 2012), h.187.
10
Imran,
Ayo
Manfaatkan
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Virtual.
(On-line).
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di:
http://mazguru.wordpress.com/2012/04/19/html (diakses tanggal 04 Juli 2015).
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virtual belum pernah diterapkan dalam proses pembelajaran khususnya pada materi
sistem peredaran darah sub konsep praktikum uji golongan darah.
Konsep sistem peredaran darah manusia dipilih untuk diteliti karena sesuai
hasil analisis kurikulum biologi SMA, pembelajaran konsep ini berpotensi dilakukan
melalui praktikum virtual. Konsep-konsep sistem peredaran darah manusia
khususnya pada praktikum sistem penggolongan darah, memerlukan alat dan bahan
yang sulit didapat karena memerlukan biaya yang besar untuk mendapatkannya.
Materi sistem peredaran darah yang meliputi sistem peredaran darah pada hewan dan
manusia, yang membahas mengenai jantung, pembuluh darah, darah dan
penggolongan darah serta sistem peredaran darah berpotensi untuk melatih
kemampuan berpikir kritis siswa karena cakupan materinya yang luas.
Berdasarkan uraian di atas untuk melihat pengaruh praktikum virtual terhadap
peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa, maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dengan judul
penelitian “Pengaruh Praktikum Virtual Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir
Kritis Pada Materi Sistem Peredaran Darah Siswa Kelas XI SMA Negeri 10 Bandar
Lampung”. Penelitian ini akan dilakukan pada semester ganjil Tahun Ajaran
2016/2017.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa masalah yang dapat
penulis identifikasi sebagai berikut:
1. Keterbatasan alat dan bahan praktikum golongan darah dalam laboratorium
2. Keterbatasan waktu dalam jam pelajaran dan jumlah kelas IPA yang banyak
menjadi penghambat kegiatan praktikum diruang laboratorium.
3. Praktikum virtual pada materi sistem peredaran darah belum pernah diterapkan
dalam pelaksanaan pembelajaran
4. Kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem peredaran darah belum
dilatihkan dalam proses pembelajaran
5. Nilai tes kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran biologi materi
sistem peredaran darah kelas XI masih rendah

C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pembelajaran yang digunakan adalah praktikum virtual dengan menggunakan
media komputer, difasilitasi simulasi komputer yang berisi petunjuk khusus dan
prosedur praktikum. Kegiatan praktikum virtual disusun menggunakan program
Macromedia flash.
2. Kemampuan berpikir kritis yang diukur berdasarkan indikator kemampuan
berpikir kritis menurut Ennis, antara lain: Melakukan klasifikasi dasar
(elementary clarification), membangun keterampilan dasar (basic support),
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membuat kesimpulan (inference), melakukan klasifikasi lanjut (advanced
clarification), dan mengatur strategi dan taktik (strategis and tactics), yang
disesuaikan dengan perlakuan metode praktikum virtual yang digunakan dalam
penelitian.
3. Topik praktikum virtual yang dipilih dalam penelitian ini merujuk pada salah
satu Kompetensi Dasar (KD) semester ganjil kelas XI yang merujuk pada silabus
dengan Kompetensi Dasar 3.2 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi,
dan proses serta kelainan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah yang
terdiri dari sub materi: struktur jantung, pembuluh darah, darah dan golongan
darah, sistem peredaran darah serta gangguan/penyakit yang terjadi pada sistem
peredaran darah. Namun pada penelitian ini dibatasi pada sistem peredaran darah
pada manusia dimana praktikum golongan darah yang divirtualkan.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan
suatu masalah sebagai berikut:
1. Apakah ada pengaruh praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan
berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI SMA Negeri 10
Bandar Lampung?
2. Apakah ada kontribusi praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan
berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI SMA Negeri 10
Bandar Lampung?
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini untuk
mengetahui:
1) Pengaruh praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis
pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI di SMA Negeri 10 Bandar
Lampung
2) Kontribusi praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis
pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandar
Lampung
2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:
1) Bagi Guru
Memberikan referensi atau masukan kepada guru tentang pembelajaran yang
efektif melalui kegiatan praktikum virtual untuk

meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa.
2) Bagi Siswa
Menumbuhkan motivasi belajar melalui pembelajaran yang menyenangkan
sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.
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3) Bagi Sekolah
Sebagai dasar pemikiran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran disekolah
serta upaya perbaikan proses pembelajaran dengan menggunakan alternatif
praktikum yang tepat.
4) Bagi Peneliti Lain
Diharapkan dapat memberikan informasi tentang kegiatan praktikum virtual
sebagai salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam
pembelajaran IPA biologi.

F. Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Objek dalam penelitian ini adalah Pengaruh praktikum virtual terhadap
peningkatan kemampuan berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah
siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada materi sistem
peredaran darah.
2) Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 semester ganjil.
3) Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 10 Bandar Lampung
tepatnya terletak di Jl. Gatot Subroto No 81, Kelurahan Tanjung Gading,
Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.
4) Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil di bulan November
Tahun Ajaran 2016/2017.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Praktikum Virtual
Belajar dan pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Melalui
pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya. Hal itu terkait dengan
tujuan pendidikan yang menitik beratkan pada pembentukan dan pengembangan
kepribadian. Pembentukan dan pengembangan kepribadian tersebut dapat dicapai
melalui latihan dan

pengajaran-pengajaran yang terencana dan terarah. Terkait

dengan hal tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan suatu
proses yang sadar tujuan. Pendidikan juga merupakan kebutuhan pokok bagi
manusia, karena manusia saat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun,
sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur‟an surah An-Nahl ayat 78, yang
berbunyi:

          
     

15
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Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan
tidak

mengetahui

sesuatupun,

dan

Dia

memberi

kamu

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (Q.S.
An-Nahl: 78)1
Sesuai dengan Al-Qur‟an surat An-Nahl ayat 78 di atas, sesungguhnya
manusia diciptakan dalam keadaan berpotensi untuk berpendidikan. Dalam
pendidikan melibatkan proses pembelajaran sehingga dalam upaya peningkatan
kualitas

pendidikan

memerlukan

upaya

peningkatan

kualitas

pembelajaran

(instructional quality) karena muara dari berbagai program pendidikan adalah
terlaksananya program pembelajaran yang berkualitas.
Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang melibatkan peserta
didik secara aktif dan menekankan pada bagaimana cara agar tujuan pembelajaran
dapat tercapai. Dalam hal ini yaitu bagaimana cara mengorganisasi pembelajaran,
cara menyampaikan isi pembelajaran dan cara menata interaksi antara sumber-sumber
belajar yang ada agar dapat berfungsi secara optimal. Dalam proses pembelajaran
terdapat kegiatan yang dinamakan belajar. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu
proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki
perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian sehingga menghasilkan pengalaman
yang terjadi berulang kali melahirkan pengetahuan, (knowledge), atau a body of

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, ( Jakarta: PT Insan Media Pustaka,
2013), h. 275.
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knowledge.2 Belajar dipahami sebagai suatu perilaku dan perubahan dalam peluang
terjadinya respons.3 Belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah
perilakunya sebagai akibat pengalaman.4 Dari beberapa pengertian belajar yang telah
diuraikan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya belajar
merupakan proses perubahan terhadap tingkah laku individu melalui cara-cara
tertentu.
Belajar merupakan suatu kegiatan yang didapatkan karena adanya
pembelajaran. Adapun pengertian pembelajaran itu sendiri Menurut Wina Sanjaya,
Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama guru dan siswa dalam
memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi dari diri siswa
maupun potensi yang ada pada lingkungan siswa untuk mencapai tujuan belajar
tertentu.5 Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk
mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian
ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung
dialami siswa.6 Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar
dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, dan belajar dilakukan oleh siswa.7 Jadi
pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan upaya sadar maupun

2

Suyono, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Rosda, 2014), h. 9.
Asih Widi Wisudawati, Eka Sulistyowati, Metodologi Pembelajaran IP, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2014), h. 31.
4
Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Erlangga, 2011), h. 2.
5
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010), h.
10.
6
Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2014), h. 12.
7
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 338.
3
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disengaja yang didalamnya terjadi komunikasi antara individu satu dengan individu
lainnya.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan guru secara
terprogram dalam desain instruktural untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang
menekankan pada sumber belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang
dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat
meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya
meningkatkan kemampuan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.
Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran
dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk
kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA harus memperhatikan
karakteristik IPA sebagai proses dan IPA sebagai produk. Proses pembelajaran IPA
terdiri atas tiga tahap, yaitu perencenaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran.8 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
merupakan ilmu pengetahuan sains yang mempelajari segala sesuatu mengenai alam
dimana terdapat beberapa kajian ilmu didalamnya yakni biologi, fisika, dan kimia.
Carin dan Sund mendefinisikan IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan
tersusun secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil
observasi dan eksperimen. Merujuk pada definisi Carin dan Sund tersebut maka IPA
memiliki empat unsur utama, yaitu: 9

8

Ibid, h. 26.
Ibid, h. 24.

9
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a. Sikap: IPA munculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk
hidup, serta hubungan sebab akibat. Persoalan IPA dapat dipecahkan dengan
menggunakan prosedur yang bersifat open ended.
b. Proses: Proses pemecahan masalah pada IPA memungkinkan adanya prosedur
yang runtut dan sistematis melalui metode ilmiah.
Metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau
percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan.
c. Produk: IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum.
d. Aplikasi: Penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan seharihari.
Pada proses pembelajaran IPA keempat unsur itu diharapkan dapat muncul
sehingga siswa dapat mengalami proses pembelajaran secara utuh dan menggunakan
rasa ingin tahunya untuk memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan
masalah yang menerapkan langkah-langkah metode ilmiah.
Ilmu Pengetahuan Alam yang mempelajari tentang makhluk hidup dan
lingkungannya disebut biologi atau ilmu hayat.10 Biologi adalah bagian dari ilmu
pengetahuan yang membahas mengenai kehidupan dan menjadi salah satu subyek
mata pelajaran penting di sekolah pada pendidikan di Indonesia. Dengan belajar
Biologi manusia dapat mempelajari dirinya sendiri sebagai makhluk hidup dengan
lingkungannya. Dengan belajar Biologi, juga akan membangkitkan pengertian dan
rasa sayang pada makhluk hidup, rasa peduli pada lingkungan hidup kita, serta
mengembangkan cara berpikir ilmiah melalui penelitian dan percobaan.
Biologi menduduki posisi sangat strategis dan mempunyai kedudukan unik
dalam struktur keilmuan sains. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam atau
natural science, biologi mempunyai kesamaan dengan cabang ilmu pengetahuan
10

Zaif, “Hakikat Biologi Sebagai Ilmu” (On-line), tersedia di: http: //zifbio.wordpress.
com/2010/05/05 html ( diakses tanggal 26 Februari 2016).
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lainnya dalam sains, yaitu mempelajari gejala alam, dan merupakan sekumpulan
konsep-prinsip-teori (produk sains), cara kerja atau metode ilmiah (proses sains), dan
didalamnya terkandung sejumlah nilai dan sikap sebagai bagian dari ilmu-ilmu yang
mempelajari makhluk hidup.
Manfaat dari ilmu pengetahuan alam (IPA) biologi antara lain: 11
a. Biologi dapat membantu seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan
tentang dirinya sendiri dan benda hidup lainnya yang berguna bagi kehidupan
sehari-hari.
b. Biologi dapat membantu seseorang melihat dunia dan alam sekitar sebagaimana
yang dilakukan oleh para saintis.
c. Biologi juga berguna dalam beberapa bidang dan profesi; misalnya pertanian,
kesehatan, perkebunan dan semua yang berkaitan dengan pekerjaan
dikehidupan sehari-hari.
Kurikulum biologi menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk
memahami konsep dan proses sains. Fungsi dan tujuan mata pelajaran biologi yaitu
menanamkan kesadaran terhadap keindahan dan keteraturan alam sehingga siswa
dapat meningkatkan penguasaan sains dan teknologi. Adapun tujuan pembelajaran
biologi adalah agar siswa dapat memahami konsep-konsep biologi dan saling
keterkaitannya serta mampu menggunakan metode ilmiah dengan dilandasi sikap
ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga lebih menyadari
kebesaran dan kekuasaan Penciptanya. 12
Jadi, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hakikat biologi adalah ilmu yang
mempelajari alam, isi beserta gejalanya melalui suatu proses ilmiah yang dibangun
11

Bagod Sudjadi, Siti Laila, Biologi Sains Dalam Kehidupan, (Jakarta: Yudhistira, 2005), h.

59.
12

Nuryani Y. Rustaman, dkk, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung : UPI, 2003), h.

37.
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atas dasar sikap ilmiah dan akan menghasilkan produk ilmiah yang terangkum atas
komponen penting berupa konsep, prinsip, teori yang berlaku secara menyeluruh.
Keberhasilan suatu proses pembelajaran tidak terlepas dari satu faktor dalam
sistem pendidikan, yaitu metode pendidikan yang di pergunakan guru dalam
menyampaikan pembelajaran, sebab dengan metode yang tepat, materi pelajaran akan
dengan mudah dikuasai oleh siswa. Sebagaimana firman Allah SWT didalam AlQur‟an surat Yaasiin ayat 17, yang berbunyi:

     
Artinya: Dan kewajiban Kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah
Allah) dengan jelas. (Q.S. Yaasiin:17)13
Sesuai dengan Al-Qur‟an surat Yaasiin ayat 17 jelas bahwa telah digunakan
sejak zaman dahulu suatu cara penyampaian untuk menjelaskan tentang suatu ajaran
atau perintah dengan jelas. Sebuah metode akan mempengaruhi proses penyampaian
suatu informasi pembelajaran secara lengkap atau tidak. Sebaik apapun tujuan
pendidikan, jika tidak didukung oleh metode yang tepat, tujuan tersebut sangat sulit
untuk dapat tercapai dengan baik. Oleh sebab itu, pemilihan metode pendidikan harus
dilakukan secara cermat, disesuaikan dengan berbagai faktor terkait, sehingga hasil
pendidikan dapat memuaskan serta mencapai tujuan secara sistematis dan tepat.

13

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 441.
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Praktikum virtual merupakan kegiatan praktikum dengan memanfaatkan
simulasi komputer menggunakan laboratorium virtual (virtual laboratory). Simulasi
komputer dalam proses pembelajaran IPA merupakan simulasi eksperimeneksperimen IPA yang dapat diakses siswa dengan bantuan jaringan internet. Selain
menggunakan jaringan internet, proses pembelajaran IPA dengan Virtual laboratory
dapat juga dengan menggunakan CD-Rom yang telah berisi aplikasi Macromedia
Flash.14 Menurut Zaitoon, praktikum virtual didefinisikan sebagai pembelajaran
untuk meningkatkan keterampilan siswa melalui pengembangan lingkungan
laboratorium virtual. Sejalan dengan itu Harry dan Edward mengungkapkan bahwa
penggunaan praktikum virtual memungkinkan siswa untuk menghubungkan antara
aspek teoritis dan praktis, tanpa kertas dan pena karena keberadaanya digantikan
program dalam komputer untuk mensimulasikan praktikum riil.15
Sesuai dengan beberapa definisi tersebut, praktikum virtual dapat dimaknai
sebagai belajar virtual dan belajar dengan lingkungan yang menyerupai laboratorium
riil dengan memberikan siswa alat, bahan, dan perangkat laboratorium pada komputer
untuk melakukan eksperimen secara individu atau dalam kelompok di mana saja dan
kapan saja.
Laboratorium Virtual atau biasa disebut Virtual lab memiliki banyak jenis
baik fungsi, fitur, dan kelengkapan fasilitas disesuaikan kebutuhan, khususnya sesuai
materi yang akan dipraktikumkan. Sebagaimana visualisasi, simulasi juga menuntut

14

15

Asih Widi Wisudawati dan Eka Sulistyowati, Op.Cit, h. 153.
Babateen, H.M,Op.Cit, h. 101.
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adanya asumsi-asumsi. Biasanya situasi rill yang disimulasikan menyangkut sistem
kompleks. Simulasi sangat bermanfaat ketika eksperimen riil tidak mungkin
dilakukan atau terlalu mahal atau berbahaya untuk dilakukan.
Sama seperti simulasi pada umumnya, Virtual Laboratory dimaksudkan untuk
menanamkan konsep dimana proses yang harus dilakukan adalah persiapan
(preparation), tampilan virtlab (performance), dan evaluasi proses eksperimen
(evaluation).16 Sejalan dengan ini, Harms mengungkapkan bahwa:
Virtual laboratories, like simulations, are intended to transfer conceptual and
procedural knowledge. Since this knowledge refers to the preparation, the
performance and the evaluation of laboratory experiments, it is necessary to
impart both background knowledge and also knowledge referring to actually
carrying out the experiment.17
Menurut

Karamustafaoglu,

Simulasi

dirancang

untuk

memberikan

kesempatan siswa mengembangkan hipotesis mereka sendiri tentang topik yang
dipelajari dan mengembangkan masalah mereka sendiri dengan metode pemecahan
masalah,18 terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan
praktikum virtual dalam ilmu khusus dapat meningkatkan pemahaman materi yang
dipelajari, mengajarkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan

16

Arna Putri, Syakbaniah dan Yulkifli, “Pengembangan Virtual Laboratory Pada Materi
Kinematika Dengan Analisis Vektor Dalam Pembelajaran Fisika Di Kelas Xi SMA”, FMIPA
Universitas Negeri Padang, Jurnal Pillar Of Physics Education, Vol. 1 (April 2013), h. 24.
17
Ulrich Harms, Virtual and Remote Labs in Physics Education, (German: Jurnal Institute for
Research on Distance Education at the University of Tuebingen, 2015, Konrad-Adenauer-Str. 40, D72072 Tuebingen), h. 1.
18
Cengis Tuyusz, The Effect of the Virtual Laboratory on Students’ Achievement and Attitude
in Chemistry, (Mustafa Kemal University : IOJES.net, 2010, ISSN : 1309-2707), h. 39.
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memecahkan masalah.19 Karena didalam praktikum virtual menggunakan simulasi
komputer berisi petunjuk khusus, prosedur, metode analisis data, dan alogaritma
penyajian data.20 Hal ini memungkinkan siswa untuk melakukan percobaan dari jarak
jauh jauh setiap saat. Praktikum virtual juga sangat berguna untuk beberapa
percobaan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya dan peralatan beresiko.
Metode simulasi ini dianggap sebagai salah satu metode yang efektif
digunakan dalam proses pembelajaran dikarenakan kecenderungan siswa sekarang
yang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan komputer, misalnya permainanpermainan yang membuat siswa malas membaca buku teks atau buku lainnya. Pada
proses pembelajaran biologi, siswa tidak hanya mendengarkan informasi dari guru
mengenai konsep-konsep yang ada di dalam buku tetapi, siswa dituntut untuk dapat
melakukan kegiatan sendiri, mencari dan memperoleh informasi lebih lanjut tentang
konsep biologi yang dipelajari.21 Sehingga keberadaan praktikum virtual sangat
dibutuhkan oleh lembaga pendidikan khususnya untuk pembelajaran sains sebagai
alternatif praktikum nyata. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Arsyad bahwa metode simulasi pada dasarnya merupakan salah satu metode
pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih kongkrit

19

Lawrence O. Flowers, Investigating the Effectiveness of Virtual Laboratories in an
Undergraduate Biology Course, (USA : The Journal of Human Resource and Adult Learning, 2011,
Vol.7, Num 2), h. 114.
20
Ibid, h. 110.
21
Babateen, H.M, The role of Virtual Laboratories in Science Education, IPCSIT vol.12,
(Singapore: LACSIT Press, 2011), h.101. (On-Line) Tersedia di: http://www.ipcsit.com. (27 Februari
2016)
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melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana
sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko.22
Praktikum virtual yang diterapkan pada pembelajaran biologi dapat secara
efektif menjadi alternatif metode pembelajaran dengan mempertimbangkan
pentingnya

mengintegrasikan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

dalam

pembelajaran ilmu pengetahuan untuk memfasilitasi belajar siswa memahami materi
yang tidak dapat dilakukan praktikum karena terkendala resiko, biaya tinggi,
kurangnya waktu untuk menyelesaikan percobaan. Praktikum virtual dianggap
sebagai fondasi utama dalam pembelajaran elektronik praktis, karena praktikum
virtual mirip dengan praktikum konvensional. Dalam penggunaan aplikasi praktikum
virtual, dalam melakukan semua kegiatan praktikum dilakukan dengan mengklik
pada gambar atau tombol yang sesuai.23
Jadi, Praktikum virtual dan praktikum konvensional sesungguhnya saling
melengkapi, didalam praktikum virtual terdapat simulasi virtual dari alat dan bahan,
menemukan petunjuk dan materi pendidikan yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum.

22

Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 231.
Dobrzanski dan R. Honysz, Materials Science Virtual Laboratory as an Example of The
computer Aid in Materials Engineering, (Polandia : International OCSCO World Press, 2007, Volume
24, Issue 2), h. 221.
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1. Contoh Tampilan Gambar Praktikum Virtual Yang Digunakan Dalam
Penelitian
1. Tampilan menu awal program praktikum virtual

Sumber: http://drive.google.com/file/d/0B9iwg1l39ro4ZEt4eGRvdkU3R2M/view?usp=
sharing_eip&ts=58a30309
Triwahyuni,RetnoAnjani,ReniHidayah.html

2. Setelah diklik ikon „Mulai‟ akan muncul tampilan berikut

Sumber: http://drive.google.com/file/d/0B9iwg1l39ro4ZEt4eGRvdkU3R2M/view?usp=
sharing_eip&ts=58a30309
Triwahyuni,RetnoAnjani,ReniHidayah.html
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3. Tampilan gambar simulasi praktikum virtual

Sumber: http://drive.google.com/file/d/0B9iwg1l39ro4ZEt4eGRvdkU3R2M/view?usp=
sharing_eip&ts=58a30309
Triwahyuni,RetnoAnjani,ReniHidayah.html

Tampilan-tampilan tersebut dapat dilihat lebih rinci pada lampiran 2.4
storyboard praktikum virtual materi sistem peredaran darah manusia halaman 191.

2. Kelebihan Praktikum Virtual
Praktikum virtual merupakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan simulasi
komputer,24 adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki praktikum virtual ini yaitu:
a. Ekonomis, karena tidak harus mendatangkan peralatan praktikum baik alat
maupun bahan yang sebenarnya, yang terkadang harganya tidak terjangkau.
b. Praktis, dapat digunakan siswa baik dalam proses pembelajaran di kelas
maupun belajar mandiri.
24

Asih Widi Wisudawati dan Eka Sulistyowati, Loc.Cit, h. 153.
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c. Meningkatkan pemahaman dan kualitas eksperimen, karena memungkinkan
untuk

diulang

untuk

memperjelas

keraguan

dalam

pengukuran

di

laboratorium.
d. Efektif, karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam melaksanakan
eksperimen.
e. Meningkatkan keamanan dan keselamatan, karena tidak berinteraksi dengan
alat dan bahan kimia yang nyata.
f. Interaktif, siswa dapat melakukan praktikum sebagaimana yang dilakukan
pada laboratorium fisik dengan visual yang menarik.
g. Memperbaiki kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara
ilmiah.
Berdasarkan kelebihan-kelebihan tersebut, praktikum virtual tentunya dapat
menjadi alternatif praktikum nyata yang sesuai bagi siswa untuk mencapai tujuan
pembelajaran biologi di sekolah sehingga penggunaan praktikum virtual tersebut
dapat bermanfaat sebgaimana mestinya.

3. Kelemahan Praktikum Virtual
Selain memiliki kelebihan praktikum virtual ini juga memiliki beberapa
kelemahan diantaranya yaitu:
a. Siswa tidak dapat secara langsung melakukan praktikum dilaboratorium sehingga
kurang mengenal alat dan bahan yang digunakan.
b. Kurang memberikan pengalaman nyata pada siswa.
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Meskipun praktikum virtual memiliki beberapa kelemahan namun hal tersebut
dapat diminimalisir dengan perancangan kegiatan pembelajaran yang baik dan
pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara maksimal sehingga
praktikum virtual tetap layak menjadi salah satu alternatif dalam kegiatan praktikum
pembelajaran biologi.

B. Kemampuan Berpikir Kritis
1. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis
Pengertian berpikir kritis menurut beberapa ahli, John Dewey berpendapat
bahwa berpikir kritis merupakan proses yang persistent (terus menerus) dan teliti.
Berpikir dimulai apabila seseorang dihadapkan pada suatu masalah (perplexity). Ia
menghadapi suatu yang menghendaki adanya jalan keluar, situasi yang menghendaki
jalan keluar tersebut mengundang yang bersangkutan untuk memanfaatkan
pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan yang sudah dimilikinya. Untuk
memanfaatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang sudah dimilikinya
terjadi suatu proses tertentu diotaknya sehingga ia mampu menemukan sesuatu yang
tepat dan sesuai untuk digunakan mencari jalan keluar terhadap masalah yang
dihadapinya. Dengan demikian yang bersangkutan melakukan proses yang
dinamakan berpikir.25

25

Alec Fisher, Berpikir Kritis Sebagai Sebuah Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 2.
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Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran Ayat 190-191, yang
berbunyi:

         
         
          
  
Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orangorang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari
siksa neraka. (Q.S. Ali imran: 190-191)26
Sesuai dengan Al-Qur‟an surat Ali imran ayat 190-191, jelas bahwasanya
Allah SWT menyeru kepada seluruh manusia untuk berpikir dimana dalam ayat ini
berpikir tentang bagaimana Allah SWT menciptakan alam semesta dan seluruh
isinya. Allah SWT menciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lain,
manusia memiliki akal (rasio) dan rasa sehingga dengan akal itu manusia mampu
berpikir dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Allah SWT
memerintahkan agar setiap muslim senantiasa hati-hati, teliti dan kritis terlebih
dahulu sebelum mengambil suatu tindakan, apabila setiap orang mampu berpikir
26

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 75.
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secara kritis, masalah yang mereka hadapi tentu akan semakin sederhana dan mudah
dicari solusinya.
Secara teknis, kemampuan berpikir dalam bahasa Bloom diartikan sebagai
kemampuan

intelektual,

yaitu

kemampuan

menganalisis,

mensintesis,

dan

mengevaluasi. Dalam bahasa lain kemampuan-kemampuan ini dapat dikatakan
sebagai kemampuan berpikir kritis.27
Menurut Scriven & Paul, didefinisikan bahwa berpikir kritis adalah proses
disiplin yang secara intelektual aktif dan terampil mengkonseptualisasi,
menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi
yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh pengamatan, pengalaman,
refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai panduan untuk kepercayaan dan
tindakan. Dalam bentuk contoh, didasarkan pada nilai-nilai intelektual
universal yang melampaui bagian-bagian materi subjek, seperti: kejelasan,
ketepatan, presisi, konsistensi, relevansi, pembuktian, alasan-alasan yang baik,
kedalaman, luas dan kewajaran.28
Sedangkan menurut Robert Ennis berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk
akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau
dilakukan.29 Dengan demikian, berpikir kritis merupakan suatu aktifitas kognitif yang
berkaitan dengan penggunaan nalar, yang berarti menggunakan proses-proses mental,
seperti memperhatikan, mengkategorikan, seleksi, dan menilai/memutuskan. Pola
pikiran tinggi dibentuk berdasarkan cara berpikir kritis.

27

Kokom Komalasari, Pembelajaran kontekstual, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 266.
Muh. Tawil, Liliasari, Berpikir Kompleks dan Implementasinya dalam Pembelajaran IPA,
(Makassar: Badan Penerbit UNM, 2013), h. 7.
29
Alec Fisher, Op. Cit., h. 4.
28

32

Menurut Ennis sebagaimana dikutip oleh Rasyida menyatakan bahwa:
Melalui berpikir kritis seseorang mampu mengatur, menyesuaikan, mengubah,
atau memperbaiki pikirannya sehingga ia dapat bertindak lebih tepat.
Seseorang yang berpikir kritis mampu memilah mana yang baik untuk
dilakukan dan mana yang tidak. Pengembangan kemampuan berpikir harus
seimbang dengan sikap yang muncul dari seseorang sebagai hasil proses
belajarnya. Kemampuan berpikir kritis berdasarkan Ennis diantaranya adalah
kemampuan berpikir siswa (skor) dalam melakukan klarifikasi dasar,
membangun keterampilan dasar, membuat kesimpulan, melakukan klarifikasi
lanjut, serta mengatur strategi dan taktik.30
Meskipun terdapat beragam pengertian berpikir kritis, namun hampir semua
menekankan

pada

kemampuan

dan

kecenderungan

untuk

mengumpulkan,

mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif. Dari beberapa pendapat
diatas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan
melalui observasi dan komunikasi serta mampu menimbang keputusan yang sesuai
dengan tahapan atau indikator-indikator dari berpikir kritis itu sendiri. Berpikir kritis
juga merupakan kemampuan untuk berpikir bagi dirinya sendiri, dengan kemampuan
itu seseorang menjadi percaya diri dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan
yang mempengaruhi kerjanya.

30

Nisa Rasyida, “Efektivitas Pengembangan Praktikum Virtual Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Kritis Dan Sikap Ilmiah Siswa SMA Pada Konsep Metagenesis Tumbuhan
Lumut Dan Paku”. Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia (27 Februari 2016), h. 269.
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Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis
meliputi: 31
a. Mengenali masalah
Pengenalan terhadap masalah merupakan langkah awal untuk menunjukkan
berpikir kritis. Karena, seseorang yang berpikir kritis harus mengidentifikasi
masalah yang dihadapi terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan.
b. Menemukan cara-cara yang dipakai untuk menangani masalah
Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah mencari cara
bagaimana memecahkan masalah tersebut. Pengetahuan yang lebih luas dan
usaha yang kreatif untuk mencarinya merupakan sesuatu yang penting untuk
mendukung berpikir kritis.
c. Mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan untuk penyelesaian
masalah.
Seperti pengetahuan yang luas yang diperlukan untuk penyelesaian masalah,
demikian halnya informasi yang penting yang terkait dengan masalah perlu
juga untuk dikumpulkan. Informasi yang cukup membuat kita mampu menilai
sesuatu secara tepat dan akurat.
d. Mengenal asumsi-asumsi dan nilai yang tidak dinyatakan.
Ini berarti seseorang yang berpikir kritis perlu mengetahui maksud atau
gagasan di balik sesuatu yang tidak dinyatakan dalam masalah. Dalam hal ini
pemikir yang kritis dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang tajam.
e. Menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas dalam membicarakan suatu
masalah. Istilah yang digunakan dalam menanggapi masalah haruslah
berkaitan dengan topik yang dibahas. Jangan menggunakan istilah yang tidak
berkaitan dengan pembahasan. Penggunaan istilah demikian dapat menambah
masalah baru.
f. Mengevaluasi data dan menilai fakta serta pernyataan-pernyataan
g. Mencermati adanya hubungan logis antara masalah-masalah dengan jawabanjawaban yang diberikan
h. Menarik kesimpulan-kesimpulan terhadap suatu masalah.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan
suatu kemampuan yang dimiliki individu untuk melihat dan memecahkan masalah
yang ditandai dengan sifat-sifat dan bakat kritis yaitu mempunyai rasa ingin tahu

31

Latifah, “Pengaruh Strategi Pemecahan Masalah Make an Organized List Terhadap
Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2014), h. 18-19.
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yang tinggi imajinatif dan selalu tertantang oleh kemajemukan, berani mengambil
resiko, dan mempunyai sifat yang tak kalah adalah selalu menghargai hak-hak orang
lain, arahan bahkan bimbingan orang lain. Sebagaimana tujuan dari berpikir kritis
adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam.
Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis dapat mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, mengumpulkan informasi yang relevan, secara
efisien dan kreatif mereka menyusun dan berbuat melalui informasi yang
dikumpulkannya itu, bernalar secara logika berdasar informasi, dan datang dengan
kesimpulan

yang reliabel

dan

dapat

dipercaya

tentang lingkungan

yang

memungkinkannya tinggal dan berhasil di dalamnya.

2. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis
Seseorang dikatakan berpikir kritis dapat dilihat dari beberapa indikator.
Robert Ennis mengidentifikasi kemampuan berpikir kritis menjadi lima indikator
sebagai berikut.32

32

Robbert H.Ennis, Critical Thinking, (NewYork: Prentice Hall, 1996), h. 4-8.
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Tabel 2.1
Indikator Kemampuan Berpikir Kritis menurut Robert H. Ennis
No.
1

Indikator
Melakukan Klasifikasi
Dasar (elementary
classification)

Sub indikator
Memfokuskan
pertanyaan

-

Menganalisis argumen

-

Bertanya dan menjawab
suatu pertanyaan
tantangan

2

Membangun
keterampilan dasar
(basic support)

Menilai kredibilitas suatu
sumber

-

Keterangan
Mengidentifikasi atau
merumuskan masalah
Mengidentifikasi atau
merumuskan jawaban yang
mungkin
Menjaga kondisi pikiran
Mengidentifikasi kesimpulan
Mengidentifikasi alasan yang
dikemukakan
Mengidentifikasi alasan yang
tidak dikemukakan
Mencari persamaan dan
perbedaan
Mengidentifikasi dan menangani
kelrelevanan dan
ketidakrelevanan
Mencari struktur dari suatu
argument
Merangkum
Mengapa?
Apa intinya?
Apa yang dimaksud dengan .. ?
Apasaja contohnya dan apa saja
yang bukan contohnya?
Mengapa terjadi perbedaan?
Apa faktanya?
Sumber ahli
Konflik interes
Kesesuaian diantara beberapa
sumber
Reputasi
Menggunakan prosedur yang
diakui
Mengetahui resiko berdasarkan
reputasi
Kemampuan memberikan alasan
Teliti
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No

Indikator

Sub Indikator
Mengobservasi dan
mempertimbangkan hasil
observasi

Keterangan
-

3

4

Menyimpulkan
(inference)

Membuat klarifikasi
lanjut (advance
clarification)

Mendeduksi dan
mempertimbangkan hasil
deduksi
Menginduksi dan
mempertimbangkan hasil
induksi
Membuat dan
mempertimbangkan nilai
keputusan

-

Membuat definisi dari
suatu istilah dan
mempertimbangkannya

-

-

-

Mengidentifikasi asumsi

5

-

Terlibat dalam menyimpulkan
Interval waktu yang singkat antara
observasi dan pembuatan laporan
Laporan dibuat oleh pengamat itu
sendiri
Merekam hal-hal penting
Bukti-bukti yang kuat
Kondisi logis
Kelompok logis
Menafsirkan suatu pernyataan
Membuat generalisasi
Membuat kesimpulan dan
hipotesis
Latar belakang fakta
Konsekuensi
Penerapan prinsip-prinsip
Mempertimbangkan alternative
Menyesuaikan, menimbang, dan
memutuskan
Bentuk: sinonim, klarifikasi,
jarak, kesamaan pernyataan,
operasional, contoh, dan bukan
contoh
Definisi strategi: tindakan dan
mengidentifikasi serta menangani
kebohongan

Alasan-alasan yang tidak
dikemukakan secara implicit
Asumsi yang diperlukan;
membangun argument
Menyusun taktik dan
Menentukan tindakan
Mendefinisikan masalah
strategi (tactic and
Menyeleksi criteria untuk
strategy)
membuat solusi
Merumuskan alternative tindakan
yang mungkin
Menentukan hal-hal yang dapat
dilakukan sementara
Mereview
Memantau pelaksanaan
Berinteraksi dengan
Memberikan label
orang lain
Strategi logika
Retorika logika
Presentasi posisi, lisan, atau
tulisan
Sumber: Robbert H.Ennis, Critical Thinking, (NewYork: Prentice Hall, 1996), h. 4-8.
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Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa ciri-ciri berpikir kritis diantaranya
adalah pandai mendeteksi permasalahan, mampu mengidentifikasi perbedaanperbedaan informasi, suka mengumpulkan data untuk pembuktian faktual. Selain itu
mampu membuat hubungan yang berurutan antara satu masalah dengan masalah
lainnya, mampu menarik kesimpulan generalisasi dari data yang telah tersedia dengan
yang diperoleh dari lapangan, mampu membuat prediksi dari informasi yang telah
tersedia, mampu menarik kesimpulan dari data yang telah ada dan terdeteksi, mampu
mengklarifikasi informasi dan ide.
Jadi, pada penelitian ini indikator kemampuan berpikir kritis yang dinilai
berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis menurut Robert H. Ennis yang
dikelompokkan menjadi lima kelompok indikator yaitu melakukan klasifikasi dasar
(elementary clarification), membangun keterampilan dasar (basic support), membuat
inferensi/kesimpulan

(inferring),

melakukan

klasifikasi

lanjut

(advanced

clarification) dan mengatur strategi dan taktik (strategies and tactics). Indikatorindikator kemampuan berpikir kritis tersebut disesuaikan dengan subyek penelitian
pembelajaran IPA biologi pada pokok bahasan Sistem peredaran darah manusia sub
konsep uji golongan darah.
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C. Kajian Materi Sistem Peredaran Darah
Sesuai standar isi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan hasil pra
penelitian di SMA Negeri 10 Bandar Lampung, Kompetensi Dasar yang harus
dicapai kelas XI berkaitan dengan kajian materi sistem peredaran darah sebagai
berikut:
Tabel 2.2
Tinjauan Kurikulum KTSP Materi Sistem Peredaran Darah
Standar
Kompetensi
3. Menjelaskan
struktur dan
fungsi organ
manusia dan
hewan tertentu,
kelainan/penyakit
yang mungkin
terjadi serta
implikasinya pada
salingtemas.

Kompetensi Dasar

Indikator

Sub Konsep

3.2 Menjelaskan
keterkaitan antara
struktur, fungsi, dan
proses serta kelainan
yang dapat terjadi pada
sistem peredaran
darah.

1. Menjelaskan antara 1. Struktur
komponen darah dan
jantung
fungsinya serta
2. Pembuluh
golongan darah
darah
2. Membuat skema
3. Darah dan
pembekuan darah
golongan darah
3. Menjelaskan
3. Sistem
hubungan bagianperedaran darah
bagian jantung dan
4. Gangguan/
fungsinya
penyakit yang
4. Menggambarkan
terjadi pada
lintasan peredaran
sistem peredaran
darah pada manusia
darah
5. Mendeskripsikan
gangguan/penyakit
yang terjadi pada
sistem peredaran
darah manusia
Sumber: Silabus Pembelajaran IPA SMA Negeri 10 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2016/2017

Sesuai Standar Kompetensi pada Tabel 2.2, siswa dituntut untuk sampai pada
tahap mampu memahami, artinya bahwa pengembangan kemampuan berpikir kritis
berpotensi dilakukan pada Standar Kompetensi (SK) ini. Pembelajaran Kompetensi
Dasar (KD) 3.2 “Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta
kelainan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah”, terdiri atas beberapa sub
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konsep antara lain Struktur jantung, Pembuluh darah, Darah dan golongan darah,
Sistem peredaran darah dan Gangguan/ penyakit yang terjadi pada sistem peredaran
darah. Kajian materi Sistem peredaran darah akan dijelaskan dalam Tabel 2.3
dibawah ini.
Tabel 2.3
Kajian Materi Sistem Peredaran Darah
No
1

Konsep Materi
Struktur
Jantung

Penjelasan

Gambar 2.1
Struktur Jantung
(Sumber: http://biomedisiana.com/wpcontent/uploads/2015/03/StrukturJantung.jpg)
Jantung manusia terletak di belakang sternum (lunas dada),
berukuran kira-kira sekepalan tangan dan sebagian besar terdiri atas otot
jantung. Kedua atrium memiliki dinding-dinding yang relative tipis dan
berperan sebagai ruang-ruang pengumpul darah yang kembali ke
jantung. Ventrikel memiliki dinding-dinding yang tebal dan berkontraksi
jauh lebih kuat daripada atrium-atrium, terutama ventrikel kiri yang
memompa darah ke seluruh organ-organ tubuh melalui sirkuit sistemik.
Walaupun demikian ventrikel kanan dan kiri memompa darah dengan
jumlah yang sama. Jantung berkontraksi dan berelaksasi dalam suatu
system ritmis. Ketika kontraksi, jantung memompa darah. Ketika
berelaksasi ruang-ruang jantung terisi dengan darah. Satu rangkaian
pemompaan dan pengisisan jantung yang lengkap disebuk siklus jantung.
Fase kontraksi dari siklus ini disebut sistol, sedangkan fase relaksasi
disebut diastole. Volume darah yang dipompa oleh setiap ventrikel per
menit disebut keluaran jantung.
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No

Konsep Materi

2

Pembekuan
Darah

Penjelasan
Ada dua faktor yang menentukan keluaran jantung: laju kontraksi, atau
laju detak jantung, jumlah detak jantung per menit dan volume darah
terpompa, volume darah yang dipompa oleh ventrikel dalam satu
kontraksi. Volume darah terpompa rata-rata pada manusia adalah sekitar
70 mL. mengalikan volume darah teerpompa ini dengan laju detak
jantung saat istirahat, yaitu 72 detak per menit, menghasilkan keluaran
jantung sebesar 5 L/menit, kira-kira setara dengan volume total darah
pada tubuh manusia. Selam aktivitas berat, keluaranjantung meningkat
hingga lima kali lipat. Empat katup di dalam jantung mencegah aliran
kembali darah agar darah dapat bergerak pada arah yang benar. Terbuat
dari kelepak-kelepak jaringan ikat, katup-katup tersebut membuka ketika
terdorong dari satu sisi dan menutup menutup ketika terdorong dari sisi
yang lain. Katup atrioventrikular (AV) terletak diantara setiap atrium dan
ventrikel.
Katup AV ditambatkan oleh serat-serat kokoh yang mencegah katup
tersebut terbalik. Tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi ventrikel yang
kuat menutup katup AV, menjaga agar darah tidak mengalir kembali
kedalam atrium. Katup semilunar terletak di kedua jalan keluar jantung:
tempat aorta meninggalkan ventrikel kiri dan tempat arteri pulmoner
meninggalkan ventrikel kanan. Katup-katup ini terdorong hingga terbuka
oleh tekanan yang dihasilkan selama kontraksi ventrikel-ventrikel.
Ketika ventrikel-ventrikel tersebut berelaksasi, tekanan yang terkumpul
di dalam aorta menutup katup-katup semilunar dan mencegah aliran
kembali yang besar.33
Proses pembekuan darah terjadi ketika seseorang terluka
menyebabkan darah keluar dari pembuluh. Trombosit ikut keluar
bersama darah kemudian menyentuh permukaan kasar menyebabkan
trombosit pecah dan mngeluarkan enzim yang disebut trombokinase.

Kemudian trombokinase masuk kedalam plasma darah
mengubah protombin menjadi trombin dengan dibantu ion
kalsium (Ca2+) dan vitamin K. Trombin akan mengubah
fibrinogen menjadi fibrin, terbentuknya benang-benang
fibrin tersebutlah yang menyebabkan luka akan tertutup
sehingga darah tidak mengalir lagi (membeku).

Gambar 2.2
Skema Pembekuan Darah
(Sumber:
http://biomedisiana.com/wpcontent/uploads/2015/03/pembekuanDarah.jpg)
33

Campbell, dkk, Biologi Edisi Kedelapan Jilid 3, (Jakarta:Erlangga, 2008), h. 61-62.

41

No
3

Konsep Materi
Darah dan
Golongan
Darah

Penjelasan

Gambar 2.3
Plasma Darah
(Sumber: http://www.fitsiniz.com/wp-content/uploads/2012/05/erythro1300x231.gif)
1. Darah
Darah adalah jaringan terspesialisasi yang mencakup cairan
kekuningan, disebut plasma darah yang didalamnya terkandung selsel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah putih (leukosit), sel
darah merah (eritrosit), dan keeping darah (trombosit). Komposisi
plasma dalam darah sekitar 55%, sedangkan sel-sel darah dan
trombosit sekitar 45%. Fungsi utama darah pada manusia adalah
mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh, mengangkut sari
makanan (nutrient) ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa
metabolisme, misalnya karbon dioksida, urea dan asam laktat ke alat
ekskresi, mengedarkan hormon (hasil sekresi) dari kelenjar hormon
ke tempat yang membutuhkan, melawan bibit penyakit, mengatur pH
tubuh, mengatur suhu tubuh serta melakukan mekanisme pembekuan
darah.
2. Golongan Darah
Orang yang pertama kali menggolongkan darah menurut sistem AB0
adalah Karl Landsteiner (Austria 1868-1947). Menurut sistem tersebut
darah dapat digolongkan ke dalam 4 golongan besar. golongan darah itu
adalah A, B, AB dan 0. Di dalam darah manusia terdapat aglutinogen
(antigen) pada eritrosit dan aglutinin (antibodi ) yang terdapat di dalam
plasma darah.
Percobaan sederhana ini pun dilakukan dengan mereaksikan sel darah
merah dengan serum dari para donor. Hasilnya adalah dua macam reaksi
(menjadi dasar antigen A dan B, dikenal dengan golongan darah A dan
B) dan satu macam tanpa reaksi (tidak memiliki antigen, dikenal dengan
golongan darah O).
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No

Konsep Materi

Penjelasan
Kesimpulannya ada dua macam antigen A dan B di sel darah merah yang
disebut golongan A dan B, atau sama sekali tidak ada reaksi yang disebut
golongan O. Kemudian Alfred Von Decastello dan Adriano Sturli yang
masih kolega dari Landsteiner menemukan golongan darah AB pada
tahun 1901. Pada golongan darah AB, kedua antigen A dan B ditemukan
secara bersamaan pada sel darah merah sedangkan pada serum tidak
ditemukan antibodi. Penyebaran golongan darah A, B, O dan AB
bervariasi di dunia tergantung populasi atau ras. Salah satu pembelajaran
menunjukkan distribusi golongan darah terhadap populasi yang berbedabeda.
Skema Golongan Darah

3.

Golongan
Darah
A

Aglutinogen

Aglutinin

A

B

B

B

A

AB

A dan B

-

0

-

a dan b

Rhesus
Rhesus adalah sistem penggolongan darah berdasarkan ada atau
tidaknya antigen D di permukaan sel darah merah, nama lainnya adalah
faktor Rhesus atau faktor Rh. Seseorang yang tidak memiliki faktor Rh
di permukaan sel darah merahnya memiliki golongan darah Rh- (Rhesus
Negatif). Mereka yang memiliki faktor Rh pada permukaan sel darah
merahnya disebut memiliki golongan darah Rh+ (Rhesus Positif).
Wanita yang mempunyai golongan Rhesus negatif, menikah dengan
laki-laki yang mempunyai golongan Rhesus positif, kemudian hamil
bayi golongan Rhesus positif, pada wanita tersebut dapat berbentuk zat
anti atau antibody, yaitu anti-D. Kasus ini bisa terjadi misalnya seorang
perempuan Rh-(genotip rr) menikah dengan laki-laki Rh+ (bergenotip
homozigot RR)dan perempuan tersebut hamil. Janin dari pasangan ini
tentunya akan bergolongan darah Rh+ (genotip Rr) yang diwarisi dari
ayahnya. Sebagian kecil darah janin yang mengandung antigen-Rh
tersebut akan menembus plasenta dan masuk kedalam tubuh ibunya.
Serum dan plasma darah ibu distimulir untuk membentuk anti-Rh
sehinggadarah ibu yang mengalir kembali ke janin mengandung anti-Rh.
Anti-Rh ini akan merusak sel darah merah janin yang mengandung
antigen-Rh sehingga janin akan mengalami hemolisis eritrosit. Bayi
yang menderita Erythroblastosis fetalis bayi kelahiran yang kedua dan
seterusnya yang selalu mati karena ibunya Rhesus negatif dan anak
pertamanya Rhesus + . Bayi dapat juga hidup, tetapi biasanya akan
mengalami cacat, lumpuh, dan retardasi mental.
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c
4

Konsep Materi

Penjelasan

Sistem
Peredaran
Darah

Gambar 2.4
Sistem Peredaran Darah Manusia
(Sumber : http://kliksma.com/wp-content/uploads/2015/05/PengertianFungsi-dan-Penyakit-Sistem-Peredaran-Darah.jpg)
Pengantaran oksigen yang tepat waktu ke organ-organ tubuh
sangatlah penting: sel-sel otak, misalnya, mati hanya dalam beberapa
menit jika suplai oksigen terganggu. Sistem peredaran darah manusia
dimulai dari sirkuit pulmoner. Kontraksi ventrikel kanan memompa
darah ke paru-paru melalui arteri pulmoner. Saat mengalir melalui
bantalan-bantalan kapiler di dalam paru-paru kiri dan kanan, darah
mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah kaya
oksigen kembali dari paru-paru melalui vena pulmoner ke atrium kiri
jantung. Selanjutnya, darah kaya oksigen mengalir kedalam ventrikel kiri
yang memompa darah kaya oksigen keluar ke jaringan tubuh melalui
sirkuit sistemik. Darah meninggalkan ventrikel kiri melalui aorta, yang
mengantarkan darah ke arteri-arteri yang menuju ke seluruh tubuh.
Cabang-cabang pertama dari aorta adalah arteri koroner, yang menyuplai
darah ke otot jantung itu sendiri. Cabang-cabang kemudian mengarah ke
bantalan-bantalan kapiler di dalam kepala dan lengan (tungkai depan).
Aorta kemudian turun kee dalam abdomen, menyuplai darah kaya
oksigen ke arteri-arteri yang menuju bantalan kapiler di dalam organorgan abdominal dan kaki (tungkai belakang).
Di dalam kapiler terjadi difusi neto oksigen dari darah ke jaringanjaringan dan karbondioksida yang dihasilkan oleh respirasi seluler
kedalam darah. Kapiler-kapiler bergabung kembali membentuk venulavenula, yang mengantarkan darah ke vena. Darah miskin oksigen dari
kepala, leher dan tungkai depan disalurkan ke dalam suatu vena besar,
vena kava superior. Vena besar yang lain, vena kava inferior
mengalirkan darah dari batang tubuh dan tungkai belakang.
Kedua vena kava mengosongkan darahnya kedalam atrium kanan,
tempat darah miskin oksigen mengalir kedalam ventrikel kanan. 34

34

Campbell, Op.Cit, h. 60-61.
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No

Konsep Materi

Penjelasan

5

Gangguan dan
1.
Penyakit
2.
3.
4.
5.
6.

Gangguan/kelainan pada sistem peredaran darah
Anemia : dikarenakan kuragnya kadar Hb atau kirangnya jumlah eritrosit
Varises : pelebaran pembuluh darah di betis
Hemoroid (ambeien) : Pelebaran pembuluh darah disekitar anus
Hemotika : Kelainan darah sukar membeku karena faktor hereditas
Leukimia : Bertambahnya leukosit secara tak terkendali
Penyakit kuning pada bayi (Eritroblastosis fetalis)
Penyakit jantung koroner: Penyempitan arteri koronaria yang
mengangkut O2 ke jantung
7. Talasemia : Anemia akibat kerusakan gen pembentuk Hb yang sifatnya

menurun
6

Sistem
Peredaran
Darah dan
Kaitannya
dengan AlQur’an

Al-Quran telah menceritakan sistem peredaran darah. Sistem pengaliran
darah yang tiada tandingannya telah tercatat dalam Al-Quran beribu
tahun lamanya.
“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat
durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah
menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan
(susunan tubuh) mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia
kehendaki, Dia menyusun tubuhmu, “(QS. Al-Infitar: 6-8).
Setiap hari tubuh kita sesungguhnya bertempur melawan banyak
bakteria, virus, dan mikroba. Beberapa di antaranya dicegah memasuki
tubuh, sedang beberapa yang lain berjaya menembusi tubuh kita. Sel-sel
dianggap tentara yang bertugas di dalam aliran darah.
Bercerita mengenai darah. Darah merupakan cairan dan tidak pernah
gagal melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Darah tahu setiap bahan
yang dibawanya, apakah kegunaanya, dan kemana perlu dihantar.
Sebagai contoh, darah tidak keliru membawa karbon dioksida ke sel,
yang diambilnya dari sel lain sebagai bahan buangan. Darah selalu
memberi sel oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida.
Tugas yang dilakukan darah yang tanpa kesalahan. Sekali lagi inilah
bagian dari rancangan sempurna Allah, yang Ia ciptakan dalam tubuh
manusia. Seluruh sel darah melakukan tugasnya tanpa melakukan
kesalahan.
Kita telah membicarakan bahwa semua jenis zat yang diperlukan oleh
tubuh kita diedarkan ke bagian tubuh yang berkaitan dengan darah.
Sementara itu, sel-sel darah mengumpulkan zat-zat negatif seperti karbon
dioksida, dan memastikan bahawa seluruhnya dibuang dari tubuh.
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D. Penelitian Relevan
Nisa Rasyida melakukan penelitian tentang kemampuan berpikir kritis dengan
menerapkan pembelajaran berbasis praktikum virtual dan ditemukan bahwa terdapat
perbedaan rata-rata N-Gain pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan rata-rata
nilai taraf signifikansi <0,05. N-Gain tertinggi kemampuan berpikir kritis kelas
eksperimen sebesar 0,82 pada indikator mengatur strategi dan taktik dan N-Gain
terendah 0,56 pada indikator membuat kesimpulan. Perbedaan yang signifikan
tersebut terjadi karena praktikum virtual menyediakan kesempatan pada siswa
melakukan strategi-strategi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis
melalui cara kerja praktikum, cara mengoperasikan program praktikum di komputer
dan menjawab pertanyaan praktikum melalui kegiatan praktikum.
Dengan demikian penerapan pembelajaran berbasis praktikum virtual dapat secara
signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.35
Malik melakukan penelitian tentang kemampuan berpikir kritis dengan
menerapkan pembelajaran inkuiry dengan menggunakan virtual laboratory dan real
laboratory terhadap keterampilan berpikir kritis ditemukan bahwa pada kelas
eksperimen rata-rata N-gain 0,68 dan untuk kelas kontrol sebesar 0,46. N-Gain
tertinggi kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen sebesar 0,78 pada indikator
membuat kesimpulan dan terendah 0,59 pada indikator mencari persamaan dan
perbedaan. Dengan menerapkan metode pembelajaran virtual laboratory
35

secara

Nisa Rasyida, “Efektivitas Pengembangan Praktikum Virtual Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Kritis Dan Sikap Ilmiah Siswa SMA Pada Konsep Metagenesis Tumbuhan
Lumut Dan Paku”. Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, h. 271.
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signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dibanding dengan real
laboratory.36
Teuku Musreza Fonna melakukan penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran
konvensional dan penggunaan media laboratorium laboratorium virtual pada konsep
sistem pernapasan manusia. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa thit.
5,507 > ttab. 2,011 sehingga dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan
penerapan pembelajaran dengan menggunakan media laboratorium virtual terhadap
keterampilan berpikir kritis siswa pada konsep sistem pernapasan manusia.37
Selain itu, Gunawan dan Liliasari melakukan penelitian untuk mengetahui
keefektifan model laboratorium virtual fisika modern pada disposisi berpikir kritis
mahasiswa. Didapat hasil penelitian dengan pengujian N-Gain menggunakan uji-t
menunjukkan nilai thitung sebesar 4,41 dan ttabel pada taraf kepercayaan 0,05 sebesar
2,04. Perbedaan peningkatan N-gain tertinggi pada kedua kelas terjadi pada indikator
analyticity

sebesar

23.3%

sedangkan

perbedaan

terendah

pada

indikator

inquisitiveness sebesar 13.0%.

36

Muh. Tawil, Liliasari, Berpikir Kompleks dan Implementasinya dalam Pembelajaran IPA,
(Makassar: Badan Penerbit UNM, 2013), h. 53-54.
37
Teuku Musreza Fonna, “Perbedaan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Melalui Penerapan
Media Pembelajaran Laboratorium Virtual Pada Konsep Sistem Pernapasan Manusia Di SMA Negeri
Unggul Sigli”, Jurnal Biotik, ISSN: 2337-9812, Vol. 1, No. 2, h. 124.
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Sehingga disimpulkan bahwa pembelajaran fisika modern dengan virtual laboratory
dapat meningkatkan disposisi berpikir kritis mahasiswa calon guru, lebih baik dari
pembelajaran konvensional.38
Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh banyak peneliti
terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan inovasi dengan menggunakan
pembelajaran praktikum virtual untuk membantu siswa agar lebih mudah memahami
materi pembelajaran dengan kegiatan praktikum untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa. Peneliti menggunakan framework Robbert Ennis. Indikator
kemampuan berpikir kritis yang diamati meliputi: Memberikan penjelasan sederhana
(elementary classification), membangun keterampilan dasar (basic support),
menyimpulkan (inference), membuat penjelasan lebih lanjut (advance clarification)
dan menyusun taktik dan strategi (tactic and strategy). Indikator kemampuan berpikir
kritis ini telah disesuaikan dengan praktikum virtual yang dipergunakan.

38

Gunawan dan Liliasari, “Model Virtual Laboratory Fisika Modern Untuk Meningkatkan
Disposisi Berpikir Kritis Calon Guru”, Jurnal Cakrawala Pendidikan, Th. XXXI, No. 2, (Juni 2012) h.
193.
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E. Kerangka Berpikir
Guru di SMA Negeri 10 Bandar Lampung dalam meningkatkan mutu
pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian hasil
belajar diantaranya dengan menggunakan metode pembelajaran, dengan berbagai
sumber pembelajaran serta mengaplikasikan berbagai kegiatan pembelajaran dalam
proses belajar mengajar. Materi pembelajaran sistem peredaran darah merupakan
materi yang penting untuk dipelajari. Dalam pembelajaran sistem peredaran darah
khususnya pada uji golongan darah diharapkan siswa mempunyai pengalamanpengalaman belajar yang dapat memudahkan pencapaian indikator pembelajaran.
Dari teori belajar yang telah diuraikan didepan, pembelajaran yang baik adalah
pembelajaran penemuan dan pembelajaran yang bermakna. Seharusnya dalam
mengajarkan materi sistem peredaran darah disajikan dengan pembelajaran yang
mengaktifkan siswa, sehingga konsep tersebut tahan lama dan bermakna bagi siswa.
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian pembelajaran dengan
menggunakan praktikum virtual harapannya dengan menerapkan pembelajaran ini
akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.
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Kerangka berpikir dalam penelitian dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:
Pembelajaran Biologi pada Materi Sistem Peredaran Darah

Guru

Siswa

Pembelajaran
Praktikum Virtual

Kemampuan Berpikir Kritis

Melakukan
Klasifikasi Dasar
Membangun
Keterampilan
Dasar

Membuat
Klasifikasi
Lanjut

Mengatur
Strategi dan
Taktik

Menyimpulkan

Gambar 2.5
Kerangka Berpikir
Berdasarkan Gambar 2.5 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran biologi
merupakan materi pembelajaran dimana siswa harus menggunakan kemampuan
berpikirnya untuk mendapatkan pengetahuan dan memecahkan masalah yang ada
khususnya materi sistem peredaran darah manusia. Dalam proses pembelajaran guru
menggunakan praktikum virtual, yang bertujuan untuk melihat kemampuan berpikir
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kritis siswa, adapun indikator berpikir kritis siswa yang digunakan yaitu indikator
yang mengacu pada indikator kemampuan berpikir kritis Ennis yaitu melakukan
klasifikasi dasar, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, melakukan
klasifikasi lanjut dan mengatur strategi dan taktik.

F. Hipotesis Penelitian
Sudjana menyebutkan bahwa penelitian adalah asumsi atau dugaan mengenai
sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk
melakukan pengecekkannya.39 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian dinyatakan dalam bentuk
pernyataan. Oleh sebab itu, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:
1.

Hipotesis penelitian
Berdasarkan rumusan masalah untuk penelitian pengaruh praktikum virtual

terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah
siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung
H0 = Tidak ada pengaruh praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan
berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI di SMA
Negeri 10 Bandar Lampung.
H1 = Ada pengaruh praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan berpikir
kritis pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI di SMA Negeri 10
Bandar Lampung.

39

Nana Sudjana, Metode Statistika (Bandung: Tarsito, 2001), h. 219.

51

Hipotesis Statistik
H0: µ0 = µ1
H1: µ0 ≠ µ1
Keterangan : µ1 = Rata-rata praktikum virtual.
µ2 = Rata-rata kemampuan berpikir kritis
2. Hipotesis Penelitian Kontribusi
Berdasarkan rumusan masalah untuk penelitian kontribusi praktikum virtual
terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah
siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung.
H0 = Tidak terdapat kontribusi praktikum virtual terhadap peningkatan
kemampuan berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah siswa
kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung.
H1 = Terdapat kontribusi praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan
berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI SMA
Negeri 10 Bandar Lampung.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan jenis desain
penelitian Weak Experiment Design dan One grup pretest-postest Design. Weak
experiment design merupakan jenis desain yang tidak memiliki atau tidak dibangun
dengan menggunakan variabel kontrol yang dapat mempengaruhi variabel terikat.1
Oleh karena itu, Weak experiment design dikatakan sebagai jenis penelitian lemah
sehingga perlu ditambahkan kelas replikasi atau kelas pengulangan untuk
meminimalkan kelemahan tersebut.
Penggunaan kelas replikasi bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian.
Artinya, apabila terdapat perbedaan antara pretest-posttest kelas eksperimen dan
replikasi secara konsisten, dapat diyakinkan bahwa perbedaan memang dihasilkan
dari perlakuan. Desain ini dipilih karena belum diketahui pembelajaran yang setara
pengalaman belajarnya dengan praktikum virtual untuk digunakan sebagai kelas
kontrol.

1

Jack R. Fraenkel dan Norman E Wallen, How To Design And Evaluate Research In
Education Seventh Edition (New York : McGraw Hill, 2008), h. 265.
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Seperti yang dikatakan Fraenkel dan Wallen pada desain penelitian Weak
Experiment Design dan One grup pretest-postest Design menggunakan kelas
replikasi untuk memperkuat penelitian dan peneliti tidak akan tahu jika terdapat
perbedaan antara pretest dan posttest, sehingga jika terjadi perubahan antara pretest
dan posttest maka dapat diyakinkan bahwa perubahan tersebut terjadi karena adanya
perlakuan yang telah diterapkan.2 Penelitian ini dilakukan pada siswa di tiga kelas,
kelas pertama sebagai kelas penelitian 1 dan dua kelas lainnya sebagai kelas replikasi
untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Ketiga kelas tersebut mendapatkan
perlakuan yang sama yaitu menggunakan praktikum virtual.
One grup pretest-posttest Design merupakan jenis desain penelitian yang
terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat
diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi
perlakuan.3 Jadi, hasil penelitian dapat diukur atau diamati tidak hanya setelah
melakukan perlakuan tetapi juga sebelum dilakukan perlakuan. Rancangan penelitian
digambarkan sebagai berikut.
Tabel 3.1
Desain Penelitian One Grup Pretest-Posttest Design
O
Pretest

X
Perlakuan

O
Posttest

Sumber : Jack R. Fraenkel dan Norman E Wallen, How To Design And Evaluate Research In
Education Seventh Edition, (New York : McGraw Hill, 2008), h. 266.

2

Ibid, h. 266.
Sugiyono, Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R & D) (Bandung:
Alfabeta: 2013), h. 110.
3
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Keterangan :
X : Perlakuan dengan menggunakan praktikum virtual
O :Nilai pretest/posttest sebelum atau sesudah diberikan praktikum virtual
Desain penelitian One Grup pretest-posttest Design memiliki variabel-variabel
yang harus dikendalikan supaya keabsahan dari validitas internal penelitian tetap
terjaga, variabel-variabel tersebut adalah:
1) Sejarah (History), berkaitan dengan adanya peristiwa yang dimiliki masingmasing individu sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku. Oleh karena
itu terjadinya perubahan variabel terikat, kemungkinan bukan sepenuhnya
disebabkan karena perlakuan atau eksperimen, tetapi juga dipengaruhi oleh
faktor sejarah atau pengalaman subjek penelitian terhadap masalah yang
dicobakan,

atau

masalah-masalah

lain

yang

berhubungan

dengan

eksperimen tersebut. Oleh karena itu, hal ini perlu dikendalikan dengan
melakukan randomisasi.
2) Kematangan (Maturation), berkaitan dengan perubahan fisik atau mental
individu seperti perubahan menjadi lebih termotivasi, tidak termotivasi atau
bosan dan sebagainya. Perubahan mental atau fisik ini dapat mempengaruhi
performa subyek, sedangkan eksperimen berupaya mengetahui hubungan
antara variabel bebas terhadap variabel terikat semata. Maturasi ini pada
umumnya dapat terjadi karena penelitian dilakukan terlalu lama. Oleh
karena itu, sama seperti history, hal ini tidak dapat dikendalikan oleh
peneliti namun dapat dikontrol dengan melakukan randomisasi.
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3) Prosedur tes (Testing), Pengalaman pada pretest dapat mempengaruhi hasil
posttest, karena kemungkinan para subjek penelitian dapat mengingat
kembali jawaban-jawaban yang salah pada waktu pretest, dan kemudian
pada waktu postest subjek tersebut dapat memperbaiki jawabannya. Oleh
sebab itu, perubahan variabel terikat tersebut bukan karena hasil eksperimen
saja, tetapi juga karena pengaruh dari pretest.
4) Seleksi (Selection), Dalam memilih anggota kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol bisa terjadi perbedaan ciri-ciri atau sifat-sifat anggota
kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Misalnya anggota kelompok
eksperimen 1 lebih tinggi pendidikannya dibandingkan dengan anggota
kelompok eksperimen 2, sehingga sebelum diadakan perlakuan sudah terjadi
pengaruh yang berbeda terhadap kedua kelompok tersebut. Setelah adanya
perlakuan pada kelompok eksperimen, maka besarnya perubahan variabel
terikat yang terjadi mendapat gangguan dari variabel pendidikan tersebut.
Dengan kata lain, perubahan yang terjadi pada variabel terikat bukan saja
karena pengaruh perlakuan, tetapi juga karena pengaruh pendidikan.
5) Instrumen (Instrumentation), Alat ukur atau alat pengumpul data
(instrumen) pada pretest biasanya digunakan lagi pada posttest. Hal ini
sudah tentu akan berpengaruh terhadap hasil posttest tersebut. Dengan
perkataan lain, perubahan yang terjadi pada variabel terikat, bukan
disebabkan oleh perlakuan atau eksperimen saja, tetapi juga karena
pengaruh instrumen.

56

6) Mortalitas (Mortality), Pada proses dilakukan eksperimen, atau pada waktu
antara pretes dan posttes sering terjadi subjek yang ”dropout” baik karena
pindah, sakit ataupun meninggal dunia. Hal ini juga akan berpengaruh
terhadap

hasil

eksperimen.

Berkurangnya

subjek

penelitian

baik

dikarenakan mengundurkan diri, tidak lengkap mengikuti manipulasi, sakit,
atau meninggal. Cara mengatasi dengan mempersiapkan cadangan peserta,
subjek yang tidak mengikuti lengkap dan tidak memiliki skor posttes
dikeluarkan dari perhitungan.
7) Regresi Statistik, Apabila sampel yang diambil mempunyai nilai
pengukuran yang ekstrem misal terlalu rendah dari pada yang lain, dia
mungkin akan sering menunjukkan nilai rendah di variabel yang lain, ini
akan mempengaruhi keefektifan perlakuan yang diberikan. Kemungkinan
efek dari perlakuan sedikit mempengaruhi sampel dengan nilai ekstrem ini.
Salah satu atau dari semua variabel tersebut dapat mempengaruhi hasil dari
penelitian jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. 4 Adapun variabel yang
dikendalikan yaitu pada ketiga kelas sampel adalah pembelajaran dilakukan oleh
guru atau peneliti yang sama, pembelajaran dilakukan pada konsep yang sama,
kemampuan awal siswa homogen, mendapat perlakuan dengan

yang sama,

kemampuan siswa diukur dengan instrumen yang sama, evaluasi dan proses
pembelajaran dilakukan pada waktu dan kondisi yang sama.

4

Jack R. Fraenkel dan Norman E Wallen, Loc. Cit.
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B. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.5 Pembelajaran Biologi yang dirancang
pada penelitian ini menggunakan praktikum virtual dengan variabel bebas (X) dan
akan dilihat pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis sebagai variabel terikat
(Y), sehingga dapat diringkas sebagai berikut.

X

Y

Gambar 3.1
Diagram Hubungan Antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat
Keterangan:
X : Variabel bebas yaitu Praktikum Virtual
Y : Variabel terikat yaitu Kemampuan Berpikir Kritis

1. Variabel Bebas (Independent)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan disebut dengan
variabel X. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah praktikum virtual.
2. Variabel Terikat (Dependent)
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dengan adanya perlakuan
dari variabel bebas disebut variabel Y. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel
terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis.

5

Sugiyono, Op.Cit.,h. 60.
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C. Populasi dan Sampel
1. Populasi Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.6 Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh kelas XI semester ganjil di SMA Negeri 10 Bandar Lampung Tahun Ajaran
2016/2017 sejumlah 7 kelas dengan total populasi berjumlah 231 siswa. Dengan
distribusi kelas sebagai berikut:
Tabel 3.2
Distribusi Siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung
No

Kelas

1
2
3
4
5
6
7

XI IPA 1
XI IPA 2
XI IPA 3
XI IPA 4
XI IPA 5
XI IPA 6
XI IPA 7
Jumlah

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
14
22
13
20
14
16
18
18
9
24
18
17
14
14
100
131

Jumlah
Siswa
36
33
30
36
33
35
28
231

Sumber: Dokumen SMA Negeri 10 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

6

Ibid, h. 117.
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2. Sampel Penelitian
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi.7 Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah siswa kelas XI IPA 2
dengan jumlah 33 siswa yang dijadikan sebagai kelas penelitian 1, kelas XI IPA 4
dengan jumlah 36 siswa yang dijadikan sebagai kelas penelitian 2 dan kelas XI IPA 3
dengan jumlah 30 siswa yang dijadikan sebagai kelas penelitian 3. Ketiga kelas
tersebut diberi perlakuan yang sama yaitu menggunakan praktikum virtual.
Teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan teknik acak kelas
(Cluster Random Sampling),8 yaitu peserta dianggap memiliki karakteristik yang
sama atau homogen, jika dilihat dari alokasi waktu untuk mata pelajaran IPA biologi,
jumlah siswa serta rata-rata kemampuan yang dimiliki oleh siswa.

D. Prosedur Penelitian
Penelitian ini mempunyai tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan penelitian,
dan tahap akhir penelitian. Langkah-langkah tahapan tersebut sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan Penelitian
Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan sebagai berikut:
a. Membuat surat penelitian pendahuluan
b. Melakukan studi pendahuluan melalui observasi ke sekolah tempat diadakannya
penelitian untuk mendapatkan informasi sistem pembelajaran dan kemampuan
7

Ibid, h. 118.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2010), h. 177.
8
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berpikir kritis yang selama ini dilakukan pada mata pelajaran biologi khususnya
materi sistem peredaran darah.
c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas penelitian 1, 2 dan 3.
d. Menyusun rencana pembelajaran menggunakan praktikum virtual untuk materi
sistem peredaran darah manusia yang akan diteliti.
e. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rancangan
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Praktikum Siswa pada
kelas penelitian.
f. Membuat storyboard program praktikum virtual yang kemudian dirancang oleh
programer menggunakan perangkat lunak Macromedia Flash yang dapat
dioperasikan menggunakan komputer. (Lampiran 2.4 Storyboard Praktikum
Virtual, halaman 191.
g. Menyusun instrumen penelitian untuk menjaring data penelitian, meliputi;
perangkat tes kemampuan berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah
manusia, angket respon siswa dan catatan lapangan.
h. Mengkosultasikan instrumen penelitian kepada dosen pembimbing skripsi.
i. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada siswa kelas lain diluar sampel.
j. Melakukan analisis kualitas instrumen tes kemampuan berpikir kritis siswa
meliputi: validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal.
k. Memperkenalkan pelaksanaan atau sosialisasi cara pemakaian dari program
praktikum virtual dan bagaimana praktikum virtual dilakukan.
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2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Tahapan pelaksaan penelitian ini, meliputi:
a. Latihan dan Pembiasaan
1) Melakukan sosialisasi berupa penyampaian maksud, tujuan, dan cara kerja
penelitian kepada siswa mengenai praktikum virtual dan seluruh instrumen
penelitian yang digunakan.
2) Melakukan sosialisasi tentang tes kemampuan berpikir kritis dan angket
respon siswa.
b. Pengambilan Data
1) Memberikan pretest kemampuan berpikir kritis materi sistem peredaran darah
manusia kepada siswa di awal pembelajaran.
2) Kegiatan belajar masing-masing individu/kelompok.
3) Siswa melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan praktikum
virtual
4) Memberikan Posttest kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem
peredaran darah setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan
praktikum virtual.
5) Mengumpulkan data melalui angket untuk mengetahui respon siswa setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran pada materi sistem peredaran darah
manusia menggunakan praktikum virtual.
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6) Mencatat semua kejadian faktual penting dalam catatan lapangan penelitian.
7) Penelitian ini dilaksanakan selama tiga kali pertemuan.
3. Tahap Akhir Penelitian
Tahapan akhir penelitian ini adalah:
a. Mengolah data hasil penelitian yang didapat salama proses pembelajaran pada
tahapan pelaksanaan penelitian.
b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil penelitian yang diperoleh selama
penelitian.
c. Menyimpulkan hasil analisis data.
d. Menyusun laporan peneltian
Adapun tahapan alur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai
berikut:
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Studi Pendahuluan

Izin ke Sekolah

Penyusunan Proposal
Seminar Proposal
Penyusunan Perangkat

Pembuatan
Storyboard
Praktikum Virtual,
Silabus, RPP dan
Instrumen
Penelitian

Revisi
Judgement&
Uji Coba

Pelaksanaan Penelitian
Tes Awal
(Pretest Kemampuan Berpikir Kritis)

Kelas Penelitian
I

Kelas Penelitian
II

Kelas Penelitian
III

Perlakuan Pembelajaran
Praktikum Virtual

Tes Akhir
(Posttest Kemampuan Berpikir Kritis)
Angket Respon
dan Catatan
Lapangan

Pengumpulan Data
Pengolahan Data
Kesimpulan

Gambar 3.2
Alur Penelitian

Penyusunan
Laporan Penelitian
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E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti
menggunakan pengumpulan data dengan tujuan untuk melengkapi semua data dan
tidak dapat diperoleh dengan suatu

saja, maka data dapat diperoleh dari

pengumpulan data lainnya, sehingga antara masing-masing pengumpulan data saling
bekerja sama untuk melengkapi data-data yang diperlukan.
Ada beberapa pengambilan data yang peneliti gunakan antara lain:
1. Tes
Menurut Anastasi, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang
mempunyai standar obyektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat
betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau
tingkah laku individu.9 Tes yang digunakan berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang
harus dijawab. Dalam penelitian ini, tes yang digunakan adalah tes yang bertujuan
untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Tes dilaksanakan dua kali yakni
pada awal pembelajaran (pretest) sebelum mendapat perlakuan dan setelah mendapat
perlakuan pada akhir pembelajaran (posttest). Soal pretest yang diberikan pada awal
pembelajaran mempunyai bentuk dan jumlah soal yang sama dengan soal posttest
yang diberikan pada akhir pembelajaran.

9

Ibid, h. 66.
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2. Wawancara
Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang
dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka,
dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.10 Sebelum melaksanakan
penelitian, peneliti melaksanakan observasi terlebih dahulu ke sekolah pada hari
Sabtu tanggal 19 Februari 2016, dimana peneliti melaksanakan wawancara dengan
guru bidang studi biologi yaitu Ibu Maryati, S.Pd. Selain wawancara dengan guru
bidang studi, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa kelas XI yaitu
Arinda. Kemudian peneliti juga mendapatkan data nilai hasil belajar siswa yang
peneliti cantumkan pada latar belakang masalah sebagai data awal peneliti sebelum
melaksanakan penelitian.
3. Angket
Angket atau kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan
untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya,
atau hal-hal yang ia ketahui.11 Tujuan penggunaan angket ini adalah untuk
memperoleh data mengenai latar belakang siswa sebagai salah satu bahan dalam
menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya. Angket dalam penelitian ini bersifat tertutup
dengan jawaban dibatasi “ya atau tidak”. Angket ini diberikan setelah selesai
10

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.

82.
11

Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 151.
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mengikuti proses pebelajaran, untuk mengetahui respon siswa terhadap proses
pembelajaran pada materi sistem peredaran darah manusia sub materi golongan darah
dengan menggunakan praktikum virtual.
4. Dokumentasi
Dokumentasi adalah alat pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang
fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil penelitian
dokumentasi ini akan menjadi sangat kuat kedudukannya.12 Dalam penelitian ini,
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kemampuan
berpikir kritis siswa serta pengaruh

praktikum virtual pada siswa. Bentuk

dokumentasi yang gunakan dalam penelitian ini berupa daftar siswa, profil sekolah,
foto-foto kegiatan pembelajaran dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian
ini.

F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk
mempermudah pengumpulan data sehingga mudah diolah.13 Dalam penelitian ini
digunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data yang akurat. Tabel 3.3
berikut ini menyajikan instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
yang disesuaikan dengan tujuannya.

12

Ibid, h. 159.
Anas Sudijno, Op. Cit., h. 67.

13
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Tabel 3.3
Instrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan Instrumen
No
1.

Jenis Instrumen
Tes (soal pretest dan
posttest)
kemampuan berpikir
kritis siswa

Tujuan Intrumen
Untuk mengetahui tingkat
kemampuan berpikir kritis
siswa sebelum dan setelah
penerapan praktikum
virtual

Sumber Data
Siswa

Waktu
Pada awal dan
akhir kegiatan
pembelajaran

2.

Angket Respon
Siswa

Mendeskripsikan respon
siswa tentang
pembelajaran biologi
dengan menggunakan
praktikum virtual selama
proses pembelajaran pada
materi sistem peredaran
darah

Siswa

Di akhir
kegiatan
pembelajaran

3

Catatan Lapangan

Untuk mengetahui hal-hal
yang terjadi selama proses
pembelajaran (praktikum)
dan mendeskripsikan
semua kejadian yang ada
selama penelitian
berlangsung serta sebagai
bukti telah melakukan
penelitian

Peneliti dan
observer

Sepanjang
proses
kegiatan
pembelajaran
berlangsung

Uraian dari setiap jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Tes Kemampuan Berpikir Kritis Materi Sistem Peredaran Darah Manusia
Instrumen tes kemampuan berpikir kritis yang digunakan adalah tes awal
(pretest) dan tes akhir (posttest) materi sistem peredaran darah manusia kelas XI
semester ganjil. Tipe tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe subjektif
bentuk uraian (essay) karena dengan bentuk uraian akan terlihat strategi siswa dalam
menyelesaikan permasalahan. Selain itu bertujuan untuk mengetahui proses berpikir,
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langkah-langkah pengerjaan, dan ketelitian siswa dalam menjawab soal. Validitas dan
reliabilitas soal tes kemampuan berpikir kritis dilakukan untuk mendapatkan soal
yang memadai dari segi validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran
soal.
2. Angket Respon Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran
Angket ini diberikan pada siswa setelah selesai mengikuti

pembelajaran

materi sistem peredaran darah manusia. Terdiri dari beberapa pertanyaan dengan
sebagian besar jawaban tertutup yaitu “ya” atau “tidak” dengan memberi tanda (√)
pada kolom yang disediakan. Angket ini digunakan untuk mengetahui respon siswa
selama proses pembelajaran. Angket ini di uji validitasnya dengan Expert Judgment
mengenai bahasa, keterbacaan dan struktur isi angket melalui tim ahli, dalam hal ini
Dosen pembimbing skripsi.
3. Catatan Lapangan
Dokumentasi pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu dalam bentuk
catatan lapangan yang berupa catatan harian yang digunakan untuk mencatat hal-hal
yang terjadi selama penelitian dan dalam bentuk dokumentasi foto untuk
menggambarkan semua keadaan yang ada pada saat penelitian dan digunakan sebaga
bukti bahwa telah melakukan penelitian. Hasil dokumentasi digunakan untuk
memperkuat pembahasan hasil penelitian.
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G. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang diuji coba yaitu instrumen
penelitian berupa tes kemampuan berpikir kritis siswa. Tes kemampuan berpikir kritis
tersebut diuji coba melalui uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen, uji
tingkat kesukaran dan uji daya pembeda.
1. Validitas Instrumen
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 seharusnya diukur.14
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk dan
validitas isi. Untuk menguji validitas konstruk, dapat digunakan pendapat para ahli.
Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur
dengan berlandaskan pada teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan
ahli sebagai validator15. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi
dilakukan dengan membandingkan isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah
diajarkan16.
Untuk menguji validitas instrumen dapat dihitung dengan koefesien korelasi
menggunakan Product Moment dengan mencari angka korelasi “r” product moment
(rxy) dengan derajat kebebasan sebesar (N-2) sebagai berikut :
14

Ibid, h. 93.
Sugiyono, Op.Cit, h. 177.
16
Ibid. h. 182.
15
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rxy=

N
N

XY −

X2− (

X)2

X ( Y)
N

Y 2 − ( Y)2

Keterangan :
rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y.
Ʃ xy = jumlah hasil kali antara deviasi skor – skor X (yaitu x) dan deviasi skor –
skor Y (yaitu skor y).
2
Ʃ x = jumlah kuadrat dari deviasi tiap skor X.
Ʃ y2 = jumlah kuadrat dari deviasi tiap skor Y.17
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 rxy adalah nilai koefisien korelasi dari setiap butir/ item soal
sebelum dikoreksi, kemudian dicari corrected item-total correlation coefficient
dengan rumus sebagai berikut :

𝑟𝑥 (𝑦−1) =

𝑟𝑥𝑦 𝑠𝑦 −𝑠𝑥
𝑆𝑦2+ 𝑆𝑥2 − 2𝑟𝑥𝑦 (𝑠𝑦 )(𝑠𝑥 )

Nilai 𝑟𝑥 (𝑦 −1) akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel rtabel Jika
𝑟𝑥 (𝑦 −1) >rtabel, maka instrumen valid.18
Setelah tes di ujikan kepada siswa yang berada diluar sampel kemudian
instrumen tes diuji melalui pengujian validitas soal tes, didapat hasil uji coba
lapangan untuk validitas butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini:

17

Subana, Dkk, Statistik Pendidikan (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 148.
Hery Susanto, Achi Rinaldi, Novalia, “Analisisvaliditas Reliabilitas Tingkat Kesukaran dan
Daya Beda Pada Butir Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran Matematika Kelas Xii Ips di
Sma Negeri 12 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015 ”,E-Jurnal IAIN Raden Intan Lampung,
(2014), h. 148.
18
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No

Keterangan

1

Valid

2

Tidak Valid

Tabel 3.4
Uji Validitas Butir Soal
No Butir Soal
1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
3, 4, 6, 7, 15

Hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya menggunakan program Microsoft
Office Exel 2007, soal yang digunakan untuk pretest dan posttest adalah butir soal
yang masuk kategori valid yang berjumlah 10 soal.

2. Reliabilitas Instrumen
Reabilitas berkenaan dengan konsistensi dan stabilitas data yang dihasilkan.
Dinyatakan reliabel jika pengukurannya konsisten, cermat dan akurat. Tujuan dari uji
reliabilitas adalah untuk menguji keajegan soal yang digunakan dan mengetahui
konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukurannya dapat
dipercaya. Formula yang dipergunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam
penelitian ini adalah menggunakan Koefisien Cronbach Alpha, yaitu: 19

r11 = (

𝑘
𝑘−1

) (1 −

Si 2
Ʃ
Si 2

)

Keterangan:
r11
k
S i2
∑Si2
19

: Reabilitas instrumen secara keseluruhan
: Banyaknya item/butir soal
: Varians total
:
Jumlah seluruh varians masing-masing soal

Novalia, Muhammad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan (Bandar Lampung:
Anugrah Utama Raharja: 2014), h. 39.
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Kriteria Reliabilitas soal adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5
Kriteria Reliabilitas Soal
Reliabilitas (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
Sumber : Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Bandung: Alfabeta, , 2013, Hal. 131.

Dalam pemberian interprestasi terhadap koefisien reliabilitas tes pada
umumnya digunakan kriteria sebagai berikut :
1) Apabila 𝑟11 sama dengan atau lebih besar dari pada 0,70 berarti tes hasil belajar
yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang
tinggi (reliabel)
2) Apabila 𝑟11 lebih kecil dari pada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji
reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliabel)20

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas dari 15 soal yang telah diuji
cobakan, di dapat nilai reliabilitas sebesar 0,83 maka termasuk kategori sangat tinggi.
Hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya menggunakan program Microsoft Office
Exel 2007.

20

Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 100.
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3. Uji Tingkat Kesukaran
Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal mana yang
termasuk mudah, sedang, dan sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu
mudah dan juga tidak terlalu sukar dengan kata lain tingkat kesukaran suatu item soal
dapat dikatakan sedang. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk
mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan
menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk
mencoba lagi karena diluar jangkauannya. Tingkat kesukaran suatu butir item soal
dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:21
P=

𝐵
𝐽𝑆

Keterangan:
P : Indeks kesukaran
B : Jumlah siswa yang menjawab soal tes dengan benar
JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes.
Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin
sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh makin mudah soal
tersebut. Kriteria indeks soal yang digunakan adalah sebagai berikut.22

21

Nana Sudjana, Statistik (Bandung: Tarsito, 2001), h. 222.
Ibid, h. 223-224.

22
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Tabel 3.6
Indeks Tingkat Kesukaran
Indeks Tingkat Kesukaran
Interpretasi
0,00 – 0,30
Sukar
0,31 – 0,70
Sedang
0,71 – 1,00
Mudah
Sumber : Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hal.
372.

Hasil uji coba tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.7
dibawah ini:

No

Tabel 3.7
Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal
Keterangan
No Butir Soal

1

Sukar

0

2

Sedang

1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,15

3

Mudah

9,10,13,14

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang digunakan
untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa adalah 10 butir soal dari kategori
sedang yang di sesuaikan dengan kevalidan dan indikator kemampuan berpikir kritis.
Hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya menggunakan program Microsoft Office
Exel 2007.
]
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5. Uji Daya Pembeda
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara
siswa pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai
(berkemampuan rendah). Bagi suatu soal yang dapat dijawab dengan benar oleh
siswa pandai maupun siswa kurang pandai, maka soal itu tidak baik karena tidak
mempunyai daya pembeda. Demikian pula jika semua siswa baik pandai maupun
kurang pandai tidak dapat menjawab dengan benar. Soal yang baik adalah soal yang
dapat diajawab benar oleh siswa yang pandai saja.23 Indeks daya pembeda dapat
diukur dengan menggunakan rumusan seperti dibawah ini:24
𝐷𝑃 = 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵
Di mana :
D = Discriminatory power (angka indeks deskriminasi item)
PA = Proporsi peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul
butir item yang bersangkutan.
PA ini diperoleh dengan rumus :
B
PA = J A
A

Keterangan :
BA = Banyaknya peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab dengan
betul butir item yang bersangkutan.
JA = jumlah peserta didik yang termasuk dalam kelompok atas.
PB = Proporsi peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul
butir item yang bersangkutan.
PB ini diperoleh dengan rumus :
B
PB = J B
B

Di mana :
BB= Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang dapat menjawab
dengan betul butir item yang bersangkutan.
23

Ibid, h. 226.
Ibid, h. 228.

24
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JB = Jumlah peserta didik yang termasuk dalam kelompok bawah.25
Kriteria daya pembeda soal adalah sebagai berikut:
Tabel 3.8
Klasifikasi Uji Daya Pembeda
Daya Beda (DP)
DP < 0,20
0,21 ≤ DP ≤ 0,40
0,41 ≤ DP ≤ 0,70
0,71 ≤ DP ≤ 1,00

Interprestasi Daya Beda
Jelek
Cukup
Baik
Sangat Baik

Sumber : Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hal.
389.

Seperti halnya angka tingkat kesukaran butir soal, maka tingkat diskriminasi
atau daya pembeda ini besarnya berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1,00. Butirbutir soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai tingkat diskriminasi 0,4
sampai 0,7. Hasil uji daya pembeda butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah
ini:
Tabel 3.9
Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal
No
1
2
3
4

Keterangan
Jelek
Cukup
Baik
Sangat Baik

No Butir Soal
0
2, 3
1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14
5, 8, 11, 15

Berdasarkan hasil perhitungan uji daya pembeda butir soal yang akan
digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada soal pretest dan
postest adalah butir soal yang memiliki kriteria cukup, baik dan sangat baik.

25

Anas Sudijono, Op,Cit, h. 390.
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Berdasarkan hasil perhitungan uji daya pembeda dari 15 soal yang telah diuji
cobakan, diperoleh kriteria soal dengan kategori cukup, baik dan sangat baik.Hasil uji
coba ini dianalisis keabsahannya menggunakan program Microsoft Office Exel 2007.
H. Teknik Analisis Data
1. Tes Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
Memberi skor pada pretest dan Posttest kemampuan berpikir kritis siswa
pada materi sistem peredaran darah. Kemudian dianalisis menggunakan rumus
Normalized Gain (N-Gain) adalah sebagai berikut:26
N Gain/Indeks Gain = Skor Posttest – skor pretest
Skor maksimal – skor pretest

N-Gain yang diperoleh pada tes hasil belajar kemampuan berpikir kritis siswa
(Pretest dan Posttest), dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini.27
Tabel 3.10
Kategorisasi Skor N-Gain/Indeks Gain
Rentang
Kategori
N-Gain ≥ 0,7
Tinggi
0,3 ≤ N-Gain < 0,7
Sedang
N-Gain < 0,3
Rendah
(Sumber: Meltzer dalam Syahfitri, 2008:33)

2. Angket Respon Siswa
Data Angket respon siswa tentang praktikum virtual yang diterapkan dalam
proses pembelajaran dianalisis dengan cara menghitung presentase jawaban siswa
26

Meltzer, The relationship between mathematics preparation and conceptual learning gains
in physics: a possible hidden variable in diagnostic pretest scores, (Department of Physics and
Astronomy: Iowa State University 5001, 2002), Jurnal Am. J. Physic, h.3.
27
Ibid, h. 3.
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menggunakan rumus berikut.28

% respon siswa =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑥 100%

Interpretasi data dari rumus diatas dapat dilihat pada Tabel 3.10.

I. Uji Hipotesis Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan uji-t paired sample
berdarkan kelas penelitian yang akan diukur. Kemudian sebelum dilakukan analisis
uji-t paired sample terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yang harus dipenuhi.
Prasyarat tersebut adalah normalitas data dan homogenitas.
1) Uji Normalitas
Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti
berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang dilakukan adalah uji
Liliefors.”29 Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Membuat tabel kerja dengan 7 kolom
Memasukan nilai atau skor pada tabel kerja secara berurutan.
Mencari nilai Z skor, dengan rumus : Z = (Xi - mean)/SD
Menentukan nilai Z tabel {F(Z)} dengan menggunakan tabel normal buku dari
O ke Z berdasarkan nilai Z skor
Menentukan S (Z) dengan rumus S (Z) = f kum : N
Menghitung harga Lilliefors hitung dengan rumus Lh = | F (Z) – S (Z)
Mencari nilai Lilliefors terbesar sebagai Lhitung
Menentukan harga Lilliefors tabel (Lt)
Membuat kesimpulan :
a. Jika harga Lh < harga Lt, maka data berdistribusi normal
28

Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 93.
Nana Sudjana, Op.Cit, h. 446.

29
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b. Jika harga Lh > harga Lt, maka data tidak normal berdistribusi
Hasil pengujian hipotesis uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan
alat bantu data analisis yang terdapat pada SPSS versi 17.
2) Uji Homogenitas
Setelah uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas. Uji ini untuk
mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi.“Uji homogenitas yang
digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji fisher.”30 Langkah-langkah
dari uji varians tersebut sebagai berikut:
1. Menghitung varians terbesar dan varians terkecil
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

Fhitung = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
2. Bandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel
Dengan rumus dbpembilang = n-1 (untuk varians terbesar)
dbpenyebut= n-1 (untuk varians terkecil)
3. Taraf signifikan (α) = 0,05
4. Kriteria pengujian
Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut :
H0 ditolak, jika thitung> ttabel
H0 diterima, jika thitung < ttabel, dengan α = 0,05 (5%).
Hasil Pengujian hipotesis uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan
alat bantu data analisis yang terdapat pada SPSS versi 17.

30

Ibid, h. 466.
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3) Uji-t Paired-Samples
Jika data diketahui

normal dan homogen melalui uji normalitas dan uji

homogenitas maka akan dilakukan uji hipotesis penelitian. Uji hipotesis digunakan
untuk melihat perbedaan hasil tes siswa dari kelompok kelas penelitian yang satu
dengan kelas penelitian yang lain dapat dilakukan uji parametrik yaitu uji-t Pairedsamples.
Langkah-langkah untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Uji hipotesis dengan menggunakan uji t
2) Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan persamaan:31

t=

𝑋1 −𝑋2
𝑠1 2 𝑠2 2
+ − 2𝑟
𝑛1 𝑛2

𝑠
𝑠
(𝑠𝑦 1 )( 2 )
𝑛1

𝑛2

Keterangan :
t : Nilai t hitung
𝑋1 : Rata-rata sampel 1
𝑋2 : Rata-rata sampel 2
𝑠1 2 : Simpangan baku sampel 1
𝑠2 2 : Simpangan baku sampel 2
𝑛1 : Banyaknya data sampel 1
𝑛2 : Banyak data sampel 2
𝑟 : Korelasi antara X1 dan X2

31

Novalia, Muhammad Syazali, Op.Cit, h. 65
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Hasil Pengujian hipotesis uji-t Paired-samples dalam penelitian ini
menggunakan alat bantu data analisis yang terdapat pada SPSS versi 17 digunakan
agar hasil analisis data tersebut tidak bias.
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Hipotesis penelitian
Berdasarkan rumusan masalah untuk penelitian pengaruh praktikum virtual
terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah
siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung.
H0 = Tidak ada pengaruh praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan
berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI SMA Negeri
10 Bandar Lampung.
H1 = Terdapat pengaruh praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan berpikir
kritis pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI SMA Negeri 10
Bandar Lampung.
Hipotesis Statistik
H0: µ0 = µ1
H1: µ0 ≠ µ1
Keterangan : µ1= Rata-rata praktikum virtual
µ2= Rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa
b) Hipotesis penelitian kontribusi
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Berdasarkan rumusan masalah untuk penelitian kontribusi praktikum virtual
terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah
siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung.
H0 = Tidak terdapat kontribusi praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan
berpikir kritis Pada Materi Sistem Peredaran Darah siswa kelas XI SMA Negeri
10 Bandar Lampung.
H1= Terdapat kontribusi praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan berpikir
kritis pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI SMA Negeri 10
Bandar Lampung.

4) Uji Korelasi Linear (Korelasi Product Moment)
Untuk mengetahui ada tidaknya kontribusi praktikum virtual terhadap
peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa maka dilakukan uji korelasi linear
(Korelasi Product Moment). Uji korelasi linear bertujuan untuk menentukan ada
tidaknya hubungan dan apa bila ada, seberapa erat dan seberapa besar kontribusi yang
berperan. Dalam perhitungan kontribusi diukur dengan nilai kuadrat koefisien
determinasi (R2).
Koefisien korelasi linear sebagai hubungan linier antara dua peubah acak x
dan y, dan dilambangkan dengan huruf r, ukuran korelasi linier antara dua peubah
yang paling banyak digunakan adalah koefisien korelasi momen hasil kali pearson
atau ringkasnya koefisien contoh. Menurut Robert F. Walpole dalam bukunya
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pengantar statistik, koefisien korelasi, ukuran hubungan linier anatara dua peubah x
dan y diduga dengan koefisien korelasi contoh r, yaitu:32
𝑛 𝑥𝑖 𝑦𝑖

r:

𝑥𝑖 ( 𝑦𝑖 )

[𝑛 𝑖−( 𝑥𝑖 )2 ][𝑛 𝑦 2 𝑖−( 𝑦𝑖 )2 ]

nilai r berada pada -1 sampai +1 atau -1 < r < 1
Tabel 3.11
Kriteria Uji Korelasi Linear
Korelasi Linear
0-0,19
0,20-0,34

Interprestasi Korelasi Linear
Sangat Lemah
Lemah

0,35-0,64
0,65-0,84

Sedang
Cukup Tinggi

r > 0,85
Tinggi
Sumber : Hamid Darmadi, Penelitian Pendidikan dan Sosial, Bandung: Alfabeta, 2014, Hal. 265.

Ketentuan:
a. Koefisien korelasi > r tabel, maka korelasi signifikan (H1 diterima)
b. Koefisien korelasi < r tabel, maka tidak ada korelasi yang signifikan (H0
diterima)
Tes kemampuan berpikir kritis siswa dan angket respon siswa dihitung
menggunakan program Microsoft Office Excel 2007 sedangkan untuk uji
homogenitas, uji normalitas, dan uji t Paired-samples dan uji korelasi linear (Korelasi
Product Moment) dihitung menggunakan program SPSS Versi 17 untuk mengetahui
signifikansi data penelitian tersebut.

32

Novalia, Muhammad Syazali, Op.Cit, hal. 100

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 10 Bandar
Lampung pada semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 dengan menerapkan
pembelajaran dengan Praktikum Virtual untuk meningkatkan Kemampuan Berpikir
Kritis pada materi sistem peredaran darah manusia. Maka, didapatkan data hasil
penelitian meliputi: 1. Gambaran umum pembelajaran biologi SMA Negeri 10
Bandar Lampung, 2. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi
Sistem Peredaran Darah Manusia, 3. Tanggapan Siswa Terhadap Praktikum Virtual,
4. Catatan Lapangan penelitian. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian,
Tabel dan grafik yang dideskripsikan secara rinci dibawah ini:
1.

Gambaran Umum Pembelajaran Biologi SMA Negeri 10 Bandar Lampung
Proses pembelajaran biologi di SMA Negeri 10 Bandar Lampung sebelum

penelitian masih bersifat satu arah dimana guru memberikan materi dan siswa hanya
menyimak, dan diam mendengarkan informasi yang diberikan oleh guru. Pada saat
pembelajaran biologi, buku referensi yang digunakan oleh siswa masih terbatas,
hanya menggunakan satu buku biologi yang diberikan oleh sekolah, sebagai buku
pegangan saat proses pembelajaran.
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Keadaan sarana dan prasarana proses pembelajaran biologi di SMA Negeri 10
Bandar Lampung sudah sesuai untuk mendukung pembelajaran IPA. Karena sudah
terdapat Laboratorium IPA, dan didukung juga dengan guru-guru yang mengajar
sesuai dengan bidang studi IPA. Tetapi jarang melaksanakan praktikum biologi di
laboratorium karena kurangnya waktu, serta minimnya alat dan bahan yang
digunakan untuk praktikum, sehingga kegiatan praktikum digantikan dengan kegiatan
belajar mengajar dikelas. Pada pembelajaran biologi sebelumnya guru belum pernah
menggunakan praktikum virtual yang melatih kemampuan berpikir kritis khususnya
materi sistem peredaran darah, selain itu penilaian terhadap hasil belajar lebih banyak
mengukur aspek kognitif berupa hafalan, siswa kurang diberikan latihan-latihan soal
yang menantang seperti melatih kemampuan berpikir kritis siswa.

2. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Sistem
Peredaran Darah Manusia
Kemampuan berpikir kritis merupakan pemikiran yang masuk akal dan
reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan.
Berdasarkan framework Robbert Ennis, penelitian ini menggunakan lima indikator
kemampuan berpikir kritis yaitu Melakukan klasifikasi dasar (elementary
classification), membangun keterampilan dasar (basic support), menyimpulkan
(inference), membuat klasifikasi lanjut (advance clarification), menyusun taktik dan
strategi (tactic and strategy). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes
kemampuan berpikir kritis sebagai data utama.
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Berdasarkan hasil judgment dan uji coba instrumen maka diperoleh sebanyak
10 pertanyaan dalam bentuk essay untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa
materi sistem peredaran darah manusia. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada
uraian berikut ini:
a. Data Kemampuan Berpikir Kritis Pada Materi Sistem Peredaran Darah
Manusia Kelas penelitian 1, Kelas penelitian 2 dan Kelas penelitian 3
Pada penelitian ini, digunakan tiga kelas penelitian dimana kelas XI IPA 2
sebagai kelas penelitian 1 dan dua kelas lainnya sebagai kelas replikasi untuk
memperkuat hasil penelitian yaitu kelas XI IPA 4 sebagai kelas penelitian 2 dan kelas
XI IPA 3 sebagai kelas penelitian 3. Pembelajaran pada kelas penelitian 1, kelas
penelitian 2, dan kelas penelitian 3 menggunakan praktikum virtual. Adapun hasil
rekapitulasi data kemampuan berpikir kritis siswa dapat diuraikan pada Tabel 4.1
dibawah ini.
Tabel 4.1
Rekapitulasi Rata-rata Nilai dan N-Gain Kemampuan Berpikir Kritis Kelas
penelitian 1, Kelas penelitian 2 dan Kelas penelitian 3

N (Jumlah
Siswa)
Nilai Ratarata

Kelas penelitian 1
(XI IPA 2)
Pre Post NKriteria
test test gain

Kelas penelitian 2
(XI IPA 4)
Pre Post NKriteria
test test gain

Kelas penelitian 3
(XI IPA 3)
Pre Post NKriteria
test test gain

32 Siswa

36 Siswa

30 Siswa

45,
70

80,
30

0,62

Sedang

44,
67

81,
83

0,65

Sedang

45,
13

82,
93

0,68

Sedang
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata pretest di kelas
penelitian 1 (XI IPA 2) sebesar 45,70 dengan nilai ideal 100, sedangkan nilai ratarata posttest sebesar 80,30 dengan N-gain 0,62. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA 2 setelah diterapkan
praktikum virtual dengan kategori sedang. Pada kelas penelitian 2 (XI IPA 4)
diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 44,67 sedangkan nilai rata-rata posttest
sebesar 81,83 dengan N-gain 0,65 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA 4 setelah diterapkan praktikum virtual
dengan kategori sedang. Sedangkan pada kelas penelitian 3 (XI IPA 3) diperoleh nilai
rata-rata pretest sebesar 45,13 dan nilai rata-rata posttest sebesar 82,93 dengan N-gain
0,68 yang juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis
siswa kelas XI IPA 3 setelah diterapkan praktikum virtual dengan kategori sedang.
Nilai pretest kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3 tidak berbeda
jauh, sama halnya dengan nilai posttest kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas
penelitian 3 yang menunjukkan hasil rata-rata yang hampir sama, begitu juga dengan
nilai N-gain nya.
Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata posttest
disetiap kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3 lebih tinggi
dibandingkan nilai pretest nya.
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Tabel 4.2
Pengelompokan N-gain Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
Pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia
Materi Sistem Peredaran Darah Manusia
Kelas penelitian
1
Kelas penelitian
2
Kelas penelitian
3

N-gain
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Rendah

Jumlah Siswa
8 Siswa
25 Siswa
0 Siswa
18 Siswa
17 Siswa
1 Siswa
15 Siswa
15 Siswa
0 Siswa

Persentase
24 %
76 %
0%
50 %
47 %
3%
50 %
50 %
0%

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis
siswa yang berbeda pada setiap kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 maupun kelas
penelitian 3 pada materi sistem peredaran darah manusia, mulai dari kategori N-gain
rendah, sedang hingga tinggi setelah diterapkan praktikum virtual. Pada kelas
penelitian 1 tidak ada siswa yang memperoleh kategori N-gain rendah dan terdapat 25
siswa yang mendapat N-gain sedang, kemudian untuk kategori tinggi terdapat 8 orang
siswa. Pada kelas penelitian 2 nilai N-gain pada kategori rendah terdapat 1 orang
siswa, pada kategori sedang 17 siswa dan pada kategori tinggi terdapat 18 siswa.
Sedangkan pada kelas penelitian 3 pencapaian nilai N-gain pada kategori rendah tidak
ada, pada kategori sedang terdapat 15 orang siswa dan pada kategori tinggi juga
terdapat 15 orang siswa.
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b. Analisis Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
Nilai kemampuan berpikir kritis siswa yang diukur dalam penelitian ini
difokuskan pada lima indikator menurut Robert Ennis. Setiap indikator kemampuan
berpikir kritis dinilai oleh 10 soal berbentuk essay. Peningkatan rata-rata nilai setiap
indikator Kemampuan Berpikir Kritis siswa kelas penelitian 1 (XI IPA 2) dapat
dilihat (lampiran 5.11) yang secara nyata dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini :
100
90

89.4%

86.87%

87.88%
81.82%

80

75%

75%

71%

Persentase

70

70%

65%
56.06%

60
50

85.56%

81.82%

57% 57.58%

56.06%

52.42%

46.97%

45.45%

Pretest

40

Posttest

30

N-Gain

20
10
0
1

2

3

4

5

Rata-rata

Indikator Kemampuan Berpikir Kritis
Keterangan Indikator Kemampuan Berpikir Kritis: (1) Indikator Klasifikasi Dasar (2) Indikator
Keterampilan Dasar (3) Indikator Kesimpulan (4) Indikator Klasifikasi Lanjut (5) Strategi dan Taktik

Gambar 4.1
Peningkatan Rata-rata Nilai Indikator Kemampuan Berpikir Kritis
Pada Kelas Penelitian 1 (XI IPA 2)
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Gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata posttest untuk setiap tingkat
indikator di kelas penelitian ini lebih tinggi dibanding nilai rata-rata pretest. N-Gain
masing-masing indikator menunjukkan peningkatan yang berbeda. Peningkatan NGain tertinggi terdapat pada indikator (1) Klasifikasi Dasar dan indikator (2)
Keterampilan Dasar dengan N-Gain=0,75 atau sebesar 75% dengan kategori tinggi.
Hal ini menunjukkan kemampuan siswa sangat baik dalam memberikan klasifikasi
dasar dan membangun keterampilan dasar. Sedangkan peningkatan N-Gain terendah
terdapat pada indikator (3) Kesimpulan dengan N-Gain=0,65 atau sebesar 65%
dengan kategori sedang. Secara keseluruhan rata-rata pretest pada indikator
Kemampuan Berpikir Kritis sebesar 52,42%, kategori ini menandakan bahwa siswa
telah memiliki Kemampuan Berpikir Kritis sebelum penerapan Praktikum Virtual.
Setelah penerapan metode Praktikum Virtual rata-rata posttest pada indikator
Kemampuan Berpikir Kritis siswa meningkat sebesar 85,56%. Peningkatan rata-rata
N-Gain tiap indikator Kemampuan Berpikir Kritis mengalami peningkatan sebesar
70% dengan kategori tinggi.
Selanjutnya peningkatan rata-rata nilai setiap indikator Kemampuan Berpikir
Kritis siswa kelas penelitian 2 (XI IPA 2) dapat dilihat (lampiran 5.12) yang secara
nyata dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini :
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100
90

90.28%
84.26%

81.95%

80

84.63%

80.56%
74%

70

Persentase

86.11%

65%

60 54.63%

51.39%

62.5%
63%
58%
54.17%

64%

61.11%

64%
56.76%

50

Pretest

40

Posttest

30

N-Gain

20
10
0
1

2

3

4

5

Rata-rata

Indikator Kemampuan Berpikir Kritis
Keterangan Indikator Kemampuan Berpikir Kritis: (1) Indikator Klasifikasi Dasar (2) Indikator
Keterampilan Dasar (3) Indikator Kesimpulan (4) Indikator Klasifikasi Lanjut (5) Strategi dan Taktik

Gambar 4.2
Peningkatan Rata-rata Nilai Indikator Kemampuan Berpikir Kritis
Pada Kelas Penelitian 2 (XI IPA 4)
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata posttest untuk setiap tingkat
indikator di kelas penelitian ini lebih tinggi dibanding nilai rata-rata pretest. N-Gain
masing-masing indikator menunjukkan peningkatan yang berbeda. Peningkatan NGain tertinggi terdapat pada indikator (4) Klasifikasi Lanjut dengan N-Gain=0,74
atau sebesar 74% dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan kemampuan siswa
sangat baik dalam memberikan klasifikasi lanjut. Sedangkan peningkatan N-Gain
terendah terdapat pada indikator (3) Kesimpulan dengan N-Gain=0,58 atau sebesar
58% dengan kategori sedang. Secara keseluruhan rata-rata pretest pada indikator
Kemampuan Berpikir Kritis sebesar 56,76%, kategori ini menandakan bahwa siswa
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telah memiliki Kemampuan Berpikir Kritis sebelum penerapan Praktikum Virtual.
Setelah penerapan Praktikum Virtual rata-rata posttest pada indikator Kemampuan
Berpikir Kritis siswa meningkat sebesar 84,63%. Sedangkan jika dilihat dari rata-rata
skor N-Gain tiap indikator Kemampuan Berpikir Kritis mengalami peningkatan
sebesar 64% dengan kategori sedang.
Selanjutnya peningkatan rata-rata nilai setiap indikator Kemampuan Berpikir
Kritis siswa kelas penelitian3 (XI IPA 3) dapat dilihat (lampiran 5.13) yang secara
nyata dapat dilihat pada Gambar 4.3 di bawah ini :
100
90

86.67%

83.33%

80

Persentase

85%

57.78%

69%

61%
50%

83.33%

80%

73%

70
60

81.67%

59%
51.67%

55%

50

64%
57%

53.33%

53.56%
Pretest

40

Posttest

30

N-Gain

20
10
0
1

2

3

4

5

Rata-rata

Indikator Kemampuan Berpikir Kritis
Keterangan Indikator Kemampuan Berpikir Kritis: (1) Indikator Klasifikasi Dasar (2) Indikator
Keterampilan Dasar (3) Indikator Kesimpulan (4) Indikator Klasifikasi Lanjut (5) Strategi dan Taktik

Gambar 4.3
Peningkatan Rata-rata Nilai Indikator Kemampuan Berpikir Kritis
Pada Kelas penelitian 3 (XI IPA 3)
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Gambar 4.3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata posttest untuk setiap tingkat
indikator di kelas penelitian ini lebih tinggi dibanding nilai rata-rata pretest. N-Gain
masing-masing indikator menunjukkan peningkatan yang berbeda. Peningkatan NGain tertinggi terdapat pada indikator (2) Keterampilan Dasar dengan N-Gain=0,73
atau sebesar 73% dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan kemampuan siswa
sangat baik dalam membangun keterampilan dasar. Sedangkan peningkatan N-Gain
terendah terdapat pada indikator (5) Strategi dan Taktik dengan N-Gain=0,57 atau
sebesar 57% dengan kategori sedang.
Dari hasil analisis peningkatan indikator Kemampuan Berpikir Kritis dapat
disimpulkan Secara keseluruhan rata-rata pretest pada indikator Kemampuan Berpikir
Kritis sebesar 53.56%, kategori ini menandakan bahwa siswa telah memiliki
Kemampuan Berpikir Kritis sebelum penerapan metode Praktikum Virtual. Setelah
penerapan metode Praktikum Virtual rata-rata posttest pada indikator Kemampuan
Berpikir Kritis siswa meningkat sebesar 83.33%. Sedangkan jika dilihat dari rata-rata
skor N-Gain tiap indikator Kemampuan Berpikir Kritis mengalami peningkatan
sebesar 64% dengan kategori sedang.bahwa indikator Kemampuan Berpikir Kritis
siswa baik di kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 maupun kelas penelitian 3
menunjukkan adanya peningkatan. Artinya pembelajaran dengan Praktikum Virtual
dapat meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis siswa khususnya materi Sistem
peredaran darah manusia.

95

Kebermaknaan dari peningkatan nilai N-Gain pada kelas penelitian 1, kelas
penelitian 2 dan kelas penelitian 3 akan diuji signifikansi menggunakan uji statistik
dengan software SPSS versi 17. Uji statistik ini juga dipergunakan untuk melihat
kebermaknaan dari hipotesis penelitian yang dibuat sebelumnya. Sebelum melakukan
analisis signifikansi, data N-Gain tersebut diuji prasyarat menggunakan uji normalitas
dan homogenitas data yang dipaparkan pada Tabel 4.3 dan 4.4.
c. Uji Hipotesis Penelitian
1) Uji Normalitas
Uji normalitas hipotesis penelitian menggunakan uji Kolmogorov smirnov.
Hasil uji normalitas terhadap data nilai tes awal (Pretest) dan tes akhir (Posttest)
diketahui bahwa rata-rata nilai biologi pada materi Sistem peredaran darah manusia
baik kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3 berdistribusi normal.
Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kritis Awal dan Akhir
Pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia
Jenis Tes

Pretest Kelas penelitian 1
Posttest Kelas penelitian 1
Pretest Kelas penelitian 2
Posttest Kelas penelitian 2
Pretest Kelas penelitian 3
Posttest Kelas penelitian 3

Asymp. Sig.
(2-tailed)

0,101
0,200
0,200
0,072
0,200
0,156

Kriteria Nilai Sig.
Tabel Nilai α (0,05)

Kesimpulan
signifikansi > α
(0,05) = Distribusi
Normal

0,05

Distribusi Normal
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Dari hasil uji Normalitas data dengan signifikansi > α (0,05) maka dapat
diperoleh bahwa N-Gain Kemampuan Berpikir Kritis pada kelas penelitian 1, kelas
penelitian 2 dan kelas penelitian 3 secara keseluruhan berdistribusi normal, pada taraf
signifikansi 0,05 sehingga dapat dilanjutkan uji prasyarat selanjutnya yaitu
homogenitas data.
2) Uji Homogenitas
Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Test of Homogenity of Variance
untuk mengetahui kedua variansi memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Hasil
tersebut dapat dilihat padaTabel 4.4 berikut ini:
Tabel 4.4
Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Berpikir Kritis Awal dan Akhir
Pada Sistem Peredaran Darah Manusia

Jenis Tes
Pretest dan Posttest
Kelas Penelitian 1
Pretest dan Posttest
Kelas Penelitian 2
Pretest dan Posttest
Kelas Penelitian 3

Sig Based of
Mean

Kriteria Nilai Sig.
Tabel Nilai α (0,05)

Kesimpulan
signifikansi > α
(0,05) = Homogen
atau sama

0,05

Homogen

0,19
0,13
0,15

Dari hasil homogenitas pada Tabel 4.4 diketahui data Pretest dan Posttest
Kemampuan Berpikir Kritis jika dilihat dari nilai signifikansi Based of mean > α
(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa nilai N-Gain Kemampuan Berpikir Kritis pada
kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3 secara keseluruhan berasal
dari sampel yang memiliki karakteristik sama atau homogen.
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Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi,
analisis dapat dilanjutkan pada pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji-t
Paired-Sample.
3) Uji-t Paired Sample
Uji-t merupakan uji beda dua rata-rata, dalam penelitian ini peneliti
menggunakan

uji-t

Paired-Sample

yaitu

prosedur

yang

digunakan

untuk

membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Artinya analisis ini berguna
untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau dua sampel
yang berpasangan. Uji-t Paired-Sample dihitung dengan nilai pretest dan posttest
pada setiap masing-masing kelas penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini adalah:
H0 = ditolak, jika sig (2-tiled) > α (0,05)
H1 = diterima, jika sig (2-tiled) < α (0,05)
Hasil uji statistik untuk nilai N-Gain Kemampuan Berpikir Kritis dapat dilihat
pada Tabel 4.5 berikut ini.
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Tabel 4.5
Uji-t Paired-Sample Kemampuan Berpikir Kritis

Paired Differences
Jenis Tes

13.14

Std.
error
mean
2.28

14.00

2.33

11.70

2.13

Std.
Deviation
Pretest KBK 1
Posttest KBK 1
Pretest KBK 2
Posttest KBK 2
Pretest KBK3
Posttest KBK 3

Sig. (2tailed)

Kriteria
Nilai
Sig.
Tabel
Nilai α
(0,05)

Kesimpulan
signifikansi
< α (0,05) =
H1 diterima

0,05

H1 = Diterima

0,00
0,00
0,00

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa data N-Gain
Kemampuan Berpikir Kritis dilihat dari nilai Sig.(2-tailed) 0,00 < α (0,05), maka H0
ditolak dan H1 diterima. Artinya pembelajaran dengan metode Praktikum Virtual
pada kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3 dapat meningkatkan
Kemampuan Berpikir Kritis pada materi Sistem peredaran darah manusia.
4) Uji Korelasi Linear (Korelasi Product Moment)
Setelah dilakukan uji hipotesis, maka dilanjutkan dengan uji korelasi linear
pada masing-masing kelas penelitian 1 (XI IPA 2), kelas penelitian 2 (XI IPA 4) dan
kelas penelitian 3 (XI IPA 3). Uji Korelasi linear tersebut digunakan untuk
mengetahui seberapa besar kontribusi praktikum virtual terhadap peningkatan
kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem peredaran darah. Nilai koefisien
korelasi dihitung dengan nilai angket respon siswa yang telah di convert dengan MSI
(Methode Succesive Interval) dan N-Gain kemampuan berpikir kritis pada masing-
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masing kelas penelitian. Adapun hasil nilai koefisien korelasi pada kelas penelitian 1
(XI IPA 2) dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini.
Tabel 4.6
Nilai Koefisien Korelasi Praktikum Virtual
Kemampuan Berpikir Kritis Kelas Penelitian 1 (XI IPA 2)
Correlations
Praktikum Virtual
Praktikum
Virtual

Pearson Correlation

1

Kemampuan
Berpikir Kritis
.890**

Sig. (2-tailed)
N
Kemampuan
Berpikir Kritis

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.000
33

33

.890**

1

.000
33

33

Hasil uji korelasi linear yang akan dilihat adalah sig.2-tailed, apabila sign.=
0,000< ɑ = 0,05, sehingga H0 ditolak artinya terdapat hubungan yang berarti antara
praktikum virtual terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa.
Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,89
maka koefisien determinasi (R2) = (0,892=0,79) menunjukan bahwa adanya hubungan
antara variabel bebas (praktikum virtual) dan variabel terikat (kemampuan berpikir
kritis) pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 79% penggunaan
praktikum virtual berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis
siswa pada kelas penelitian 1 (XI IPA 2) dan sisanya 21% dipengaruhi oleh faktor
lain.
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Hasil nilai koefisien korelasi pada kelas penelitian 2 (XI IPA 4) dapat dilihat
pada Tabel 4.7 dibawah ini:
Tabel 4.7
Nilai Koefisien Korelasi Praktikum Virtual
Kemampuan Berpikir Kritis Kelas Penelitian 2 (XI IPA 4)
Correlations
Praktikum
Virtual
Praktikum
Virtual

Pearson Correlation

Kemampuan
Berpikir Kritis
1

Sig. (2-tailed)
N
Kemampuan
Pearson Correlation
Berpikir Kritis
Sig. (2-tailed)
N

.910**
.000

36

36

.910**

1

.000
36

36

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,91 maka
koefisien determinasi (R2) = (0,912=0,83) menunjukan bahwa adanya hubungan
antara variabel bebas (praktikum virtual) dan variabel terikat (kemampuan berpikir
kritis) pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 83% penggunaan
praktikum virtual berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis
siswa pada kelas penelitian 1 (XI IPA 2) dan sisanya 17% dipengaruhi oleh faktor
lain.
Hasil nilai koefisien korelasi pada kelas penelitian 3 (XI IPA 3) dapat dilihat
pada Tabel 4.8 dibawah ini:
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Tabel 4.8
Nilai Koefisien Korelasi Praktikum Virtual
Kemampuan Berpikir Kritis Kelas Penelitian 3 (XI IPA 3)
Correlations

Praktikum Virtual
Praktikum
Virtual

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
Kemampuan
Berpikir Kritis

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kemampuan
Berpikir Kritis
.900**
.000

30

30

.900**

1

.000
30

30

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,90
maka koefisien determinasi (R2) = (0,902=0,81) menunjukan bahwa adanya hubungan
antara variabel bebas (praktikum virtual) dan variabel terikat (kemampuan berpikir
kritis) pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 81% penggunaan
praktikum virtual berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis
siswa pada kelas penelitian 1 (XI IPA 2) dan sisanya 19% dipengaruhi oleh faktor
lain.
Faktor-faktor lain tersebut diantaranya yaitu keterbatasan waktu saat proses
pembelajaran berlangsung dan kurang kondusifnya suasana belajar karena ada
beberapa siswa yang mengobrol dengan teman sekelompoknya, fitur-fitur praktikum
virtual masih terkesan kaku dan belum lengkap karena hanya mempraktikumkan uji
golongan darah sehingga menyebabkan siswa kurang maksimal dalam melakukan
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praktikum, siswa belum terbiasa dengan soal-soal kemampuan berpikir kritis karena
dalam proses pembelajaran sebelumnya belum pernah diukur kemampuan tersebut.

3. Tanggapan Siswa Terhadap Praktikum Virtual
Setelah

penerapan

metode

Praktikum

Virtual

dilaksanakan,

penulis

melakukan pengumpulan data menggunakan angket respon siswa yang berisi 10
pertanyaan dengan dua pilihan jawaban “Ya atau Tidak” kepada masing-masing kelas
penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3 untuk mengetahui respon siswa
terhadap penerapan metode Praktikum Virtual pada materi sistem peredaran darah
manusia. Angket ini dirancang dalam tujuh indikator atau aspek yang meliputi
pengalaman siswa sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran, motivasi belajar siswa
terhadap metode pembelajaran yang diterapkan, ketertarikan siswa terhadap metode
pembelajaran yang dilaksanakan, kefleksibelan metode pembelajaran dalam kegiatan
pembelajaran, kemudahan metode pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran,
mendukung kemampuan berpikir kritis dan follow up. Berdasarkan analisis data
secara umum siswa memberikan tanggapan positif terhadap penerapan metode
Praktikum Virtual khususnya materi sistem peredaran darah manusia. Rekapitulasi
hasil angket respon siswa dari ke tiga kelas penelitian ditampilkan pada Gambar 4.7
dibawah ini.
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Aspek Angket Respon

Follow up

10%

Mendukung Kemampuan Berpikir Kritis

7%

Kemudahan

6%

Kefleksibelan

90%

93%

94%

8%

Ketertarikan

9%

Motivasi

9%

92%

TIDAK
YA

91%

91%
48%
52%

Pengalaman Sebelumnya
0

20

40

60

80

100

Persentase Angket Respon
Gambar 4.4
Rekapitulasi Angket Respon Siswa
Berdasarkan hasil analisis data dari Tabel 4.4, dapat dilihat presentase respon
siswa pada pembelajaran dengan Praktikum Virtual yang diterapkan pada saat
kegiatan praktikum pada materi sistem peredaran darah manusia di kelas penelitian 1,
kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3. Dari angket respon diketahui sebesar 91%
siswa termotivasi dan tertarik dengan pembelajaran praktikum virtual, dan 9% siswa
merasa tidak termotivasi dan tidak tertarik dengan adanya pembelajaran praktikum
virtual, 92% siswa menganggap praktikum virtual fleksibel digunakan dalam proses
pembelajaran dan 8% siswa menganggap metode praktikum virtual tidak fleksibel
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digunakan dalam pembelajaran. Terkait dengan pengalaman sebelumnya 52% siswa
pernah melakukan kegiatan praktikum biologi tetapi belum pernah menggunakan
metode ini sebelumnya. Selanjutnya 94% siswa menjawab bahwa terdapat
kemudahan dalam proses pembelajaran menggunakan metode praktikum virtual dan
6% siswa merasa kesulitan dalam proses pembelajaran menggunakan praktikum
virtual tersebut. 93% siswa menganggap praktikum virtual dapat mendukung
kemampuan berpikir kritis dan 7% siswa menganggap metode praktikum virtual tidak
dapat mendukung kemampuan berpikir kritis mereka. Serta 90% siswa setuju jika
metode praktikum virtual digunakan dalam proses pembelajaran biologi lainnya dan
hanya 10% siswa yang tidak setuju jika metode praktikum virtual diterapkan dalam
proses pembelajaran biologi lainnya.
4. Catatan Lapangan Penelitian
Hasil catatan lapangan pada saat penelitian berlangsung dapat disajikan dalam
Tabel 4.9 dibawah ini.
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Tabel 4.9
Catatan Lapangan Selama Proses Pembelajaran Menggunakan Metode
Praktikum Virtual pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia
Pertemuan
I

1.

2.

3.

4.

5.

Pembelajaran Materi Sistem Peredaran Darah Manusia
Kelas penelitian
Kelas penelitian
Kelas penelitian
I
II
III
Siswa mengerjakan
1. Siswa mengerjakan
1. Siswa mengerjakan
pretest Kemampuan
pretest Kemampuan
pretest
Berpikir Kritis
Berpikir Kritis
Kemampuan
dengan kondusif
dengan kondusif
Berpikir Kritis
Guru membagikan
2. Guru membagikan
dengan kondusif
software program
software program
2. Guru membagikan
praktikum virtual
praktikum virtual
software program
pada setiap kelompok
pada setiap kelompok
praktikum virtual
yang sudah dibentuk
yang sudah dibentuk
pada setiap
namun keadaan
namun beberapa
kelompok yang
kurang kondusif
siswa ada yang
sudah dibentuk
Siswa dibimbing
berjalan-jalan .
3. Siswa dibimbing
melakukan kegiatan
3. Siswa dibimbing
melakukan
praktikum virtual
melakukan kegiatan
kegiatan praktikum
tentang komponenpraktikum virtual
virtual tentang
komponen darah,
tentang komponenkomponenmekanisme peredaran
komponen darah,
komponen darah,
darah dan pembekuan
mekanisme peredaran
mekanisme
darah
darah dan pembekuan
peredaran darah
Siswa berdiskusi
darah
dan pembekuan
mengerjakan Lembar 4. Siswa berdiskusi
darah
Diskusi Siswa(LDS)
mengerjakan Lembar 4. Siswa berdiskusi
dan saling bekerja
Diskusi Siswa(LDS)
mengerjakan
kelompok dengan
dan saling bekerja
Lembar Diskusi
teman
kelompok dengan
Siswa(LDS) dan
sekelompoknya
teman
saling bekerja
dengan baik,
sekelompoknya
kelompok dengan
kemudian bertanya
dengan baik.
teman
pada guru bila ada
5. Guru melakukan
sekelompoknya,
yang belum dipahami
konfirmasi tentang
namun kurang
Guru melakukan
materi yang
kondusif karena
konfirmasi tentang
dipelajari
ada beberapa siswa
materi yang dipelajari
yang mengobrol
5. Guru melakukan
konfirmasi tentang
materi yang
dipelajari

106

Pertemuan

Pembelajaran Materi Sistem Peredaran Darah Manusia

II
1.

2.

3.

4.

5.

III

Kelas penelitian
I
Siswa melakukan
kegiatan praktikum
virtual tentang
golongan darah
Kegiatan praktikum
virtual kurang
kondusif karena ada
beberapa siswa yang
mengobrol dengan
teman
sekelompoknya
Siswa berdiskusi
menyelesaikan
lembar kerja siswa
yang terdapat dalam
praktikum virtual dan
saling bekerja sama
dengan teman
sekelompoknya
Perwakilan setiap
kelompok melakukan
persentasi tentang
hasil lembar kerja
praktikum siswa
Siswa sangat antusias
memperhatikan dan
saling bertanya
kepada siswa yang
sedang persentasi

1. Siswa berdiskusi
mengerjakan lembar
diskusi siswa yang
terdapat dalam
praktikum virtual
tentang berbagai
gangguan/penyakit
pada sistem
peredaran darah
2. Siswa saling bekerja
sama mencari
jawaban dari
pertanyaan dalam
lembar diskusi siswa

1.

2.

3.

4.

5.

Kelas penelitian
II
Siswa melakukan
kegiatan praktikum
virtual tentang
golongan darah
Kegiatan praktikum
virtual berlangsung
kondusif, semua
kelompok antusias
dalam melakukan
kegiatan praktikum
virtual
Siswa berdiskusi
mengerjakan lembar
kerja siswa tetapi ada
beberapa yang tidak
mengerjakan dan
mengobrol dengan
teman lainnya.
Perwakilan setiap
kelompok melakukan
persentasi tentang
hasil lembar kerja
praktikum siswa
Siswa saling
memperhatikan tetapi
masih ada beberapa
siswa yang
mengobrol

1. Siswa berdiskusi
mengerjakan lembar
diskusi siswa yang
terdapat dalam
praktikum virtual
tentang berbagai
gangguan/penyakit
pada sistem
peredaran darah
2. Siswa bertanya pada
guru tentang
pertanyaan yang
tidak dipahami

1.

2.

3.

4.

5.

Kelas penelitian
III
Siswa melakukan
kegiatan praktikum
virtual tentang
golongan darah
Kegiatan
praktikum virtual
berlangsung
kondusif
Siswa bertanya
dengan guru
tentang pertanyaan
lembar kerja siswa
yang kurang
dipahami.
Perwakilan setiap
kelompok
melakukan
persentasi tentang
hasil lembar kerja
praktikum siswa
Siswa saling
bertanya kepada
anggota kelompok
yang sedang
persentasi

1. Siswa berdiskusi
mengerjakan
lembar diskusi
siswa yang terdapat
dalam praktikum
virtual tentang
berbagai
gangguan/penyakit
pada sistem
peredaran darah
2. Siswa saling
bekerja sama
mencari jawaban
lembar kerja siswa
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Pertemuan

3.

4.

5.

6.

Pembelajaran Materi Sistem Peredaran Darah Manusia
Kelas penelitian
Kelas penelitian
Kelas penelitian
I
II
III
Perwakilan anggota
3. Perwakilan anggota
3. Perwakilan anggota
kelompok
kelompok
kelompok
menyampaikan
menyampaikan
menyampaikan
argumennya
argumennya
argumennya
mengenai
mengenai
mengenai
permasalahan yang
permasalahan yang
permasalahan yang
sudah didiskusikan
sudah didiskusikan
sudah didiskusikan
dan siswa antusias
dan siswa saling
namun ada
menanggapi argumen
memperhatikan
beberapa siswa
yang disampaikan
4. Guru melakukan
yang tidak
Guru melakukan
konfirmasi tentang
memperhatikan
konfirmasi tentang
materi yang
4. Guru melakukan
materi yang dipelajari
dipelajari
konfirmasi tentang
Siswa mengerjakan
5. Siswa mengerjakan
materi yang
soal posttest
soal posttest
dipelajari
kemampuan berpikir
kemampuan berpikir 5. Siswa mengerjakan
kritis dengan
kritis dengan
soal posttest
kondusif
kondusif
kemampuan
Siswa mengisi angket 6. Siswa mengisi angket
berpikir kritis
respon siswa setelah
respon siswa setelah
dengan kondusif
selesai pembelajaran
selesai pembelajaran 6. Siswa mengisi
praktikum virtual
praktikum virtual
angket respon
materi sistem
materi sistem
siswa setelah
peredaran darah
peredaran darah
selesai
dengan antusias dan
dengan kondusif.
pembelajaran
kondusif
praktikum virtual
materi sistem
peredaran darah
dengan kondusif

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas menjelaskan proses-proses apa saja yang terjadi
selama pembelajaran IPA biologi menggunakan Praktikum Virtual pada materi
sistem peredaran darah manusia, secara keseluruhan dapat disimpulkan pembelajaran
yang menggunakan Praktikum Virtual berjalan dengan baik dan lancar, tetapi dibalik
setiap kelancaran tentu ada beberapa hal yang menjadi kendala antara lain, kurangnya
media pembelajaran seperti laptop atau komputer yang digunakan siswa, fitur-fitur
praktikum virtual masih terkesan kaku dan belum lengkap karena hanya
mempraktikumkan uji golongan darah sehingga menyebabkan siswa kurang
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maksimal dalam melakukan praktikum, siswa masih ada yang mengobrol dengan
teman sebangku dan sekelompoknya, siswa sulit untuk dikondisikan karena siswa
menganggap bukan guru yang sebenarnya yang bisa mengajar. Solusi yang dapat
dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala tersebut adalah guru bidang studi IPA
biologi mendampingi berlangsungnya proses pembelajaran dan dapat pula guru
memberikan tugas bagi siswa yang mengobrol.

B. Pembahasan
Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaruh Praktikum Virtual terhadap
peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis siswa pada materi sistem peredaran darah
pada kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3. Pembahasan hasil
penelitian ini juga dilengkapi dengan pembahasan respon siswa terhadap
pembelajaran dengan metode Praktikum Virtual dan hasil catatan lapangan.
Pembahasan terhadap hasil penelitian dilakukan berdasarkan analisis data dan temuan
data di lapangan.
1. Pengaruh Praktikum Virtual Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
Pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia
Pembelajaran Biologi di SMA Negeri 10 Bandar Lampung setiap pekannya
dilaksanakan tiga kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan memiliki alokasi
waktu 2 x 45 menit. Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan di mulai
dari tanggal 10 November – 26 November 2016.
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Penelitian ini menggunakan dua variabel sebagai objek penelitian, yaitu
variabel bebas (Praktikum Virtual) dan variabel terikat (Kemampuan Berpikir Kritis).
Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai guru, menggunakan tiga kelas sebagai
sampel yaitu satu kelas penelitian dan dua kelas replikasi untuk memperkuat hasil
penelitian. Kelas XI IPA sebagai kelas penelitian1 yang berjumlah 33 siswa, kelas XI
IPA 4 sebagai kelas penelitian 2 yang berjumlah 36 siswa dan kelas XI IPA 3 sebagai
kelas penelitian 3 yang berjumlah 30 siswa. Ketiga kelas penelitian mendapatkan
perlakuan yang sama yaitu penerapan metode pembelajaran Praktikum Virtual.
Setelah penentuan sampel penelitian kemudian dilakukan pretest dan posttest yang
soalnya telah memenuhi pengujian instrumen. Pretest dan Posttest dapat dijadikan
data untuk mengetahui pengaruh metode praktikum virtual terhadap kemampuan
berpikir kritis siswa.
Tahapan pembelajaran biologi menggunakan Praktikum Virtual dilakukan
pada kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3. Pertemuan pertama
pada kelas penelitian 1 dimulai pada tanggal 14 November 2016, kelas penelitian 2
dimulai pada tanggal 15 November 2016 dan kelas penelitian 3 dimulai tanggal 17
November 2016. Pembelajaran dengan metode Praktikum Virtual dimulai dengan
pemberian tes awal (Pretest) Kemampuan Berpikir Kritis untuk mengetahui
kemampuan dasar kemampuan berpikri kritis siswa.
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Kemudian hal-hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengorganisasikan
siswa kedalam kelompok dan membagikan software program praktikum virtual, pada
tahap ini guru membimbing dan memberi arahan bagaimana cara menggunakan
program praktikum virtual dan menjelaskan poin-poin materi sistem peredaran darah
manusia yang akan dipelajari yaitu komponen-komponen darah, mekanisme
peredaran darah dan pembekuan darah. Proses pembelajaran dilaksanakan didalam
kelas dengan bantuan laptop pada masing-masing kelompok. Setelah kelompok
terbentuk dan pembagian software program praktikum virtual selesai guru mulai
membimbing siswa untuk melakukan kegiatan praktikum virtual dan siswa mulai
berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam lembar diskusi siswa.
Diakhir pembelajaran masing-masing perwakilan kelompok diminta menyampaikan
argumennya mengenai hasil diskusi dari kelompok mereka masing-masing.
Pertemuan Kedua pada kelas penelitian 1 dilaksanakan pada tanggal 16
November 2016, kelas penelitian 2 pada tanggal 17 November 2016 dan kelas
penelitian 3 pada tanggal 19 November 2016. Pada pertemuan ini diadakan praktikum
uji golongan darah melalui praktikum virtual, guru membimbing siswa melakukan
praktikum kemudian siswa menyelesaikan permasalahan pada lembar kerja
praktikum siswa bersama kelompoknya, berdiskusi mengemukakan argumen dan
merefleksikan hasil diskusinya dan membuat kesimpulan. Setelah kegiatan praktikum
virtual selesai masing-masing perwakilan kelompok diminta untuk menyampaikan
argumennya dari hasil diskusi kelompok mereka kepada kelompok lain di depan
kelas.
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Pertemuan ketiga kelas penelitian 1 dilaksanakan pada tanggal 21 November
2016, kelas penelitian 2 pada tanggal 22 November 2016 dan kelas penelitian 3 pada
tanggal 26 November 2016. Pada pertemuan ini kegiatan praktikum virtual
membahas tentang gangguan/penyakit pada sistem peredaran darah. Siswa
mendiskusikan lembar diskusi siswa yang berisi beberapa permasalahan mengenai
gangguan/penyakit pada sistem peredaran darah, berdiskusi untuk mengemukakan
argumen dan mereflesikan hasil diskusi kelompok mereka serta membuat
kesimpulan. Setelah kegiatan praktikum virtual selesai masing-masing perwakilan
kelompok diminta menyampaikan argumennya kepada kelompok yang lain. Tahap
pembelajaran selanjutnya yaitu mengkonfirmasi dan menyimpulkan tentang kegiatan
pembelajaran yang berlangsung kemudian guru meminta tiap-tiap kelompok untuk
menyimpulkan materi sistem peredaran darah manusia yang telah dipelajari melalui
praktikum

virtual

pada

pertemuan-pertemuan

sebelumnya.

Tahapan-tahapan

praktikum virtual tersebut dapat melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan
berpikirnya, membuat siswa lebih mandiri dalam melakukan kegiatan praktikum dan
melatih rasa kerjasama dengan kelompoknya dalam mendiskusikan suatu masalah.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Musreza yang menyatakan bahwa
Pembelajaran dengan praktikum virtualmemungkinkan siswa lebih mandiri, dapat
meningkatkan kemampuan berpikir dan kemampuan mengkomunikasikan ide.1
Diakhir pembelajaran siswa diminta mengerjakan soal posttest kemampuan berpikir
1

Fonna Muszrera, “Perbedaan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Melalui Penerapan Media
Pembelajaran Laboratorium Virtual Pada Konsep Sistem Pernapasan Manusia”, Universitas syiah
Kuala, Jurnal Biotik, ISSN: 2337-9812, Vol. 1, No. 2 (September 2013), h. 125.
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kritis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berpikir siswa setelah
melaksanakan kegiatan praktikum virtual materi sistem peredaran darah manusia dan
selanjutnya siswa mengisi angket respon siswa untuk mengetahui seberapa besar
respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan metode praktikum
virtual.
Pelaksanaan Praktikum Virtual tentu membutuhkan media yang sesuai agar
pelaksanaan pembelajaran dapat lebih baik. Salah satu media yang digunakan adalah
komputer/laptop, lembar dikusi siswa dan lembar kerja praktikum siswa yang
dibagikan pada masing-masing kelompok praktikum yang didalamnya terdapat
batasan materi yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok, dengan mencari
informasidari buku-buku yang relevan. Untuk mendukung proses berpikir secara
mendalam terhadap hal-hal yang mulanya bersifat abstrak (dalam hal ini prosesproses pembentukan golongan darah) simulasi praktikum virtual divisualisasikan
dengan animasi komputer sehingga hal tersebut dapat berada dalam jangkauan
pengalaman siswa serta pengetahuan dan penalaran logis siswa. Fisher menyatakan
bahwa berpikir kritis merupakan interpretasi dan evaluasi yang terampil dan aktif
terhadap observasi dan komunikasi, informasi serta argumentasi yang akurat.2
Tujuan dari penggunaan lembar diskusi siswa dan lembar kerja praktikum
siswa oleh guru dalam proses pembelajaran ini yaitu agar setiap kelompok tidak
memperluas cakupan materi dan dapat lebih rinci dari informasi yang diperoleh.
Berkaitan dengan pengujian siswa dengan soal uraian kemampuan berpikir kritis,
2

Alec Fisher, Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar (Jakarta: Erlangga,2009), h. 127.
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siswa yang mengalami pembelajaran dengan metode praktikum virtual mampu
berintegrasi dengan baik dalam menganalisa masalah maupun persoalan yang
diberikan guru sehingga dapat memunculkan ide-ide penalaran yang logis dengan
membuat pertimbangan yang masuk akal. Hal ini sejalan dengan pendapat Liliasari
bahwa kemampuan berpikir kritis menggunakan dasar berpikir, menganalisis
argumendan

memunculkan

wawasan

terhadap

tiap-tiap

interpretasi

untuk

mengembangkan pola penalaran yang kohesif danlogis, kemampuan memahami
asumsi, memformulasi masalah, melakukan deduksi daninduksi serta mengambil
keputusan yang tepat.3
Penerapan

Praktikum

Virtual

berdasarkan

hasil

penelitian

mampu

memberikan daya kritis terhadap siswa dalam menganalisa dan memahami sistem
peredaran darah manusia khususnya pada praktikum uji golongan darah. Kemampuan
menganalisis ini diperlukan mengingat uji golongan darah merupakan salah satu
praktikum biologi yang jarang dan hampir sebagian besar tidak dilaksanakan dalam
proses pembelajaran dikarenakan keterbatasan biaya untuk mendapatkan alat-alat dan
bahan yang mahal untuk melaksanakan praktikum tersebut. Dengan demikian,
penggunaan metode praktikum virtual merupakan suatu terobosan baru dalam dunia
pendidikan dan khususnya untuk mata pelajaran biologi berkenaan dengan konsepkonsep yang ada praktikumnya. Sunendar mengatakan bahwa penyampaian dengan
komputer dapat memvisualisasikan objek dengan keterbatasan tertentu menjadi lebih

3

Liliasari, Pengembangan Berpikir Kritis Sebagai Karakter Bangsa Indonesia Melalui
Pendidikan Sains Berbasis ICT (Bandung: UPI, 2010), h. 127.
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nyata, efektivitas danefisiensi praktikum virtual tercermin dari kemampuannya
mengatasi keterbatasan objek dan masalah sehingga memberikan kemudahan,
kebermanfaatan dan keamanan dengan biaya terjangkau.4
Penerapan praktikum virtual juga dapat digunakan kapan saja dan dimana saja
serta efektifdan efisien dalam hal biaya untuk melakukan eksperimen dan resiko
kecelakaan di laboratorium. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Salam dalam jurnal
Muszrera yang mengatakan bahwa Pembelajaran dengan metode praktikum virtual
dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa dan juga dapat dijadikan alternatif
untuk mengatasi keterbatasan peralatan praktikum serta menghindari kecelakaan di
laboratorium.5 Sehingga penerapan metode praktikum virtual ini dirasa mampu
menjadi alternatif pengganti praktikum nyata di setiap pembelajaran praktikum
biologi khususnya dalam penelitian ini adalah uji golongan darah.
Berdasarkan

catatan

lapangan

yang

peneliti

dapatkan

dari

proses

pembelajaran, praktikum virtual ini meningkatkan antusiasme siswa mengikuti
kegiatan pembelajaran. Hal ini terjadi karena program praktikum virtual merupakan
media belajar yang baru bagi siswa. Fitur-fitur yang mendukung program virtual
sangat menarik dan mempermudah siswa dalam menggali informasi. Terlebih lagi
siswa dihadapkan pada kegiatan praktikum yang menarik dan menantang, sehingga
membuat siswa antusias dan penasaran. Kegiatan praktikum yang secara otomatis
dapat diulang dalam waktu singkat membuat siswa dapat mengulang kegiatan
4

Sunendar, “Pemanfaatan Laboratorium
http://www.Ipmpjabar.go.id. (16 Mei 2012).
5
Fonna Muszrera, Loc.Cit

Kimia

Virtual”

(On-line),

tersedia

di:
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praktikum jika masih merasa penasaran, mengalamai kegagalan, dan telah
menyelesaikan praktikum sementara waktu masih ada.
Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan peneliti, pada proses penelitian
ini masih terdapat beberapa kendala atau kekurangan ketika kegiatan pembelajaran
berlangsung antara lain keterbatasan komputer atau laptop yang digunakan siswa
dalam kegiatan praktikum baik dikelas penelitian 1, kelas penelitian 2 maupun kelas
peneltian 3 sehingga proses pembelajaran kurang kondusif dikarenakan siswa harus
bergantian dalam mengoperasikan program praktikum virtual tersebut. Selain itu, ada
beberapa siswa yang masih kebingungan melaksanakan prosedur praktikum secara
virtual dan mengerjakan lembar kerja praktikum siswa. Kebingungan melaksanakan
prosedur praktikum virtual terjadi dalam hal pengoperasian fitur-fitur praktikum
virtual karena siswa belum terbiasa melakukan praktikum virtual, meskipun telah
diberikan arahan. Oleh karena itu, sebaiknya perlu adaptasi lebih lama agar siswa
lebih terampil mengoperasikan komputer.
Sedangan kelebihan dari penelitian ini yaitu siswa dapat mengonstruksi
keterampilan berpikir kritisnya sendiri melalui penyelidikan secara langsung, dapat
menjalin diskusi dengan teman sekelompoknya untuk mencari solusi terhadap hasil
dari penyelidikan serta mengumpulkan dan mencatat data hasil penyelidikan. Siswa
juga dapat memaknai konsep-konsep yang diberikan untuk dapat diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan praktikum yang
dilakukan secara virtual dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.
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Hal ini sejalan dengan pernyataan Rasyida yang mengatakan bahwa kegiatan
praktikum virtual dapat dijadikan alternatif pilihan dalam pembelajaran serta mampu
memberikan pengalaman belajar yang baru dan membantu mengembangkan serta
membiasakan kemampuan berpikir kritis siswa.6

2. Kontribusi

Praktikum

Virtual

Terhadap

Peningkatan

Kemampuan

Berpikir Kritis Kelas Penelitian 1, Kelas Penelitian 2 dan Kelas Penelitian 3
Pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia
Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga kelas sebagai sampel yaitu satu
kelas penelitian dan dua kelas replikasi untuk memperkuat hasil penelitian. Kelas XI
IPA sebagai kelas penelitian1, kelas XI IPA 4 sebagai kelas penelitian 2 dan kelas XI
IPA 3 sebagai kelas penelitian 3. Ketiga kelas penelitian mendapatkan perlakuan
yang sama yaitu penerapan Praktikum Virtual.
Berdasarkan analisis data hasil pretest dan posttest pada Tabel 4.1
menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata pretest Kemampuan Berpikir Kritis
kelas penelitian 1 sebesar 45,70 dan nilai rata-rata posttest sebesar 80,30 dengan
perolehan N-Gain sebesar 0,62 termasuk kategori sedang. Untuk kelas peneitian 2
nilai rata-rata posttest sebesar 44,67 dan nilai rata-rata posttest sebesar 81,83 dengan
perolehan N-Gain sebesar 0,65 termasuk kategori sedang. Sedangkan untuk kelas
penelitian 3 rata-rata nilai pretest 45,13 dan rata-rata nilai posttest sebesar 82,93

6

Nisa Rasyida,“Efektivitas Pengembangan Praktikum Virtual Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Kritis Dan Sikap Ilmiah Siswa SMA Pada Konsep Metagenesis Tumbuhan
Lumut Dan Paku”. Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia (27 Februari 2016), h. 272.
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dengan perolehan N-Gain sebesar 0,68 termasuk kategori sedang. Hal ini
menunjukkan bahwa, setelah diberikan perlakuan dengan metode praktikum
virtualpada kelas penelitian1, kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3 terdapat
peningkatan kemampuan berpikir kritis. Temuan ini menunjukkan bahwa praktikum
virtual pada materi sistem peredaran darah manusia sub konsep uji golongan darah
secara konsisten meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI pada
rangkaian waktu yang berbeda. Peningkatan ini terjadi karena praktikum virtual dapat
memfasilitasi siswa melatih kemampuan berpikir kritisnya dengan kegiatan
penyelidikan konsep-konsep uji golongan darah. Melalui praktikum virtual, siswa
dapat secara aktif menemukan hasil penelitian yang disajikan secara virtual.
Pada Tabel 4.2 juga dilihat pencapaian persentase peningkatan pada kelas
penelitian 1, siswa yang mendapat nilai N-Gain kategori tinggi sebesar 24%, nilai
sedang sebesar 76%, dan nilai rendah sebesar 0%. Pada kelas penelitian 2 pencapaian
persentase N-Gain nilai kemampuan berpikir kritis kategori tinggi sebesar 50%,
sedang 47%, dan rendah 3%. Sedangkan kelas penelitian 3 pencapaian persentase NGain nilai kemampuan berpikir kritis kategori tinggi dan sedang masing-masing
sebesar 50% dan 0% untuk kategori rendah. Berdasarkan data tersebut secara umum
siswa mampu untuk mengatur strategi pembelajarannya secara baik, memiliki
motivasi belajar yang tinggi serta memiliki efektifitas belajar yang baik.
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Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Malik bahwa dengan
menerapkan metode pembelajaran virtual laboratory secara signifikan meningkatkan
kemampuan berpikir kritis dibanding dengan real laboratory.7
Berdasarkan analisis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kritis lebih
rinci akan diuaraikan sebagai berikut:
a. Klasifikasi Dasar
Berdasarkan analisis rata-rata N-Gain kemampuan berpikir kritis siswa pada
setiap indikator, terlihat bahwa kemampuan siswa melakukan klasifikasi dasar
melalui praktikum virtual kelas penelitian 1 meningkat dengan kategori tinggidengan
perolehan N-Gain sebesar 0,75 dan pada kelas penelitian 2 meningkat dengan
kategori sedang dengan perolehan N-Gain sebesar 0,65 sedangkan pada kelas
penelitian 3 meningkat dengan kategori yang juga sedang dengan perolehan N-Gain
sebesar 0,61. Indikator klasifikasi dasar menjadi salah satu indikator dengan nilai NGain paling tinggi dikelas eskperimen 1, peneliti mengamati bahwa siswa sudah
mampu dalam membuat fokus pertanyaan dan merumuskan masalah ketika hendak
melakukan kegiatan praktikum. Kalimat pertanyaan yang dibuat siswa sudah terfokus
pada masalah yang akan diteliti, dengan kata lain siswa bisa memahami sebuah
permasalahan ketika hendak memulai percobaan atau praktikum. Siswa juga telah
mampu memberikan alasan-alasan logis dan sesuai dengan konteks pertanyaan pada
setiap jawabannya.

7

Muh. Tawil, Liliasari, Berpikir Kompleks dan Implementasinya dalam Pembelajaran IPA,
(Makassar: Badan Penerbit UNM, 2013), h. 53-54.
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Selain itu, siswa juga mampu memberikan contoh-contoh atau bukti-bukti yang dapat
memperkuat klarifikasinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ennis yang menjelaskan
bahwa argumen yang sesuai dengan keterampilan berpikir kritis hendaknya sesuai
konteks, menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan argumentasi secara
komprehensif.8 Meskipun demikian, masih ditemui beberapa siswa kesulitan untuk
mengajukan suatu rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya yang mengarah pada
kegiatan pengamatan praktikum.
b. Keterampilan Dasar
Hasil analisis dari indikator keterampilan dasar diketahui bahwa keterampilan
siswa pada kelas penelitian 1 dan kelas penelitian 3 meningkat dengan kategori tinggi
dengan masing-masing nilai N-gain = 0,75 dan 0,73 sedangkan kelas penelitian 2
meningkat dengan kategori sedang dengan nilai N-Gain = 0,63. Indikator
keterampilan dasar menjadi indikator dengan nilai N-Gain tertinggi dikelas
penelitian1 dan kelas penelitian 3, artinya siswa mampu memberikan alasan yang
lebih masuk akal dan mampu memahami strategi untuk mengklarifikasi sebuah
pertanyaan atau pernyataan. Selain itu, siswa juga mampu memberikan contoh-contoh
atau bukti-bukti yang dapat memperkuat klarifikasinya. Hal ini sesuai dengan
pendapat Ennis yang menyatakan bahwa dalam menjawab pertanyaan klarifikasi,
hendaknya disertai fakta-fakta yang mendukung, bahkan menyertainya dengan
contoh.9 Siswa juga sudah mampu menilai suatu sumber dengan strategi yang tepat,

8

Ennis, R. H, Critical Thinking and Communication, (USA: Prentice-Hall, Inc,1996)
Ibid

9
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mampu membedakan opini dengan fakta, serta mampu memberikan alasan-alasan
logis. Meskipun demikian, masih ditemui ada beberapa siswa yang tidak menyertai
jawabannya dengan alasan. Jawaban berupa pernyataan”iya” atau ”tidak”, ”benar”
atau ”salah” saja.
c. Kesimpulan
Hasil analisis indikator kesimpulan dari ketiga kelas penelitian menunjukkan
bahwa siswa kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan pada kelas penelitian 1,
kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3 mengalami peningkatan dengan kategori
sedang dengan masing-masing nilai N-Gain kelas penelitian 1 = 0,65, kelas penelitian
2 = 0,58 dan kelas penelitian 3 = 0,59. Indikator kesimpulan menjadi indikator
terendah dikelas penelitian 2, peneliti mengamati hal ini dikarenakan bagi siswa
membuat kesimpulan itu tidak mudah, karena pada umumnya siswa hanya membuat
ringkasan

materi

yang

tidak

didapatkan

dari

kegiatan

praktikum

ketika

menyimpulkan. Siswa kurang mampu membuat suatu generalisasi dari permasalahan
yang muncul, dan mempertimbangkan hasil percobaan yang telah dilakukan.masih
terdapat kekeliruan-kekeliruan beberapa siswa dalam membuat simpulan antara lain:
simpulan yang dibuat siswa seperti rangkuman atau semacam uraian singkat,
beberapa siswa menganggap simpulan atau generalisasi ini sebagai poin-poin penting
dari suatu uraian materi.
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Meskipun demikian tidak sedikit siswa yang sudah mampu membuat
simpulan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rasyida bahwa siswa
dapat berusaha untuk membuat kesimpulan yang benar dengan berbagi pengetahuan dan
pemahaman mereka dalam berdiskusi dengan temannya setelah melaksanakan
praktikum.10

d. Klarifikasi Lanjut
Berdasarkan hasil analisis indikator terlihat bahwa kemampuan siswa dalam
melakukan klarifikasi lanjut dikelas penelitian 1 dan kelas penelitian 3 mengalami
peningkatan dengan kategori sedang dengan masing-masing nilai N-Gain kelas
penelitian 1 = 0,57 dan kelas penelitian 3 = 0,69. Sedangkan untuk kelas penelitian 2
mengalami peningkatan dengan kategori tinggi dengan nilai N-gain = 0,74. Indikator
klasifikasi lanjut menjadi indikator terendah dikelas penelitian 1 hal ini dikarenakan
siswa yang masih lemah dalam mengkonstruksi contoh-contoh konsep menjadi suatu
definisi istilah. Ini terbukti dari jawaban beberapa siswa dikelas penelitian 1 pada soal
contoh dan bukan contoh yang tidak diberikan alasan logis oleh siswa kenapa suatu
objek termasuk dalam contoh dan bukan contoh. Namun dikelas penelitian 2
indikator klasifikasi lanjut menjadi indikator tertinggi yang dicapai ini membuktikan
bahwa siswa sudah mampu untuk memahami istilah-istilah secara induktif, yaitu
dengan memberikan contoh-contoh konsep dan mengkonstruksinya dalam sebuah
definisi istilah.

10

Nisa Rasyida, Loc.Cit
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Dengan demikian, seperti yang dikatakan Rasyida bahwa kegiatan praktikum
virtual dapat dijadikan alternatif pilihan dalam pembelajaran serta mampu
memberikan pengalaman belajar yang baru dan membantu mengembangkan serta
membiasakan kemampuan berpikir kritis siswa.11
e. Strategi dan Taktik
Berdasarkan hasil analisis indikator terlihat bahwa kemampuan siswa dalam
mengatur strategi dan taktik mengalami peningkatan dengan kategori tinggi dikelas
penelitian 1 dengan nilai N-Gain = 0,71 dan untuk kelas penelitian 2 dan kelas
penelitian 3 mengalami peningkatan dengan kategori sedang dengan masing-masing
nilai N-Gain kelas penelitian 2 sebesar 0,64 dan kelas penelitian 3 sebesar 0,57.
Indikator strategi dan taktik menjadi indikator terendah dikelas penelitian 3 hal ini
dikarenakan siswa belum mampu untuk mengambil tindakan yang tepat dalam suatu
masalah seperti membuat solusi alternatif yang memungkinkan dan melakukan strategi
yang logis jika ada masalah yang muncul. Meskipun demikian, tidak sedikit siswa yang
sudah mampu menentukan alasan logis dan mampu memahami atau mendefinisikan

masalah tersebut, sehingga mampu menemukan solusi yang tepat. Hal ini didukung
oleh pernyataan American Philosophical Association bahwa dengan mengkondisikan
siswa pada situasi yang baik untuk melatih kemampuan berpikir kritisnya, terutama

11

Ibid, h. 272.
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melalui situasi kehidupan nyata melalui kegiatan praktikum akan memberikan
kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan berpikir kritisnya.12
Dari hasil catatan lapangan, penerapan praktikum virtual pada ketiga kelas
penelitian berjalan dengan sangat baik dalam setiap komponen kemampuan berpikir
kritisnya. Praktikum virtual mengarahkan siswa belajar aktif, mulai dari
mengidentifikasi masalah untuk diselidiki, membuat analisis, membuat interpretasi
data dan kesimpulan serta memahami fenomena dan permasalahan sehingga
mengetahui implikasi dari suatu fenomena dan permasalahan tersebut. Dari hasil data
tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan metode praktikum virtual berpengaruh
positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem peredaran darah
manusia. Hal ini didukung oleh penelitian Rasyida yang menyatakan bahwa
praktikum virtual memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap kemampuan
berpikir kritis siswa karena siswa diarahkan untuk menjawab permasalahan melalui
uji coba dalam praktikum sehingga siswa belajar secara aktif dan kemampuan
berpikir kritisnya dapat berkembang.13
Berdasarkan hasil rekapitulasi data indikator kemampuan berpikir kritis pada
Gambar 4.1 menunjukkan perolehan nilai rata-rata pretest indikator kemampuan
berpikir kritis pada kelas penelitian 1 (XI IPA 2) sebesar 52,42% kemudian setelah
diterapkan praktikum virtual diperoleh nilai rata-rata posttest indikator kemampuan
berpikir kritis sebesar 85,56% dengan nilai rata-rata N-Gain sebesar 70%. Hasil
12

American Philosophical Association, Critical thinking: a statement of expert consensus for
purposes of educational assessment and instruction(ERIC Document No. ED 315 423, 1990).
13
Nisa Rasyida, Op.Cit. h. 274.

124

rekapitulasi data indikator kemampuan berpikir kritis pada gambar 4.2 menunjukkan
perolehan nilai rata-rata pretest kemampuan berpikir kritis pada kelas penelitian 2 (XI
IPA 4) sebesar 56,75% kemudian setelah diterapkan metode praktikum virtual
diperoleh nilai rata-rata posttest indikator kemampuan berpikir kritis sebesar 84,63%
dengan nilai rata-rata N-Gain sebesar 64%. Gambar 4.3 menunjukkan perolehan nilai
rata-rata pretest indikator kemampuan berpikir kritis pada kelas penelitian 3 (XI IPA
3) sebesar 53,56% kemudian setelah diterapkan praktikum virtual diperoleh nilai ratarata posttest indikator kemampuan berpikir kritis sebesar 83,33% dengan nilai ratarata N-Gain sebesar 64%. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terjadi
peningkatan kemampuan berpikir kritis yang signifikan dikelas penelitian 1 (XI IPA
2), kelas penelitian 2 (XI IPA 4) dan kelas penelitian 3 (XI IPA 3). Hal ini didukung
dengan hasil penelitian Ena,dkk yang menyatakan bahwa siswa yang mempunyai
kemampuan berpikir kritis tinggi mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya
dan mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan
mencari berbagai sumber sehingga dalam pembelajaran faktor kemampuan berpikir
kritis siswa menunjang keberhasilan dalam prestasi belajar siswa.14
Peningkatan N-Gain Kemampuan Berpikir Kritis tersebut diuji menggunakan
uji statistik untuk melihat ketepatannya. Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas
dapat di lihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 yang menunjukkan bahwa, data dari hasil
uji normalitas data dengan nilai signifikasi > α (0,05) maka dapat diperoleh hasil N14

Ena, Suparmi, Widha, “Pembelajaran Biologi Melalui Metode Eksperimen dengan Laboratorium
Riil dan Laboratorium Virtuil Ditinjau Dari Kemampuan Berpikir Kritis Dan Gaya Belajar Siswa”,
Jurnal Inkuiri ISSN:2252-7893, Vol 2 No.3 (2013), h. 241.
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Gain Kemampuan Berpikir Kritis pada kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas
penelitian 3 secara keseluruhan berdistribusi normal, sedangkan data pretest dan
posttest Kemampuan Berpikir Kritis, jika dilihat dari nilai signifikasi Based of Mean
memperoleh nilai Sig hitung > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa nilai N-Gain
Kemampuan Berpikir Kritis pada kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas
penelitian 3 secara keseluruhan berasal dari sampel yang memiliki karakteristik sama
atau homogen.
Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t Paired-Sample dapat
dilihat pada Tabel 4.5 diketahui nilai Sig.(2-tailed) < α (0,05), maka H0 ditolak dan H1
diterima. Sehingga dapat disimpulkan dengan penerapan praktikum virtual pada kelas
penelitian 1, kelas penelitian 2 dan kelas penelitian 3 memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi sistem peredaran darah
manusia.

3. Respon Siswa Terhadap Praktikum Virtual
Pada akhir pembelajaran siswa mengisi angket respon siswa terhadap
pembelajaran menggunakan praktikum virtual pada materi sistem peredaran darah
manusia. Berdasarkan perhitungan angket dari ketiga kelas penelitian diperoleh data
rata-rata keseluruhan angket bahwa sebesar 91% siswa termotivasi dan tertarik dalam
pembelajaran praktikum virtual, 92% siswa menganggap praktikum virtual fleksibel
digunakan dalam proses pembelajaran dan terkait dengan pengalaman sebelumnya
52% siswa belum pernah menggunakan praktikum virtual ini sebelumnya.
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Selanjutnya 94% siswa menjawab bahwa terdapat kemudahan dalam proses
pembelajaran menggunakan praktikum virtual, 93% siswa menganggap praktikum
virtual dapat mendukung kemampuan berpikir kritis dan 90% siswa setuju jika
praktikum virtual digunakan dalam proses pembelajaran biologi lainnya.
Berdasarkan hasil analisis angket respon siswa ini, diketahui bahwa angket
tersebut cukup tepat dan berpengaruh dengan diterapkannya praktikum virtual pada
ketiga kelas penelitian. Melalui amgket respon siswa ini, guru dapat mengetahui
penilaian siswa tentang ketertarikan siswa terhadap pembelajaran praktikum virtual.
Penerapan praktikum virtual membuat siswa menjadi lebih aktif serta mampu berpikir
mandiri dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok karena
pada proses pembelajarannya siswa dihadapkan langsung dengan materi, diskusi dan
simulasi praktikum nyata secara virtual. Kegiatan siswa tersebut diduga berpengaruh
positif khususnya pada kemampuan berpikir kritis siswa.
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi antara praktikum virtual terhadap
kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem peredaran darah manusia kelas
XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung maka dilakukan uji korelasi linier (korelasi
product moment). Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan hasil koefisien korelasi (R)
sebesar 0,89 maka koefisien determinasi R2 = (0,892=0,79) menunjukan bahwa
adanya hubungan antara variabel bebas (praktikum virtual) dan variabel terikat
(kemampuan berpikir kritis) pada kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa
sebesar 79% penggunaan praktikum virtual berkontribusi terhadap peningkatan
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kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas penelitian 1 (XI IPA 2) dan sisanya 21%
dipengaruhi oleh faktor lain.
Berdasarkan Tabel 4.7 didapatkan hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,91
maka koefisien determinasi R2 = (0,912 = 0,83) menunjukan bahwa adanya hubungan
antara variabel bebas (praktikum virtual) dan variabel terikat (kemampuan berpikir
kritis) pada kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 83%
penggunaan praktikum virtual berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan
berpikir kritis siswa pada kelas penelitian 2 (XI IPA 4) dan sisanya 17% dipengaruhi
oleh faktor lain.
Berdasarkan Tabel 4.8 didapatkan hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,90
maka koefisien determinasi R2 = (0,902 = 0,81) menunjukan bahwa adanya hubungan
antara variabel bebas (praktikum virtual) dan variabel terikat (kemampuan berpikir
kritis) pada kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 81%
penggunaan praktikum virtual berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan
berpikir kritis siswa pada kelas penelitian 3 (XI IPA 3) dan sisanya 19% dipengaruhi
oleh faktor lain.
Faktor lain tersebut yaitu keterbatasan waktu saat proses pembelajaran
berlangsung dan kurang kondusifnya suasana belajar karena ada beberapa siswa
mengobrol dengan teman sekelompoknya, siswa belum terbiasa dengan soal-soal
kemampuan berpikir kritis karena dalam proses pembelajaran sebelumnya belum
pernah diukur kemampuan tersebut.
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Pada penelitian ini, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dapat
dikatakan belum optimal. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini terjadi adalah
waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran sangat terbatas. Jam pelajaran 6 x
45 menit ternyata belum cukup untuk membiasakan siswa berpikir kritis. Apalagi
sebelumnya siswa belum dibiasakan atau dilatih berpikir kritis secara kontinyu.
Temuan ini sesuai dengan hasil studi pendahuluan bahwa guru belum
memiliki strategi khusus, perangkat pembelajaran, dan alat asesmen untuk
memberdayakan keterampilan berpikir kritis siswa. Jika ditemui beberapa soal
evaluasi guru yang memunculkan indikator kemampuan berpikir kritis, ini merupakan
hal yang tidak disengaja dan apabila ada beberapa siswa yang sejak awal memiliki
kemampuan berpikir kritis cukup baik, ini merupakan potensi siswa tersebut, bukan
karena dibiasakan dalam pembelajaran secara kontinyu. Sementara, untuk
menanamkan kebiasaan berpikir kritis siswa semestinya diperlukan waktu cukup
lama.
Pernyataan ini diperkuat dengan teori Behavioristik bahwa untuk bisa
merubah perilaku atau prestasi siswa perlu interaksi antara stimulus dengan respon
atau latihan yang dilakukan secara kontinyu, artinya dalam penelitian yang hanya 2
minggu dengan 3 kali pertemuan ini tidak bisa sekaligus merubah atau meningkatkan
hasil belajar siswa dalam waktu yang singkat perlu penerapan secara berulang-ulang
dalam waktu yang lama.15 Kemampuan ini tidak dapat berkembang dengan

15

Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), h. 9.

129

sendirinya seiring dengan perjalanan usia seseorang tetapi akan berkembang dengan
baik apabila secara sengaja dikembangkan.
Selain itu, selama ini siswa tampaknya belum terbiasa dengan bentuk soal
essay yang menggali kemampuan berpikir kritis. Menurut pengamatan peneliti, siswa
cenderung sulit memahami soal berpikir kritis, sehingga beberapa kali peneliti harus
memberikan penjelasan kepada siswa terhadap soal tersebut. Selama ini siswa masih
terbiasa dengan soal-soal pilihan ganda atau essay terbatas yang bersifat hafalan.
Sementara pada penelitian ini, siswa dihadapkan dengan soal-soal essay yang
menuntut kemampuan berpikir kritis. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Taylor
dalam Muhfahtoyin bahwa pembelajaran dan penilaian yang berbasis hafalan
menjadikan siswa jarang dituntut untuk bertanya dan berpikir, sehingga kemampuan
berpikir kritis kurang terpacu.16
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
praktikum virtual pada materi sistem peredaran darah manusia dapat mempengaruhi
peningkatan kemampuan berpikir kritis, karena praktikum virtual menuntut siswa
tidak hanya mendengarkan informasi dari guru mengenai konsep-konsep yang ada di
dalam buku tetapi, siswa dituntut untuk dapat melakukan kegiatan sendiri, mencari
dan memperoleh informasi lebih lanjut tentang konsep biologi yang dipelajari.

16

Muhfahroyin, “Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis. Critical Thinking as a Core
Skill, the Ability to Think Critically is a Key Skill for Academic Success” (Online), tersedia di
http://muhfahroyin .blogspot.com /2009/01/ berpikir-kritis.html.(21 Juni 2013)
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Melalui Praktikum Virtual siswa mampu memunculkan semangat belajar dan
rasa bosan siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat diatasi karena fitur-fitur yang
mendukung program virtual sangat menarik dan mempermudah siswa dalam
menggali informasi. Aktivitas siswa dalam Praktikum Virtual meningkatkan rasa
ingin tahu dan memberi kesempatan kepada siswa untuk saling bekerjasama dengan
melibatkan keaktifan siswa berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk
berfikir sendiri sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat bertahan lama lebih
mudah diingat dan dapat mempengaruhi penguasaan konsep siswa tentang materi
yang disampaikan sehingga dapat memperoleh materi dengan maksimal sehingga
kemampuan berpikir kritisnya dapat berkembang. Hal ini sejalan dengan hasil
peneltian Sudargo bahwa kegiatan praktikum virtual memberikan pengaruh yang
lebih signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.17
Hasil angket respon siswa juga mendukung positif terhadap penerapan
praktikum virtual. Berdasarkan hasil angket yang telah disebar dan diberikan kepada
siswa di ketiga kelas penelitian yang berfungsi untuk mengumpulkan data tentang
tanggapan (respon) siswa terhadap praktikum virtual bahwa siswa sangat merespon
positif tentang praktikum virtual yang digunakan dalam pembelajaran.

17

Fransisca Sudargo “Efektivitas Pengembangan Praktikum Virtual Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Kritis Dan Sikap Ilmiah Siswa SMA” Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan
Indonesia (Februari 2016), h. 274.
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
praktikum virtual pada materi sistem peredaran darah manusia dapat mempengaruhi
peningkatan kemampuan berpikir kritis pada kelas penelitian 1 dengan hasil nilai
rata-rata akhir sebesar 80,30, dan kelas penelitian 2 dengan hasil nilai rata-rata
sebesar 81,83, sedangkan pada kelas penelitian 3 dengan hasil nilai rata-rata sebesar
82,93. Hal ini dikarenakan praktikum virtual menuntut siswa tidak hanya
mendengarkan informasi dari guru mengenai konsep-konsep yang ada di dalam buku
tetapi, siswa dituntut untuk dapat melakukan kegiatan sendiri, mencari dan
memperoleh informasi lebih lanjut tentang konsep biologi yang dipelajari sehingga
kemampuan berpikir kritis mereka dapat terasah dengan baik.
Selain itu berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data diketahui bahwa
praktikum virtual berpengaruh besar terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis
siswa baik di kelas penelitian 1, kelas penelitian 2 maupun di kelas penelitian 3. Hal
ini dapat dilihat bahwa sebesar 79% penggunaan praktikum virtual berkontribusi
terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas penelitian 1,
sebesar 83% pada kelas penelitian 2 dan sebesar 81% pada kelas penelitian 3.
Kontribusi peningkatan kemampuan berpikir kritis tersebut berada pada kategori
cukup tinggi, artinya praktikum virtual berkontribusi cukup tinggi terhadap
peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI di SMA Negeri Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan landasan teori dan didukung dengan hasil analisis dan
pengolahan data serta mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka
dapat disimpulkan bahwa:
1. Ada pengaruh praktikum virtual terhadap kemampuan berpikir kritis siswa
pada kelas penelitian 1 dengan hasil nilai rata-rata akhir sebesar 80,30, dan
kelas penelitian 2 dengan hasil nilai rata-rata sebesar 81,83, sedangkan pada
kelas penelitian 3 dengan hasil nilai rata-rata sebesar 82,93. Uji hipotesis
menggunakan uji-t Paired-samples di ketiga kelas diperoleh Sig.(2-tailed) < α
(0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis
penelitian diterima artinya terdapat pengaruh praktikum virtual terhadap
peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Artinya penelitian yang
dilakukan mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.
2. Praktikum Virtual dikelas penelitian 1 (XI IPA 2) berkontribusi sebesar 79%
terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa, untuk kelas penelitian
2 Praktikum Virtual berkontribusi sebesar 83% terhadap peningkatan
kemampuan berpikir kritis siswa dan untuk kelas penelitian 3 Praktikum
Virtual berkontribusi sebesar 90% terhadap peningkatan kemampuan berpikir
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kritis siswa. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yaitu keterbatasan waktu
saat proses pembelajaran berlangsung, kurang kondusifnya suasana belajar
karena ada beberapa siswa yang mengobrol dengan teman sekelompoknya
serta siswa belum terbiasa dengan bentuk soal essay yang menggali
kemampuan berpikir kritis.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, peneliti memberikan beberapa
saran sebagai berikut:
1. Bagi Siswa
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengetahui
kendala yang ada, bahwa sebaiknya siswa dapat memanfaatkan waktu belajar sebaik
mungkin dan menggunakan fasilitas yang memadai untuk melakukan praktikum dan
diskusi kelompok guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
2. Bagi Guru
Guru dapat menerapkan praktikum virtual pada materi biologi lain agar dapat
mengembangkan inovasi pembelajaran berupa strategi, model dan metode
pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas siswa di masa depan.
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3. Bagi Sekolah
Guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah, hendaknya
setiap guru bidang studi mempersiapkan cara mengajar yang maksimal yaitu dengan
menentukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi
pelajaran itu sendiri khususnya pada kegiatan praktikum.

4. Bagi Peneliti Lain
lain yang akan melakukan penelitian disarankan agar benar-benar memahami
apa itu metode praktikum virtual sehingga peneliti dapat melanjutkan penerapan
praktikum virtual dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk
menilai kemampuan berpikir kritis maupun hasil belajar pada materi IPA Biologi
lainnya.
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