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ABSTRAK 

PENGARUH  STRATEGI JOYFUL LEARNING DENGAN TEKNIK  MIND 

MAP TERHADAP  HASIL BELAJAR KOGNITIF PESERTA DIDIK KELAS 

XI IPA  SMA NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Yeni Novitasari 

 

Pendidikan merupakan suatu modal penting bagi seseorang untuk menjalani 

kehidupannya. Peran pendidikan tidak terlepas dari komponen-komponen peserta 

didik, guru, materi  pembelajaran, media pembelajaran, model pembelajaran, dan lain 

sebagainya. Faktor utama dalam pendidikan  yang dijelaskan tersebut  perlu 

ditingkatkan kualitasnya sebab maju mundurnya peradaban  masyarakat atau bangsa 

terletak pada tingkat pendidikan. 

Penelitian pada kali ini juga dilatar belakangi oleh rendahnya rataan hasil belajar 

kognitif peserta didik. Hasil belajar yang rendah tersebut disebabkan karena tingkat 

pemahaman konsep yang kurang sehingga nilai yang diperoleh peserta didik banyak 

yang tidak memuaskan. Kemampuan untuk memahami dan bekerjasama antar peserta 

didik yang masih kurang bisa membuat proses pembelajaran  menjadi  kurang 

kondusif. Kecerdasan ini belum dimunculkan saat prosess pembelajaran, karena 

kecerdasan antarpribadi adalah kemampuan untuk memahami dan bekerjasama satu 

sama lin. Salah satu penyebabnya adalah cara penyampaian guru dalam memberikan 

materi dan pendidik jarang menerapkan strategi yang bervariasi dalam proses 

pembelajaran. Salah satu strategi yang bisa digunakan adalah dengan menerapkan 

strategi joyfull learning atau pembelajaran yang menyenangkan menggunakan mind 

map. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh strategi joyfull 

learning dengan teknik mind map terhadap hasil belajar kognitif khususnya materi 

sistem ekskresi di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Jenis penelitian quasy 

eksperimental dengan jenis nonequivalent control group design. Populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung dengan 

sampel penelitian terdiri dari 2  kelas yang diperoleh menggunakan tehnik Cluster 

Random Sampling. Kelas eksperimen XI IPA 1 dan kelas kontrol XI IPA 3. Teknik 

pengumpulan data observasi, tes (pretest dan posttest) dan dokumentasi.   

Hasil penelitian dan pembahasan perhitungan uji t independent dengan sampel 

tidak berkorelasi diperoleh bahwa thitung =3,625 dan ttabel =2,001. Hal ini berarti bahwa 

thitung lebih besar dari ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

strategi joyfull learning dengan teknik mind map terhadap hasil belajar kognitif 

peserta didik kelas XI IPA SMA Negeri 6 Bandar Lampung pada materi sistem 

ekskresi  setelah diberi perlakuan. Peningkatan hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh 

faktor eksternal  seperti penggunaan strategi pembelajaran juga disebabkan oleh 

faktor internal seperti kemampuan kognitif yang bisa mempengaruhi daya ingat pada 

peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

Kata kunci: Strategi Joyfull learning, Mind Map, dan Hasil Belajar Kognitif.
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MOTTO 

 

 

 

           

            

  

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu Barangsiapa yang 

ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah 

berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui.” ( Q.S Al-Baqarah: 256)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya  (Bogor: Sygma, 2007), hlm. 42. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu modal penting bagi seseorang untuk menjalani 

kehidupannya. Peran pendidikan tidak terlepas dari komponen-komponen peserta 

didik, guru, materi  pembelajaran, media pembelajaran, model pembelajaran, dan lain 

sebagainya. Faktor utama dalam pendidikan  yang dijelaskan tersebut  perlu 

ditingkatkan kualitasnya sebab maju mundurnya peradaban  masyarakat atau bangsa 

terletak pada tingkat pendidikan. Pendidikan perlu mendapatkan perhatian, 

penanganan, prioritas dari pemerintah, masyarakat maupun pengelola pendidikan 

agar tercapainya tujuan yang diharapkan.  Tujuan dalam proses belajar mengajar 

dapat tercapai dengan diterapkannya suatu kondisi belajar yang memadai serta 

strategi yang tepat yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dalam 

mencapai tujuan belajar.  

Manusia yang berpendidikan akan mempunyai derajat yang lebih tinggi dari 

pada yang tidak berpendidikan. Allah SWT mengistimewakan bagi orang-orang yang 

beriman dan dan berilmu sebagimana firman-Nya dalam QS.Mujadalah: 11, sebagai 

berikut : 



 

2 
 

                  

                  

  

 

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu,‖berilah 

kelapangan di majelis-majelis‖, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberikan kelapangan untukmu.  Dan apabila dikatakan,‖ berdirilah 

kamu,‖ maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman diantaramu dan orang-orang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.
2
 

 

 

       Tujuan pendidikan  nasional dalam pendidikan merupakan seperangkat hasil 

pendidikan yang tercapai oleh peserta didik setelah dilaksanakannya kegiatan 

pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran dan latihan 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Hal ini 

sejalan dengan pengertian tujuan pendidikan nasional berikut: 

‖ Menurut UU No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional,  pendidikan 

adalah usaha  sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  belajar agar peserta 

didik secara aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta  

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.‖
3
 

 

 Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut kita dapat melihat bahwa 

komponen yang dicita-citakan dalam  tujuan pendidikan nasional tersebut  semuanya 

berupa nilai,  keberhasilan dalam  proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta 

didik. Peran pendidik dalam hal ini adalah memberikan pelajaran  sedangkan peran 

peserta didik adalah belajar.  

                                                           
2
 Departemen Agama RI,  Al Qur’an dan  Terjemahnya  (Bogor: Sygma, 2007), hlm. 543. 

3
 Yossi  Suparyo, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Media, 2005), 

hlm.11. 
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Belajar  pada dasarnya adalah suatu proses aktivitas mental seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku 

yang bersifat positif baik perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun 

psikomotorik.
4
 Proses  belajar merupakan suatu usaha dari seseorang individu yang 

berupaya mencapai tujuan belajar atau yang disebut sebagai hasil belajar. Hasil 

belajar dapat diperoleh  dengan baik apabila didukung dengan proses pembelajaran 

yang baik pula.  Proses pembelajaran yang berlangsung peserta didik diharapkan  

lebih aktif dibanding dengan pendidiknya.  Memahami  materi  pembelajaran  yang  

disampaikan secara langsung untuk mencapai hasil belajar  tentunya pada 

kemampuan kognitifnya .  

Kemampuan kognitif  penting  karena berhubungan dengan hasil belajar,  tanpa 

adanya fungsi kognitif siswa tidak akan mampu untuk memahami apa yang 

disampaikan guru. Hasil belajarnya kurang maksimal dan membuat peserta didik 

tidak dapat bersaing di dalam dunia pendidikan.  Proses pembelajaran kognitif lebih 

mementingkan proses belajar dari  pada hasil belajarnya,  karena belajar  tidak 

sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon melainkan tingkah laku 

seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang 

berhubungan dengan tujuan belajarnya.
5
  

 

                                                           
4
 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm.36. 

5
Mulyana, ―Teori Belajar Kognitif‖ ( on- line) tersedia di : 

Https://site.google.com/site/mulyanabanten/home/teori-belajar-behavioristik/teori-belajar-kognitif  

(Diakses 01 Mei 2016) 

https://site.google.com/site/mulyanabanten/home/teori-belajar-behavioristik/teori-belajar-kognitif%20%20(Diakses
https://site.google.com/site/mulyanabanten/home/teori-belajar-behavioristik/teori-belajar-kognitif%20%20(Diakses
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Mata pelajaran biologi merupakan mata pelajaran wajib bagi peserta didik yang 

mengambil jurusan IPA dan harus diberikan serta  mata pelajaran yang diuji secara 

nasional. Sejalan dengan Tujuan Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan biologi 

dalam kurikulum biologi di SMA antara  lain dapat memahami konsep, keterampilan 

dalam  mengamati,  dan memilih informasi faktual  yang relevan.   

Berdasarkan tujuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa biologi memiliki 

tujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif yaitu 

penampilan yang dapat diamati dari aktifitas mental (otak) untuk memperoleh 

pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Pendidikan Biologi berarti sangatlah 

penting bagi peserta didik, karena dari pendidikan biologi inilah peserta didik   bisa 

memperoleh  pengalaman  melalui  pembelajaran yang menyenangkan.    

Hasil pembelajaran IPA juga dipengaruhi oleh penggunaan strategi, metode 

maupun teknik yang digunakan oleh pendidik. Strategi yang baik adalah apabila 

pendidik  tersebut mampu  membuat suasana pembelajaran menjadi menarik dan 

menyenangkan. Mengimplementasikan sebuah metode, setiap orang bisa berbeda 

tergantung pada teknik dan gaya masing-masing pada setiap orang.  Media yang 

digunakanpun sangatlah penting sehingga bisa tercapainya hasil pembelajaran yang 

baik ketika peserta didik mempelajari  materi  yang disampaikan.  

Faktor eksternal seperti sarana dan fasilitas tersebut akan mengarahkan  peserta 

didik saat belajar dan  akan terlihat pada saat proses pembelajaran berlangsung. Salah 

satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah faktor lingkungan 

fisik kelas. Lingkungan kelas yang kondusif,  nyaman, menyenangkan dan bersih 
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beperan penting dalam menunjang keefektivan belajar.
6
 Faktor internal seperti ranah 

kognitif  bisa mempengaruhi hasil belajar pada peserta didik.  Kemampuan  

intelektual berhubungan dengan pengetahuan, ingatan, pemahaman dan analisis. 

Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan prilaku 

sebagai hasil interaksi lingkungan dengan dirinya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.
7
 Proses pembelajaran yang baik tidak akan terlepas dari  komponen-

komponen proses pembelajaran yaitu, aspek strategi (strategi, pendekatan, metode, 

tehnik dan taktik), media ( modul, buku, LKS), dan aspek evaluasi. Ketiga aspek 

tersebut  harus ada dalam proses pembelajaran karena pemilihan strategi yang 

digunakan akan berpengaruh pada hasil belajar  yang tentunya didukung dengan 

media sehingga seluruh kegiatan akan sangat menarik. Kegiatan belajar mengajar 

dijamin menyenangkan dan hasil belajar peserta didik bisa memperoleh nilai yang 

baik dan memuaskan. 

 Salah  satu  permasalahan dalam dunia pendidikan adalah mutu pendidikan di 

Indonesia yang masih rendah. Gejala-gejala munculnya masalah belajar dapat diamati 

dari berbagai bentuk, biasanya muncul dalam bentuk perubahan  prilaku yang 

menyimpang atau menurunnya hasil belajar.
8
 Hal ini berkaitan dengan hasil belajar 

yang belum tercapai secara maksimal dan  perlu dikembangkan lagi.  

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 6 

Bandar Lampung, peneliti menemukan bahwa rendahnya hasil belajar kognitif 

                                                           
6
 Darmansyah, ST, Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor (  Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), hlm. 26. 
7
 Oemar Hamalik, Op. Cit. hlm. 40 

8
 Yuberti, Mujib dan Netri Wati, Teori Belajar dan Pembelajaran (IAIN Raden Intan 

Lampung : Aura, 2012), hlm. 130. 
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peserta  didik dapat  diketahui dari  hasil  rata-rata nilai ulangan harian Biologi kelas 

XI  IPA SMA Negeri 6 Bandar Lampung pada materi ―Sistem Pernapasan‖ di SMA 

Negeri 6 Bandar Lampung sebagai berikut :
9
 

Tabel 1 

Daftar Nilai Kognitif Hasil Belajar Ulangan Harian Peserta Didik  Mata 

Pelajaran Biologi Materi Sistem Pernapasan Kelas XI Semester Genap SMA  6 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 

No Nilai KKM 
Jumlah Peserta Didik 

Total Presentase 
IPA 1 IPA 2 IPA 3 

1 >70 11 5 7 23 25,6% 

2 <70 19 25 23 67 74,4% 

Jumlah Peserta Didik 30 30 30 90 100% 

Sumber: Buku Nilai Guru Biologi SMA Negeri 6  Bandar Lampung 

Berdasarkan tabel  di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar seluruh 

peserta didik kelas XI IPA SMAN 6 Bandar Lampung masih rendah. Tahun ajaran 

2015/2016  sebanyak  90 peserta didik  dengan presentase nilai diatas 70 sebesar  

25,6 %  sedangkan nilai di bawah 70 sebesar 74,4 %. Hasil belajar yang rendah 

tersebut disebabkan karena tingkat pemahaman konsep yang kurang sehingga nilai 

yang diperoleh peserta didik banayak yang tidak memuaskan. Sesuai data di atas 

dapat diketahui bahwa hasil belajar  peserta didik masih dalam kategori rendah.  Hal 

ini dikarenakan pada saat belajar  kurang memperhatikan guru yang menjelaskan 

serta keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar yang masih kurang 

optimal. 

                                                           
9
 Oman M. Yaman, Wawancara dengan Penulis SMAN 6  (Bandar Lampung: 16 Februari 

2016). 
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Masalah lain yang dijumpai dalam pembelajaran diantaranya pembelajaran 

yang diterapkan oleh pendidik  tidak ditunjang dengan sumber  yang relevan, cara 

penyampaian pendidik tidak menggunakan  strategi, metode maupun teknik  yang 

baik  sehingga yang berperan aktif adalah  pendidik. Proses pembelajaran di kelas  

tersebut berlangsung sangat kaku dan kurang  kondusif.  Padahal  peserta didik 

mengharapkan belajar yang menyenangkan,  sebab jiwa mereka mengetahui dengan 

cara-cara menyenangkan akan menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri.  Pendidik  

juga kurang memberikan suasana pembelajaran yang  baru sehingga timbul 

kebosanan bagi peserta didik.  Proses pembelajaranpun menjadi kurang efektif dan 

hasil belajar yang diperoleh tidak memuaskan.  

Peserta didik juga kurang memperhatikan penjelasan dari guru, hal tersebut 

tampak ketika guru memberikan pertanyaan,  peserta didik tidak bisa menjawab, 

karena  tidak membaca atau mempelajari  materi sebelum memulai pelajaran tersebut.  

Guru  menjelaskan  materi pelajaran sedangkan  peserta didik  sibuk sendiri dengan 

kegiatan masing-masing. Kemampuan untuk memahami dan bekerjasama antar 

peserta didik yang masih kurang bisa menyebabkan pembelajaran  menjadi  kurang 

kondusif.  

 Suasana pembelajaran menyenangkan dapat diciptakan bila guru menyadari  

bahwa materi yang dipelajari akan melekat lebih lama dalam otak peserta didik jika 

suasana tidak kaku akan lebih bermakna bagi anak. Setiap kecerdasan peserta didik  

mempunyai proses kognitif yang terpisah dalam bidang memori, perhatian, persepsi, 
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pemahaman dan pemecahan masalah. 
10

 Tingkat pemahaman peserta didik belum 

memuaskan  dapat dilihat dari nilai hasil belajar yang rendah akan menyebabkan 

kecerdasan antarpribadi menjadi  kurang. Kecerdasan antarpribadi adalah 

kemampuan untuk memahami dan bekerjasama dengan orang lain.
11

 Kecerdasan in 

belum muncul pada saat proses pembelajaran berlangsung.   

Kenyataan tersebut menyebabkan banyak peserta didik yang yang hasil 

belajarnya kurang  memuaskan. Strategi maupun metode yang diimplementasikan 

oleh pendidik selama ini belum  mendukung peningkatan hasil belajar peserta didik. 

Fenomena di atas adalah masalah-masalah yang dijumpai di kelas XI IPA SMA 

Negeri 6  Bandar Lampung. Akibat tidak diterapkannya sebuah strategi yang baik dan 

tentunya didukung dengan media  yang baik juga akan  berdampak terhadap hasil 

belajar yang diperoleh peserta didik. 

Salah  satu  cara  untuk meningkatkan hasil belajar  adalah dengan  menerapkan 

strategi  pembelajaran menyenangkan (joyfull learning) sehingga  tercapainya 

lingkungan belajar yang  menyenangkan pada materi sistem ekskresi. Meningkatkan 

daya ingat dan hubungan momunikasi antar peserta didik bisa mempengaruhi hasil 

belajar  pada peserta didik. Suasana seperti ini  akan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan hasil belajar.
12

  Penggunaan teknik mind map juga  diharapkan akan 

membantu  peserta didik untuk  mendapatkan hasil belajar yang memuaskan.   

Mind map sangat baik digunakan oleh pendidik untuk meningkatkan daya hafal 

peserta didik dan  pemahaman  konsep ekskresi  pada saat pembelajaran berlangsung 

                                                           
9
Yuberti, Mujib dan Netri Wati, Op. Cit. hlm. 88. 

11
 Yuberti, Mujib dan Netri Wati, Op. Cit, hlm. 86. 

  
12

 Darmansyah, Op. Cit, hlm. 35. 
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dan tentunya berpengaruh  pada hasil belajar.  Sistem ekskresi adalah proses 

pengeluaran zat sisa hasil metebolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh yang 

dikeluarkan bersama urin, keringat atau pernapasan.
13

 

Joyfull learning adalah  suatu  pola berpikir dan arah berbuat yang diambil oleh 

pendidik dalam memilih dan menerapkan cara-cara penyampaian materi sehingga 

mudah dipahami dan memungkinkan tercapainya suasana pembelajaran yang  tidak  

membosankan.
14

 Hal ini sejalan dengan pernyataan lebih lengkap bahwa strategi 

pembelajaran menyenangkan adalah strategi yang digunakan untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif,  menerapkan kurikulum, menyampaikan materi dan 

memudahkan proses belajar. 

 Strategi  joyfull  learning perlu dipahami secara luas pembelajaran 

menyenangkan bukan berarti selalu diselingi dengan lelucon, humor, banyak 

bernyanyi atau  tepuk  tangan  yang  meriah.  Peserta  didik merasa nyaman, aman 

dan asyik, sehingga perasaan yang mengasyikkan tersebut mengandung unsur 

keingintahuan  yang  disertai  upaya  mencari tahu sesuatu.  Proses pembelajaran 

yang dilakukan haruslah  menyenangkan, aman,  santai/rileks,  penjelajahan 

(eksploratory),  menggembirakan serta  perlu memperhatian aspek yang ada di 

dalamnya.
15

 

Aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran menyenangkan  

diantaranya lingkungan fisik,  interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan 

                                                           
13

 Moh Amin, Biologi  (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 200. 
14

 Darmansyah,  Op Cit, hlm. 21. 
15

 Darmansyah, Op. Cit, hlm. 2. 
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suasana belajar  memberikan peluang terciptanya kondisi belajar yang kondusif.
16

 

Ketiga faktor tersebut memberikan dampak yang baik  terhadap kesenangan belajar  

peserta didik tergantung situasi dan kondisi yang ada di dalam kelas. Perlunya 

pemilihan strategi yang baik oleh pendidik penting artinya dalam meningkatkan 

efektivitas pembelajaran yang menyenangkan  dan  penggunaan metode diskusi 

dengan teknik mind map  akan  mendukung  situasi pembelajaran yang 

menyenangkan. Situasi  tersebut dapat membangun hubungan dan meningkatkan 

komunikasi antara pendidik dan peserta didiknya, sebagai alat pengurang stress dan  

meningkatakan daya ingat peserta didik.
17

  

Tony Buzan  adalah orang  yang membuat dan mengembangkan mind map 

yang  sangat mudah diimplementasikan. Mind map atau peta pikiran adalah sebuah 

teknik yang  memudahkan untuk menggambar bagaimana otak bisa mencari dan 

menemukan ide dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat.
18

  Peran atau 

posisi guru dalam pembelajaran dengan menggunakan mind map adalah sebagai 

fasilitator, pembimbing atau penasehat belajar.
19

 Media ini akan membantu dalam 

penyajian awal dalam pembelajaran biologi sehingga peserta didik dapat menyerap 

materi secara optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Menggunakan  teknik mind map ini guru dapat menyampaikan  materi  

pelajaran yang rumit menjadi mudah, selain itu anak didik pun mampu menyerap 

materi pelajaran  karena disampaikan dengan  cara yang sangat sederhana,  padat dan 

                                                           
16

  Darmansyah, Op. Cit, hlm. 26. 
17

 Darmansyah, Op. Cit, hlm. 87. 
18

 Samuel Hendry, Cara Praktis Menjadi Kreatif dalam 14 Hari  (Yogyakarta: 2011), hlm. 37 
19

 Ibid, hlm. 40. 
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jelas. Keterlibatan  kedua belah otak akan mempermudah seseorang untuk mengatur  

dan mengingat segala bentuk informasi baik secara tertulis maupun secara verbal. 

Catatan ini akan lebih mudah dipahami dan diingat tanpa harus membuang banyak 

waktu . Penggunaan kertas, warna, garis, lambang, gambar, kata-kata, berdasarkan 

seperangkat aturan yang sederhana, mendasar, alami akan  memudahkan otak dalam 

menyerap informasi yang diterima.  

Teori kognitif menyatakan bahwa hasil belajar merupakan bukti usaha yang 

dilakukan dalam kegiatan belajar dan merupakan nilai yang diperoleh oleh peserta 

didik dari proses belajar mengajar. Ketercapaian suatu tujuan pembelajaran dapat 

dilihat dari hasil belajar peserta didik melalui tes. Berdasarkan uraian di atas tes 

formatif dilaksanakan untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai 

konsep secara menyeluruh atau belum. Ranah kognitif  berkenaan dengan hasil 

belajar yang intelektual terdiri dari enam aspek yaitu hasil belajar,  pengamatan, 

hafalan,  analisis,  sintesis dan evaluasi. Peserta didik akan mendapatkan hasil belajar 

yang baik, setelah melaksanakan proses pembelajaran.
20

 Pengertian di atas dapat 

dijelaskan bahwa hasil belajar ranah kognitif  dapat meningkatkan kemampuan 

intelektual. Penggunaan suatu strategi yang baik dan menyenangkan akan 

meningkatkan daya ingat .  Penggunaan mind map  bisa membantu peserta didik 

untuk lebih berpikir  dan mengingat suatu pelajaran dengan konsentrasi yang tinggi.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, diduga bahwa pembelajaran yang 

menyenagkan  (joyfull learning ) dengan mind map  pada materi sistem ekskresi 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar, yang selama ini  jarang digunakan oleh 

                                                           
20

 H. Daryanto,  Evaluasi Pendidikan (Rineka Cipta: Jakarta, 2011),  hlm. 101-102 
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guru. Penulis tertarik untuk mengambil judul  pengaruh  strategi  joyfull learning  

dengan tehnik mind  map terhadap  hasil belajar kognitif  kelas XI IPA  SMA Negeri 

6 Bandar Lampung. Penelitian ini akan dilakuan pada semester genap TP. 2015/2016. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi dalam proses pembelajaran biologi kelas XI SMA Negeri 6  

Bandar Lampung adalah: 

1. Masih rendahnya hasil belajar kognitif peserta didik kelas XI di SMA  Negeri 

6 Bandar Lampung  pada materi biologi. 

2. Semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran yang kurang 

karena proses pembelajaran  kurang menyenangkan. 

3. Pendidik bidang studi biologi belum menerapkan strategi dan teknik 

pembelajaran yang  tepat terhadap hasil belajar kognitif  pada materi  biologi. 

4. Guru menggunakan metode pembelajaran yang kurang bervariasi  pada saat 

proses pembelajaran. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar masalah tidak meluas dan menyimpang maka 

permasalahan diperlukan pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 6 Bandar Lampung pada kelas XI 

semester genap Tahun Ajaran 2015/2016 pada materi sistem ekskresi. 
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2. Penelitian akan menerapkan strategi Joyful learning (pembelajaran yang 

menyenangkan) sebenarnya adalah konsep, strategi, dan praktis pembelajaran 

yang  merupakan sinergi dari pembelajaran bermakna, pembelajaran  

kontekstual, teori konstruktivisme, pembelajaran aktif (active learning) dan 

psikologi perkembangan peserta didik. 

3. Teknik pembelajaran  mind map  merupakan teknik penyusunan catatan demi 

membantu peserta didik menggunakan seluruh potensi otak agar optimum.  

4. Hasil belajar kognitif merupakan hasil yang dicapai oleh siswa setelah 

mengalami proses belajar mengajar yang menggunakan taksonomi Bloom 

yaitu pengetahuan (knowledge) C1,  pemahaman (comprehention) C2, 

aplikasi (application) C3, analisis (analysis) C4, yang dipilih setelah 

menganalisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam 

tuntunan kurikulum mata pelajaran biologi di SMA/MA. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan 

masalah  pada penelitian ini:  Adakah pengaruh strategi joyful learning  dengan 

teknik mind map terhadap  hasil belajar kognitif peserta didik Kelas XI IPA  

SMA Negeri 6 Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 
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 Tujuan penelitian pada kali ini adalah untuk melihat adanya pengaruh  strategi 

joyful learning  dengan teknik  mind map terhadap  hasil belajar kognitif peserta 

didik kelas XI IPA  SMA Negeri 6 Bandar Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi pendidik bidang studi bisa dijadikan wacana dan alternatif model 

pembelajaran untuk pengembangan pembelajaran yang lebih variatif dan  

menarik.  

b. Bagi peserta didik dapat memberika npengetahuan dan keterampilan belaja 

secara kelompok serta adanya peningkatan motivasi peserta didik terhadap 

pelajaran biologi. 

c. Bagi peneliti lain bisa dijadikan referensi dan pengetahuan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar penelitian ini mencapai sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan, 

maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada: 

1. Penelitian ini akan meneliti pengaruh strategi pembelajaran menyenangkan 

(Joyful learning)  dengan teknik  Mind Map terhadap hasil belajar kognitif  

materi biologi sub konsep sistem ekskresi pada kelas XI IPA SMA Negeri 6 

Bandar Lampung. 
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2. Penelitian akan diterapkan pada pesera didik kelas XI Semester Genap pada 

materi sistem ekskresi. Terdapat dua kelas penelitian yaitu kelas XI IPA 1 

sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. 

3. Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 6 Bandar Lampung yang bertempat di 

Jl, Ki Agus Anang No 35 , Panjang , Telp (0721) 33386 Kota Bandar 

Lampung. 

4. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi  Pembelajaran Menyenangkan (Joyfull Learning) 

1. Pengertian strategi  

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar  tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual, artinya keputusan-

keputusan yang diambil untuk melaksanakan pembelajaran masih berupa rencana dan 

belum terlaksana secara langsung
21

. Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan 

yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.
22

  

Strategi yang digunakan misalkan bisa kelompok dan individual dalam 

implementasinya. Strategi sering disamakan dengan metode padahal strategi 

merupakan sebuah perencanaan untuk  mecapai sesuatu. Metode adalah cara yang 

atau jalan agar dapat digunakan untuk melaksanakan strategi.
23

  Dengan kata lain 

strategi adalah suatu rencana operasional untuk mecapai sesuatu,  sedangkan metode  

jalan atau cara dalam mencapai sesuatu.

                                                           
21

 Sutarto Indrawati, Strategi Belajar Mengajar (Jember: University Press, 2013), hlm. 1. 
22

 Sutarjo Adi Susilo, Pembelajaran Nilai Karakter  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 85. 
23

 Ibid, hlm. 86. 
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2. Pengertian Pembelajaran Menyenangkan 

Pembelajaran adalah membangun pengalaman belajar peserta  didik dengan 

berbagai keterampilan proses, sehingga mendapatkan  pengalaman dan pengetahuan 

baru.  Menyenangkan  dimaksudkan agar guru mampu menciptakan suasana belajar 

yang  menyenangkan, sehingga peserta mampu memusatkan perhatian secara  penuh, 

dengan harapan hasil pembelajaran peserta didik dapat  maksimal. Joyful learning 

sebenarnya adalah strategi pembelajaran yang  merupakan cara pengorganisasian isi 

pelajaran dan pengelola kegiatan menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat 

dilakukan guru untuk mendukung terciptanya efektivitas proses pembelajaran.
24

 

Pembelajaran disampaikan lewat cara yang menyenangkan maka model ini akan  

membuat suasana menjadi tidak membosankan. Tidak ada metode standar untuk 

pembelajaran yang  menyenangkan ini. Setiap guru sesuai dengan konteks kelas dan  

perkembangan usia mental peserta didik dapat memilah dan memilih  metode yang 

sesuai atau bahkan metode yang diciptakannya sendiri  dalam rangka menciptakan 

pembelajaran 

3. Ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan 

Adapun ciri-ciri dalam pembelajaran yang menyenangkan adalah sebagai 

berikut:
25

 

1. Adanya lingkungan yang rileks, menyenangkan, tidak membuat tegang 

(stress), aman, menarik, dan tidak membuat siswa ragu melakukan sesuatu. 

2. Terjaminnya ketersediaan materi pelajaran dan metode yang relevan. 

                                                           
24

 Darmansyah, S.T, Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), hlm. 17. 
25

 Ibid, hlm. 22. 
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3. Terlibatnya semua indera dan aktivitas otak kiri dan kanan. 

4. Adanya situasi belajar yang menantang (challenging) bagi peserta didik untuk 

berpikir jauh  ke depan dan mengeksplorasi materi yang sedang dipelajari. 

5. Adanya situasi belajar emosional yang positif ketika para siswa belajar 

bersama, dan ketika ada dorongan semangat, waktu istirahat, dan dukungan 

yang antusias. 

4.  Langkah-Langkah Pembelajaran Joyful Learning 

Pembelajaran adalah membangun pengalaman belajar peserta  didik dengan 

berbagai keterampilan proses, sehingga mendapatkan  pengalaman dan 

pengetahuan baru.  

Adapun langkah-langkah pembelajaran joyfull learning  secara umum adalah: 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan membagikan konsep pada 

peserta didik. 

2) Peserta didik  diberi tugas atau  latihan untuk disesuaikan pada waktu itu juga. 

3) Pada saat proses pembelajaran peserta didik bisa bermain warna karena warna   

bisa meningkatkan daya ingat pada peserta didik. 

4) Setelah selesai mengerjakan tugas tersebut, salah satu kelompok maju untuk 

mendemonstrasikan di depan kelas. 

5) Cara menunjuk peserta didik untuk mengerjakan atau menjelaskan tugas di 

depan kelas. 

6) Peserta didik  menyimpulkan materi yang dipelajari. 
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7) Guru menyempurnakan kesimpulan yang telah diperoleh dari peserta didik  

dan memberikan penghargaan kepada peserta didik  yang berani  

mendemonstrasikan jawaban ke depan kelas. 

 

5. Aspek-aspek pembelajaran menyenangkan 

Adapun tiga aspek pembelajaran yang menyenangka lingkungan fisik, musik 

dalam pembelajaran, inetraksi peserta didik dengan pendidik yaitu sebagai 

berikut:
26

 

a. Lingkungan fisik kelas 

Lingkungan fisik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam 

pembelajaran. Lingkungan kelas yang kondusif,  nyaman, menyenangkan dan 

bersih beperan penting dalam menunjang keefektivan belajar. Lingkungan 

juga akan mempengaruhi mental siswa secara psikologis dalam menerima 

informasi dari guru di dalam kelas. 

 Banyak hal yang dapat dilakukan dalam sebuah kelas untuk   

memberikan kenyamanan pada peserta didik. Penyusunan meja dan kursi   

yang  memungkinkan peserta didik dapat menerima akses informasi dengan 

baik dan merata.  Memilih  warna cat dinding yang sesuai dengan kebutuhan 

untuk sebuah ruang belajar. Memasang poster-poster tentang ikon-ikon 

tertentu, tentang topik-topik utama pembelajaran. Mengatur lingkungan yang 

baik  merupakan langkah pertama yang efektif untuk mengatur pengalaman 

                                                           
26

  Ibid, hlm. 26-50. 
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belajar. Dibawah ini ide yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik adalah sebagai berikut: 

a. Ikon 

―Ciptakan ikon atau simbol untuk setiap konsep utama yang akan 

anda ajarkan dan gambarkan diatas selembar kertas berukuran 25x40 

cm atau lebih besar. 

b. Gunakan warna 

Gunakan untuk memperkuat pengajaran dan belajar siswa. Gunakan 

warna hijau, biru, ungu, merah untuk kata penting, jingga dan kuning 

untuk menggaris bawahi serta hitam untuk kata-kata penghubung.‖ 

Beberapa pendapat tersebut  memperlihatkan bahwa lingkungan kelas 

memberikan dampak yang cukup baik terhadap hasil belajar. Faktor-faktor yang 

mendukung kondisi fisik yang kondusif terhadap pelaksanaan pembelajaran perlu 

mendapat perhatian serius.  

 

6. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang menyenangkan 

a. Kelebihan Pembelajaran Menyenangkan 

Secara garis besar ada empat manfaat pembelajaran yang menyenangkan pada 

proses pembelajaran diantaranya adalah:
27

 

1. Membangun hubungan dan meningkatkan komunikasi.  

2. Mengurangi stress. 

3. Membuat pembelajaran menjadi menarik. 
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4. Meningkatkan daya ingat pada suatu pembelajaran. 

 

b. Kekurangan pembelajaran yang menyenangkan 

Adapun dalam setiap pembelajaran sudah pasti ada kekurangannya masing-

masing dalam pembelajaran menyenangkan ini memiliki kelemahan:
28

 

1. Pembelajaran yang menyenangkan tersebut dapat mengacu pada kegiatan 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher center). 

2. Lemahnya pengembangan potensi diri peserta didik sehingga prestasi 

yang dicapai kurang optimal. 

 

B. Mind Map 

1. Pengertian 

Mind map dalam Bahasa Indonesia berarti peta pikiran (dari kata mind = pikiran, 

dan map = peta). Pengertian menurut sang pengembang Tony Buzan seorang ahli 

psikologi dari Inggris adalah suatu teknik mencatat yang menonjolkan sisi kreativitas 

sehingga efektif dalam memetakan pikiran.
29

 Tony Buzan adalah orang yang 

membuat, mengembangkan sekaligus mempopulerkan teknik jenius namun  sangat 

mudah diimplementasikan ini. Peta pikiran adalah sebuah cara yang memudahkan 

anda menggambarkan bagaimana otak bisa mencari dan menemukan ide dalam 

jumlah besar dengan waktu yang singkat.
30

  

                                                           
28

  Hamzah dan Noerdin Muhammad, Belajar Dengan Pendekatan Pembelajaran Aktif  

Inovatif Lingkungan Kreatif  Efektif Menarik (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),  hlm. 229. 
29

 Samuel Hendry, Cara Praktis Menjadi Kreatif Dalam 14 Hari (Yogyakarta: Maret 2011), 

hlm. 37. 
30

 Ibid. hlm. 39. 
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   Teknik mencatat melalui peta pikiran ini dikembangkan berdasarkan 

bagaimana cara otak bekerja selama memproses suatu informasi. Selama informasi 

disampaikan, otak akan mengambil berbagai tanda dalam bentuk beragam, mulai dari 

gambar, bunyi, bau, pikiran, hingga perasaan. Informasi tadi direkam dalam bentuk 

simbol, garis, kata, dan warna. Mind map yang baik akan dapat menggambarkan pola 

gagasan yang saling berkaitan pada cabang-cabangnya. Cara itu  dimulai sebagai 

berikut:
31

 

1. Mulailah dari bagian tengah kertas kosong. 

2. Gunakan ide sentral menggunakan gambar atau simbol. 

3. Gunakan warna, Karena warna sangat menarik bagi otak. 

4. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-

cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua dan seterusnya. 

5. Buat garis hubung yang  melengkung, bukan garis lurus, karena garis lurus 

akan membosankan bagi otak 

6. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis, karena kata kunci tunggal 

memberi lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada mind map. 

7. Gunakan gambar, karena seprti gambar sentral, setiap gambar bermakna 

seribu kata.  

Teknik latihan Mind Map terbukti memicu ide dengan  sangat mudah. 

Bayangkan, dengan meletakkan satu gambar di  tengah, anda akan mudah 

mendapatkan 5 ide berdasarkan  gambar itu. Anda akan mudah pula menambahkan 5 

                                                           
31

  Samuel Hendry, Op. Cit. hlm. 39. 
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ide ke  setiap cabang ide tadi,  jadi kini anda punya 25 ide baru. Dan coba  buat lagi 5 

ide dari setiap anak cabang, maka kini anda bisa  mendapatkan 125 ide.
32

 

Bagi peserta didik dengan menggunakan citra visual yang menarik dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi dengan jelas apa yang telah direncanakan secara keseluruhan. 

Aktivitas tersebut merupakan proses dari kognitif. Jadi, jelaslah bahwa penggunaan 

mind map dan ditambah lagi dengan pembelajaran yang menyenangkan dapat 

membantu menambah daya ingat pada  peserta didik. 

 

2. Kriteria penilaian Mind Map 
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  Ibid, hlm. 41. 
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Berdasarkan mind map di atas dapat dinilai dengan kriteria sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1 Contoh Mind Map  
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Tabel 2 

Perhitungan Mind Map
33

 

Variable Kriteria 

Concept-links 2 

Cross-links 10 

Hierarchies 5 

Examples 1 

Invalid components 0 

Pictures 5 

Colors 5 

 

Keterangan: 

Concept-links   : Konsep  dihubungkan dengan garis-garis melengkung atau dalam   

bentuk simbol selain menggunakan garis lurus skor sahih adalah 

2. 

Cross-links      :   Kaitan silang adalah hubungan bermakna antara konsep anatara 

hierarki  lainnya. Kaitan silang dikatakan sahih jika 

menggunakan tanda panah yang saling berkaitan dalam dua 

konsep pada hierarki yang lainnya. Sedangkan kaitan silang 

selain menggunakan garis lurus itu dianggap sahih jika kaitan 

silang benar maka diberi skor 10. 

                                                           
33
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Hierarchies   : Tingkatan dimulai dari yang paling umum sampai dengan 

tingkatan paling khusus. Penempatan tingkatan paling umun pada 

mind map diletakkan di tengah-tengah dan yang lebih khusus 

setelah tingkatan umum dan penskoran berjumlah 5 masing-

masing cabang. 

  Contoh        : Contoh adalah kejadian atau obyek yang spesifik yang sesuai 

dengan tema konsep. Contoh dikatakan sahih jika contoh tersebut 

tidak diletakkan di dalam cabang atau kotak karena contoh 

bukanlah konsep. Untuk contoh yang dianggap benar diberi skor 1.  

Pictures          :  Gambar adalah berbagai peristiwa  atau kejadian, objek yang 

dituangkan dalam bentuk gambar-gambar, garis, kata-kata, simbol-

simbol, maupun gambaran. Gambar yang dicontohkan harus sesuai 

dengan konsep dengan skor 5. 

Colors/ warna  :      Warna sebagai elemen dalam seni lukis untuk membangun kesan 

yang dapat mempengaruhi suasana perasaan, di mana pemberian 

warna bisa menegaskan garis atau tema sesuai dengan konsep dan 

pemberian  warna diberi skor 5. 
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Cara menentukan kriteria hasil perhitungan mind map  dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3 

Kriteria Penilaian Mind Map:
34

 

No Interval Kriteria 

1 81-100 Sangat Tinggi 

2 61-80 Tinggi 

3 41-60 Sedang 

4 21-40 Rendah 

5 <21 Sangat Rendah 

 

 

3. Kegunaan Mind Map 

Dengan menggu nakan konsep mind map guru dapat menyampaikan materi 

pelajaran yang rumit menjadi mudah, selain itu anak didik pun mampu menyerap 

materi pelajaran karena disampaikan dengan cara yang sangat sederhana. Menurut 

Tony Buzan yang dikutip dibuku andi saleh kegunaan konsep Mind Map dalam 

proses pembelajaran dikelas adalah:
35

 

1. Mampu melatih anak didik untuk memilih berbagai informasi yang 

disampaikan. 

2. Mampu meningkatkan daya ingat dan berkonsentrasi  terhadap materi yang 

disampaikan. 

3. Mind Map merupakan alat mencatat yang sangat praktis dan sederhana 

                                                           
34

  Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan ( Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 

35. 
35

 Andri saleh, Kreatif Mengajar dengan Mind Map (Bandung: Tinta Emas, 2008), hlm, 79-

81. 
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4. Memahami pokok permasalahan secara detail yang dibahas dalam suatu 

pokok pembelajaran. 

5. Mampu berimajinasi menggunakan kebebasan berekspresi seorang anak didik 

dalam menuangkan pemikirannya. 

6. Mampu memusatkan pikiran anak-anak terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan.
36

 

 

4. Kelebihan dan kekurangan Mind Map 

Adapun kelebihan Mind Map adalah:
37

 

1. Dapat mengemuakan pendapat secara bebas. 

2. Catatan lebih jelas dan padat. 

3. Lebih mudah mencari catatan yang diperlukan. 

4. Catatan lebih terfokus pada inti materi. 

5. Mudah melihat gambar keseluruhan.  

6. Setiap peta bersifat unik. 

Adapun kelemahan Mind Map adalah: 

1. Hanya siswa yang aktif yang terlibat. 

2. Mind map siswa bervariasi sehingga akan kewalahan memeriksa Mind Map 

Peserta didik.
38

 

 Mind Map membantu peserta didik untuk belajar, menyusun, dan menyimpan 

sebanyak mungkin informasi yang diinginkan, dan mengelompokkannya dengan cara 
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 Ibid, hlm. 80. 
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38
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yang alami, memberi akses yang mudah dan langsung (ingatan yang sempurna) 

kepada apapun yang kita inginkan. 

 

C.  Hasil Belajar kognitif 

1.   Pengertian Belajar 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
39

 

Menurut kelompok teori kognitif, belajar adalah proses pencapaian atau 

perubahan pemahaman, pandangan, harapan atau pola berfikir.
40

 Oemar Hamalik 

dalam bukunya perencanaan pengajaran yang dimaksud dengan belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman.
41

 

 

2.   Hasil Belajar  

Hasil adalah akibat, kesadaran diri dari suatu ujian dan sebagainya. Para ahli 

belajar modern menyatakan bahwa hasil belajar pada dasarnya adalah  suatu 

kemampuan yang berupa keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat dari latihan 

dan pengalaman yang diperoleh. Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih 

                                                           
39

 Djamrah dan Zaini, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 88. 
40

 Ibid, hlm. 34. 
41
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luas daripada itu yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 

melainkan perubahan kelakuan.
42

  

Hasil belajar merupakan bukti usaha yang dilakukan dalam kegiatan belajar dan 

merupakan nilai yang diperoleh oleh peserta didik dari proses belajar mengajar. 

Ketercapaian suatu tujuan pembelajaran adalah salah satunya dapat dilihat dari hasil 

belajar peserta didik melalui tes. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto, yang 

menyatakan bahwa tes formatif dilaksanakan untuk mengetahui apakah peserta didik 

sudah menguasai konsep secara menyeluruh.
43

Agar memperoleh hasil yang 

memuaskan dalam pembelajaran siswa dan guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

b. Mengoptimalkan hasil belajar, melalui proses belajar mengajar  

c. Mengerjakan tugas dengan baik 

d. Merumuskan tujuan pemnbelajaran secara nyata 

e. Melihat kembali hasl-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 

 

3. Ranah Kognitif  

a. Pengertian Ranah Kognitif  

Pengertian kognitif adalah mental yang meliputi persepsi pikiran, simbol, 

penalaran, dan pemecahan masalah.
44

 Ranah kognitif dalam pembelajaran 

dipengaruhi oleh penggunaan media karena dalam cakupan kognitif meliputi 
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 Oemar Hamalik, Op. Cit, hlm. 36. 
43

 Dimayanti dan Mujiano, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 

172. 
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pada persepsi simbol. Simbol ini dapat berupa gambar yang mewakili indera 

penglihatan. Hasil akhir yang menjadi bahan evaluasi adalah hasil belajar 

karena untuk mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran.
45

 

b. Tujuan dalam Ranah Kognitif  

Dalam ranah kompetensi pengetahuan atau kognitif terdapat enam jenjang 

proses berpikir yaitu : 

Tabel 4 

Pengukuran Ranah Kognitif
46

 

No Kemampuan Indikator  

1. Pengetahuan 

(knowledge)  

1. Jenjang belajar terendah  

2. Kemampuan mengingat fakta-fakta  

3. Kemampuan menghafal rumus  

4. Kemampuan mendeskripsikan 

2. Pemahaman 

(comprehension) 

1. Mampu menerjemahkan (pemahaman 

terjemahan) 

2. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara 

verbal  

3. Mampu membuat estimasi 

3. Penerapan 

(application) 

1. Kemampuan menerapkan materi pelajaran 

dalam situasi baru  

2. Kemampuan menetapkan prinsip atau 

generalisasi pada situasi baru 

3. Dapat menyusun problema-problema sehingga 

dapat menetapkan generalisasi  

4. Dapat mengenali hal-hal yang menyimpang 

dari prinsip dan generalisasi 

5. Dapat mengenali fenomena baru dari prinsip 

dan generalisasi 

6. Dapat meramalkan sesuatu yang akan terjadi 

berdasarkan prinsip dan generalisasi  

7. Dapat menjeaskan alasan penggunaan prinsip 

dan generalisasi 

4. Analisis 1. Dapat memisah-misahkan suatu integritas 

                                                           
45

 Ibid, hlm.171. 
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(analysis) menjadi unsur-unsur, menghubungkan antar 

unsur, dan mengorganisasikan prinsip-prinsip 

2. Dapat mengklasifikasikan prinsip-prinsip 

3. Dapat meramalkan sifat-sifat khusus tertentu 

4. Dapat meramalkan kualitas atau kondisi 

5. Dapat mengetengahkan pola tata hubungan 

atau sebab akibat 

6. Mengenal pola dan prinsip-prinsip orgnisasi 

materi yangg dihadapi 

7. Meralkan dasar sudut pandang atau kerangka 

acuan dari materi  

5. Sintesis 

(synthesis) 

1. Menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian 

menjadi satu keseluruhan  

2. Dapat menemukan hubungan yang unik  

3. Dapat merencanakan langkah yang kongkrit  

4. Dapat mengabstraksikan suatu gejala, 

hipotesis, hasil penelitian dan sebagainya  

6. Evaluasi 

(evaluation) 

1. Dapat menggunakan kriteria internal dan 

eksternal  

2. Evaluasi tentang ketetapan suatu karya atau 

dokumen (kriteria internal) 

3. Evaluasi tentang keajegan dalam memberikan 

argumentasi (kriteria internal) 

4. Menentukan nilai atau sudut pandang yang 

dipakai dalam mengambil keputusan (kriteria 

internal) 

5. Membandngkan karya-karya yang relevan 

(eksternal) 

6. Mengevaluasi suatu karya dengan kriteria 

eksternal 

7. Membandingkan sejumlah karya dengan 

kriteria eksternal 

 

  Penilaian merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan 

terhadap suatu situasi, nilai atau ide, misalnya jika seseorang dihadapkan pada 

beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai 

dengan patokan-patokan.
47

 Namun dalam penelitian penulis hanya menekankan 
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pada kemampuan kognitif C1-C4 saja,  karena dapat dilihat berdasarkan tujuan dan 

indikator pembelajaran. Indikator kognitif merupakan prilaku peserta didik yang 

diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan. 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Secara umum kondisi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor ini  akan mempengaruhi hasil belajar pada peserta didik,  yang mendukung 

hal tersebut  dinyatakan  bahwa 70% hasil belajar siswa di sekolah dipengaruhi 

oleh  kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi lingkungan. Kedua faktor tersebut 

saling memengaruhi dalam proses individu sehingga dapat menentukan kualitas 

hasil belajar.  Hasil  belajar peserta didik dipengeruhi oleh beberapa foktor yaitu: 

a. Faktor  Internal (Faktor dari dalam Diri Siswa) 

Faktor internal yaitu masalah-masalah yang timbul dari dalam diri peserta 

didik, yang meliputi: 

1. Fisiologis  

Kondisi fisiologis merupakan kemampuan untuk melihat, mendengar, 

mencium, meraba, dan merasa  mempengaruhi hasil belajar. Faktor internal 

yang berhubungan dengan proses-proses yang  terjadi pada jasmaniah. Kondisi 

fisiologis umunya sangat berpengaruh terhadap kemampuan  belajar individu. 

Siswa dalam keadaan lelah akan berlainan belajarnya dari  siswa dalam keadaan 

tidak lelah. 
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2.  Psikologis  

Faktor psikologis merupakan faktor  dari dalam diri individu yang 

berhubungan dengan rohaniah. Faktor psikologis yang mempengaruhi hasil  

belajar adalah: 

a) Kecerdasan  

Kecerdasan berhubungan dengan kemampuan siswa untuk 

beradaptasi, menyelesaikan masalah dan belajar dari pengalaman 

kehidupan.  Kecerdasan dapat diasosiasikan dengan intelegensi. Siswa 

dengan nilai IQ  yang tinggi umumnya mudah menerima pelajaran dan 

hasil belajarnya   cenderung baik. 
48

 

b) Minat  

Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diamati seseorang 

diperhatikan terus menerus yang menimbulkan rasa senang. Jadi, 

berbeda dengan perhatian karena perhatian sifatnya sementara 

sedangkan minat selalu diikuti rasa senang.
49

  

c) Bakat 

Bakat adalah kecakapan potensial yang bersifat khusus, yaitu khusus 

dalam suatu bidang atau kemampuan tertentu. 
50
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d) Kemampuan kognitif  

Ranah kognitif merupakan kemampuan intelektual yang 

berhubungan  dengan pengetahuan, ingatan, pemahaman dan lain-lain.  

e) Konsentrasi Belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan 

perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi 

bahan ajar maupun proses memperolehnya. Guru perlu menggunakan 

berbagai macam strategi belajar mengajar dan memperhitungkan 

waktu belajar serta selingan istirahat. 

 

b . Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri peserta didik  seperti faktor 

lingkungan, sekolah dan masyarakat. 

1.  Faktor Lingkungan  

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan siswa. Dalam 

lingkunganlah  siswa hidup dan berinteraksi. Lingkungan yang mempengaruhi 

hasil belajar  siswa dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a) Lingkungan Alami  

Lingkungan alami adalah lingkungan tempat siswa berada dalam arti  

lingkungan fisik yang termasuk lingkungan alami adalah lingkungan  sekolah, 

lingkungan tempat tinggal dan lingkungan bermain.
51
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b) Lingkungan Sosial  

Sistem  sosial yang berlaku dalam masyarakat tempat siswa tinggal 

mengikat  perilakunya untuk tunduk pada norma-norma sosial, susila, dan 

hukum.  Contohnya ketika anak berada di sekolah, ia menyapa guru dengan 

sedikit  membungkukkan tubuh atau memberi salam. 

2. Faktor Sekolah  

Setiap penyelenggaraan pendidikan memiliki tujuan instruksional yang 

hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan seperangkat  

kelengkapan atau instrumen dalam berbagai bentuk dan jenis. Instrumen dalam 

pendidikan dikelompokkan menjadi: 

a)  Kurikulum  

Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur 

substansial  dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, kegiatan belajar mengajar 

tidak dapat  berlangsung. Setiap guru harus mempelajari dan menjabarkan isi  

kurikulum ke dalam program yang lebih rinci dan jelas sasarannya.   

b) Sarana dan Fasilitas  

Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan. Sebagai contoh, 

gedung sekolah yang dibangun atas ruang kelas, ruang konseling, 

laboratorium,  auditorium, ruang OSIS akan memungkinkan untuk pelaksanan 

berbagai program di sekolah tersebut. Fasilitas mengajar merupakan 

kelengkapan  mengajar guru yang harus disediakan oleh sekolah. Hal ini 

merupakan  kebutuhan guru yang harus diperhatikan. Guru harus memiliki 
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buku  pegangan, buku penunjang, s erta alat peraga yang sudah harus tersedia 

dan  sewaktu-waktu dapat digunakan sesuai dengan metode pembelajaran 

yang  akan dilaksanakan. Fasilitas mengajar sangat membantu guru dalam 

menunaikan tugas mengajar di sekolah. 

c) Guru  

Guru merupakan penyampai bahan ajar kepada siswa yang membimbing  

siswa dalam proses penguasaan ilmu pengetahuan di sekolah. Perbedaan  

karakter, kepribadian, teknik atau cara penyampaian pada masing-masing  

guru, menghasilkan kontribusi yang berbeda pada proses pembelajaran. Guru 

dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa, 

maka guru harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode yang dapat 

diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. 

 

D. Kajian Materi  Sistem Ekskresi Manusia 

 

Tabel 5 

Kurikulum pembelajran Materi Sistem Ekskresi 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pembelajran 

3.4 Menjelaskan keterkaitan 

antara struktur, fungsi, 

dan proses serta 

kelainan/penyakit yang 

dapat terjadi pada sistem 

ekskresi pada manusia.  

1. Menjelaskan  struktur 

organ ekskresi pada 

manusia. 

 

2. Menyebutkan fungsi 

sistem 

ekskresi pada manusia. 

 

3. Mencontohkan  kelainan 

dan penyakit pada sistem 

ekskresi. 

 

4. Menganalisis perbedaan 

sistem ekskresi pada ikan 

air tawar dan air laut. 

1. Organ-organ ekskresi 

pada manusia  antara 

lain: 

o Ginjal 

o Paru-paru 

o Kulit 

o Hati 

2. Fungsi sistem ekskresi 

pada manusia 

3. Kelainan penyakit pada 

sistem ekskresi. 

4. Sistem ekskresi pada 

ikan. 

 

 

Sumber : Silabus 
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Manusia memiliki organ ekskresi yang kompleks dibandingkan dengan 

makhluk hidup lainnya. Organ-organ ekskresi tersebut sangat penting dalam 

menjalankan fungsinya, seperti mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, mengatur 

homeostatis tubuh, dan mengatur kadar pH cairan tubuh.
52

 

Sistem ekskresi sangat beraneka ragam, tetapi semuanya mempunyai kemiripan 

fingsional. Secara umum sistem ekskresi menghasilkan urine melalui dua proses 

utama yaitu filtrasi penyaringan tubuh dan penyulingan larutan cairan yang dihasilkan 

dari filtrat itu sendiri.
53

 

Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metebolisme yang tidak 

digunakan lagi oleh tubuh yang dikeluarkan bersama urin, keringat atau pernapasan.   

Sistem ekskresi perlu membuang keluar hasil pembakaran dan sisa metabolisme di 

dalam tubuh, agar tidak meracuni tubuh. Zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan 

antara lain,  karbondioksida (CO2), urea, air. 

Defekasi  merupakan proses pengeluaran zat sisa hasil  pencernaan makanan 

yang tak berguna bagi tubuh melalui anus yang disebut feses. Zat sisa hasil 

pencernaan ini tidak pernah masuk kedalam jaringan tubuh, sehingga tidak pernah 

mengalami metabolisme di dalam sel. Sekresi merupakan proses pengeluaran zat 

berbentuk cairan hormon dan enzim oleh suatu kelenjar.
54
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1. Organ-Organ Sistem Ekskresi Pada Manusia 

a. Ginjal 

 

Gambar 2.2 Struktur sistem urinaria   

Setiap hari, kita akan selalu mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk 

cairan. Proses tersebut salah satunya adalah buang air kecil. Urin yang dibuang 

setiap hari merupakan hasil dari sistem urinaria. Pusat atau organ utama dari sistem 

urinaria adalah ginjal. Ginjal adalah alat ekskresi yang penting dalam tubuh. Di 

dalam tubuh terdapat sepasang ginjal yang terletak di dekat tulang pinggang.  Fungsi 

ginjal adalah mengatur keseimbangan air di dalam tubuh, konsentrasi garam dalam 

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

kelebihan garam. Hal-hal tersebut terjadi karena ginjal dapat mengeluarkan secara 

selektif sisa-sisa metabolisme dan air dalam jumlah tertentu. Dengan begitu, 

komposisi cairan tubuh berada dalam keadaan optimal. 

Gambar di atas menunjukkan bahwa ginjal yang mengeluarkan urin, ureter yang 

menyalurkan urin ke kandung kemih, uretra yang mengeluarkan urin dari kandung 

kemih. Jadi alat-alat pada sistem urinaria adalah ginjal, ureter, kandung kemih dan 

uretra.  
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Gambar  2.3 struktur ginjal
55

 

 

Ginjal atau ren berbentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berjumlah dua buah 

dan berwarna merah keunguan. Perhatikan gambar di atas Ginjal terdiri dari tiga 

bagian, kulit ginjal (korteks), sum-sum ginjal (medula), rongga ginjal (pelvis). Ginjal 

Terletak di bagian dorsal tubuh , ginjal kanan lebih rendah dari ginjal  sebelah kiri 

dan bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal.  Kulit ginjal (korteks) mengandung 

jutaan alat penyaring yang disebut nefron, setiap nefron terdiri atas badan Malpighi 

(badan renalis), kapsula bowman dan glomerulus. Lapisan sebelah dalam ginjal ada  

atau medulla (sum-sum ginjal) yang banyak mengandung tubula pengumpul hasil 

ekskresi . Kapsula bowman  bagian dalam terdapat suatu kumpulan pembuluh darah 

kapiler yang disebut glomerulus. Fungsi glomerulus adalah untuk filtrasi darah dalam 

pembentukan urine. Saluran (tubulus) pada nefron terdiri atas tiga bagian, yaitu 

tubulus kontortus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus kontortus distal. Lihat 

gambar 3.2 urin akan dibentuk di bagian nefron. Nefron  adalah unit penyaring yang 

ada di ginjal  bagian nefron yang pertama yang berwarna merah  pembuluh  darah 

yang namanya arteri renalis yang berisi darah kotor dimana darah kotor ini akan 
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masuk ke ginjal untuk disaring sementara  yang biru vena renalis dimana vena ini 

adalah darah bersih yang disaring kotorannya oleh ginjal. Bagian ginjal korteks, 

medulla renalis dan saluran atau ureter. Di medulla dan korteks terdapat nefron. 
56

 

Nefron ini terdapat tubulus.  Bagian yang terputus tersebut adalah bagian yang 

terdapat di korteks bagian atas dan bagian yang terdapat di bawah garis putus-putus 

ini terdapat di medulla renalis. Di nefron ada jaring-jaring pembuluh darah  tempat 

bertemunya pembuluh darah yang disebut glomerulus dan dibawah glomerulus yang 

menyelimuti glomerulus yang bentuknya seperti cakram disebut  kapsula bowman.  

Tubulus pertama yang keluar dari kapsula bowman ini adalah tubulus kontortus 

proksimal, darah akan mengalir kebawah masuk ke suatu lengkungan yang disebut 

dengan lengkung henle atau loop henle darah yang kebawah lengkung henle disebut 

desending sedangkan darah yang keluar keatas lengkung henle disebut ascending, 

kemudian darah akan masuk ke tubulus kontortus distal yang akan masuk ke tubulus 

kolektivus( selanjutnya urin akan masuk ke tubulus kolektivus). Di dalam ginjal 

terjadi serangkaian proses penyaringan (filtrasi) zat-zat sisa yang beracun, 

penyerapan kembali (reabsorpsi), dan pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi 

leh tubuh (augmentasi). 
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b. Paru-paru 

 

Gambar 2.4 Struktur Paru-Paru   

Paru-paru adalah organ yang berbentuk kerucut. Paru-paru mengeluarkan sisa 

metabolisme berupa karbon dioksida dan air dalam bentuk uap air yang merupakan 

sisa-sisa metabolisme. Pada sistem pernapasan, paru-paru berfungsi menarik O2 dari 

atmosfer ke dalam tubuh dan mengeluarkan CO2 dari darah ke atmosfer (luar tubuh). 

Oleh karena itu, paru-paru dapat dimasukkan ke dalam organ ekskresi karena 

berfungsi mengeluarkan CO2 dan uap air hasil metabolisme sel-sel tubuh.  

Dalam paru-paru terdapat lobus (belahan paru-paru). 
57

Paru-paru  kanan ada 

tiga lobus dan paru-paru kiri ada dua lobus setiap lobus terdapat lobula setiap ujung 

lobula ada kantong-kantong kecil yang merupakan kantong udara paru-paru. Terdapat 

alveoli tempat terjadinya  petukaran gas antara oksigen dan karbondioksida. Dinding 

alveoli sangat tipis dan basah sehingga mempermudah pertukaran gas, setelah udara 

masuk ke alveolus oksigen masuk ke didnding alveolus dan segera memasuki dinding 

kapiler darah. Sebaliknya, karbondioksida dan air akan terlepas dari darah dan masuk 

ke alveoli dan selanjutnya dikeluarkan dari tubuh.  
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c. Hati 

 

Gambar 2.5  Hati dan Bagian-Bagiannya  

Hati adalah organ yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut di bawah 

diafragma. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat di dalam tubuh kita. Hati 

memiliki beberapa fungsi, seperti memproduksi protein plasma; pusat metabolisme  

protein, lemak, dan karbohidrat, pusat penetralan zat-zat beracun dan gudang 

penyimpanan berbagai zat. Dalam proses ekskresi, hati berfungsi menghasilkan 

cairan empedu. Hati terbagi atas dua belahan utama yaitu,  kanan dan kiri. Permukaan 

atas berbentuk cembung dan terletak di bawah diafragma dan permukaan bawah tidak 

rata memperlihatkan lekukan. Empedu dibentuk disela-sela kecil di dalam sel hati, 

dan dikeluarkan melalui kapiler empedu yang halus. 

  Setiap hari hati menyekresi 600-100 ml cairan empedu.
58

 Cairan empedu 

mengandung beberapa bahan, seperti garam-garam empedu, pigmen empedu 

(bilirubin), kolesterol, mineral, dan air. Bilirubin merupakan hasil perombakan 

hemoglobin darah atau sel darah merah yang sudah tua dan sudah tidak memiliki inti 

dirombak  di dalam hati. Hemoglobin pada sel-sel darah merah yang rusak akan 
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dipecah menjadi heme dan globin, serta zat besi. Globin dan zat besi akan digunakan 

kembali oleh tubuh dan hemin diubah menjadi zat warna empedu (bilirubin dan 

biliverdin), selanjutnya akan diubah menjadi urobilin yang berwarna kuning 

kemudian dikeluarkan ke usus dan seterusnya keluar bersama feses. Bilirubin yang 

berwarna hijau biru selanjutnya akan diubah menjadi urobilin yang berwarna kuning-

coklat. Warna inilah yang umum memberi  warna pada feses dan urin. Urobilin 

memberikan warna kuning pada urine, sedangkan bilirubin memberikan warna 

kuning pada feses.  Jika pembuluh empedu tersumbat oleh batu empedu yang 

disebabkan oleh penumpukan kolesterol sehingga membentuk batu empedu, empedu 

tidak dapat masuk ke dalam usus dan akan menyebar ke dalam darah yang 

menyebabkan darah berwarna kekuning-kuningan dan warna feses akan berubah 

menjadi cokelat, abu–abu. 

d. Kulit 

 

Gambar 2.6 struktur kulit 

Kulit merupakan organ paling luar yang menutupi dan melindungi permukaan 

tubuh. Kulit pada manusia memiliki beberapa fungsi,  yaitu sebagai pelindung tubuh, 

pengatur suhu tubuh,  peraba,  tempat sintesis vitamin D,  serta pelindung jaringan di 



  

 

 
 

45 
 

bawahnya.
59

 Dalam kajian ekskresi, kulit berfungsi membantu mengatur suhu, dan 

mengendalikan hilangnya air dalam tubuh, dan mempunyai sedikit kemampuan 

ekskretori, sekretori, dan absorpsi.  

Kulit secara garis besar dibagi menjadi 3 lapisan kulit saja yaitu paling 

permukaan ada lapisan epidermis yang ditengah-tengah ada lapisan dermis dan paling 

bawah ada lapisan hypodermis atau lapisan endodermis.  Lapisan hypodermis ini 

banyak mengandung lemak dimana lapisan hypodermis banyak mengandung lemak 

yang fungsinya sebgai cadangan makanan. Lapisan   epidermis ada lima bagian yaitu 

stratum korneum, stratum lucidum, stratum granulosum , stratum spinosum ini 

banyak juga dikenal dengan stratum germinativum  dan stratum basal. Stratum 

korneum dan stratum lucidum adalah sel yang paling sering mengelupas karena cepat 

mengalami kematian dan paling sering berganti. Stratum granulosum ini terdapat 

pigmen melanin yang terdapat pada kulit.  Stratum spinosum atau germinativum ada 

bagian sel yang paling aktif membelah. Jadi bagian atas akan membentuk sel-sel kulit 

baru dari stratum germinativum karena mengganti sel mati menjadi sel yang baru. 

Kornium atau dermis  ada empat bagian penting yaitu, lapisan keringat, kelenjar 

minyak (kelenjar sebacea), saraf dan ada bagian pembuluh darah. Folikel tersebut 

menghasilkan rambut dan saraf. Pada permukaan dermis tersusun papil-papil kecil 

yang berisi ranting-ranting pembuluh darah kapiler terletak di dalam dermis, kelenjar 

minyak (glandula sebacea) terletak di bagian dalam dermis  yang berfungsi sebagai 

penyimpan cadangan makanan yang akan bermuara dipermukaan kulit yang disebut 
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pori untuk melembabkan rambut  dan ada beberapa kelenjar keringat  yang berubah 

sifat yang dapat dijumpai di kulit sebelah dalam telinga yang disebut kelenjar 

serumen. Kelenjar minyak paling banyak dijumpai pada wajah, yaitu sekitar hidung, 

mulut dan telinga dan tidak terdapat pada telapak kaki dan tangan. Pelengkap kulit 

rambut, kuku, dan kelenjar sebacea merupakan tambahan pada kulit kita.  

Folikel rambut dibatasi oleh sel epidermis , akar rambut berada di dalam folikel 

pada rambut ujung paling dalam rambut sedikit lebih tebal dan ujungnya bulat, 

bagian pangkal yang bulat ini menjepit papil sebuah pembuluh darah untuk 

pertumbuhan rambut. Warna rambut disebabkan oleh pigmen di dalam epidermis. 

Berhubungan dengan folikel rambut, terdapat otot polos kecil yaitu erektor polirum 

atau penegak rambut terdapat pula kelenjar sebacea yang mengeluarkan sekret yang 

disebut sebum. Sebum ini memlihara kulit agar tetap halus dan rambut mengkilat. 

Sebagai sistem ekskresi, kelenjar keringat mengeluarkan keringat sebagai sisa 

metabolisme.  Keringat berkaitan dengan upaya tubuh dalam menjaga kestabilan suhu 

tubuh. Ketika suhu tubuh naik, suhu darah akan meningkat dan merangsang kelenjar 

hipotalamus di dalam otak. Hormon  yang disekresikan kelenjar ini masuk ke dalam 

darah dan merangsang pembuluh darah untuk melebar sehingga kecepatan aliran 

darah menurun dan kelenjar keringat memproduksi keringat. 
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3.  Proses Pembentukan Urin  

  
Gambar 2.7 Proses Pembentukan Urin 

Proses pembentukan urin terjadi di bagian nefron. Pembentukan urine terjadi 

melalui tiga proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi.Proses pembentukan urin 

dimulai dengan penyaringan (filtrasi) yang terjadi di badan Malpighi  darah yang ada 

di dalam glomerulus  mengandung garam (NaCl), air, urea, gula, vitamin,ion 

anorganik dan zat lain mengalami penyaringan yang masih berguna bagi tubuh, 

kecuali yang bermolekul besar separti sel darah dan molekul protein hasil filtrat 

masuk ke ruangan kapsula bowman diubah menjadi filtrat glomerulus (urin primer).  

Reabsorpsi zat-zat yang masih berguna diserap kembali oleh pembuluh darah 

dari urine primer misalnya asam amino, glukosa, vitamin, garam anorganik (NaCl) 

yang berlangsung di tubulus  kontortus prosimal, lengkung henle, tubulus kontortus 

distal dan. Hasilnya berupa urin sekunder yang sudah tidak mengandung lagi asam 

amin,  glukosa dan vitamin.   

Augmentasi penambahan zat-zat yang tidak di butuhkan lagi oleh tubuh yang 

terjadi di tubulus kontortus proksimal, lengkung Henle dan tubulus kontostus distal 

misalnya urea sehingga menghasilkan urin tersier (urin sesungguhnya). Urin 

sebenarnya akan masuk ke pelvis ginjal melalui tubulus kolektivus, selanjutnya 
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melalui ureter dan masuk ke vesika urinaria(kantong kemih). Dari ginjal untuk 

sementara waktu urin ditampung dalam kandung urin (vesika urinaria) sampai 300 cc. 

pengeluaran urin diatur oleh katup sfinkter. Jumlah urin yang dihasilkan tergantung 

dari jumlah air yang diminum, hormon insulin, dan hormon ADH yang dihasilkan 

oleh kelenjar hipofisis. ADH berfungsi merangsang reabsorpsi air, sehingga jumlah 

urin akan berkurang.
60

 

4.     Gangguan Pada Sistem Ekskresi  

Gangguan pada sistem ekskresi yang umum terjadi antara lain sebagai 

berikut:
61

 

 

a. Kelainan pada ginjal 

1.  Diabetes melitus 

Pada penderita ini, dalam urinnya mengandung gula. Mengapa terjadi 

demikian? Di dalam tubuh penderita diabetes melitus, terdapat kadar hormon 

insulin yang menurun. 

2. Diabetes insipidus 

Penyakit ini disebabkan karena jumlah ADH dalam tubuh seseorang menurun. 

Penderita penyakit ini akan sering buang air kecil, bisa mencapai 20 - 30 kali 

lebih banyak dari orang sehat. 

3. Batu ginjal 

Batu ginjal terbentuk dari kalsium dan asam urat. Pemicu penyakit ini antara 

lain karena sedikit minum dan sering menahan kencing, sehingga zat tersebut 
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akan mengendap. Selain itu, penyakit batu ginjal juga dapat disebabkan akibat 

kelainan dalam metabolisme tubuh. Batu ginjal ini biasanya berada di dalam 

ginjal atau kandung kencing. Batu yang turun dalam ureter akan menyebabkan 

kolik yang sakitnya luar biasa.  

4. Albuminuria 

Penyakit ini disebabkan akibat adanya kerusakan alat-alat filtrasi pada ginjal, 

sehingga urin masih mengandung senya-wa albumin atau protein. 

5. Anuria 

Anuria merupakan penyakit akibat adanya kerusakan pada glomerulus. 

Sehingga urin tidak dapat diproduksi. 

6. Nefritis 

Penyakit nefritis disebabkan adanya infeksi bakteri tertentu pada glomerulus, 

akibatnya glomerulus akan mengalami gangguan.Akhirnya, air akan tertimbun 

pada kaki sehingga menyebabkan kaki membengkak yang (edema). Apabila 

terjadi kelainan pada ginjal yang menyebabkan disfungsi ginjal atau gagal 

ginjal maka seseorang harus menjalani cangkok ginjal atau melakukan cuci 

darah di samping merupakan upaya untuk mengganti fungsi ginjal. 

7. Sisitis 

Peradangan kandung kencing, sisitis akut urin keluar sedikit-sedikit tetapi 

sering dan disertai sakit bila sudah menjalar di uretra.
62
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b.  Kelainan Pada Paru-Paru 

Adapun kelainan yang dapat menyerang paru-paru adalah: 

1. Sesak napas, hal ini disebabkan bagian bronkus mengalami penyempitan 

karena otot-ototnya berkontraksi.  

2. Bronkitis disebabkan oleh infeksi pada saluran yang akan menyababkan 

peradanga pada saluran bronkus. 

3. Pneumonia peradangan paru-paru karena infeksi bakteri Diplococcus 

pneumonia. 

c. Kelainan Pada Hati 

Penyakit hati yang paling membahayakan adalah kanker hati atau dikenal 

dengan sirosis. Sirosis ini dapat disebabkan oleh penyakit hepatitis yang 

disebabkan oleh virus. Penyakit hepatitis (penyakit kuning) dapat menular melalui 

makanan, minuman, jarum suntik, dan transfusi darah. Penderita hepatitis 

mengalami kerusakan pada sel hatinya, sehingga empedu beredar ke seluruh 

tubuh. Akibatnya, warna tubuh menjadi kekuningan. Ada beberapa jenis hepatitis, 

yaitu:  

1. Hepatitis A, ditularkan melalui makanan dan minuman. Ditandai dengan 

infeksi kronis tanpa kerusakan organ dalam jangka waktu lama. Pengobatan 

dapat dilakukan dengan pemberian antibodi dan vaksin.  

2. Hepatitis B ditularkan melalui darah atau cairan tubuh yang terinfeksi, atau 

dari ibu ke bayi yang dilahirkan. 
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3. Hepatitis C, ditularkan melalui cairan tubuh. Hepatitis C juga dapat 

menyebabkan kanker hati, tetapi biasanya tidak menimbulkan gejala.
63

 

d.  Kelainan Pada Kulit 

Penyakit kulit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang dapat menimbulkan 

infeksi seperti: 

1. Eksem (peradangan kulit), alergi terhadap beberapa jenis makanan, minuman 

maupun obat-obatan yang disertai dengan kemerah-merahan pada kulit. 

2. Urtikaria yaitu infeksi yang terjadi karena sengatan hewan seperti sengatan 

tawon atau duri tanaman. 

3. Kanker kulit dapat juga disebabkan oleh sinar ultraviolet yang berlebihan. 

 

2. Organ Ekskresi Pada Hewan 

a. Sistem Ekskresi Pada Ikan (Pisces) 

Organ ekskresi pada ikan adalah sepasang ginjal yang disebut  opistonefros. 

Opistonefros ini berbentuk lonjong dan berwarna cokelat . Opistonefros berhubungan 

dengan sistem reproduksi sehingga disebut dengan organ urogenital.insang yang 

mengeluarkan CO2 dan H2O dan kulit mengandung kelenjar kulit untuk 

mengeluarkan cairan lender sehingga tubuhnya licin untuk mempermudah 

pergerakannya. 
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Gambar 2.8 Heath Biology, 1995 

Ikan beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara yang khusus. Terdapat 

perbedaan adaptasi antara ikan air laut dan ikan air tawar dalam proses ekskresi. 

Keduanya memiliki cara yang berlawanan dalam mempertahankan keseimbangan 

kadar garam di dalam tubuhnya.  

Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan 

air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses 

osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. 

Adapun ginjal ikan air laut menyeksresikan sedikit urine. Hal ini menjaga agar ikan 

air laut tidak kekurangan air di dalam tubuhnya. 

  Ikan air tawar memiliki cara yang berbeda. Ikan air tawar cenderung untuk 

menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara 

aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjalnya membantu 

dengan menyekresikan urine dengan konsentrasi air yang tinggi.  
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Gambar 2.9 Sistem ekskresi pada (a) ikan air tawar dan (b) ikan air laut 

Untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan larutan yang ada di 

sekitarnya, ikan yang hidup di air laut dan air tawar mempunyai proses ekskresi yang 

berbeda. Ikan air laut banyak minum namun sedikit mengeluarkan urin. Garam-garam 

yang masunk bersama air akan dikeluarkan secara aktif melalui insang. Sebaliknya, 

ikan air tawar sedikit minum namun banyak mengeluarkan urin. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, bahwa strategi 

pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik. Strategi pembelajaran yang yang didukung oleh suasana kondusif dan 

sarana yang cukup akan memberikan dampak terhadap peningkatan hasil belajar.
64

 

Strategi pengajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas metode, teknik atau prosedur yang 

menjamin peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, jadi tanpa adanya 
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teknik pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Metode atau teknik pengajaran 

merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Semakin tepat strategi yang digunakan 

akan semakin efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu,  penting 

bagi pendidik dalam memilih strategi yang sesuai dengan memperhatikan tujuan 

pembelajaran, karakteristik perkembangan peserta didik,  materi pelajaran, sumber 

pembelajaran dan media ataupun sarana dan prasarana pembelajaran. Faktor ini  akan 

mempengaruhi hasil belajar pada peserta didik,  yang mendukung hal tersebut  

dinyatakan  bahwa 70% hasil belajar siswa di sekolah dipengaruhi oleh  kemampuan 

siswa dan 30% dipengaruhi lingkungan. 

Saat ini, pembelajaran biologi di SMA masih menggunakan cara yang 

konvensional ditandai dengan cara penyampaian pendidik dalam menyampaikan 

materi kurang efektif walaupun pendidik tersebut menguasai materi  akan tetapi 

peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan. Hal ini bisa diketahui 

melalui standar ketuntasan belajar yang dicapai belum memenuhi kriteria yang 

sempurna (maksimal) dalam pembelajaran biologi.  

Cabang Ilmu Pengetahuan alam adalah biologi tidak hanya terdiri atas 

kumpulan pengatahuan atau berbagai macam fakta yang dihadapi tetapi lebih 

menekankan pada kegiatan atau proses aktif dengan menggunakan pikiran dalam 

memahami gejala-gejala alam. Pemilihan strategi  yang tepat akan mempermudah 

peserta didik dalam memahami pelajaran biologi. Oleh karena itu, guru dituntut untuk 

mampu memilih strategi yang tepat sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

Salah satu alternatif yang dipilih adalah joyful learning dengan mind map. 
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 Joyfull  Learning  dapat membantu  mengembangkan kemampuan berpikir,  

membangun sendiri konsep materi  pelajaran serta kemampuan  merumuskan 

kesimpulan pada peserta didik  dan menghadapkan peserta didik  kepada suatu  

keadaan yang menyenangkan sehingga  dapat membuat peserta didik  menyukai 

materi yang diberikan.
65

  Proses belajar  didesain lebih dinamis, menekankan hal–hal 

visual, dan menyenangkan sehingga  Joyfull  Learning  berpengaruh besar pada  hasil 

belajar peserta didik.  

Mind map dibidang pendidikan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas 

sehingga peserta didik mampu menyerap materi pelajaran dengan baik karena 

disampaikan dengan cara yang sederhana.
66

 Jadi penggunaan strategi joyfull learning 

dan mind map akan berpengaruh pada hasil belajar kognitif peserta didik dalam 

proses pembelajaran karena didiukung oleh proses pembelajaran yang nyaman dan 

rileks serta ada sarana penunjang dalam roses pembelajarannya.  

Kelas eksperimen diterapkan dengan menggunakan strategi  joyfull learning dan 

mind map, penerapan ini berupaya untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta 

didik dengan  bantuan mind map dalam proses pembelajaran biologi. Untuk lebih 

jelasnya strategi joyfull learning dengan teknik mind map akan berpengaruh pada 

hasil belajar kognitif pesesrta didik. 

Pada penelitian ini muncul dua variabel, yaitu : 

a. Variabel bebas, dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan belajar 

dengan  menggunakan strategi  joyful learning dengan teknik mind map. 
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b. Variabel terikat, dalam penelitian ini adalah  hasil belajar kognitif siswa. 

 

Model hubungan variabel bebas dengan variabel terikat: 

 

 

Gambar 3.1 Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

Keterangan: 

 

X: Strategi Joyfull Learning dengan teknik mind map (Variabel Independen ).  

Y: Hasil belajar kognitif (variabel dependen ). 

 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka hipotesis dalam penilitian ini adalah 

terdapat pengaruh hasil belajar menggunakan strategi joyfull learning dengan teknik 

mind map terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas XI SMA Negeri 6 

Bandar Lampung. 

 

G. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

H0   : μ1 ≤ μ2 (Tidak ada pengaruh signifikan strategi joyfull learning dengan teknik 

mind map terhadap hasil belajar kognitif peserta didik Kelas XI IPA SMA 

Negeri 6 Bandar Lampung) 

 

Y 
 

X 
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H1  : μ1 > μ2 (Terdapat pengaruh signifikan strategi joyfull learning dengan teknik 

mind map terhadap hasil belajar kognitif peserta didik Kelas XI IPA SMA 

Negeri 6 Bandar Lampung). 

Keterangan: 

μ1 : Kelas Eksperimen 

μ2 : Kelas Kontrol 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2016 Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang diguanakan adalah jenis Quasi Eksperimen. Penelitian 

eksperimen semu dapat diartikan sebagai penelitian yang mendekati eksperimen 

atau jenis penelitian yang tidak memungkinkan untuk mengkontrol dan 

memanipulasi semua variabel yang relevan secara penuh. Peneliti menggunakan 

metode penelitian eksperimen karena peneliti akan mencari pengaruh treatment 

(perlakuan) tertentu. Quasy Experimental Design yaitu desain ini memiliki 

kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel–

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
67

 

Dalam penelitian ini responden dikelompokkan menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen, yaitu peserta didik yang 

mendapat perlakuan. Kelompok kedua adalah kelompok kontrol. Jenis penelitian 
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menggunakan nonequivalent control group design yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random.
68

 

Tabel 6 

Desain Penelitian Quasi eksperimen 

Kelompok Pretest Variabel Posttest 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X2 O2 

 

Keterangan: 

O1  : Tes awal pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol  

O2  : Tes akhir pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

X1  : Strategi joyfull learning dengan teknik mind map (kelas Eksperimen) 

X2  : Menggunakan joyfull learning dengan power point (kelas kontrol). 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari seseorang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya . Penelitian ini menggunakan 2 

variabel, yaitu variabel bebas (Independent), variabel terikat (dependen
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C. Variabel Penelitian  

Ada dua macam variabell penelitian yaitu: 

1. Variabel bebas (Independent) dalam penelitian ini adalah strategi joyfull 

learning  dengan model mind map yang dilambangkan dengan  (X). 

2. Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif  

Biologi yang dilambangkan dengan (Y). 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
69

 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI SMA Negeri 6 

Bandar Lampung. Tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 3 kelas yang terdiri dari 

XI IPA 1, XI IPA 2 dan XI IPA 3. Masing-masing kelas terdapat peserta didik 

sebagai berikut: 

Tabel 7 

 Jumlah Peserta Didik XI IPA SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

No Kelas Jumlah 

1 XI IPA 1 30 Peserta didik 

2 XI IPA 2 30 Peserta didik 

3 XI IPA 3 30 Peserta didik 

     Total 90 Peserta didik 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
70

 Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah peserta 

didik kelas XI IPA 1 30 orang dan XI IPA 3 sebanyak 30. 

 

E. Tehnik Sampling 

  Tehnik sampling merpakan tehnik pengumpulan sampel, atau cara untuk 

menentukan sampel. 
71

 Dalam pengambilan kelas eksperimen dan kontrol, tehnik 

sampling yang digunakan dalam pengambilan kelas kontrol adalah probability 

sampling dengan tehnik Cluster Random Sampling yaitu pengambilan sampel 

dari populasi secara acak kelas tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu karena peserta didik dianggap memiliki kemampuan yang sama. 

 

F. Tahapan Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut adalah: 

1. Prapenelitian  

a. Membuat surat izin pra survey ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk 

melakukan penelitian. 

b. Mengadakan obsevasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan data serta informasi tentang keadaan kelas yang akan 

diteliti. 

                                                           
70

 Ibid, hlm. 216. 
71

 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2011),  hlm. 2. 



 

  

61 
 

c. Menetapkan kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk mendapatkan 

sampel penelitian dengan cara diundi atau diambil secara acak. 

d. Menyusun rencana pembelajaran dengan strategi joyfull learning dengan 

model mind map untuk materi sistem ekskresi. 

e. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan soal instrumen. 

f. Menyusun instrument penelitian yaitu tes hasil belajar ranah kognitif 

peserta didik sebanyak 20 soal. 

g. Memperkenalkan strategi joyfull learning dengan mind map di kelas 

eksperimen dan menjelaskan materi yang akan dipelajari saat penelitian. 

2. Tahapan Pelaksanaan  Penelitian  

Tahapan pelaksanaan penelitian ini meliputi: 

a. Latihan dan pembuatan  

1. Melakuakan sosialisasi berupa penyampaian maksud, tujuan dan cara 

kerja penelitian pada peserta didik mengenai strategi joyfull learning 

dan mind map. 

b. Pengambilan Data 

1. Memberikan apersepsi pada awal pembelajaran. 

2. Menyampaikan cara kerja kegiatan pembelajaran joyful learning 

dengan mind map. 
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a) Langkah-langkah kegiatan Kelas eksperimen  

Secara keseluruhan gambaran kegiatan pada kelas ekperimen adalah: 

1. Mempersiapkan mind map yang akan ditampilkan (terlampir) 

2. Mempersiapkan pretest pada materi sistem ekskresi dengan jumlah 15 soal. 

3. Sebelum memulai pelajaran pendidik sudah memberitahukan alat dan bahan 

seperti kertas, pensil warna untuk membuat mind map di kelas. 

4. Pertemuan pertama akan membahas tentang pengertian, alat-alat ekskresi, dan 

pembentukan urine kemudian, pertemuan kedua membahas kelainan penyakit. 

5. Pendidik menampilkan peta pikiran sesuai dengan konsep yang akan 

diberikan pada peserta didik sebelum mengerjakan mind mapnya masing-

masing. 

6. Peserta didik menyiapkan alat-alat dan konsep yang akan digunakan untuk 

pembuatan mind map. 

7. Sebelum pemberian tugas tersebut peserta didik sudah siap bermain warna di 

atas kertas kosong tersebut  menggunakan warna atau pensil warna, dan 

membuat cabang-cabang catatan semenarik mungkin sehingga tidak 

membosankan  dan merangsang semangat belajar mereka. 

8. Peserta didik membuat mind map sesuai tema yang telah diberikan dan 

mereka bebas untuk membuat peta pikiran sesuai dengan keinginan mereka 

tetapi tidak keluar dari tema yang telah diberikan oleh fasilitator. 
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9. Jika peserta didik mendapat kesulitan pendidik akan membantu meluruskan 

masalah yang dialami peserta didik dan peserta didik saling membantu dalam 

menyelesaikan tugas tersebut. 

10. Setelah peserta didik selesai mengerjakan mind map tersebut dikumpul untuk 

dinilai sesuai kriteria dan acuan nilai mind map. 

11. Pendidik dan peserta didik bersama-sama mengoreksi hasil kerjanya masing-

masing untuk dihitung seseuai dengan kriteria perhitungan nilai mind map. 

Berikut adalah cara perhitungan mind map berdasarkan kriteria acuan: 

 

Berdasarkan gambar di atas penilaian mind map tentang materi sistem ekskresi 

tersebut dapat dinilai dengan kriteria penilaian mind map yang sudah ada yaitu 

kriteria yang dinilai meliputi concept link, cross link, hierarchies, examples, invalid 

component, pictures dan colors. Adapun cara perhitungannya dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

 

Gambar 3.2  Mind Map Sistem Ekskresi 
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Tabel 8 

Nilai Acuan Mind Map Sistem Ekskresi 

No  Variabel Kriteria Jumlah Skor 

1 Concept Link 2 4 8 

2 Cross Link 10 1 10 

3 Hierarchies 5 3 15 

4 Examples 1 5 5 

5 Invalid Komponen 0 0 0 

6 Pictures 5 5 25 

7 Colors 5 12 60 

 Skor Total 

  

120 

Perhitungan presentase mind map peserta didik: 

Skor acuan: 120  

 

 

Tabel 9 

Kriteria Penilaian Mind Map:
72

 

No Interval Kriteria 

1 81-100 Sangat Tinggi 

2 61-80 Tinggi 

3 41-60 Sedang 

4 21-40 Rendah 

5 <21 Sangat Rendah 
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b) Langkah kegiatan pada kelas kontrol 

Secara keseluruhan gambaran kegiatan pada kelas kontrol adalah: 

1. Mempersiapkan pretest pada materi sistem ekskresi dengan jumlah 15 soal. 

2. Pertemuan pertama akan membahas tentang pengertian, alat-alat ekskresi, dan 

pembentukan urine kemudian, pertemuan kedua membahas kelainan penyakit. 

3. Jika peserta didik mendapat kesulitan pendidik akan membantu meluruskan 

masalah yang dialami peserta didik dan peserta didik saling membantu dalam 

menyelesaikan tugas tersebut. 

4. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

5. Pendidik memberikan posttest dalam jumlah 15 soal. 

 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Adapun tahapan penelitian pada kali ini adalah: 

a. Mengolah data yang diperoleh berdasarka perhitungan data yang didapat 

selam tahapan penelitian 

b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang diperoleh 

selama penelitian. 

c. Menyimpulkan hasil analisis data. 

d. Menyusun laporan penelitian. 
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G. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.
73

 

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

tentang kegiatan proses belajar dan pembelajaran di SMA Negeri 6 Bandar 

Lampung. Nilai hasil belajar peserta didik kelas XI IPA SMA Negeri 6 

Bandar lampung yang masih tergolong rendah.  

2. Tes  

Tes sebagai instrument pengumpulan data adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang diguanakan untuk mengukur keterampilan 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Secara umum tes diartikan sebagai alat yang 

dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur 

terhadap seperangkat konten atau materi tertentu.
74

 Tes yang digunakan 

untuk mengukur banyaknya pengetahuan yang diperoleh individu dari satu 

bahan pelajaran yang terbatas pada tingkat tertentu.Peneliti menggunakan 

pretes dan postes sebagai alat penggumpul data dari responden/peserta didik. 
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Sudaryono, Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013), hlm. 40 
74

Ibid,  hlm. 41. 
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Tes diberikan pada tahap awal dan tahap akhir. Tes awal digunakan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa dalam pelajaran Biologi dan tes akhir 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relavan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relavan 

penelitian.
75

Adapun yang diambil dalam penelitian ini adalah profil sekolah, 

data-data siswa (absen peserta didik) kelas XI IPA 1, XI IPA 3 di SMA 

Negeri  6 Bandar Lampung. 

H. Uji Instrumen Penelitian 

` Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang 

dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagai 

mana adanya.
76

 Penelitian ini dilakukan dengan instrument soal pretest dan 

posttest. Digunakan untuk mengukur prestasi dalam ranah kognitif peserta 

didik sesuai tujuan penelitian ini, yaitu pengetahuan(C1), pemahaman (C2), 

aplikasi (C3), analisis (C4). 
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Ibid,  hlm. 41. 
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Margono,  Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)  hlm. 170. 
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1. Uji Validitas  

 

Validitas adalah keadaan suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan–

tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrument.
77

 Dalam penelitian ini 

untuk menghitung validitas penulis menggunakan rumus korelasi Karl 

Pearson, sebagai berikut: 

rxy =  

keterangan : 

rxy =  Koefisien validitas  

x = Skor masing–masing butir soal 

y = Skor total 

n = Jumlah peserta tes
78

 

Soal valid dan tidak valid dinyatakan dalam kategori validitas instrument yang 

mengacu pada pengklasifikasian yang dikemukakan oleh  Guilford adalah sebagai 

berikut:     

Tabel 10 

Kriteria Validitas 

Reabilitas Validitas  Kriteria 

0,80  ≤ 1,00 Valid Validitas sangat tinggi 

0,60 ≤ 0,80 Valid Validitas tinggi 

0,40 ≤ 0,60 Valid Validitas sedang 

0,20 ≤0,40 Valid Validitas rendah 

0,20 ≤ 0,00 - Validitas sangat rendah 

rx    ≤ 0,00 Tidak valid Tidak valid 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)  hlm. 213. 
78

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan  (Jakarta : PT.  Raja Grafindo Persada) hlm. 

206 . 
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Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut 

diinterprestasikan terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur mencari angka 

korelasi ―r‖ product moment (rxy). Dengan derajat kebebasan sebesar (N – 2) pada 

taraf signifikasi dengan ketentuan bahwa rxy sama atau lebih besar daripada 

rtabel maka hipotesis diterima atau soal dapat dinyatakan valid. Sebaliknya jika rxy 

lebih kecil dari pada rtabel maka soal tes dinyatakan valid.
79

 

Tabel 11 

Hasil Uji Validitas Butir Soal 

Soal 

Kognitif 

Keterangan Butir soal Jumlah 

Valid  1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

17,22,25,26,27,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 

27 

Tidak valid  3,6,15,16,18, 19,20,21,23,24,28,29,30,37 13 

 

Sumber: Data Terolah 

 

  

Berdasarkan dari hasil perhitungan dari 40 soal yang telah diuji cobakan 

diperoleh hasil 13 diantaranya memiliki validitas yang rendah dan 27 memiliki 

tingkat valid yang bervariasi. Soal yang telah divalidasi menggunakan program anates 

akan digunakan untuk soal pretest dan posttest pada saat penelitian sebanyak 15 butir 

soal. 
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 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan  (Jakarata : Rajawali Press, 2011) hlm. 

179. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reabilitas alat penilaian adalah ketetapan alat tersebut dalam menilai apa yang 

dinilainya. Uji reabilitas bisa dicari dengan rumus yang ditemukan oleh Kuder dan 

Richardson atau dikenal dengan rumus K-R20, yaitu:
80

 

Rumus Reabilitas Soal: 

 

 

R11 =  ( ) ( ) 

Keterangan : 

r11 : Reliabilitas test secara keseluruhan. 

n : Jumlah item. 

∑Pq : Jumlah hasil perkalian anatar p dan q 

S
2
 : Standar deviasi atau simpangan baku. 

p : Proporsi responden yang menjawab benar. 

q : Proporsi responden yang menjawab salah 

 

Tabel 12 

Kriteria Reabilitas 

Reabilitas Kriteria 

0,00-0,20 Kecil 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,70 Sedang 

0,71-0,90 Tinggi 

0,91-1,00 Sangat Tinggi 
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3. Uji Tingkat Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran. Untuk dapat mengukur tingkat kesukaran suatu soal digunakan rumus 

:
81

 

P =  

Keterangan : 

  P  : Indeks kesukaran 

  B : Banyaknya siswa yang menjawab soal benar 

  JS : Jumlah seluruh peserta tes 

 Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh maka akan 

semakin sulit soal tersebut, sebaliknya semakin besar indeks yang diperoleh semakin 

mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan ini adalah sebagai berikut.: 

Tabel 13 

Kriteria Uji Tingkat Kesukaran 

 

Kesukaran Kriteria 

0,00 – 0,30 Soal Sukar 

0,31 – 0,70 Soal Sedang 

0,71 – 1,00 Soal Mudah
82
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Ibid,  hlm. 223. 
82

Ibid , hlm. 225. 
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Tabel 14 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

N

o 

Keteran

gan  

Kategori  

1 Sukar  6 

2 Sedang  4,5,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,3

1,32,33,34,35,37,38,39,40 

3 Mudah  1, 24, 36 

   

 

Sumber: Data Terolah 

 

Berdasarkan pada tabel perhitungan tingkat kesukaran butir soal di atas 

menunjukkan bahwa hasil uji tingkat kesukaran dari 40 soal dihasilkan 17 soal 

berkriteria mudah dan 17 berkeriteria sedang dan soal yang berkeriteria sukar 

berjumlah satu sedangkan kriteria sangat mudah berjumlah 4 soal. 

 

4. Uji Daya Pembeda 

Uji daya pembeda bertujuan untuk membedakan antara peserta didik 

yang aktif dan kurang aktif. Adapun rumus yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

DB : Indeks daya pembeda 

BA : Jumlah peserta tes yang menjawab benar padakelompok atas 

BB : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah 

JA : Jumlah peserta tes kelompok atas 

JB : Jumlah peserta tes kelompok bawah 
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PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar.
83

 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut: 

Tabel 15 

Uji Daya Pembeda 

Daya Pembeda Keterangan 

0,00 

0,00 - 0,20 

0,21- 0,40 

0,41- 0,70 

0,71 – 1,00 

Sangat jelek 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Sangat baik
84

 

 

Tabel 16 

Hasil Uji Daya Beda Butir Soal 

No Keterangan No Butir Soal 

1 Sangat jelek 6 

2 Jelek  15,16,29,30 

3 Cukup  1,3,12,18,20,24,25,28,31,37 

4 Baik  2,4,8,9,10,11,13,14,19,21,23,27,32,34,35,38,40 

5 Sangat baik  5,7,17,22,26,33,36,39 

 

Sumber: Data Terolah 
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I. Teknik Analisa Data 

1. Uji prasyarat penelitian 

Penelitian ini penulis akan menggunakan uji t berdasarkan kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yang akan diukur. Sebelum dilakukan analisis uji t terlebih 

dahulu dilakukan uji prasarat yang harus dipenuhi dalam uji t yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini untuk menguji kenormalitasan data digunakan  

Uji Liliefors, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b. Taraf Signifikasi 

(α) = 0,05 

c. Statistik Uji 

|)()(| ii zSzFmaksL   

s

xx
z i )(

1  

Dengan: 

)1,0(~;)()( NZzZPzF ii  

)( izS = proporsi cacah izZ terhadap seluruh z 

ix      = skor responden 



 

  

75 
 

d. Komputasi  

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

f. Keputusan Uji 

H0 ditolak jika Lhitung terletak di daerah kritik 

g. Kesimpulan 

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

2) Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal jika H0 

ditolak.
85

 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi-

variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Penelitian ini menggunakan 

uji Bartlett degan prosedur sebagai berikut: 

a) Hipotesis 

H0 : σ1
2
 = σ2

2
 

H1 = tidak semua variansi sama 

b) Taraf Signifikasi 

(α) = 0,05 

c) Statistik Uji 

)loglog(
203.2 22

jj sfRKGf
c

 

Dengan : 
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 Budiyono, Statistika Untuk Penelitian (Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS : 

2015) hlm. 170. 
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)1(~ 22 k  

k = banyaknya populasi = banyaknya sampel 

N = banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j = ukuran sampel ke-j 

fj = nj – 1= derajat kebebasan untuk sj
2
; j = 1, 2, …, k 

f = N – k = 
k

j

jf
1

= derajat kebebasan untuk RKG 

ffk
c

j

11

)1(3

1
1  

RKG = rerata kuadrat galat = 
j

j

f

SS
 

2

2

2
1 jj

j

j

jj sn
n

x
xSS  

d) Komputasi  

e) Daerah Kritik (DK) 1,
222 | k ; jumlah beberapa α dan  

(k-1) nilai 1,
2

k  dapat dilihat pada table chi kuadrat dengan derajat 

kebebasan (k-1) 

f) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika harga statistik χ
2
, yakni χ

2
hitung > χ

2
α, k-1, berarti variansi 

dari populasi tidak homogen. 

g) Kesimpulan
86
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c. Uji Hipotesis  
 

Setelah dilakukan pengujian populasi data dengan menggunakan uji 

normalitas dan uji homogenitas, maka selanjutnya melakukan uji hipotesis 

dengan menggunakan test ―t‖. Test ―t‖ adalah salah satu test statistik yang 

digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang 

menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara 

random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
87

  

Jika asumsi normalitas dan homogennitas tidak terpenuhi maka solusi 

menggunakan uji non parametrik atau ditransformasikan, uji yang digunakan 

adalah uji Mann-Whitney. Adapun langkah-langkah test ―t’ sebagai berikut : 

a) Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya : 

H0   : μ1 ≤ μ2 (Tidak ada pengaruh signifikan strategi joyfull learning dengan 

teknik mind map terhadap hasil belajar kognitif peserta didik Kelas XI 

IPA SMA Negeri 6 Bandar Lampung) 

H1  : μ1 > μ2 (Terdapat pengaruh signifikan strategi joyfull learning dengan 

teknik mind map terhadap hasil belajar kognitif peserta didik Kelas XI 

IPA SMA Negeri 6 Bandar Lampung). 

Menentukan nilai thitung yang dihitung dengan rumus : 

21

21

11

nn
S

xx
t

gabungan

hitung
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 Anas Sudijono, Op. Cit. hlm. 278. 
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Dengan : 

2

11

21

2

22

2

11

nn

SnSn
Sgabungan

 

Keterangan : 

1x = rata-rata nilai kelas eksperimen 

2x = rata-rata nilai kelas kontrol 

S = simpangan baku gabungan 

1n = banyaknya peserta didik kelas eksperimen 

2n = banyaknya peserta didik kelas kontrol 

2

1S = variansi kelas eksperimen 

2

2S = variansi kelas kontrol 

a. Menentukan nilai )2( 21 nndktttabel  

b. Kriteria pengujian hipotesis : jika thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak dan jika thitung 

< ttabel maka H1 diterima dengan taraf signifikan 5%. 
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BAB  IV 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi  Hasil  Penelitian 

Peneliti membuat instrumen yaitu kisi-kisi lembar hasil belajar berupa pilihan 

ganda sebanyak 40 butir dan dianalisis sebelum kegiatan dilakukan. Uji validitas 

dihitung dengan mencari koefisien korelasi item soal (rxy) dengan taraf signifikan 5% 

kemudian dibandingkan nilainya dengan ttabel. Data ditelaah untuk mencari validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda yang didapatkan 27 butir yang 

valid dan 13 tidak. Soal yang digunakan dalam penelitian sebanyak 20 soal. 

Kedua kelas melakukan kegiatan awal dengan pemberian pretest dan posttest 

diakhir pembelajaran. Peneliti menjelaskan materi menggunakan mind map di kelas 

eksperimen, sedangkan kelompok kontrol memakai media power point (ppt). Guru 

menyampaikan bahan ajar dengan cara yang berbeda bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan strategi joyfull learning dengan teknik mind map terhadap 

hasil belajar kognitif  peserta didik. Mind Map yang dihitung terdiri dari komponen nilai 

konsep, kaitan silang, tingkatan, warna, gambar, contoh yang akan dibandingkan dengan 

kriteria acuan sebesar 120.   

Uji hipotesis dilakukan bertujuan apakah rata-rata kemampuan kognitif kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kelas kontrol. Hipotesis yang digunakan adalah 

uji ―t‖ dengan kriteria pengujian jika thitung < ttabel maka H0 ditolak dan thitung > ttabel H1 

diterima. Nilai mind map dan hasil belajar dibandingkan untuk melihat apakah 
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strategi yang digunakan berpengaruh atau tidak dengan melihat kriteria keduanya 

ditingkat rendah, sedang, atau tinggi.  

B.  Gambaran Karakteristik Responden Yang Diteliti 

   Peserta didik yang dilibatkan dalam penelitian kali ini sebanyak 60 peserta didik 

yang berasal dari dua kelas (XI IPA1 dan IX IPA3) masing-masing berjumlah 30 

orang. Sampel terambil dengan cara Cluster Random Sampling yaitu pengambilan 

secara acak kelas tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan dianggap 

memiliki kemampuan yang homogen.   

C.  Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

a) Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

Adapun perolehan nilai pretest dan posttest peserta didik dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel  17 

Hasil Pretest dan Posttest pada Kelas Ekperimen 

Nilai Pretest Posttest 

Nilai tertinggi 73,33 93,33 

Nilai terendah 20 40 

Jumlah 
1.379 2.300 

Rata-rata 45,99 76,66 

 

Sumber: Data Terolah 

 

 

 

Tabel nilai pretest kelas eksperimen yang dijadikan sampel diperoleh angka 

terendah 20 dan tertinggi 73,33 dengan rata-rata 45,99.  Hasil posttest mendapatkan 
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angka terkecil 40 dan terbesar 93,33 serta rataan 76,66. Strategi joyfull dengan mind 

map dimulai dengan proses pemberian tes awal dan akhir bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan yang dimiliki peserta didik. 

b) Nilai Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

Adapun perolehan nilai pretest dan posttest peserta didik dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 18 

Hasil Pretest dan Posttest pada Kelas Kontrol 

Nilai Pretest Posttest 

Nilai tertinggi 66,67 86.67 

Nilai terendah 20 40 

Jumlah 1359 1953 

Rata-rata 45,33 65.11 

 

Sumber: Data Terolah 

 

       Peserta didik yang dijadikan sampel memperoleh nilai paling rendah 20 dan 

tertinggi 66.67 dengan rata-rata 45,33. Hasil posttest mendapat angka terkecil 40 dan 

terbesar 86,67 dengan    65,11. Kelas XI IPA 3 menerapkan strategi  joyfull learning  

dengan menggunakan power point dimulai dengan memberikan tes pertama untuk 

pengetahuan awal peserta didik. Sampel selanjutnya diuji dengan tes akhir untuk 

mengetahui hasil keseluruhan dari proses pembelajaran. 

Tabel  kriteria digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh strategi yang 

diterapkan, caranya dengan mengelompokkan  nilai yang tergolong tinggi, sedang 

dan rendah. Adapun hasil kriteria pada nilai pretest dan posttest kedua sampel 

perindividu dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 19 

Kriteria Nilai Pretest 

Interval Eksperimen Kontrol Kriteria 

81-100 - - Sangat tinggi 

61-80 3 3 Tinggi 

41-60 14 13 Sedang  

21-40 10 10 Rendah 

<21 3 4 Sangat rendah 

Jumlah 30 30  

 

Sumber: Data Terolah 

 

Tabel kriteria nilai pretest di atas menunjukan bahwa interprestasi tinggi pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol berjumlah 3 peserta didik. Interprestasi 

sedang pada kelas kontrol lebih rendah dibanding kelas eksperimen. Interprestasi 

rendah sama-sama 10 peserta didik pada kedua kelas. Interprestasi sangat rendah 

pada kelas eksperimen lebih rendah dibanding kelas kontrol.    

Tabel 20 

Kriteria Nilai Posttest 

Interval Nilai Eksperimen Kontrol Kriteria 

81-100 - - Sangat tinggi 

61-80 26 22 Tinggi 

41-60 3 4 Sedang  

21-40 1 4 Rendah 

<21 - - Sangat rendah 

Jumlah 30 30  

 

Sumber: Data Terolah 

 

Tabel  kriteria nilai posttest di atas menunjukan bahwa interprestasi tinggi pada 

kelas eksperimen berjumlah 26 pesrta didik. Interprestasi  tinggi pada kelas kontrol 

berjumlah 22 peserta didik. Interprestasi sedang pada kelas kontrol lebih banyak 

dibanding kelas eksperimen. Interprestasi rendah pada kelas eksperimen lebih rendah 
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dibanding kelas kontrol. Data dianilisis kemudian digunakan untuk uji prasyarat dan 

dilanjutkan dengan uji -t. 

D. Perhitungan Mind Map 

 Adapun hasil perhitungan mind map perkelompok pada kelas eksperimen 

adalah sebagai berikut: 

Tabel  21 

Hasil Rata-Rata Perhitungan Mind Map Perkelompok Kelas Eksperimen 

Kelompok Hasil  Presentase  Kriteria 

1 79 65 Tinggi 

2 94 78 Tinggi 

3 100 83 Tinggi 

4 95 79 Tinggi 

5 102 85 Tinggi 

Rata-rata                                     78 Tinggi 

 

Sumber : Data Terolah 

 

Data hasil perhitungan mind map perkelompok dengan rata-rata 78 tergolong 

dalam kriteria tinggi. Strategi joyfull learning dengan mind map yang digunakan 

hasilnya lebih baik dibandingkan menggunakan power point. Teknik ini pun dapat 

digunakan sebagai variasi dalam proses belajar mengajar. 
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E. Uji Prasyarat Hipotesis  

Uji hipotesis statistik yang digunakan penelitian ini adalah Uji-t. Adapun 

prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi sebelum menggunakan Uji-t adalah sebagai 

berikut : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Data  yang dihitung dalam 

penelitian menggunakan metode Lillifors dengan taraf signifikan 5%. Hasil 

perhitungan uji kelas ekseperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 22 

Hasil  Uji Normalitas Data Hasil Belajar Kognitif Pretest 

No Kelompok N Lhitung Ltabel Keterangan Keputusan uji 

1 Eksperimen  30 0,109 0,159 Lhitung < Ltabel 

Berdistribusi 

normal 
2 Kontrol  30 0,143 0.159 Lhitung < Ltabel 

Taraf signifikasi 5% (0,05) 

 

Sumber: Data Terolah 

 

Tabel hasil keputusan uji normalitas tampak bahwa nilai Lhitung untuk setiap 

kelompok kurang dari Ltabel (Lhitung < Ltabel). Sampel masing-masing kelas berarti  

berasal dari populasi yang berdistribusi normal artinya H0 diterima dan tolak H1. 

Sebuah data dikatakan normal apabila memiliki taraf signifikasi atau seluruh variabel 

yang diujikan lebih besar dari 0,05 (5%). Perhitungan selengkapnya tercantum pada 

lampiran. 
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Tabel  23 

Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Kognitif Posttest 

No Kelompok N Lhitung Ltabel Keterangan 
Keputusan 

uji 

1 Eksperimen  30 0,155 0,159 Lhitung < Ltabel 

Berdistribusi 

normal 
2 Kontrol  30 0,134 0.159 Lhitung < Ltabel 

Taraf signifikasi 5% (0,05) 

 

Sumber: Data Terolah 

 

       Tabel uji normalitas di atas menunjukkan kelas eksperimen memperoleh Lhitung= 

0,155 dan Ltabel= 0,159 serta kelas kontrol Lhitung= 0,134 dan Ltabel= 0,159. Data 

amatan Lhitung setiap kelompok sama-sama kurang dari Ltabel (Lhitung < Ltabel), artinya 

masing-masing sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Data 

dikatakan normal apabila memiliki taraf signifikasi atau seluruh variabel yang 

diujikan lebih besar dari 0,05.  Perhitungan selengkapnya tercantum pada lampiran. 

2) Uji Homogenitas 

       Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel memiliki 

varian yang sama atau tidak. Variasi data penelitian ini dianalisis  menggunakan uji 

Fisher. Adapun hasil  dapat dilihat pada tabel berikut in: 

Tabel 24 

Rekapitulasi Uji Homogenitas Data Hasil belajar Kognitif 

No Kelompok Fhitung Ftabel Keterangan Keputusan uji 

1 Pretest  1.652 1.854 Fhitung < Ftabel 
H0 diterima 

2 Postest  1.852 1.854 Fhitung < Ftabel 

Taraf signifikasi  5% (0,05) 

 

Sumber: Data Terolah 



 

  

86 
 

         Nilai Fhitung kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama kurang dari Ftabel 

(Fhitung < Ftabel), pretest 1,652 dan Ftabel= 1.854 dan postest Fhitung= 1,852 dan 

Ltabel=1.854. Semua sampel berarti berasal dari varian yang sama sehingga dapat 

dilakukan sebagai objek penelitian selanjutnya. Data dikatakan homogen apabila 

Fhitung < Ftabel artinya, H0 diterima dan tolak H1. Perhitungan selengkapnya tercantum 

pada lampiran. 

F. Hasil Pengujian Hipotesis Statistik 

Tabel  25 

     Hasil Uji Hipotesis  Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Karakteristik 
Kelas 

Keputusan Uji 
Kontrol  Eksperimen  

Rata-rata 45,33 45,99 

Thitung > Ttabel 

(H1diterima) 

Thitung 2,765 

Ttabel 2,001 

Taraf Signifikasi 5% (0,05) 

 

Sumber: Data Terolah 

 

Hasil uji hipotesis di atas diperoleh thitung = 2,765 sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,001 . Thitung>ttabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima 

artinya, ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada awal 

pengetahuan peserta didik. 
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Tabel  26 

      Hasil Uji Hipotesis Posttest Kelas Eksperimen dan  Kontrol 

Karakteristik 
Kelas 

Keputusan Uji 
Eksperimen Kontrol 

Rata-rata 76,66 65,112 

Thitung > Ttabel 

(H1diterima) 

 

Thitung 3,625 

Ttabel 2,001 

Taraf 

Signifikasi 
5% (0,05) 

 

Sumber: Data Terolah 

Uji hipotesis di atas diperoleh thitung = 3,625  sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,001, hal ini berarti thitung>ttabel sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Posttest yang diberikan memiliki perbedaaan nilai antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol serta keputusan uji memenuhi syarat.  Hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

H0   : μ1 ≤ μ2 (Tidak ada pengaruh signifikan strategi joyfull learning dengan teknik 

mind map terhadap hasil belajar kognitif peserta didik Kelas XI IPA SMA 

Negeri 6 Bandar Lampung) 

H1  : μ1 > μ2 (Terdapat pengaruh signifikan strategi joyfull learning dengan teknik 

mind map terhadap hasil belajar kognitif peserta didik Kelas XI IPA SMA 

Negeri 6 Bandar Lampung). 

Tabel  uji  23 dan 24 menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 2,76>2,001 

(pretest) dan 3,62 > 2,001 (postest) dan hipotesisnya H0 ditolak, H1 diterima. Rata-
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rata hasil belajar kognitif biologi yang mendapat pembelajaran melalui strategi joyfull 

learning dengan mind map lebih baik dibandingkan kelas yang menggunakan strategi 

joyfull learning menggunakan power point 

G. Pembahasan 

Kelas eksperimen memperoleh hasil pretest dengan rata-rata 46,99 dan kontrol  

45,33. Kedua kelas tersebut interprestasi nilai masih rendah karena belum 

diterapkannya strategi joyfull learning. Peneliti diawal kegiatan menampilkan contoh 

mind map saat proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik akhirnya menjadi 

tertarik saat kegiatan berlangsung meskipun begitu ada beberapa yang belum 

memperhatikan. Pembuatan mind map yang dilakukan secara individu tersebut 

menyebabkan suasana kelas kurang menyenangkan dan hubungan komunikasi antar 

peserta didik tidak kondusif pada saat kegiatan belajar mengajar. 

Kelas eksperimen dilanjutkan pertemuan kedua mind map akan dibuat 

perkelompok. Peserta didik terlihat kompak dan saling berkomunikasi satu sama 

lain ketika kegiatan berlangsung, sehingga proses pada pertemuan terakhir ini pun 

terasa menyenangkan. Peneliti sekaligus sebagai guru menambahkan kuis untuk 

menambah semangat belajar. Peserta didik banyak yang saling berebut untuk 

menjawab pertanyaan sehingga menjadi aktif dalam pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan membuat 

suasana kelas tidak terasa membosankan pada saat kegiatan berlangsung. 

Perwakilan kelompok yang sudah mengerjakan akan menjelaskan pada teman-
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temannya kemudian dinilai sesuai kriteria secara bersama-sama. Perhatikan salah satu 

mapping kelompok dibawah ini: 

 
Gambar 4.1 

Hasil Mind Map Kelompok 5 

 

 Nilai rata-rata peta pikiran kelompok lima adalah 102, dengan  rincian konsep 

terdiri dari 3, tingkatan 3, penggunaan warna 12, kaitan silang 0, gambar 4 contoh 1. 

Semua tim tidak mengisi kaitan silang, meskipun begitu  nilai dari  keempat kategori 

sudah termasuk besar untuk melihat pengaruh penggunaan terhadap perlakuan yang 

diberikan. Nilai peserta didik memperlihatkan kaitan silang yang dibuat masih di 

bawah mind map acuan. Peserta didik dianggap belum paham konsep sistem ekskresi 

karena belum dapat membuat kaitan silang meskipun mendapatkan nilai konsep, 

tingkatan dan warna yang cukup baik. Penggunaan warna pada saat pembuatan mind 

map memberikan pengaruh besar pada saat pembelajaran. Warna akan membantu 

peserta didik untuk memperkuat pengajaran dan pembelajaranpun akan menjadi 
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menyenangkan. Hasil perhitungan diperoleh rata-rata keseluruhan sebesar 78 

walaupun masih dibawah nilai acuan tetapi rataan masuk kategori tinggi. 

Peserta didik saat melaksanaka n tahapan-tahapan pembuatan mind map bagi 

mereka tidak terlalu sulit. Pelajar perlu memiliki konsentrasi, kerja sama untuk 

menghubungkan komunikasi dan menggunakan banyak warna ketika pembuatan akan 

menjadikan proses pembelajaran dengan suasana menyenangkan.Warna  memperkuat 

pengajaran dan belajar.
88

  Hal ini dapat dilihat ketika penyiapan alat dan bahan semua 

bersemangat untuk belajar karena strategi ini belum pernah diterapkan pada materi 

biologi. Suasana akan terasa menyenangkan tentunya jika kelompok bisa bekerja 

sama dengan baik dan cepat menyelesaikan kegiatan tersebut. Guru harus lebih 

fleksibel menggunakan waktu pada saat kegiatan inti karena ada beberapa yang 

kurang cepat saat pembuatan mind map dilaksanakan. Setiap kelompok bisa 

dipastikan memiliki kekurangan dan kelebihannya ketika proses belajar dilakukan.  

Kelemahan yang senantiasa terjadi dalam belajar kelompok adalah tidak disiplin 

sehingga prestasi yang akan dicapai pada peserta didik kurang optimal. Hal ini terjadi 

jika kelompok tidak mempunyai kedisiplinan dalam belajar seperti datang terlambat, 

mengobrol akan membuang waktu berlalu begitu saja. Kelebihan masing-masing 

individu pada saat pembuatan mind map dituntut untuk mencari materi untuk 

mengembangkan potensi diri untuk kesuksesan kelompoknya. Kegiatan ini mampu 
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meningkatkan daya ingat dan konsentrasi terhadap materi yang disampaikan pada 

saat proses pembelajaran.  

Kelas kontrol diawali dengan pemberian pretest proses pembelajarannya 

menggunakan strategi joyfull learning, materi ditampilkan dalam bentuk ppt 

kemudian dicatat. Bahan ajar yang diberikan pada pertemuan pertama pengertian  

sistem ekskresi,  penjelasan  tentang organ serta pembentukan zat yang dihasilkan. 

Beberapa anak s aa t  k e g i a t an  d i m u l a i  ada yang ramai sendiri bahkan 

bermain dengan teman sebangku dan tidak mencatat materi dibuku masing-masing 

sehingga  kegiatanpun menjadi kurang kondusif. Peserta didik tidak ikut langsung 

dalam mencari materi, mereka hanya menerima dan mendengarkan sewaktu belajar 

sehingga menyebabkan proses pembelajaran kurang menyenangkan. 

        Kelas kontrol selanjutnya dipertemuan kedua membahas tentang kelainan 

penyakit sistem ekskresi dan perbedaan cara pengeluaran zat yang tidak digunakan 

pada ikan air tawar dengan air laut.  Materi ajar saat dijelaskan oleh peneliti masih 

banyak yang belum memperhatikan, untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan 

tanya jawab terkait pelajaran. Peserta didik sebagian mampu menjawab dengan 

benar bahkan ada yang  tidak ingat tentang pelajaran ketika sudah dijelaskan. Guru 

tidak hanya sebagai subyek melainkan sebagai obyek dalam pembelajaran 

menyebabkan peserta didik banyak yang kurang aktif saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung.  



 

  

92 
 

Sampel kelas setelah diberikan perlakuan sebanyak dua kali pertemuan, pada 

akhir pembelajaran sama-sama diberikan posttest berupa pilihan ganda untuk 

memperoleh data hasil belajar. Nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 76,66 dan 

rataan kelas kontrol berjumlah 65,11. Nilai yang didapat terbukti bahwa kelas 

eksperimen mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Strategi joyfull learning akan memberikan pengaruh pada hasil belajar dengan 

melihat perbedaan nilai rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen. Membangun 

hubungan dan meningkatkan komunikasi, mengurangi stress, membuat pembelajaran 

menjadi menarik dan meningkatkan daya ingat pada suatu pembelajaran.
89

 Peserta 

didik juga bisa meningkatkan pengetahuan serta wawasan secara mandiri saat 

melaksanakan pelatihan karena mereka mencari inti materi secara bebas. 

Strategi yang digunakan tepat maka akan semakin efektif dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Pendidik perlu memperhatikan tujuan  pembelajaran, sumber, 

media ataupun sarana dan prasarana pembelajaran. Faktor ini  akan mempengaruhi 

hasil belajar yang mendukung hal tersebut dinyatakan  bahwa 70% hasil belajar siswa 

di sekolah dipengaruhi oleh  kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi lingkungan.
90

 

Penelitian juga menunjukkan rata-rata postest setelah diterapkannya strategi joyfull 

learning dengan  teknik mind map lebih tinggi dibandingkan yang mendapatkan 

pengajaran menggunakan metode ceramah pada peserta didik kelas XI IPA  SMA 

Negeri 6 Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016.  
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         Nilai hasil belajar kognitif  tersebut akan digunakan untuk menguji kebenaran 

hipotesis. Data diperoleh dari dua kelas untuk melakukan perhitungan uji prasyarat 

berupa uji normalitas dan uji homogenitas serta dilanjut dengan uji t. Setiap 

kelompok uji  diperoleh nilai Lhitung kurang dari Ltabel (Lhitung < Ltabel). Kedua kelas 

berarti berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

 Uji prasyarat dilanjutkan dengan uji homogenitas untuk mengetahui apakah 

populasi penelitian mempunyai variansi yang sama atau tidak. Penulis menunjukkan 

berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh Fhitung kurang dari Ftabel 

(Fhitung < Ftabel). Populasi berarti berasal dari varians  (populasi) yang sama atau 

homogen  (H0 diterima dan  tolak H1),  jika telah  terpenuhi maka dianalisis dengan 

uji t untuk melihat sejauh mana pengaruh yang dihasilkan. Nilai thitung adalah 2,765 

dan harga ttabel dihitung dk = 30 + 30  2 = 58, maka ttabel 2,001 dengan kata lain H1 

diterima dan tolak H0. Kedua kelas tersebut  berarti memiliki kondisi awal yang tidak 

sama dalam kemampuan kognitif peserta didik. Hal ini terbukti  bahwa thitung>ttabel 

terdapat perbedaan nilai secara signifikan kemampuan hasil belajar kognitif . Sampel 

dapat diberi perlakuan berbeda untuk mengukur sejauh mana pengaruh yang 

dihasilkan. 

Analisis data yang telah dilakukan, setelah diberi perlakuan diperoleh  besarnya 

thitung = 3,625 dengan harga ttabel dihitung dk = 30 + 30 –   maka harga ttabel 

2,001 dengan taraf signifikan 5% thitung > ttabel yaitu   3,625 > 2,001.  H0 ditolak dan 

H1 diterima, artinya terdapat perbedaan rata-rata secara signifikan antara kemampuan 

kognitif peserta didik kelas eksperimen dengan kelas kontrol.  
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Data akhir yang sudah diperoleh pada kelas eksperimen yaitu rataan mind map 

78 dan  hasil belajar 76,66 sama-sama kategori tinggi serta  keputusan uji hipotesis 

thitung> ttabel.  Kelas kontrol memiliki nilai rata-rata akhir 65,11 walaupun termasuk 

dalam tingkat  tinggi, tetapi kelas yang diberi perlakuan memperoleh nilai terbanyak 

dibanding kelas kontrol. Strategi joyfull learning yang digunakan  berarti memiliki 

pengaruh terhadap kemampuan kognitif setelah diberi perlakuan berbeda. 

        Peneliti memiliki keterbatasan pada waktu yang digunakan sangat singkat, maka 

peneliti hanya memiliki durasi sesuai keperluan yang berhubungan dengan peneliti. 

Peserta didik lebih fokus pada penyelesaian pembuatan mind map sehingga diskusi di 

dalam kelas tidak terlalu banyak. Walaupun kegiatan berlangsung cukup singkat akan 

tetapi bisa memenuhi syarat-syarat dalam penelitian.  
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diperoleh dari pengujian 

hipotesis serta pengalaman yang penulis dapatkan selama penelitian, penulis 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh kemampuan hasil belajar kognitif yang 

mendapatkan pengajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran joyfull learning 

dengan teknik mind map peserta didik kelas XI IPA  SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

tahun ajaran 2015/2016. Peningkatan hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh faktor 

eksternal  seperti penggunaan strategi pembelajaran juga disebabkan oleh faktor 

internal seperti kemampuan kognitif yang bisa mempengaruhi daya ingat pada peserta 

didik saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang secara statistik telah 

dibuktikan kebenarannya dengan nyata, maka dalam penelitian ini diberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru, pembelajaran biologi menggunakan strategi joyfull learning 

dengan tehnik mind map dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengajar 

agar peserta didik merasa nyaman, menyenangkan dan berinteraksi dalam 

diskusi antarkelompok.  
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2. Bagi peserta didik dapat menemukan konsep materi sendiri sehingga 

pengetahuan yang diperoleh peserta didik akan tertinggal lama dan mudah 

diingat dan hasil belajar  peserta didik bisa meningkat. 

3. Bagi penulis, selanjutnya jika ingin strategi pembelajaran menyenangkan 

(Joyfull Learning) dengan teknik mind map, penulis harus lebih mampu 

mengoptimalkan kelas agar pembelajaran berlangsung efektif dan efisien.  

4. Bagi penulis lain semoga apa yang diteliti dapat dilanjutkan dengan penelitian 

yang lebih luas dan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran 

bagi pendidik pada umumnya dan penulis pada khususnya. 
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LAMPIRAN 1.  DATA SEKOLAH SMA N 6 

BANDAR LAMPUNG 

 

a. Sejarah  SMA N 6 Bandar Lampung 

b. Visi Misi SMA N 6 Bandar Lampung 
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A. PROFIL SEKOLAH SMA N 6 BANDAR LAMPUNG 

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

SMA Negeri 6 Bandar Lampung berdiri pada tahun 1985, awalnya bernama 

SMA Negeri Panjang. Aula angkatan laut prokimal digunakan untuk  kegiatan belajar 

mengajar pada saat itu. Gedung yang dibangun di Jalan Ki Agus Anang No.35 masih 

dalam proses. Lembaga tersebut diresmikan  oleh menteri pendidikan dan 

kebudayaan, yaitu Bapak Prof. Dr. Fuad Hasan tanggal 28 Desember 1985.  

Badan akreditasi Propinsi Lampung pada tahun 2012 memberikan akreditasi 

B kepada SMA Negeri 6 Bandar Lampung melalui keputusan No. 00070 tanggal 24 

Desember 2007.  Sekolah selanjutnya ditetapkan menjadi Model Sekolah Sehat yang 

diresmikan oleh badan pengembangan kualitas jasmani, biro hukum dan organisasi 

kementrian pendidikan nasional Jakarta Tahun 2010.  Sarana dan fasilitas yang 

dimiliki ditahun 2012  berjumlah  20 ruang kelas dan peserta didik sebanyak 634 

peserta didik. Selama perjalanan sejarah berdirinya SMA Negeri 6 Bandar lampung 

telah dipimpin oleh 7 Orang Kepala Sekolah yaitu sebagai berikut : 

1. Drs. Budi Raharjo   1985 – 1986  definitif 

2. W. Siahaan    1986 – 1988 definitif 

3. Fauzie Wansech BA  1988 – 1992  definitif 

4. Drs. D Saridjo Dwiatmoko  1992 – 1997  definitif 

5. Drs. Superman Achmad 1997 – 2004  definitif 

6. Drs Ahmad Sukati  2004- 2007 definitif 

Lampiran 1 
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7. Drs. Hi. Ahyauddin,M.Pd 2007- 2013  definitif 

8. Mansurdin,S.Pd  2013- sekarang 

2. Visi dan Misi SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

a. Visi    

Unggul dalam mutu akademik berlandaskan imtaq, hygenis, serta mampu 

bersaing  di era global. 

b. Misi  

2) Meningkatkan ketaqwaan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

3) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran. 

4) Meningkatkan komitmen seluruh tenaga kependidikan terhadap tugas 

pokok dan fungsinya dengan melaksanakan model pembelajaran yang 

efektif dan efesien. 

5) Mengembangkan seni dan olahraga sesuai dengan kemampuan serta bakat 

siswa sehingga menjadi sekolah yang diperhitungkan dalam setiap 

kompetisi. 

6) Menerapkan management partisipasi untuk memajukan kinerja dengan 

meningkatkan peran orang tua dan masyarakat. 

7) Menumbuhkembangkan wawasan teknologi informasi kepada warga 

sekolah dengan melengkapi sarana / prasarana dan fasilitas sekolah. 
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3. Pengenalan Keadaan Siswa 

Jumlah kelas terdiri dari 21 kelas. Kelas X terdiri dari 7 kelas yang baru 

menerapkan kurikulum Rintisan Sekolah Standar Nasional.  

Tabel.1 Keadaan Siswa Siswi di SMA Negeri 6 Bandar Lmapung 

Tahun Ajaran 2015/2016 

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

X.1 

X.2 

X.3 

X.4 

X.5 

X.6 

X.7 

14 

16 

12 

15 

15 

17 

8 

19 

18 

21 

20 

19 

17 

24 

33 

34 

33 

35 

34 

34 

32 

Jumlah 97 138 235 

XI. IPA1 

XI. IPA2 

XI. IPA 3 

XI. IPS 1 

XI. IPS 2 

XI. IPS 3 

XI. IPS 4 

13 

8 

12 

9 

11 

8 

9 

18 

22 

20 

17 

14 

16 

16 

31 

30 

32 

26 

25 

24 

25 

Jumlah 70 123 193 

XII. IPA 1 

XII. IPA 2 

XII. IPA 3 

XII. IPS 1 

XII. IPS 2 

XII. IPS 3 

     XII. IIS 4 

6 

8 

6 

16 

6 

13 

12 

21 

24 

28 

16 

19 

15 

16 

27 

32 

34 

32 

25 

28 

28 
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a. Silabus Kelas Eksperimen 

b. Silabus Kelas Kontrol 

c. RPP Kelas Eksperimen 

d. RPP Kelas Kontrol 
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Lampiran 2 

SILABUS  KEGIATAN PEMBELAJARAN  

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

Nama Sekolah      : SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran      : Biologi   

Kelas  / Program                                    : XI / IPA 

Semester                                                 :  2 

Standar Kompetensi                            : 3.1 Menjelaskan struktur dan fungsi organ  manusia dan hewan  

tertentu, kelainan penyakit serta implikasinya salingtemas. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Tehnik 

Penilaian  

Bentuk 

Instrumen 

3.4Menjelaskan 

keterkaitan 

antara 

struktur, 

fungsi dan 

proses serta 

kelainan 

penyakit 

 Pengertia

n sekresi, 

defekasi 

dan 

ekskresi. 

 Struktur 

dan  

fungsi 

 Mempersiapkan mind 

map yang akan 

ditampilkan 

(terlampir) 

 Mempersiapkan 

pretest pada materi 

sistem ekskresi 

dengan jumlah  

 Menyebutka

n pengertian 

sekresi, 

defekasi, 

ekskresi. 

 Mendeskripsi

kan  

struktur 

Tes tertulis  

 

Penugasan 

 

 

Tes pilihan  

ganda 

 

 

4 x 40 

menit 

Buku  

referensi  

(Erlangg

a,  

BSE), 

Mind 
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yang dapat 

terjadi pada 

manusia dan 

hewan  

 

organ-

organ  

penyusun 

sistem 

ekskresi. 

 Proses 

terbentuk

nya urin. 

 

 Kelainan 

dan 

penyakit 

pada 

sistem 

ekskresi. 

 Sistem 

ekskresi 

pada 

hewan 

misalnya 

ikan. 

 

 Pendidik sebelum 

memulai 

pembelajaran sudah 

memberitahukan alat 

dan bahan seperti 

kertas, pensil warna 

untuk membuat mind 

map di kelas. 

 Pendidik 

Menampilkan peta 

pikiran sesuai dengan 

konsep yang akan 

diberikan pada 

peserta didik sebelum 

mengerjakan mind 

mapnya masing-

masing. 

 Pertemuan pertama 

akan membahas 

tentang pengertian, 

alat-alat ekskresi, dan 

pembentukan urine 

kemudian, pertemuan 

kedua membahas 

kelainan penyakit. 

organ  

penyusun 

sistem  

ekskresi pada 

manusia. 

 Menjelaskan 

proses 

pembentukan 

urin pada 

ginjal dan 

mengetahui 

faktor yang 

mempengaru

hi 

terbentuknya 

urin. 

 mencontohka

n 

kelainan dan 

penyakit 

pada sistem 

ekskresi. 

 Menganalisis 

perbedaan 

antara sistem 

 

 

 

Map, 

LCD 

. 
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 Menyiapkan alat-alat 

dan konsep yang 

akan digunakan 

untuk pembuatan 

mind map. 

 Membuat mind map 

sesuai tema yang 

telah diberikan dan 

mereka bebas untuk 

membuat peta pikiran 

sesuai dengan 

keinginan mereka 

tetapi tidak keluar 

dari konsep yang 

telah diberikan oleh 

fasilitator. 

 Setelah peserta didik 

selesai mengerjakan 

mind map tersebut 

dikumpul untuk 

dinilai sesuai kriteria 

dan acuan nilai mind 

map. 

 Mengoreksi hasil 

kerjanya masing-

ekskresi pada 

ikan air 

tawar dan air 

laut. 
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masing untuk 

dihitung seseuai 

dengan kriteria 

perhitungan nilai 

mind map. 

 Mengerjakan soal 

post test. 
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Lampiran 3 

SILABUS  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

(KELAS KONTROL) 

 

Nama Sekolah      : SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran      : Biologi   

Kelas  / Program                                    : XI / IPA 

Semester                                                 :  2 

Standar Kompetensi                            : 3.1 Menjelaskan struktur dan fungsi organ  manusia dan hewan  

tertentu, kelainan penyakit serta implikasinya salingtemas. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Tehnik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

3.4Menjelas

kan 

keterkaita

n antara 

struktur, 

fungsi 

 Pengertian 

sekresi, 

defekasi 

dan 

ekskresi. 

 Struktur 

 Mempersiapkan 

pretest pada 

materi sistem 

ekskresi dengan 

jumlah 15 soal. 

 Pertemuan 

 Menyebutkan 

pengertian sekresi, 

defekasi, ekskresi. 

 Mendeskripsikan  

struktur organ  

penyusun sistem  

Tes 

tertulis  

 

 

Tes pilihan  

ganda 

 

 

4 x 40 

menit 

Buku  

referensi  

(Erlangg

a,  
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dan 

proses 

serta 

kelainan 

penyakit 

yang 

dapat 

terjadi 

pada 

manusia 

dan 

hewan  

 

dan  

fungsi 

organ-

organ  

penyusun 

sistem 

ekskresi. 

 Proses 

terbentukn

ya urin. 

 Kelainan 

dan 

penyakit 

pada 

sistem 

ekskresi. 

 

pertama akan 

membahas 

tentang 

pengertian, alat-

alat ekskresi, 

dan 

pembentukan 

urine kemudian, 

pertemuan 

kedua 

membahas 

kelainan 

penyakit. 

 Guru 

menjelaskan 

pengertian dari 

ekskresi, sekresi 

dan defekasi 

melalui media 

power point 

 Guru 

menjelaskan 

struktur dan 

fungsi organ 

penyusun sistem 

ekskresi pada 

ekskresi pada 

manusia. 

 Menjelaskan proses 

pembentukan urin 

pada ginjal dan 

mengetahui faktor 

yang  mempengaruhi 

terbentuknya urin. 

 mencontohkan 

kelainan dan penyakit 

pada sistem ekskresi. 

 Menganalisis 

perbedaan antara 

sistem ekskresi pada 

ikan air tawar dan air 

laut. 

 

 

 

 

 

BSE), 

Power 

Point. 
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manusia melalui 

media power 

point 

 Melihat 

tayangan proses 

pembentukan 

urin 

 Melakukan 

tanya jawab 

mengenai 

kelainan 

penyakit pada 

sistem ekskresi. 

 Guru bersama 

peserta didik 

menyimpulkan 

materi yang 

telah dipelajari. 

 Posttest dalam 

jumlah 15 soal. 
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Lampiran 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Eksperimen 

 

Sekolah     : SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran    : Biologi 

Kelas/ Semester   : XI/Genap 

Materi Pokok    : Sistem ekskresi 

Alokasi Waktu   : 1 dan 2 

Standar Kompetensi :  3.  Menjelaskan struktur fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin 

terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

 

Kompetensi Dasar         :  3.4      Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi  

dan proses serta kelainan penyakit yang dapat 

terjadi pada manusia dan hewan.  

I. Indikator  : 

1. Menyebutkan pengertian sekresi, defekasi, ekskresi. 

2. Mendeskripsikan struktur dan fungsi organ  penyusun sistem  ekskresi pada 

manusia. 

3. Menjelaskan proses pembentukan urin pada ginjal dan mengetahui faktor 

yang mempengaruhi terbentuknya urin. 

4. Mencontohkan kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. 

5. Menganalis perbedaan antara sistem ekskresi pada ikan air tawar dan air laut. 

 

II. Tujuan Pembelajaran  

1. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian sekresi, defekasi dan ekskresi. 

2. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur organ-organ sistem ekskresi 

manusia berdasarkan pengamatan. 

3. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi paru-paru sebagai alat ekskresi pada 

manusia. 
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4. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi ginjal sebagai alat ekskresi pada 

manusia. 

5. Peserta didik dapat mendeskripsikan proses pembentukan urine. 

6. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi kulit  serta proses pengeluaran 

keringat alat ekskresi pada manusia. 

7. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi hati  dan pembentukan empedu alat 

ekskresi pada manusia. 

8. Peserta didik dapat mengaitkan struktur, fungsi, dan proses ekskresi pada 

manusia. 

9. Peserta didik dapat mencontohkan  kelainan/penyakit pada sistem ekskresi 

pada manusia. 

10. Peserta didik dapat menganalis perbedaan antara sistem ekskresi pada ikan air 

tawar dan air laut. 

 

III. Materi pembelajaran 

Fakta: 

a. Setiap makhluk hidup mengeluarkan zat sisa (ekskresi).  

b. Sistem ekskresi pada manusia tersusun dari alat-alat ekskresi. 

c. Semua hewan vertebrata sudah memiliki sistem ekskresi yang berkembang 

secara baik. Alat ekskresi utamanya adalah ginjal. 

d. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia terjadi karena adanya 

gangguan pada alat-alat ekskresinya. 

 

Konsep: 

a. Proses pengeluaran zat sisa pada manusia dibedakan menjadi tiga, yaitu 

defekasi, ekskresi, dan sekresi. 

b. Alat-alat tubuh yang berperan dalam proses ekskresi manusia adalah paru-

paru, ginjal, kulit, usus besar, dan hati. 

c. Protozoa umumnya belum memiliki sistem ekskresi khusus. Untuk melakukan 

proses ekskresi, beberapa Protozoa yang hidup di air tawar memiliki vakuola 

kontraktil. 

d. Hewan invertebrata umumnya belum memiliki sistem ekskresi khusus. 

e. Hewan vertebrata memiliki alat ekskresi utama berupa ginjal. 

 

Prinsip: 

a. Sistem ekskresi pada manusia. 

Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metbolisme dan zat sisa 

tubuh lainnya yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, dapat dikeluarkan 

bersama urine, keringat, atau pada proses pernapasan. . 

b. Sistem ekskresi pada hewan 
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Beberapa hewan sudah memiliki alat ekskresi khusus, misalnya alat ekskresi 

Planaria disebut sel-sel api, alat ekskresi cacing tanah disebut nefridium, dan 

alat ekskresi belalang disebut pembuluh Malpighi. 

c. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia  

Jenis-jenis gangguan akibat kerusakan salah satu bagian ginjal adalah nefritis, 

batu ginjal, albuminuria,, diabetes mellitus, dan diabetes insipidus. Gangguan 

pada kelenjar prostat menyebabkan terjadinya gangguan pada saluran kemih 

dan kelancaran buang air kecil. Gangguan pada kulit yang dapat mengganggu 

proses ekskresi adalah eksim,urtikaria, dan kanker kulit. Gangguan pada hati 

menimbulkan terjadinya penyakit kuning. 

IV. Strategi Pembelajaran 

 

1. Strategi   : joyful learning 

2. Pendekatan  : Student Center 

3. Media Pembelajran  : Buku , LCD, Mind Map 

4. Metode pembelajaran :  Ceramah ,diskusi, tanya jawab.   

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Pertemuan ke-1 (2 x 45 menit) 

 

No  Tahapan  Kegiatan guru Kegiatan 

siswa 

Penanaman 

nilai karakter 

Waktu 

1 Pendahuluan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Membuka 

pembelajaran dengan 

salam dan berdoa 

bersama yang 

dipimpin oleh 

seorang siswa 

dengan penuh 

khidmat 

  

b. Memulai 

pembelajaran dengan 

membaca Al-Quran 

dengan lancar 

 

 

c. Mengisi lembar 

kehadiran siswa 

 

d. Memberikan pretest 

 

Siswa 

berdoa 

bersama dan 

menjawab 

pertanyaan 

dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

Religious 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

15 

menit 
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Apersepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi  

hasil belajar kognitif 

materi sistem 

ekskresi manusia 

 

Apersepsi: 

―Anak-anak ketika 

kalian merasa haus apa 

yang akan kalian 

lakukan? Jika kalian 

minum dan air tersebut 

masuk kedalam tubuh 

kita, bagaimanakah air 

itu akan keluar dari 

tubuh kita?‖ 

 

Motivasi : 

Guru memberikan 

gambaran tentang 

manfaat dari materi 

yang akan dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyimak 

informasi 

dari guru 

serta 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

diajukan 

oleh guru. 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kegiatan inti   a. Eksplorasi  

 Guru 

menampilkan 

peta pikiran 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

 

 

 

Siswa 

mendengark

an dan 

mengamati 

penjelasan 

dari guru 

sebelum 

mengerjakan 

mind map 

nya masing-

masing  

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

menit 



114 

 

114 

 

 

 Guru 

membagikan 

konsep pada 

siswa. 

 

b. Elaborasi 

 Masing-masing 

siswa 

mengerjakan 

mind map secara 

mandiri, jika 

terdapat kesulitan 

dipecahkan secara 

bersama-sama. 

 

 Siswa saling 

membantu dalam 

menyelesaikan 

tugas.  

 

c. Konfirmasi 

 Setelah selesai 

mengerjakan, 

mind map 

dikumpul untuk 

mengukur 

keberhasilan dan 

diberikan poin 

oleh guru. 

 

 

Siswa 

mengerjakan 

mind map  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama 
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Setelah 

selesai 

perwakilan 

individu  

menyimpulk

an hasil 

karyanya 

didepan 

kelas. 

 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

 3. Penutup  Penutup 

a. Guru bersama-sama 

siswa menarik 

kesimpulan dari 

materi pelajaran 

b. Memberikan 

postest hasil belajar 

kognitif materi 

sistem ekskresi 

manusia 

c. Guru 

menyampaikan 

rencana 

pembelajaran pada 

petemuan 

berikutnya. 

 

 

Siswa 

menanyakan 

hal yang 

belum 

dipahami. 

Tanggung 

jawab 

Rasa ingin 

tahu. 

 

15 

menit 
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Pertemuan Ke-2 (2 x 45 menit) 

 

No  Tahapan  Kegiatan Kegiatan siswa  Nilai  Waktu 

1 Pendahulua

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apersepsi  

 

 

 

 

 

 Membuka 

pembelajaran 

dengan salam 

dan berdoa 

bersama yang 

dipimpin oleh 

seorang siswa 

dengan penuh 

khidmat 

 Memulai 

pembelajaran 

dengan 

membaca Al-

Quran dengan 

lancar 

 Mengisi lembar 

kehadiran siswa.  

 Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran. 

 

 

 Memberikan 

pretest hasil 

belajar kognitif 

materi sistem 

ekskresi manusia 

 

Apersepsi: 

―Anak-anak 

pernahkah kalian 

mendengar istilah 

batu ginjal? 

Sebenarnya apa itu 

Siswa berdoa 

bersama dan 

menjawab 

pertanyaan dari 

guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyimak 

informasi dari 

guru serta 

menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh 

guru. 

 

Mengerjakan soal 

yang telah 

diberikan 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 
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Motivasi   

batu ginjal?‖ 

 

Motivasi : 

 Guru memberikan 

gambaran tentang 

manfaat dari 

materi yang akan 

dipelajari. 

 Guru 

menyebutkan 

tujuan 

pembelajaran pada 

pertemuan ini. 

 

 

 

 

Siswa 

mendengarkan dan 

mengamati 

penjelasan dari 

guru. 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

2  Kegiatan 

inti  

Eksplorasi  

 Guru 

menampilkan 

peta pikiran  

 

 Guru 

membagikan 

konsep pada 

peserta didik. 

 

Elaborasi 

 Masing-masing 

siswa 

mengerjakan 

mind map 

secara 

kelompok dan 

saling 

bekerjasama. 

 Siswa saling 

membantu 

dalam 

menyelesaikan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

 

 

60 menit 
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tugas.  

 

Konfirmasi 

 Setelah selesai 

mengerjakan, 

mind map 

dikumpul 

untuk 

mengukur 

keberhasilan 

dan dihitung 

secara 

bersama-sama. 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab 

 

 

3 Penutup  a. Guru bersama-

sama siswa 

menarik 

kesimpulan 

dari Mind Map 

yang telah 

dibuat. 

b. Guru 

menyampaikan 

rencana 

pembelajaran 

pada petemuan 

berikutnya dan 

pemberian 

posttest. 

 

Siswa 

menyimpulkan 

materi hari ini. 

  

 

 

 

15 menit 

 

VI. Media/ Sumber Pembelajaran 

1. Media  : kertas,pensil warrna, ball point, spidol, Proyektor, 

Laptop, Papan Tulis.  

2. Campbell, Neil A. BIOLOGI  Edisi kelima- Jilid 3. Jakarta: Erlangga. 

  

 

VII. Penilaian  

1. Teknik    : tes tertulis berupa pre-test, post-test, dan LKS  

2. Bentuk Instrumen : Tes berupa pilihan ganda  
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Nilai yang dicapai :  x 100 
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Kontrol 

 

Sekolah   : SMA Negeri 06 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas/ Semester : XI/Genap 

Materi Pokok  : Sistem ekskresi  

Alokasi Waktu : 1 dan 2 

 

Standar Kompetensi :  3.  Menjelaskan struktur fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin 

terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi Dasar         :  3.4      Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi  

dan proses serta kelainan penyakit yang dapat 

terjadi pada manusia dan hewan.  

I. Indikator  : 

1. Menyebutkan pengertian sekresi, defekasi, ekskresi. 

2. Mendeskripsikan struktur organ  penyusun sistem  ekskresi pada manusia. 

3. Menjelaskan proses pembentukan urin pada ginjal dan mengetahui faktor 

yang mempengaruhi terbentuknya urin. 

4. Mencontohkan kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. 

5. Menganalis perbedaan antara sistem ekskresi pada ikan air tawar dan air laut. 

 

II. Tujuan Pembelajaran  

1. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian sekresi, defekasi dan ekskresi. 

2. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur organ-organ sistem ekskresi 

manusia berdasarkan pengamatan. 

3. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi paru-paru sebagai alat ekskresi pada 

manusia. 
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4. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi ginjal sebagai alat ekskresi pada 

manusia. 

5. Peserta didik dapat mendeskripsikan proses pembentukan urine. 

6. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi kulit  serta proses pengeluaran 

keringat alat ekskresi pada manusia. 

7. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi hati  dan pembentukan empedu alat 

ekskresi pada manusia. 

8. Peserta didik dapat mengaitkan struktur, fungsi, dan proses ekskresi pada 

manusia. 

9. Peserta didik dapat mencontohkan  kelainan/penyakit pada sistem ekskresi 

pada manusia. 

10. Peserta didik dapat menganalis perbedaan antara sistem ekskresi pada ikan air 

tawar dan air laut. 

 

III. Materi pembelajaran 

Fakta: 

a. Setiap makhluk hidup mengeluarkan zat sisa (ekskresi).  

b. Sistem ekskresi pada manusia tersusun dari alat-alat ekskresi. 

c. Semua hewan vertebrata sudah memiliki sistem ekskresi yang berkembang 

secara baik. Alat ekskresi utamanya adalah ginjal. 

d. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia terjadi karena adanya 

gangguan pada alat-alat ekskresinya. 

Konsep: 

a. Proses pengeluaran zat sisa pada manusia dibedakan menjadi tiga, yaitu 

defekasi, ekskresi, dan sekresi. 

b. Alat-alat tubuh yang berperan dalam proses ekskresi manusia adalah paru-

paru, ginjal, kulit, usus besar, dan hati. 

c. Protozoa umumnya belum memiliki sistem ekskresi khusus. Untuk melakukan 

proses ekskresi, beberapa Protozoa yang hidup di air tawar memiliki vakuola 

kontraktil. 

d. Hewan invertebrata umumnya belum memiliki sistem ekskresi khusus. 

e. Hewan vertebrata memiliki alat ekskresi utama berupa ginjal. 

 

Prinsip: 

a. Sistem ekskresi pada manusia. 

Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metbolisme dan zat sisa 

tubuh lainnya yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, dapat dikeluarkan 

bersama urine, keringat, atau pada proses pernapasan.  
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b. Sistem ekskresi pada hewan 

Beberapa hewan sudah memiliki alat ekskresi khusus, misalnya alat ekskresi 

Planaria disebut sel-sel api, alat ekskresi cacing tanah disebut nefridium, dan 

alat ekskresi belalang disebut pembuluh Malpighi. 

c. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia  

Jenis-jenis gangguan akibat kerusakan salah satu bagian ginjal adalah nefritis, 

batu ginjal, albuminuria,, diabetes mellitus, dan diabetes insipidus. Gangguan 

pada kelenjar prostat menyebabkan terjadinya gangguan pada saluran kemih 

dan kelancaran buang air kecil. Gangguan pada kulit yang dapat mengganggu 

proses ekskresi adalah eksim,urtikaria, dan kanker kulit. Gangguan pada hati 

menimbulkan terjadinya penyakit kuning. 

 

IV. Strategi Pembelajaran 

 

Media Pembelajran  :  LCD dan power point 

Metode pembelajaran :  Ceramah dan tanya jawab 

Pendekatan  :  Student Center 

 

V.  Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Pertemuan ke-1 (2 x 45 menit) 

 

No. Kegiatan Kegiatan 

Siswa 

Penanaman Nilai 

Karakter 

Waktu 

1.  Pendahuluan 

a. Guru meminta 

Peserta didik 

berdoa bersama 

dan 

menanyakan  

keadaan Peserta 

didik sebelum 

memulai 

pelajaran 

berlangsung. 

b. Guru mengisi 

data absensi 

Peserta didik 

c. Memberikan 

pretest hasil 

 

Peserta didik 

berdoa 

bersama dan 

menjawab 

pertanyaan 

yang diajukan 

oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Religius 

2. Komunikatif 

3. Tanggung 

jawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

menit 
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belajar kognitif 

materi sistem 

ekskresi 

manusia 

Apersepsi: 

―Anak-anak ketika 

kalian merasa haus 

apa yang akan 

kalian lakukan? 

Jika kalian minum 

dan air tersebut 

masuk kedalam 

tubuh kita, 

bagaimanakah air 

itu akan keluar dari 

tubuh kita?‖ 

Motivasi : 

Guru memberikan 

gambaran tentang 

manfaat dari 

materi yang akan 

dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

Menyimak 

informasi guru 

dan 

pertanyaan 

guru serta 

menjawab 

pertanyaan 

yang diajukan 

oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi  

a. Guru meminta 

Peserta didik 

untuk 

mempersiapkan 

referensi yang 

akan digunakan 

sebagai sumber 

belajar. 

b. Guru 

menjelaskan  

tentang struktur 

organ pada 

sistem ekskresi 

 

 

Peserta didik 

menyiapkan 

sumber belajar 

yang akan 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

1. Religius 

2. Komunikatif 

3. Tanggung 

jawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

menit 
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dan  proses 

pembentukan 

urin melalui 

video animasi. 

 

 

b. Elaborasi 

Guru 

memberikan 

lembar tugas 

dan masing-

masing 

kelompok dan 

membimbing 

peserta didik 

untuk 

mendiskusikan 

bersama 

kelompoknya 

lalu perwakilan 

kelompok untuk 

menjelaskan 

hasil diskusi 

kelompoknya. 

 

c. Konfirmasi 

a) Guru 

menanggapi 

dan 

meluruskan 

pendapat dan 

konsep 

peserta didik 

yang kurang 

tepat 

b) Guru 

menekankan 

kembali 

konsep-

konsep yang 

 

 

 

 

Peserta didik 

mengerjakan 

LKS yang 

diberikan pada 

masing-

masing 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik 

bertanya 

tentang hal-hal 

yang belum 

dipahami. 
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dipelajari 

pada 

pertemuan 

hari ini. 

c) Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada 

peserta didik 

untuk 

bertanya 

mengenai hal 

yang belum 

dipahami. 

 

3. Penutup 

a. Guru bersama-

sama peserta 

didik menarik 

kesimpulan 

dari materi 

pelajaran 

b. Guru 

menyampaika

n rencana 

pembelajaran 

pada 

petemuan 

berikutnya. 

 

 

Peserta didik 

menyimpulkan 

materi  hari 

ini. 

 

1. Komunikatif 

2. Tanggung 

jawab  

3. Religious  

 

 

 

 

15 

menit 
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Pertemuan Ke-2 (2x 45 menit) 

 

No. Kegiatan guru Kegiatan siswa Penanaman nilai 

karakter 

Waktu 

1.  Pendahuluan 

a. Guru meminta 

peserta didik 

berdoa bersama 

dan menanyakan  

keadaan peserta 

didik sebelum 

memulai 

pelajaran 

berlangsung. 

b. Guru mengisi 

data absensi 

peserta didik. 

c. Memberikan 

pretest hasil 

belajar kognitif 

materi sistem 

ekskresi manusia 

 

Apersepsi: 

―Anak-anak 

pernahkah kalian 

mendengar istilah 

batu ginjal? 

Sebenarnya apa itu 

batu ginjal?‖ 

Motivasi : 

 Guru memberikan 

gambaran tentang 

manfaat dari materi 

yang akan 

dipelajari. 

 Guru menyebutkan 

Peserta didik 

berdoa bersama 

dan menjawab 

pertanyaan 

yang diajukan 

oleh guru. 

 

 

Menyimak 

informasi guru 

dan pertanyaan 

guru serta 

menjawab 

pertanyaan 

yang diajukan 

oleh guru. 

 

 

1. Religius 

2. Rasa ingin tahu 

3. Komunikatif 

4. kerjasama 

 

 

 

 

 

15 

menit 
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tujuan 

pembelajaran pada 

pertemuan ini 

2.  Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

 Guru 

menjelaskan 

materiyang 

akandisampaik

an tentang 

kelainan 

penyakit pada 

sistem ekskresi. 

b. Elaborasi 

 Masing-masing 

peserta didik 

mengerjakan  

LKS secara 

mandiri, jika 

terdapat 

kesulitan 

dipecahkan 

secara 

bersama-sama. 

 

 Peserta didik 

saling 

membantu 

dalam 

menyelesaikan 

tugas. 

 

 

c. Konfirmasi 

 Setelah selesai 

mengerjakan, 

soal dikumpul 

untuk 

mengukur 

keberhasilan 

 

 

Peserta didik 

mendengarkan 

pejelasan dari 

guru. 

 

 

 

Peserta didik 

mengerjakan 

LKS mandiri. 

 

 

 

 

Peserta didik 

mengoreksi 

LKS  yang 

telah 

dikerjakan. 

1. Kerjasama 

 

2. Komunikatif 

 

3. Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

60 

menit 
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dan diberikan 

poin oleh guru. 

 

3. Penutup 

a.  Guru bersama-

sama peserta didik 

menarik 

kesimpulan dari 

materi pelajaran 

b. Guru 

menyampaikan 

rencana 

pembelajaran pada 

petemuan 

berikutnya. 

 

Peserta didik 

menyimpulkan 

materi hari ini. 

1. Komunikatif 

2. Tanggung jawab 

3. Religious  

 

 

15 

menit 

 

VI. Media/ Sumber Pembelajaran 

8) Media  : Media animasi sistem reproduksi manusia, LCD, 

                Proyektor, Laptop, Papan Tulis.  

9)   Campbell, Neil A. BIOLOGI Edisi kelima- Jilid 3. Jakarta: Erlangga. 

2004 

 

VII. Penilaian  

3. Teknik    : tes tertulis berupa pre-test, post-test, dan LKS  

4. Bentuk Instrumen : Tes berupa pilihan ganda  

 

Jumlah skor maksimum: 100 

 

Nilai yang dicapai :  x 100 
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LAMPIRAN  3 

a. Kisi-Kisi Intrument 

b. Soal Uji Coba Instrument 

c. Soal Pretest 

d. Soal Posttest 

e. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 

 



 

 

 

LAMPIRAN  3 

1. Kisi-Kisi Intrument 

2. Soal Uji Coba Instrument 

3. Soal Pretest 

4. Soal Posttest 

5. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 

 



 

 

Lampiran 6 

Kisi-kisi Pretest/Posttest Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI Semester Genap  

SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

INDIKATOR 
Nomor Butir Soal  Jumlah 

C1 C2 C3 C4  

a.  Menyebutkan 

pengertian  sekresi, 

defekasi,  ekskresi. 

 

38 22, 2, 4, 7   4 

a. Mendeskripsikan 

struktur organ  

penyusun sistem  

ekskresi pada manusia. 

1, 8, 10, 23, 

29, 32 

 

3, 12, 13, 15, 

25, 28, 33, 

35, 36 

 

24, 34  20 

b. Menjelaskan proses 

pembentukan urin pada 

ginjal dan mengetahui 

faktor yang 

mempengaruhi 

terbentuknya urin. 

 

5 6, 39 
14, 16, 

27 
 5 

c. Mencontohkan kelainan 

dan penyakit pada 

sistem ekskresi. 

 

17, 30, 37 9, 18 26, 40 
19, 20, 

21 
10 

d. Menganalis perbedaan 

antara sistem ekskresi 

pada ikan air tawar dan 

air laut. 

 31  11 2 

Jumlah total     40 

 

Keterangan: 

C1: Proses berfikir ingatan (pengetahuan) 

C2: Proses berfikir pemahaman 

C3: Proses berfikir penerapan (aplikasi) 

C4: Proses berfikir analisis 



131 

 

131 

 

Lampiran 7 

KISI-KISI SOAL INSTRUMENT 

 

 

 

Jenjang Penddidikan : SMA        Tipe Soal  : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran  : BIOLOGI       Jumlah Soal  : 40 Soal 

Kelas/Semester  : XI/II        Alokasi  : 45 Menit 

No  

Indikator Soal  

Klasifikasi Soal Kunci 

Jawaban 

C1 C2 C3 C4  

1 Menyebutkan struktur organ 

ekskresi pada manusia 

Berikut ini adalah organ tubuh  manusia:  

1.  Mata 

2.  Ginjal 

3.  Usus 

4.  Kulit 

5.  Paru-paru 

6.  Jantung 

7.  Hati 

8.  Pankreas 

Dari data tersebut, manakah yang  merupakan  alat 

     B 
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ekskresi? 

a.  1,3,6,8 

b.  2,4,5,7 

c.  1,2,3,4 

d.  5,6,7,8  

e.  3,6,7,8 

2 Menjelaskan pengertian 

sistem ekskresi pada 

manusia. 

Yang dimaksud dengan sistem ekskresi adalah…. 

a. Proses pengeluaran zat yang dibutuhkan oleh 

tubuh 

b. proses pengeluaran zat sisa hasil metebolisme 

yang tidak digunakan lagi oleh tubuh dan  

dikeluarkan bersama urin, keringat atau 

pernapasan.    

c. proses pengeluaran zat sisa hasil metebolisme 

yang digunakan lagi oleh tubuh dan 

dikeluarkan bersama urin, keringat atau 

pernapasan.  

d.  proses pengeluaran zat berbentuk cairan 

hormon dan enzim oleh suatu kelenjar. 

e. Proses pengeluaran hormon yang dibutuhkan 

bagi tubuh. 

     B 

3 Menjelaskan pengertian 

organ ekskresi pada 

manusia. 

Paru-paru merupakan organ respirasi  dan ekskresi. 

Mengapa paru-paru disebut sebagai organ ekskresi  

a. Karena mengeluarkan  karbondioksida dan uap 

air  sisa  pembakaran bahan makanan. 

b. Karena menghasilkan empedu. 

c. Karena mengeluarkan keringat. 

     A 
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d. Karena mengeluarkan urin. 

e. Karena mengeluarkan oksigen dari dalam tubuh. 

4 Menjelaskan  penyebab jika 

zat sisa tidak dikeluarkan 

dari tubuh manusia. 

Zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan 

lagi oleh tubuh  harus dikeluarkan  dari tubuh karena... 

a. Dapat menguatkan jantung 

b. Dapat menginfeksi tubuh 

c. Dapat mengganggu pencernaan 

d. Dapat meracuni tubuh 

e. Dapat menjaga keseimbangan tubuh 

     D 

5 Menyebutkan struktur organ 

ekskresi pada manusia. 

Gambar berikut untuk soal nomor 5-6 

 

Tubulus kontortus proksimal dan lengkung henle 

ditunjukkan oleh nomor... 

a.  1 dan 5 

b.  2 dan 3 

c.  1 dan 2 

d.  1,2,3,4 

     E 
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e.  4 dan 8 

6 Menunjukkan bagian 

penyerapan  pada proses 

pembentukan urin pada 

ginjal. 

Reabsorbsi atau penyerapan kembali zat-zat yang 

masih digunakan oleh tubuh  berlangsung di bagian 

nomor... 

a. 5, 4, 3 dan 6 

b. 5, 4, 3 dan 1 

c. 5, 4, 8 dan 6 

d. 4, 5, 7 dan 10 

e. 3, 5, 4 dan 10 

     C 

7 Mengkategorikan  fungsi 

sistem ekskresi pada 

manusia. 

Data:  

1.  Menghasilkan cairan empedu 

2.  Menetralkan racun 

3.  Menyaring darah 

4.  Mengeluarkan minyak 

5.  Pengatur suhu tubuh 

Manakah pernyataan yang benar  tentang fungsi hati? 

a.  1 dan 2 

b.  2 dan 3   

c.  3 dan 4 

d.  4 dan 5 

e.  3 dan 2 

     A 

8 Member i label pada organ 

ekskresi pada manusia. 

Untuk nomor 8  perhatikan  gambar berikut ini! 

  

     D 
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Bagian korteks atau kulit ginjal dan medulla 

ditunjukkan oleh nomor... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 1 dan 4` 

e. 4 dan 3 

9 Mencontohkan  kelainan 

penyakit pada  ginjal sistem 

ekskresi pada manusia. 

Berikut ini yang merupakan kelainan penyakit pada 

ginjal adalah… 

a. Batu ginjal, nefritis,  diabetes mellitus, diabetes 

insipidus. 

b. Batu ginjal, nefritis,  diabetes mellitus, 

hepatitis. 

c. Batu ginjal, hepatitis, bronchitis, dan asma. 

d. Batu ginjal, hepatitis, albuminuria, dan kencing 

manis 

e. Batu ginjal, kanker, eksem, albuminuria dan 

edema. 

     A 
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10 Memberi label pada organ 

ekskresi pada manusia 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Lapisan tanduk ditunjukkan oleh  nomor... 

a.   3 

b.   4 

c.   5 

d.   6 

e.   7 

     C 

11 Menganalisis  alasan  

tentang  proses  ekskresi  

ikan laut  yang lebih cepat 

mengalami dehidrasi.  

Mengapa ikan air laut lebih mudah mengalami 

dehidrasi? 

a. Tubuh ikan air laut lebih cepat mengalami 

dehidrasi  karena urin yang dikeluarkan banyak. 

b. Tubuh ikan air laut tidak cepat mengalami 

kekurangan air atau dehidrasi  karena sedikit 

     C 
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menguluarkan urin dan tidak banyak meminum 

air. 

c. Tubuh ikan air laut lebih cepat mengalami 

kekurangan air atau dehidrasi  karena air  laut 

memiliki kadar garam yang lebih tinggi di 

bandingkan garam yang ada di dalam tubuh 

ikan laut. 

d. Tubuh ikan air laut lebih cepat mengalami 

kekurangan air atau dehidrasi  karena lebih 

banyak mengeluarkan urin. 

e. Tubuh ikan air laut lebih cepat mengalami 

kekurangan air atau dehidrasi  karena jumlah 

air yang dikeluarkan banyak sedangkan air 

yang diminum sedikit. 

 

12 Mencontohkan fungsi kulit 

pada manusia 

Cara kulit mengatur suhu tubuh  dengan... 

a. Mengeluarkan minyak 

b. Mengeluarkan keringat 

c. Mengeluarkan panas 

d. Menghasilkan pigmen  

e. Menghasilkan CO2 

     B 

13 Mengkategorikan fungsi 

sistem ekskresi pada kulit 

manusia. 

Data: 

1.  Mengeluarkan keringat 

2.  Tempat pembentukan vitamin A 

3.  Pengatur suhu tubuh 

     C 
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4.  Menghasilkan empedu 

5.  Tempat pembentukan vitamin D 

6.  Tempat penyimpanan lemak 

Manakah yang merupakan fungsi kulit? 

a. 1,2,3,4 

b. 2,3,4,5 

c. 1,3,5,6 

d. 2,4,5,6 

e. 4,3,2,6 

14 Mengurutkan proses 

pembentukan urin pada 

manusia. 

Bagaimanakah urutan jalannya urin  dari penyaringan 

sampai pengeluaran? 

a. Ginjal-ureter-uretra-kandung kemih 

b. Ginjal- kandung kemih- ureter- uretra 

c. Ureter-ginjal-kantung kemih-uretra 

d. Ginjal-kandung kemih-uretra—reter 

e. Ginjal – uretra-ereter- kandung kemih 

 

     B 

15 Menjelaskan  fungsi paru-

paru pada sistem ekskresi 

pada manusia. 

 

Dalam sistem  ekskresi paru-paru berfungsi sebagai…. 

a. Tempat pembentukan empedu 

b. Tempat pengeluaran H2Odan CO2 

c.  Mengendalikan hilangnya air di dalam tubuh 

dan menjaga suhu tubuh. 

d. Tempat menetralkan racun. 

e. Menjaga konsentrasi gula dalam darah. 

     B 

16 Mengurutkan proses jalur Berikut ini adalah bagian-bagian pada  ginjal:      C 
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yang dilalui urin pada saat 

penyaringan. 

1.  Tubulus kontortus proksimal 

2.  Kapsula bowman 

3.  Tubulus kontortus distal 

4.  Tubulus pengumpul (kolektivus) 

5.  Lengkung henle 

Urutan jalur yang dilalui urin saat  mengalami 

penyaringan adalah... 

a. 2,3,1,5,4 

b. 1,3,2,4,5 

c. 2,1,5,3,4 

d. 2,1,4,3,5 

e. 2,3,4,5,1 

17 Mengidentifikasi  kelainan 

penyakit pada organ ginjal 

manusia 

 Jika kamu membuat sebuah  Mind Map  seperti 

dibawah  ini, apa saja yang akan kamu  isi pada bagian 

yang kosong?  

 
a. Hepatitis dan  hepatitis A,B,C. 

b. Mellitus dan insipidus 

c. Mellitus dan kelenjar sebacea 

d. Insipidus dan insulin menurun 

     B 
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e. Melitus dan hormon ADH menurun 

18 Mencontohkan kelainan 

penyakit paru-paru pada 

manusia. 

Di bawah ini merupakan berbagai  penyakit yang 

menyerang sistem  ekskresi pada manusia: 

1.  Nefritis 

2.  Dermatitis 

3.  Hepatitis 

4.   Batu ginjal. 

5.  TBC 

Menghindari merokok dan sering  berjemur di pagi 

hari selama 25-30  menit merupakan ciri-ciri  upaya 

untuk  mencegah penyakit yang ditunjukkan nomor... 

a. 1 dan 4 

b. 2 

c. 3 

d. 3 dan 1 

e. 5 

     E 

19 

 

 

 

 

Menganalisis kelainan 

penyakit pada ginjal  yang 

terjadi pada organ ekskresi 

pada manusia. 

Segelas es teh manis di musim  kemarau menjadi 

tawaran yang sulit  ditolak karena dingin dan segarnya 

es  akan membawa kelegaan di tengah  dahaga. Di sisi 

lain para dokter  memperingatkan agar menghindari es  

teh sebagai pelepas dahaga. Hal ini  karena es teh akan 

memperburuk  kondisi orang yang beresiko batu  

ginjal. Mengapa demikian?  

a. Karena es teh mengandung oksalat  dalam 

konsentrasi tinggi yang  menjadi salah satu 

pemicu zat batu ginjal. 

     A 
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b. Karena es teh mengandung oksalat  dalam 

konsentrasi rendah yang  menjadi salah satu 

pemicu zat batu  ginjal. 

c. Karena es teh mengandung oksalat  dalam 

konsentrasi tinggi yang tidak  menjadi pemicu 

zat batu ginjal. 

d. Karena es teh mengandung oksalat  dalam 

konsentrasi rendah yang tidak  menjadi pemicu 

zat batu ginjal. 

e. Karena es teh tidak mengandung oksalat. 

20 Mendeteksi kelainan 

penyakit organ ekskresi 

pada manusia. 

Pak mul mengalami penyakit dengan ciri-ciri bagian 

bola mata berwarna kuning dan kuku jari berwarna 

kuning. Dokter menjelaskan bahwa warna kuning 

tersebut disebabkan oleh kandungan bilirubin dalam 

tubuh melebihi kapasitas normal. Berdasarkan 

keterangan tersebut penyakit yang diderita pak mul 

adalah…. 

a. Kulit penyakit kuning 

b. Kulit, hepatitis 

c. Kulit, hati 

d. Hati, penyakit kuning 

e. Penyakit kuning, paru-paru. 

 

     A 

21 Menganalisis kelainan 

penyakit pada organ 

Ekskresi merupakan proses  pengeluaran zat  sisa 

metabolisme yang  sudah tidak diperlukan lagi bagi 

tubuh  organisme. Ginjal, hati, paru-paru, dan  kulit 

     C 
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ekskresi pada manusia. merupakan organ-organ sistem  ekskresi pada manusia. 

Bagaimanakah jika ginjal tidak dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik maka jawaban yang paling tepat 

dibawah ini adalah…..  

a. Pengeluaran urin akan terhambat  dan tidak 

menimbulkan rasa nyeri. 

b. Urin masuk kembali ke dalam darah  dan 

penyerapan air terganggu. 

c. Zat-zat racun hasil metabolisme  tubuh terus 

bersirkulasi dalam darah  dan menumpuk di 

dalam tubuh  sehingga dapat menyebabkan  

kematian.  

d. Di dalam urin mengandung darah. 

e. Di dalam urin tidak mengandung garam dan 

darah. 

22 Menjelaskan  organ sekresi 

pada organ hati pada 

manusia. 

Hati  merupakan organ sekresi dalam tubuh kita. 

Mengapa hati  disebut sebagai organ sekresi? 

a. Karena hati menyekresi 600-100 ml cairan 

empedu  

b. Karena hati mengeluarkan air sisa pembakaran 

bahan makanan. 

c. Karena hati menghasilkan kelenjar mamae. 

d. Karena menghasilkan hormon 

e. Karena menghasilkan zat  tanduk 

 

     A 
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23 Menamai istilah dalam  

bahasa biologi. 

 

Bagian-bagian pada kulit yang ada di bagian dermis 

terdiri atas folikel rambut, saraf, pembuluh darah, 

kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Nama lain dari 

kelenjar minyak dan kelenjar keringat  dalam bahasa 

ilmiah adalah….. 

a. Granula dan epidermis 

b. Granula dan glandula 

c. Glandula sebacea dan dermis 

d. Glandula sebacea dan Glandula sudorifera 

e. Glandula dan endodermis. 

     D 

24 Memilih  zat yang 

dihasilkan oleh organ hati 

pada manusia 

Perhatikan zat-zat sisa metabolisme berikut! 

1. Karbondioksida 

2. Urea  

3. Ammonia 

4. Air 

5. Garam 

Zat metabolisme yang diekskresikan oleh organ hati 

terdapat pada nomor….. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 5 

 

     C 
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25 Mengkategorikan  fungsi 

hati organ ekskresi pada 

manusia. 

1. Menghasilkan cairan empedu 

2. Menawarkan racun 

3. Menyaring darah 

4. Mengeluarkan minyak 

5. Pengatur suhu tubuh 

Manakah  pernyataan yang benar tentang fungsi ginjal? 

a. 3  

b. 2  

c. 1  

d. 5  

e. 4  

     A 

26 Menentukan ciri-ciri 

kelainan penyakit pada 

manusia. 

 Jika terjadi kerusakan ginjal atau kerja ginjal  pada 

bagian glomerulus, dalam  urin akan terdapat….. 

a. Vitamin 

b. Protein 

c. Empedu 

d. Zat Warna 

e. Garam Mineral 

     B 

27 Menentukan proses jalan 

yang dilalui urin pada ginjal 

manusia. 

Urin sekunder merupakan hasil proses ekskresi dibawa 

oleh tubulus pengumpul (tubulus kolektivus) ke…. 

a. Korteks 

b. Medulla 

c. Uretra 

d. ureter 

e. kandung kemih 

     E 
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28 Mencirikan kelainan 

penyakit pada ginjal 

manusia. 

Pernyataan berikut merupakan ciri-ciri kelainan pada 

ginjal! 

1. Adanya albumin dan menghasilkan protein 

dalam urin  

2. Tidak menghasilkan urin sama sekali 

3. Urin yang dikeluarkan banyak dan encer 

4. Terjadi penimbunan air dikaki 

5. Urin mengandung gula 

Ciri-ciri gagal ginjal di tunjukkan pada nomor… 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

     B 

29 Menyebutkan organ-organ 

ekskresi pada manusia. 

Berikut yang temasuk alat-alat ekskresi adalah….. 

a. Kulit, ginjal, hati dan paru-paru 

b. Kulit, mata, jantung,kulit, paru-paru 

c. Kulit, hati, jantung, mata, dan usus halus 

d. Kulit, paru-paru, pankreas 

e. Hati, mata, jantung dan kelenjar hipofisis  

     A 

30 Mencontohkan penyebab 

kelainan penyakit pada 

ginjal. 

Perhatikan gambar berikut ini!      B 
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Gambar di atas merupakan salah satu penyakit pada 

ginjal yaitu batu ginjal. Penyebab pada penyakit ini 

disebabkan oleh…. 

a. Banyak nya air yang diminum 

b. Sering menaham  urin dan kurang minum 

c. Adanya infeksi bakteri tertentu pada 

glomerulus 

d. Kadar hormon insulin yang menurun. 

e. Jumlah ADH dalam tubuh seseorang menurun 

 

31 Membandingkan perbedaan 

antara ciri-ciri organ 

ekskresi pada ikan. 

 Berikut adalah pebedaan ikan air laut dengan ikan air 

tawar yang tepat adalah…. 

Ikan air laut Ikan air tawar 

a. Banyak 

mengeluarka

n urin 

Tidak banyak mengeluarkan 

urin 

     C 
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b. Tidak banyak 

minum air 

Banyak meminum air 

c. Sedikit 

mengeluarka

n urin. 

Banyak mengeluarkan urin. 

d. Tidak akan 

mengalami 

dehidrasi jika  

tidak 

meminum air 

Akan mengalami dehidrasi 

jika tidak banyak meminum 

air. 

e. Tidak 

kehilangan 

air karena 

proses 

penyerapan 

melalui 

osmosis. 

Kehilangan air karena 

proses osmosis. 

 

32 Menunjukkan  organ-organ  

ekskresi pada manusia. 

Organ utama sistem urinaria adalah…… 

a. Ginjal 

b. Usus 

c. Hati 

d. Paru-paru 

e. Ureter 

     A 

33 Mengemukakan fungsi hati  

pada organ ekskresi manusia 

Berikut fungsi  organ hati yang tepat, kecuali… 

a. Hati merupakan kelenjar terbesar terbesar 

dalam tubuh 

     E 
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b. Sebagai pusat metabolisme protein 

c. Sebagai tempat penghasil cairan empedu 

d. Sebagai tempat produksi protein plasma 

e. Sebagai tempat penyaringan darah 

 

34 Mengurutkan bagian-bagian 

kulit pada sistem eksresi 

manusia. 

Data: 

1. Endodermis 

2. Dermis 

3. Epidermis 

Urutan yang tepat tentang bagian-bagian kulit yang  

sesuai dengan pernyataan di atas adalah…. 

a. 1,2, dan 3 

b. 3, 2 dan 1  

c. 3, 1, dan 2 

d. 2, 1, dan 3 

e. 2, 3, dan 1 

     B 

35 Menentukan  zat yang 

dihasilkan oleh kulit  pada 

organ  ekskresi manusia. 

Zat yang dihasilkan oleh kulit adalah… 

a. Cairan empedu 

b. Cairan limfa 

c. CO2 

d. Urin 

e. Kelenjar keringat dan  kelenjar minyak 

     E 

 

36 Mengkategorikan 

komponen-komponen 

epidermis pada kulit organ 

Komponen epidermis adalah sebagai berikut: 

1. Stratum korneum 

  

  

  D 
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ekskresi pada manusia. 2. Stratum lusidum 

3. Kelenjar minyak 

4. Saraf  

5. Kelenjar hati 

6. Stratum granulosum 

Yang termasuk lapisan pada epidermis pada kulit 

adalah… 

a. 1, 2 dan 3 

b. 4, 5 dan 6 

c. 5 dan 6 

d. 1,2, dan 6 

e. 1, 2, dan 5 

37 Mengidentifikasi kelainan-

kelainan penyakit pada 

ginjal organ ekskresi pada 

manusia. 

Dibawah ini yang termasuk penyakit pada ginjal 

adalah…. 

a. Diabetes melitus, diabetes insipidus dan batu 

ginjal 

b. Diabetes melitus, bronchitis,  nefritis 

c. Diabetes melitus, penyakit kuning dan eksem 

d. Diabetes melitus, eksem dan anuria 

e. Diabetes melitus, hepatis A, dan hepatitis B 

     A 

38 Menyebutkan pengertian 

sistem ekskresi. 

Proses pengeluaran zat yang masih digunakan oleh 

tubuh kita adalah…. 

a. Ekskresi 

b. Defekasi 

c. Sekresi 

     C 
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d. Empedu  

e. Ekspirasi  

 

39 Merinci zat-zat yang 

dihasilkan urin primer 

proses pembentukan urin 

pada manusia. 

Yang  termasuk zat yang dihasilkan oleh urin primer 

dibawah ini yang paling tepat adalah… 

a. Asam amino, glukosa, vitamin, urea, ion 

anorganik dan garam  mineral 

b. Asam amino, garam mineral dan  vitamin  

c. Asam amino, empedu, glukosa, vitamin, urea, 

ion anorganik dan garam mineral 

d. Asam amino, glukosa dan vitamin 

e. Asam amino, garam dan ion anorganik 

     A 

40 Menyimpulkan efek yang 

terjadi  jika keringat 

dipengaruhi oleh suhu 

lingkungan. 

Cuaca yang panas memungkinkan kita mengeluarkan 

banyak keringat. Menurut anda bagaimana efek yang 

terjadi apabila seseorang mengeluarkan banyak 

keringat? 

a. Banyak urin yang dihasilkan 

b. Banyaknya garam yang diserap dalam darah 

c. Hilang atau berkurangnya kadar garam dalam 

darah 

d. Urin yang dikeluarkan lebih banyak 

e. Urin lebih pekat dan jernih 

     C 

  Total 10 20 5 5  

  Jumlah  soal  40 Soal 
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Lampiran 8 

SOAL PRETEST 

Pilihlah salah satu  jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d , e di bawah ini !!!!

1. Berikut ini adalah organ tubuh  

manusia:  

1.  Mata 

2.  Ginjal 

3.  Usus 

4.  Kulit 

5.  Paru-paru 

6.  Jantung 

7.  Hati 

8.  Pankreas 

Dari data tersebut, manakah yang  

merupakan  alat ekskresi? 

a.  1,3,6,8 

b.  2,4,5,7 

c.  1,2,3,4 

d.  5,6,7,8  

e.  3,6,7,8 

 Gambar berikut untuk soal nomor 2! 

 

 
2. Tubulus kontortus proksimal dan   

lengkung henle ditunjukkan oleh 

nomor... 

a.  1 dan 5 

b.  2 dan 3 

c.  1 dan 2 

d.  1,2,3,4 

e.  4 dan 8 

3. Organ utama sistem urinaria adalah… 

a. Ginjal 

b. Usus 

c. Hati 

d. Paru-paru 

e. Ureter 

 

 4.   Data:  

1.  Menghasilkan cairan empedu 

2.  Menetralkan racun 

3.  Menyaring darah 

4.  Mengeluarkan minyak 

5.  Pengatur suhu tubuh 

Manakah pernyataan yang benar  tentang 

fungsi hati? 

a.  1 dan 2 

b.  2 dan 3   

c.  3 dan 4 

d.  4 dan 5 

e.  3 dan 2 

Soal untuk nomor 5 perhatikan  gambar 

berikut ini! 

 

 
Bagian korteks atau kulit ginjal dan 

medulla ditunjukkan oleh nomor... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 1 dan 4` 

e. 4 dan 3 

6.  Perhatikan gambar di bawah ini! 
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Lapisan tanduk ditunjukkan oleh  nomor... 

a.   3 

b.   4 

c.   5 

d.   6 

e.   7 

 

7.   Data: 

1.  Mengeluarkan keringat 

2.  Tempat pembentukan vitamin A 

3.  Pengatur suhu tubuh 

4.  Menghasilkan empedu 

5.  Tempat pembentukan vitamin D 

6.  Tempat penyimpanan lemak 

Manakah yang merupakan fungsi kulit? 

a. 1,2,3,4 

b. 2,3,4,5 

c. 1,3,5,6 

d. 2,4,5,6 

e. 4,3,2,6 

 

8. Bagaimanakah urutan jalannya urin  

dari penyaringan sampai pengeluaran? 

a. Ginjal-ureter-uretra-kandung kemih 

b. Ginjal- kandung kemih- ureter- 

uretra 

c. Ureter-ginjal-kantung kemih-uretra 

d. Ginjal-kandung kemih-uretra—reter 

e. Ginjal – uretra-ereter- kandung 

kemih 

 

9. Jika terjadi kerusakan ginjal atau kerja 

ginjal  pada bagian glomerulus, dalam  

urin akan terdapat….. 

a. Vitamin 

b. Protein 

c. Empedu 

d. Zat Warna 

e. Garam Mineral 

 

10. Jika anda membuat sebuah  Mind Map  

seperti dibawah  ini, apa saja yang 

akan kamu  isi pada bagian yang 

kosong?  

 
a. Hepatitis dan  hepatitis A,B,C. 

b. Mellitus dan insipidus 

c. Mellitus dan kelenjar sudorifera 

d. Insipidus dan insulin menurun 

e. Melitus dan hormon ADH  

 

11. Hati  merupakan organ sekresi dalam 

tubuh kita. Mengapa hati  disebut 

sebagai organ  sekresi? 

a. Karena hati menyekresi 600-100 

ml cairan empedu  

b. Karena hati mengeluarkan air sisa 

pembakaran bahan makanan. 

c. Karena hati menghasilkan kelenjar 

mamae. 

d. Karena menghasilkan hormon 

e. Karena menghasilkan zat  tanduk 

 

12. Berikut adalah pebedaan ikan air laut 

dengan ikan air tawar yang tepat 

adalah…. 

 

Ikan Air Laut Ikan Air Tawar 

A. Banyak 

mengeluarkan 

urin 

Tidak banyak 

mengeluarkan 

urin 

B. Tidak banyak 

minum air 

Banyak meminum 

air 

C. Sedikit 

mengeluarkan 

urin. 

Banyak 

mengeluarkan 

urin. 

D. Tidak akan 

mengalami 

dehidrasi jika  

tidak 

Akan mengalami 

dehidrasi jika 

tidak banyak 

meminum air. 
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meminum air 

E. Tidak 

kehilangan air 

karena proses 

penyerapan 

melalui 

osmosis. 

Kehilangan air 

karena proses 

osmosis. 

 

13. Zat yang dihasilkan oleh kulit adalah... 

a. Cairan empedu 

b. Cairan limfa 

c. CO2 

d. Urin 

e. Keringat dan  kelenjar minyak 

 

14. Data: 

1. Endodermis 

2. Dermis 

3. Epidermis 

Urutan yang tepat tentang bagian-

bagian kulit dari bagian luar  yang  

sesuai dengan pernyataan di atas 

adalah…. 

a. 1,2, dan 3 

b. 3, 2 dan 1  

c. 3, 1, dan 2 

d. 2, 1, dan 3 

e. 2, 3, dan 1 

15. Mengapa ikan air laut lebih mudah 

mengalami dehidrasi? 

a. Tubuh ikan air laut lebih cepat 

mengalami dehidrasi  karena urin 

yang dikeluarkan banyak. 

b. Tubuh ikan air laut tidak cepat 

mengalami kekurangan air atau 

dehidrasi karena sedikit 

menguluarkan urin dan tidak 

banyak meminum air. 

c. Tubuh ikan air laut lebih cepat 

mengalami kekurangan air atau 

dehidrasi  karena air  laut memiliki 

kadar garam yang lebih tinggi di 

bandingkan garam yang ada di 

dalam tubuh ikan laut. 

d. Tubuh ikan air laut lebih cepat 

mengalami kekurangan air atau 

dehidrasi  karena lebih banyak 

mengeluarkan urin. 

e. Tubuh ikan air laut lebih cepat 

mengalami kekurangan air atau 

dehidrasi  karena jumlah air yang 

dikeluarkan banyak sedangkan air 

yang diminum sedikit. 

 

16. Berikut ini yang merupakan kelainan 

penyakit pada ginjal yang tepat 

adalah…. 

a. Batu ginjal, nefritis,  diabetes 

mellitus, diabetes insipidus. 

b. Batu ginjal, nefritis, diabetes 

mellitus, hepatitis. 

c. Batu ginjal, hepatitis, bronchitis, 

dan asma. 

d. Batu ginjal, hepatitis, albuminuria, 

dan kencing manis 

e. Batu ginjal, kanker, eksem, 

albuminuria dan edema. 

 

17. Cara kulit mengatur suhu tubuh   

dengan... 

a. Mengeluarkan minyak 

b. Mengeluarkan keringat 

c. Mengeluarkan panas 

d. Menghasilkan pigmen  

e. Menghasilkan CO2 

 

18.Ekskresi merupakan proses 

pengeluaran zat  sisa metabolisme 

yang  sudah tidak diperlukan lagi bagi 

tubuh  organisme. Ginjal, hati, paru-

paru, dan  kulit merupakan organ-

organ sistem  ekskresi pada manusia. 

Bagaimanakah jika ginjal tidak dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik 
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maka jawaban yang paling tepat 

dibawah ini adalah…..  

a. Pengeluaran urin akan terhambat  

dan tidak menimbulkan rasa nyeri. 

b. Urin masuk kembali ke dalam darah  

dan penyerapan air terganggu. 

c. Zat-zat racun hasil metabolisme  

tubuh terus bersirkulasi dalam darah  

dan menumpuk di dalam tubuh  

sehingga dapat menyebabkan  

kematian.  

d. Di dalam urin mengandung darah. 

e. Di dalam urin tidak mengandung 

garam dan darah. 

 

19.  Urin sekunder merupakan hasil proses 

ekskresi dibawa oleh tubulus 

pengumpul (tubulus kolektivus) ke…. 

a. Korteks 

b. Medulla 

c. Uretra 

d. ureter 

e. kandung kemih 

 

20. Berikut fungsi  organ hati yang tepat, 

kecuali… 

a. Hati merupakan kelenjar terbesar 

terbesar dalam tubuh 

b. Sebagai pusat metabolisme protein 

c. Sebagai tempat penghasil cairan 

empedu 

d. Sebagai tempat produksi protein 

plasma 

e. Sebagai tempat penyaringan darah 

 

21.  Proses pengeluaran zat yang masih 

digunakan oleh tubuh kita adalah…. 

a. Ekskresi 

b. Defekasi 

c. Sekresi 

d. Empedu  

e. Ekspirasi  

 

22. Yang  termasuk zat yang dihasilkan 

oleh urin primer dibawah ini yang 

paling tepat adalah… 

a. Asam amino, glukosa, vitamin, 

urea, ion anorganik dan garam  

mineral 

b. Asam amino, garam mineral dan  

vitamin  

c. Asam amino, empedu, glukosa, 

vitamin, urea, ion anorganik dan 

garam mineral 

d. Asam amino, glukosa dan vitamin 

e. Asam amino, garam dan ion 

anorganik 

 

23. Cuaca yang panas memungkinkan kita 

mengeluarkan banyak keringat. 

Menurut anda bagaimana efek yang 

terjadi apabila seseorang 

mengeluarkan banyak keringat? 

a. Banyak urin yang dihasilkan 

b. Banyaknya garam yang diserap 

dalam darah 

c. Hilang atau berkurangnya kadar 

garam dalam darah 

d. Urin yang dikeluarkan lebih 

banyak 

e. Urin lebih pekat dan jernih 

 

24. Yang dimaksud dengan sistem ekskresi 

adalah…. 

a. Proses pengeluaran zat yang 

dibutuhkan oleh tubuh 

b. proses pengeluaran zat sisa hasil 

metebolisme yang tidak digunakan 

lagi oleh tubuh dan  dikeluarkan 

bersama urin, keringat atau 

pernapasan.    

c. proses pengeluaran zat sisa hasil 

metebolisme yang digunakan lagi 

oleh tubuh dan dikeluarkan 

bersama urin, keringat atau 

pernapasan.  
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d.  proses pengeluaran zat berbentuk 

cairan hormon dan enzim oleh 

suatu kelenjar. 

e. Proses pengeluaran hormon yang 

dibutuhkan bagi tubuh. 

 

25.  Zat-zat sisa hasil metabolisme yang 

tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh  

harus dikeluarkan  dari tubuh karena... 

a. Dapat menguatkan jantung 

b. Dapat menginfeksi tubuh 

c. Dapat mengganggu pencernaan 

d. Dapat meracuni tubuh 

e. Dapat menjaga keseimbangan 

tubuh 

 

26. Data:  

1.  Menghasilkan cairan empedu 

2.  Menetralkan racun 

3.  Menyaring darah 

4.  Mengeluarkan minyak 

5.  Pengatur suhu tubuh 

Manakah pernyataan yang benar  tentang 

fungsi hati? 

a.  1 dan 2 

b.  2 dan 3   

c.  3 dan 4 

d.  4 dan 5 

e.  3 dan 2 

 

27.  Komponen epidermis adalah sebagai 

berikut: 

1. Stratum korneum 

2. Stratum lusidum 

3. Kelenjar minyak 

4. Saraf  

5. Kelenjar hati 

6. Stratum germinativum 

Yang termasuk komponen pada epidermis 

pada kulit adalah… 

a. 1, 2 dan 3 

b. 4, 5 dan 6 

c. 5 dan 6 

d. 1,2, dan 6 

e. 1, 2, dan 5 
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KUNCI JAWABAN 

 

 

NO Kunci 

jawaban 

1 B 

2 E 

3 A 

4 A 

5 D 

6 C 

7 C 

8 B 

9 B 

10 A 

11 A 

12 C 

13 C 

14 B 

15 C 

16 E 

17 B 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 A 

23 C 

24 B 

25 D 

26 A 

27 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

157 

 

Lampiran 9 

SOAL POSTTEST 

 

Pilihlah salah satu  jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d , e di bawah ini !!!!

1. Berikut ini adalah organ-organ  tubuh  

pada manusia:  

1.  Mata 

2.  Ginjal 

3.  Usus 

4.  Kulit 

5.  Paru-paru 

6.  Jantung 

7.  Hati 

8.  Pankreas 

Dari data tersebut, manakah yang bukan 

merupakan  alat ekskresi pada manusia? 

a.  1,3,4,5 

b.  1,3,6,8 

c.  1,2,3,4 

d.  5,6,7,8  

e.  3,6,7,8 

 Gambar berikut untuk soal nomor 2! 

 
Lengkung henle ditunjukkan oleh nomor... 

a.  1 dan 5 

b.  2 dan 3 

c.  1 dan 2 

d.  1,2,3,4 

e.  7 dan 8 

 

 

3. Organ utama sistem urinaria adalah… 

10) Ginjal 

11) Usus 

12) Hati 

13) Paru-paru 

14) Ureter 

4. Data:  

1.  Menghasilkan cairan empedu 

2.  Menetralkan racun 

3.  Menyaring darah 

4.  Mengeluarkan minyak 

5.  Pengatur suhu tubuh 

Manakah pernyataan yang benar  

tentang fungsi ginjal? 

a.  3 

b.  2   

c.  4 

d.  5 

e.  3 dan 2 

 

Soal untuk nomor 5 perhatikan  gambar 

berikut ini! 

 

 
Bagian medulla ginjal ditunjukkan oleh 

nomor... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 1 dan 4 

e. 4  
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6.  Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Lapisan tempat tumbuhnya rambut 

ditunjukkan oleh  nomor... 

a.   3 

b.   4 

c.   2 

d.   6 

e.   7 

 

7.   Data: 

1.  Mengeluarkan keringat 

2.  Tempat pembentukan vitamin A 

3.  Pengatur suhu tubuh 

4.  Menghasilkan empedu 

5.  Tempat pembentukan vitamin D 

6.  Tempat penyimpanan lemak 

Manakah yang merupakan fungsi kulit? 

a. 1,2,3,4 

b. 2,3,4,5 

c. 1,3,5,6 

d. 2,4,5,6 

e. 4,3,2,6 

 

8.    Bagaimanakah urutan jalannya urin  

dari penyaringan sampai pengeluaran? 

a. Ginjal-ureter-uretra-kandung kemih 

b. Ginjal- kandung kemih- ureter- 

uretra 

c. Ureter-ginjal-kantung kemih-uretra 

d. Ginjal-kandung kemih-uretra—reter 

e. Ginjal – uretra-ereter- kandung 

kemih. 

 

 

 

9. Jika kamu membuat sebuah  Mind Map  

seperti dibawah  ini, apa saja yang akan 

kamu  isi  pada bagian yang kosong?  

 
a. Hepatitis dan  hepatitis A,B,C. 

b. Mellitus dan insipidus 

c. Mellitus dan kelenjar sebacea 

d. Insipidus dan insulin menurun 

e. Melitus dan hormon ADH  

 

10. Hati  merupakan organ sekresi dalam 

tubuh kita. Mengapa hati  disebut 

sebagai organ sekresi? 

a. Karena hati menyekresi 600-100 

ml cairan empedu  

b. Karena hati mengeluarkan air sisa 

pembakaran bahan makanan. 

c. Karena hati menghasilkan kelenjar 

mamae. 

d. Karena menghasilkan hormon 

e. Karena menghasilkan zat  tanduk 

 

11. Perhatikan fungsi hati di bawah ini! 

1. Menghasilkan cairan empedu 

2. Menawarkan racun 

3. Menyaring darah 

4. Mengeluarkan minyak 

5. Pengatur suhu tubuh 

Manakah pernyataan yang benar tentang 

fungsi hati? 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 5 dan 1 

e. 4 dan 5 

 



159 

 

159 

 

12. Berikut adalah pebedaan ikan air laut 

dengan ikan air tawar yang tepat 

adalah…. 

Ikan air laut Ikan air tawar 

A. Banyak 

mengeluarkan 

urin 

Tidak banyak 

mengeluarkan 

urin 

B.Tidak banyak 

minum air 

Banyak 

meminum air 

C.Sedikit 

mengeluarkan 

urin. 

Banyak 

mengeluarkan 

urin. 

D. Tidak akan 

mengalami 

dehidrasi jika  

tidak meminum 

air 

Akan mengalami 

dehidrasi jika 

tidak banyak 

meminum air. 

E.Tidak kehilangan 

air karena proses 

penyerapan 

melalui osmosis. 

Kehilangan air 

karena proses 

osmosis. 

 

13. Berikut fungsi  organ ginjal yang 

tepat, kecuali… 

a. Ginjal merupakan penghasil  

kelenjar terbesar dalam tubuh 

b. Sebagai pusat metabolisme protein 

c. Sebagai tempat penghasil cairan 

empedu 

d. Sebagai tempat produksi protein 

plasma 

e. Sebagai tempat penyaringan darah. 

 

14. Data: 

1. Endodermis 

2. Dermis 

3. Epidermis 

Urutan yang tepat tentang bagian-bagian 

kulit bagian bawah  yang  sesuai dengan 

pernyataan di atas adalah…. 

a. 1,2, dan 3 

b. 3, 2 dan 1  

c. 2, 1, dan 3 

d. 3, 1, dan 2 

e. 2, 3, dan 1 

 

15. Mengapa ikan air laut lebih mudah 

mengalami dehidrasi? 

a. Tubuh ikan air laut lebih cepat 

mengalami dehidrasi  karena urin 

yang dikeluarkan banyak. 

b. Tubuh ikan air laut tidak cepat 

mengalami kekurangan air atau 

dehidrasi  karena sedikit 

menguluarkan urin dan tidak banyak 

meminum air. 

c. Tubuh ikan air laut lebih cepat 

mengalami kekurangan air atau 

dehidrasi  karena air  laut memiliki 

kadar garam yang lebih tinggi di 

bandingkan garam yang ada di 

dalam tubuh ikan laut. 

d. Tubuh ikan air laut lebih cepat 

mengalami kekurangan air atau 

dehidrasi  karena lebih banyak 

mengeluarkan urin. 

e. Tubuh ikan air laut lebih cepat 

mengalami kekurangan air atau 

dehidrasi  karena jumlah air yang 

dikeluarkan banyak sedangkan air 

yang diminum sedikit. 

 

16. Berikut ini yang merupakan kelainan 

penyakit pada ginjal adalah… 

a. Batu ginjal, nefritis, diabetes 

mellitus, diabetes insipidus. 

b. Batu ginjal, nefritis, diabetes 

mellitus, hepatitis. 

c. Batu ginjal, hepatitis, bronchitis, 

dan asma. 

d. Batu ginjal, hepatitis, albuminuria, 

dan kencing manis 

e. Batu ginjal, kanker, eksem, 

albuminuria dan edema. 
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17.Cara kulit mengatur suhu tubuh  

dengan... 

a. Mengeluarkan minyak 

b. Mengeluarkan keringat 

c. Mengeluarkan panas 

d. Menghasilkan pigmen  

e. Menghasilkan CO2 

 

18.Ekskresi merupakan proses 

pengeluaran zat  sisa metabolisme 

yang  sudah tidak diperlukan lagi 

bagi tubuh  organisme. Ginjal, hati, 

paru-paru, dan  kulit merupakan 

organ-organ sistem  ekskresi pada 

manusia. Bagaimanakah jika ginjal 

tidak dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik maka jawaban yang 

paling tepat dibawah ini adalah…..  

 

a. Pengeluaran urin akan terhambat  

dan tidak menimbulkan rasa 

nyeri. 

b. Urin masuk kembali ke dalam 

darah  dan penyerapan air 

terganggu. 

c. Zat-zat racun hasil metabolisme  

tubuh terus bersirkulasi dalam 

darah  dan menumpuk di dalam 

tubuh  sehingga dapat 

menyebabkan  kematian.  

d. Di dalam urin mengandung darah. 

e. Di dalam urin tidak mengandung 

garam dan darah. 

 

19.  Urin sekunder merupakan hasil proses 

ekskresi dibawa oleh tubulus 

pengumpul (tubulus kolektivus) ke…. 

a. Korteks 

b. Medulla 

c. Uretra 

d. ureter 

e. kandung kemih 

 

20. Berikut fungsi  organ hati yang tepat, 

kecuali… 

a. Hati merupakan kelenjar terbesar 

terbesar dalam tubuh 

b. Sebagai pusat metabolisme protein 

c. Sebagai tempat penghasil cairan 

empedu 

d. Sebagai tempat produksi protein 

plasma 

e. Sebagai tempat penyaringan darah 

 

21.  Proses pengeluaran zat yang masih 

digunakan oleh tubuh kita adalah…. 

a. Ekskresi 

b. Defekasi 

c. Sekresi 

d. Empedu  

e. Ekspirasi  

 

22. Yang  termasuk zat yang dihasilkan 

oleh urin primer dibawah ini yang 

paling tepat adalah… 

a. Asam amino, glukosa, vitamin, 

urea, ion anorganik dan garam  

mineral 

b. Asam amino, garam mineral dan  

vitamin  

c. Asam amino, empedu, glukosa, 

vitamin, urea, ion anorganik dan 

garam mineral 

d. Asam amino, glukosa dan vitamin 

e. Asam amino, garam dan ion 

anorganik 

 

23. Cuaca yang panas memungkinkan kita 

mengeluarkan banyak keringat. 

Menurut anda bagaimana efek yang 

terjadi apabila seseorang 

mengeluarkan banyak keringat? 

a. Banyak urin yang dihasilkan 

b. Banyaknya garam yang diserap 

dalam darah 
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c. Hilang atau berkurangnya kadar 

garam dalam darah 

d. Urin yang dikeluarkan lebih 

banyak 

e. Urin lebih pekat dan jernih 

 

 

24. Yang dimaksud dengan sistem ekskresi 

adalah…. 

a. Proses pengeluaran zat yang 

dibutuhkan oleh tubuh 

b. proses pengeluaran zat sisa hasil 

metebolisme yang tidak 

digunakan lagi oleh tubuh dan  

dikeluarkan bersama urin, 

keringat atau pernapasan.    

c. proses pengeluaran zat sisa hasil 

metebolisme yang digunakan lagi 

oleh tubuh dan dikeluarkan 

bersama urin, keringat atau 

pernapasan.  

d. proses pengeluaran zat berbentuk 

cairan hormon dan enzim oleh 

suatu kelenjar. 

e. Proses pengeluaran hormon yang 

dibutuhkan bagi tubuh. 

 

25.  Zat-zat sisa hasil metabolisme yang 

tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh  

harus dikeluarkan  dari tubuh karena... 

f. Dapat menguatkan jantung 

g. Dapat menginfeksi tubuh 

h. Dapat mengganggu pencernaan 

i. Dapat meracuni tubuh 

j. Dapat menjaga keseimbangan 

tubuh 

 

26. Data:  

1.  Menghasilkan cairan empedu 

2.  Menetralkan racun 

3.  Menyaring darah 

4.  Mengeluarkan minyak 

5.  Pengatur suhu tubuh 

Manakah pernyataan yang benar  tentang 

fungsi hati? 

a.  1 dan 2 

b.  2 dan 3   

c.  3 dan 4 

d.  4 dan 5 

e.  3 dan 2 

 

27.  Komponen epidermis adalah sebagai 

berikut: 

1. Stratum korneum 

2. Stratum lusidum 

3. Kelenjar minyak 

4. Saraf  

5. Kelenjar hati 

6. Stratum granulosum 

Yang termasuk lapisan  pada epidermis 

pada kulit adalah… 

a. 1, 2 dan 3 

b. 4, 5 dan 6 

c. 5 dan 6 

d. 1,2, dan 6 

e. 1, 2, dan 5
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KUNCI JAWABAN 

NO Kunci 

jawaban 

1 B 

2 E 

3 A 

4 A 

5 D 

6 C 

7 C 

8 B 

9 B 

10 A 

11 A 

12 C 

13 C 

14 B 

15 C 

16 A 

17 B 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 A 

23 C 

24 B 

25 D 

26 A 

27 D 

 

 

 

Lampiran 10 
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Tugas kelompok (LKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

1. Perhatikan gambar berikut! Skor 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perhatikan gambar berikut! Skor 15 

Nama anggota: 

 

 

Bagian nomor 1 adalah 

  

Bagian nomor 2 adalah 

 

Bagian nomor 3 adalah 

 

Bagian nomor 4 adalah 

 

Bagian nomor 5 adalah 

 

Jelaskan proses pembentukan urin 

sesuai yang terjadi pada struktur 

nefron  tersebut! 
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3. Perhatikan gambar berikut! Skor 15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tuliskan bagian sesuai 

dengan urutan gambar: 

1. 

2. 

3 

4 

5 

6 

b. sebutkan fungsi dari 

nomor 1 

a. Bagian nomor 1 adalah 

 

b. Bagian nomor 2 adalah 

 

c. Bagian nomor 3 adalah 

   

d. Bagian nomor 4 adalah 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN TUGAS KELOMPOK 

SISWA 

 

Total skor 

No soal Skor   NILAI 

1 20  

 Skor total x 10 2 15 

3 15 

TOTAL 50 

 

1.  Sruktur nefron 

Kunci jawaban: 

a.  Glomerulus  

b.  Kapsula bowman 

c.  Tubulus kontortus proksimal 

d.  Tubulus kontortus distal 

e.  Tubulus kolektivus (pengumpul) 

f.  Proses pembentukan urin : 

 

1. Proses filtrasi 

Filtrasi darah terjadi di glomerulus, yaitu kapiler darah yang bergelung-gelung di dalam 

kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel  endotelium sehingga memudahkan 

proses penyaringan. Selain itu, di  glomerulus juga terjadi pengikatan sel-sel darah, keping 

darah, dan  sebagian besar protein plasma agar tidak ikut dikeluarkan. Hasil proses  

infiltrasi ini berupa urine primer (filtrate  glomerulus) yang komposisinya mirip dengan 

darah, tetapi tidak mengandung protein. Di  dalam urine primer dapat ditemukan asam 

amino, glukosa, natrium,  kalium, ion-ion, dan garam-garam lainnya. 

 

2.  Proses reabsorbsi 

Proses reabsorpsi terjadi di dalam pembuluh (tubulus) proksimal.  Proses ini terjadi setelah 

urine primer hasil proses infiltrasi mengalir  dalam pembuluh (tubulus) proksimal. Bahan-

bahan yang diserap dalam  proses reabsorpsi ini adalah bahan-bahan yang masih berguna, 

antara  lain glukosa, asam amino, dan sejumlah besar ion-ion anorganik. Selain  itu, air 

yang terdapat dalam urine primer juga mengalami reabsorpsi  melalui proses osmosis, 

sedangkan reabsorpsi bahan-bahan lainnya  berlangsung secara transpor aktif. Proses 

penyerapan air juga terjadi di  dalam tubulus distal. Kemudian, bahan-bahan yang telah 

diserap  kembali oleh tubulus proksimal dikembalikan ke dalam darah melalui  

pembuluh kapiler yang ada di  sekeliling tubulus. Proses reabsorpsi ini juga terjadi di 

lengkung Henle,  khususnya ion natrium. Hasil proses  reabsorpsi adalah urine sekunder 

yang memiliki komposisi zat-zat  

penyusun yang sangat berbeda dengan urine primer. Dalam urine sekunder tidak ditemukan 

zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh dan  kadar urine meningkat dibandingkan di dalam 

urine primer. 

5 
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3.  Proses augmentasi 

Urine sekunder selanjutnya masuk ke tubulus kontortus distal dan  saluran pengumpul. Di 

dalam saluran ini terjadi proses penambahan zat-zat sisa yang tidak bermanfaat bagi tubuh. 

Kemudian, urine yang  sesungguhnya masuk ke kandung kemih (vesika urinaria) melalui  

ureter. Selanjutnya, urine tersebut akan dikeluarkan dari tubuh melalui  uretra. Urine 

mengandung urea, asam urine, amonia, dan sisasisa  

pembongkaran protein. Selain itu, mengandung zat-zat yang berlebihan  dalam darah, 

seperti vitamin C, obat-obatan, dan hormon serta garam-garam. 

 

 2 .  Struktur kulit. 

Kunci jawaban: 

a.  Kelenjar keringat 

b.  Akar rambut 

c.  Otot penggerak rambut 

d.  Lapisan malpighi 

e.  Lapisan tanduk 

f.  Kelenjar minyak 

g.  Menghasilkan keringat 

h.  Melumasi rambut dan kulit agar tidak kering 

 

3.Struktur ginjal. 

Kunci jawaban: 

a.  Korteks ginjal 

b.  Rongga ginjal (pelvis ginjal) 

c.  Ureter  

d.  Medula (sumsum ginjal) 
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LAMPIRAN 4 

 

a. Rekapan Hasil Uji Coba Instrument 

b. Uji Validitas 

c. Uji Reliabilitas 

d. Uji Tingkat Kesukaran 

e. Uji Daya Beda 

f. Perhitungan Manual  
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Lampiran 11 

Rekap Hasil Uji Coba Instrument Penelitian 

Butir Soal  :  40 

Jumlah Subjek  :  30 Peserta Didik 

Tempat  :  SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

Reliabilitas  : 0,85 

R  Tabel  : 0,361 

 

No Dp (%) Ket Reliabilitas Ket 
Kriteria 

Tk 
Tk Valid Kriteria Keputusan Ket 

1 37.50 Cukup  

 

0,85 

 

 

Mudah 80.00 0.538 Sedang Signifikan Dipakai 

2 50.00 Baik  Sedang 50.00 0.473 Sedang Signifikan Dipakai 

3 37.50 Cukup Sedang 50.00 0.133 
Sangat 

Rendah 
- 

Tidak 

Dipakai 

4 62.50 Baik Sedang 36.67 0.567 Sedang 
Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

5 75.00 
Sangat 

baik 
Sedang 60.00 0.533 Sedang 

Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

6 -25.00 
Sangat 

jelek  
Sukar 23.33 0.344 Rendah - 

Tidak 

Dipakai 

7 75.00 
Sangat 

baik 
Sedang 56.67 0.585 Sedang 

Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

8 62.50 Baik Sedang 66.67 0.569 Sedang 
Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

9 50.00 Baik Sedang 53.33 0.411 Sedang Signifikan Dipakai 

10 50.00 Baik Sedang 56.67 0.501 Sedang Sangat Dipakai 
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Signifikan 

11 62.50 Baik Sedang 50.00 0.380 Sedang Signifikan Dipakai 

12 37.50 Cukup Sedang 53.33 0.436 Sedang Signifikan Dipakai 

13 62.50 Baik Sedang 56.67 0.390 Sedang Signifikan Dipakai  

14 50.00 Baik Sedang 56.67 0.390 Sedang Signifikan Sedang 

15 0.00 Jelek Sedang 56.67 0.010 
Sangat 

Rendah 
- 

Tidak 

Dipakai 

16 0.00 Jelek Sedang 56.67 0.233 Rendah - 
Tidak 

Dipakai 

17 100.00 
Sangat 

baik 
Sedang 60.00 0.824 Tinggi 

Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

18 37.50 Cukup Sedang 60.00 0.139 Rendah - 
Tidak 

Dipakai 

19 12.50 Jelek Sedang 63.33 0.232 Rendah - 
Tidak 

Dipakai 

20 25.00 Cukup 

  

Sedang 56.67 0.232 Sedang - 
Tidak 

Dipakai 

21 62.50 Baik Sedang 40.00 0.608 Sedang 
Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

22 75.00 
Sangat 

baik 
Sedang 60.00 0.608 Sedang 

Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

23 12.50 Jelek Sedang 66.67 0.101 
Sangat 

Rendah 
- 

Tidak 

Dipakai 

24 25.00 Cukup Mudah 73.33 0.207  - Rendah - 
Tidak 

Dipakai 

25 37.50 Cukup Sedang 60.00 0.627 Sedang 
Sangat 

Signifikan 

Dipakai 
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26 75.00 
Sangat 

baik 
Sedang 60.00 0.519 Sedang 

Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

27 62.50 Baik Sedang 63.33 0.627 Sedang 
Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

28 25.00 Cukup Sedang 50.00 0.097 
Sangat 

rendah 
- 

Tidak 

Dipakai 

29 0.00 Jelek Sedang 36.67 0.023 
Sangat 

rendah 
- 

Tidak 

dipakai 

30 0.00 Jelek Sedang 63.33 0.110 Rendah - 
Tidak 

Dipakai 

31 37.50 Cukup Sedang 66.67 0.408 Sedang Signifikan Sedang 

32 50.00 Baik Sedang 53.33 0.537 sedang 
Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

33 75.00 
Sangat 

baik 
Sedang 53.33 0.529 Sedang 

Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

34 50.00 Baik Sedang 50.00 0.482 Sedang Signifikan Dipakai 

35 62.50 Baik Sedang 53.33 0.631 Sedang 
Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

36 75.00 
Sangat 

baik 
Mudah 70.00 0.629 Sedang 

Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

37 37.50 Cukup Sedang 56.67 0.262 Rendah - 
Tidak 

dipakai 

38 62.50 Baik Sedang 53.33 0.509 Sedang 
Sangat 

Signifikan 
Dipakai 

39 75.00 
Sangat 

baik 
Sedang 53.33 0.368 Sedang Signifikan Dipakai 

40 50.00 Baik  Sedang 50.00 0.388 Sedang Signifikan Dipakai 
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Kesimpulan: 

1. Perhitungan uji validitas instrument pada penelitian ini menggunakan bantuan software Anates versi 4.0.9. Berdasarkan 

hasil uji validitas butir soal tersebut, soal yang digunakan adalah soal yang masuk dalam kategori tinggi, sedang dan 2 

soal kriteria rendah dengan hasil validitas lebih besar dari r tabel.  

 

Nilai 

Validitas 
Kriteria Nomor Soal 

0,91-1,00 Sangat tinggi - 

0,61-0,80 Tinggi  17 

0,41-0,60 Sedang  1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. 

0,21-0,40 Rendah 6, 18, 19, 24, 30, 37. 

0,00-0,20 Sangat rendah 3, 15, 23, 28, 29. 

 

Soal 

Kognitif 

Keterangan Butir soal Jumlah 

Valid  1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

17,22,25,26,27,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 

27 

Tidak valid  3,6,15,16,18, 19,20,21,23,24,28,29,30,37 13 

 

Sumber: Data Terolah 

 

2. Perhitungan reliabilitas instrument pada penelitian ini menggunakan bantuan software Anates versi 4.0.9. Berdasarkan 

hasil perhitungan, reliabilitas instumen ini adalah 0,85 yang mana termasuk kedalam kriteria tinggi. 
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Reabilitas Kriteria 

0,00-0,20 Kecil 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,70 Sedang 

0,71-0,90 Tinggi 

0,91-1,00 Sangat Tinggi 

  

3. Perhitungan daya beda  instrument pada penelitian ini menggunakan bantuan software Anates versi 4.0.9. Berdasarkan 

hasil uji daya beda butir soal tersebut, soal yang digunakan adalah soal yang masuk dalam kriteria cukup, baik dan baik 

sekali. 

No Keterangan Daya Beda No Butir Soal 

1 Sangat jelek 0,00 

 

6 

2 Jelek  0,00 - 0,20 

 

15,16,29,30 

3 Cukup  0,21- 0,40 

 

1,3,12,18,20,24,25,28,31,37 

4 Baik  0,41- 0,70 

 

2,4,8,9,10,11,13,14,19,21,23,27,32,34,35,38,40 

5 Sangat baik  0,71 – 1,00 5,7,17,22,26,33,36,39 

 

 

4. Perhitungan uji tingkat kesukaran instrument pada penelitian ini menggunakan bantuan software Anates versi 4.0.9. 

Berdasarkan hasil uji tingkat kesukaran butir soal, soal yang digunakan adalah soal yang masuk dalam kategori mudah, 

sedang dan sukar. 

Nilai 

Validitas 
Kriteria Nomor Soal 

P<0,30 Sukar 6 
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0,30>P<0,70 
Sedang  4,5,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32

,33,34,35,37,38,39,40 

0,41-0,70 Mudah 1, 24, 36 

 

Berdasarkan pada tabel perhitungan tingkat kesukaran butir soal di atas menunjukkan bahwa hasil uji tingkat 

kesukaran dari 40 soal dihasilkan 17 soal berkriteria mudah dan 17 berkeriteria sedang dan soal yang berkeriteria sukar 

berjumlah satu sedangkan kriteria sangat mudah berjumlah 4 soal. 

Berdasarkan dari hasil perhitungan dari 40 soal yang telah diuji cobakan diperoleh hasil 13 diantaranya memiliki 

validitas yang rendah dan 27 memiliki tingkat valid yang bervariasi. Soal yang telah divalidasi menggunakan program 

anates akan digunakan untuk soal pretest dan posttest pada saat penelitian sebanyak 15 butir soal. 
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Reabilitas 
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Lampiran  

NOMOR SOAL YANG DIGUNAKAN 

INDIKATOR 
Nomor Butir Soal  Jumlah 

C1 C2 C3 C4  

b. Menyebutkan pengertian sekresi, defekasi, 

ekskresi. 

 

38(21) 

22(11), 

2(24), 

4(25) , 

7(26) 

  5 

c. Mendeskripsikan struktur organ  penyusun 

sistem  ekskresi pada manusia. 

1(1), 8(5), 

10(6), 32(3) 

 

13(7), 

14(8), 

25(4), 

35(13), 

12(17), 

33(20), 

36(27). 

 

34(14) 40(23) 

13 

d. Menjelaskan proses pembentukan urin pada 

ginjal dan mengetahui faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya urin. 

 

5(2) 39(22), 

 

27(19) 

 3 

e. Mencontohkan kelainan dan penyakit pada 

sistem ekskresi. 

 

17(10) 9(16) 26(9) 21(18) 

4 

f. Menganalis perbedaan antara sistem 

ekskresi pada ikan air tawar dan air laut. 

 31(12)  11(15), 
2 

Jumlah Total     27 
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Lampiran 16  

 

a. Manual Cara Menghitung Validitas 

Soal Nomor 1 

DIK  

∑x 24 ( Hasil Hilai Ganjil) 

∑ y 667 ( Hasil Nilai Genap) 

∑ x
2
 24 

∑ y
2 

16407 

∑xy 574 

 

 

 

      =  

      =  

     =  

     = 0,5388 (Valid) 

b. Manual Cara Menghitung Reliabilitas 

R11=  

       =  

       =  

       = 0,85 
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Keimpulan: dikatakan reliabel  jika berada pada daerah 0,70  

c. Manual Cara Menghitung Tingkat Kesukaran 

 

Soal Nomor 1   

 ==   = 0.8 (Mudah) 

 

d. Manual Cara Menghitung Daya Beda 

 

 

Soal  Nomor 1 

 = 37,50 (Sedang) 

Soal  Nomor 2 

 = 50,00 (Sedang) 
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LAMPIRAN  5 

 

a. Daftar nama kelas eksperimen dan kelas kontrol 

b. Data nilai pretest dan posttest  

c. Kriteria nilai kelas eksperimen dan kontrol  

d. Uji normalitas 

e. Uji homogenitas 

f. Uji t 

g. Nilai mind map perkelompok  
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Lampiran 17 

 

Daftar nama Kelas eksperimen 

Kelas XI IPA 1 

No NISN Nama Jenis Kelamin 

1 8120 AHMAD RAMDANI L 

2 8278 AHMAD RENALDO L 

3 8123 ANNISA GUSMIRNA P 

4 8124 ARIF IMAN PRADANA L 

5 8125 ARUWAN DIKY SAPUTRO L 

6 8126 BERNARD L 

7 8127 DESI NUR UTAMI P 

8 8128 DYAH SRI MULYANI P 

9 8129 EDOLA RATU P 

10 8130 FAUZIA SURYA KENCANA P 

11 8131 JOANNA ALVILIA P 

12 8132 KAMILIYAH P 

13 8133 LUKAS L 

14 8169 M REFLIRIO SYARHAN L 

15 8210 M. IQBAL HIDAYAHTULLAH L 

16 8134 MEGA SINTA  P 

17 8135 MEITA SARI P 

18 8137 PRISILIYA P 

19 8138 PUTRI OKTA NADIA P 

20 8139 REFDAN SYAHPUTRA L 

21 8140 RENDA ULY SIMBOLON P 

22 8348 RESTU DWIPA ARUNA T L 

23 8141 RIFALGI ANDRIANSYAH L 

24 8142 SEPTIA HANDAYANI P 

24 8186 THAMARDANA JAYA L 

26 8145 WIDIA P 

27 8146 YULIA NANDA PRATIWI P 

28 8147 YUNITA NILA SARI P 

29 8148 YUNITA VERONICA SITORUS P 

30 8149 ZELIN RULITA P 
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Lampiran 18 

Daftar nama Kelas Kontrol 

Kelas XI IPA 3 

 

No NISN Nama Jenis kelamin 

1 8189 AFRILIA SURYANI P 

2 8190 AMIE APRILIANDA P 

3 8191 ARISKA ANGGRAINY P 

4 8191 ARYA MAULANA SALEH L 

5 8345 BAYU RAMADHAN L 

6 8193 BILLA SHINTIA SYAFITRI P 

7 8196 DINA AYU PUTRI P 

8 8197 DIYAZ RACHMANINGTIYAS P 

9 8198 EKA YULIANA P 

10 8199 FARIS GHALIB ASLA L 

11 8200 GHOLIFAH P 

12 8201 HELEN AMILIA P 

13 8202 HERLENA DIAN SAPUTRI P 

14 8344 ILHAM WANDA IQBAL L 

15 8204 INDRI APRILIANTY P 

16 8205 IRNI SAVERA P 

17 8206 JEFRY MULIAWAN L 

18 8207 JIHAN CLAUDYA MONIKA P 

19 8208 KOKOH ILHAMSYAH L 

20 8209 M.  HERIANDI L 

21 8316 M. GILANG PRANATA L 

22 8212 MUHAMMAD FIQIH L 

23 8213 NANDA AULIA PRATIWI P 

24 8216 NOVITA PUTRI ANTINI P 

25 8217 OKI NOVANTO L 

26 8218 OKTAVIANI P 

27 8219 PRIMA AKBAR NUR MAULID L 

28 8220 PUTRI KIKI SUSHELA P 

29 8221 RAHMAWATI P 

30 8222 RIZKY MAHARDHIKA AJI L 
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Lampiran 19 

DATA NILAI PRETES DAN POSTTEST  KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

NO 
Kelas Ekperimen XI IPA 1 Kelas kontrol XI IPA 3 

Nama Siswa Pretest Postest Nama siswa Pretest Postest 

1 Ahmad Ramdani  20 73.33 Afrilia Suryani 20 40 

2 Ahmad Renaldo 20 80 Amie Aprilianda 33.33 60 

3 Annisa Gusmirna 26.67 93.33 Ariska Anggrainy 20 53.33 

4 Arif Iman Pradana 20 40 Arya Maulana  46.67 66.67 

5 Aruwan Diky  26.67 60 Bayu Ramadhan 33.33 40 

6 Bernard 26.67 80 Billa Shintia  53.33 66.67 

7 Desi Nur Utami 33.33 66.67 Dina Ayu Putri 33.33 46.67 

8 Dyah Sri Mulyani  60 73.33 Diyas Rachma 53.33 73.33 

9 Edola Ratu 53.33 73.33 Ekayuliana 33.33 40 

10 Fauzia Surya  40 60 Faris Ghalib Asla 40 66.67 

11 Joana Alvilia 33.33 93.33 Gholifah Helen  26.67 66.67 

12 Kamiliyah 53.33 80 Helen Amilia 26.67 66.67 

13 Lukas 40 53.33 Herlena Dian  40 60 

14 M.Reflirio Syarhan  53.33 73.33 Ilham Wanda Iqbal 53.33 66.67 

15 M.Iqbal  53.33 93.33 Indri Aprilianti 60 73.33 

16 Mega Sinta 60 80 Irni Savera 66.67 80 

17 Meita Sari 60 73.33 Jefry Muliawan 53.33 66.67 
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18 Prisilya 53.33 80 Jihan Claudia  53.33 73.33 

19 Putri Okta Nadia 40 93.33 Kokoh Ilhamsyah 60 73.33 

20 Refdan Syahputra 53.33 73.33 M.Heriandi 53.33 66.67 

21 Renda Uly  66.67 80 M.Gilang Pranata 53.33 66.67 

22 Restu Dwipa Aruna  60 93.33 Muhammad Fiqih 40 66.67 

23 Rifalgi Andriansyah  53.33 80 Nanda Aulia  20 66.67 

24 Septia Handayani 60 86.67 Novita Putri Antini 66.67 73.33 

25 Thamardana Jaya 53.33 86.67 Oki Novanto  53.33 73.33 

26 Widia 66.67 80 Oktaviani 20 46.67 

27 Yulia Nanda Pratiwi 40 86.67 Prima Akbar Nur  60 73.33 

28 Yunita Nila Sari  53.33 66.67 Putri Kiki Sushela 60 73.33 

29 Yunita Veronica  33.33 66.67 Rahmawati 66.67 80 

30 Zelin Rulita 66.67 80 Rizky Mahardhika  60 86.67 

 

Jumlah 

 

1379.98 2.300 
 

1359.98 1953.35 

Rata-Rata 

 
45.99 76.66 

 
45.33 65.11 
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Lampiran 20 

KRITERIA PENILAIAN KELAS EKSPERIMEN 

 

No Nama Siswa Pretest Kriteria Postest Kriteria 

1 Ahmad Ramdani  20 Sangat  Rendah 73.33 Tinggi 

2 Ahmad Renaldo 20 Sangat  Rendah 80 Tinggi 

3 Annisa Gusmirna 26.67 Rendah 93.33 Tinggi 

4 Arif Iman Pradana 20 Sangat  Rendah 40 Rendah 

5 Aruwan Diky Saputro 26.67 Rendah 60 Sedang 

6 Bernard 26.67 Rendah 80 Tinggi 

7 Desi Nur Utami 33.33 Rendah 66.67 Tinggi 

8 Dyah Sri Mulyani  60 Sedang 73.33 Tinggi 

9 Edola Ratu 53.33 Sedang 73.33 Tinggi 

10 Fauzia Surya Kencana 40 Rendah 60 Sedang 

11 Joana Alvilia 33.33 Rendah 93.33 Tinggi 

12 Kamiliyah 53.33 Sedang 80 Tinggi 

13 Lukas 40 Rendah 53.33 Sedang 

14 M.Reflirio Syarhan  53.33 Sedang 73.33 Tinggi 

15 M.Iqbal Hidayatullah 53.33 Sedang 93.33 Tinggi 

16 Mega Sinta 60 Sedang 80 Tinggi 

17 Meita Sari 60 Sedang 73.33 Tinggi 

18 Prisilya 53.33 Sedang 80 Tinggi 

19 Putri Okta Nadia 40 Rendah 93.33 Tinggi 

20 Refdan Syahputra 53.33 Sedang 73.33 Tinggi 

21 Renda Uly Simbolon  66.67 Tinggi 80 Tinggi 

22 Restu Dwipa Aruna T 60 Sedang 93.33 Tinggi 

23 Rifalgi Andriansyah  53.33 Sedang 80 Tinggi 

24 Septia Handayani 60 Sedang 86.67 Tinggi 

25 Thamardana Jaya 53.33 Sedang 86.67 Tinggi 

26 Widia 66.67 Tinggi 80 Tinggi 

27 Yulia Nanda Pratiwi 40 Rendah 86.67 Tinggi 

28 Yunita Nila Sari  53.33 Sedang 66.67 Tinggi 

29 

Yunita Veronica 

Sitorus 33.33 Rendah 66.67 Tinggi 

30 Zelin Rulita 66.67 Tinggi 80 Tinggi 

 
  1379.98   2299.98   

    45.9993 Sedang 76.666 Tinggi 
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Lampiran 21 

KRITERIA PENILAIAN KELAS KONTROL 

No Nama Siswa Pretest Kriteria Postest Kriteria 

1 Aprilia Suryani 20 Sangat  Rendah 40 Rendah 

2 Amie Aprilianda 33.33 Rendah 60 Sedang 

3 Ariska Anggrainy 20 Sangat  Rendah 53.33 Sedang 

4 Arya Maulana Saleh 46.67 Rendah 66.67 Tinggi 

5 Bayu Ramadhan 33.33 Rendah 40 Rendah 

6 Billa Shintia Syafitri 53.33 Sedang 66.67 Tinggi 

7 Dina Ayu Putri 33.33 Rendah 46.67 Sedang 

8 Diyas Rachmaningtiyas 53.33 Sedang 73.33 Tinggi 

9 Ekayuliana 33.33 Rendah 40 Rendah 

10 Faris Ghalib Asla 40 Rendah 66.67 Tinggi 

11 Gholifah Helen Amilia 26.67 Rendah 66.67 Tinggi 

12 Helen Amilia 26.67 Rendah 66.67 Tinggi 

13 Herlena Dian Saputri 40 Rendah 60 Sedang 

14 Ilham Wanda Iqbal 53.33 Sedang 66.67 Tinggi 

15 Indri Aprilianti 60 Sedang 73.33 Tinggi 

16 Irni Savera 66.67 Tinggi 80 Tinggi 

17 Jefry Muliawan 53.33 Sedang 66.67 Tinggi 

18 Jihan Claudia Monika 53.33 Sedang 73.33 Tinggi 

19 Kokoh Ilhamsyah 60 Sedang 73.33 Tinggi 

20 M.Heriandi 53.33 Sedang 66.67 Tinggi 

21 M.Gilang Pranata 53.33 Sedang 66.67 Tinggi 

22 Muhammad Fiqih 40 Rendah 66.67 Tinggi 

23 Nanda Aulia Pratiwi 20 Sangat  Rendah 66.67 Tinggi 

24 Novita Putri Antini 66.67 Tinggi 73.33 Tinggi 

25 Oki Novanto  53.33 Sedang 73.33 Tinggi 

26 Oktaviani 20 Sangat  Rendah 46.67 Rendah 

27 

Prima Akbar Nur 

Maulid 60 Sedang 73.33 Tinggi 

28 Putri Kiki Sushela 60 Sedang 73.33 Tinggi 

29 Rahmawati 66.67 Tinggi 80 Tinggi 

30 Rizky Mahardhika Aji 60 Sedang 86.67 Tinggi 

    1359.98   1953.35   

    45.3327 Sedang 65.1117 Tinggi 
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Lampiran 22 

PRETEST  UJI NORMALITAS KELAS  KONTROL 

xi-  x-  (x- )2 Kontrol X F Fk Z F(z) S(z) |f(z)-s(z)| 

-25.310333 -25.3103 640.6129734 20 20 4 4 -1.64021 0.05048 0.13333 0.082852 

-19.310333 -25.3103 640.6129734 20 26 2 6 -1.64021 0.05048 0.19355 0.143067 

-11.980333 -25.3103 640.6129734 20 33.33 4 10 -0.7763716 0.21876 0.32258 0.103816 

-5.3103333 -25.3103 640.6129734 20 40 3 13 -0.34413 0.36537 0.41935 0.053981 

1.35966667 -19.3103 372.8889734 26 46.67 1 14 0.08811162 0.53511 0.45161 0.083493 

8.01966667 -18.6403 347.4620268 26.67 53.33 8 22 0.51970519 0.69837 0.70968 0.011312 

14.6896667 -11.9803 143.5283868 33.33 60 5 27 0.9519468 0.82944 0.87097 0.04153 

21.3596667 -11.9803 143.5283868 33.33 66.67 3 30 0.9519468 0.82944 0.96774 0.138304 

 
-11.9803 143.5283868 33.33 

       

 
-11.9803 143.5283868 33.33 

      
 

 
-5.31033 28.19964011 40 

      
 

 
-5.31033 28.19964011 40 

      
 

 
-5.31033 28.19964011 40 

       

 
1.359667 1.848693444 46.67 

       

 
8.019667 64.31505344 53.33 

       

 
8.019667 64.31505344 53.33 

       

 
8.019667 64.31505344 53.33 

       

 
8.019667 64.31505344 53.33 

       

 
8.019667 64.31505344 53.33 

       

 
8.019667 64.31505344 53.33 

       

 
8.019667 64.31505344 53.33 

       

 
8.019667 64.31505344 53.33 
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14.68967 215.7863068 60 

       
 

14.68967 215.7863068 60 

       
 

14.68967 215.7863068 60 

       

 

14.68967 215.7863068 60 

       

 

14.68967 215.7863068 60 

    
  

 

 

21.35967 456.2353601 66.67 

       

 

21.35967 456.2353601 66.67 

       

 

21.35967 456.2353601 66.67 x bar 45.31033 Lhitung 0.143 
 

  

 

      S 15.43118 Ltabel 0.159 

   

 

jumlah 6906 1359.31 n 30 
  

   

 

s manual 15.17181828 
 

        

   

Kesimpulan : karena Lhitung ≤ Ltabel maka Ho diterima, artinya data berdistribusi normal 
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Lampiran 23 

PRETEST  UJI NORMALITAS KELAS EKSPERIMEN 

 

x-  (x- )2 xi-  Eksperimen X F Fk Z F(z) S(z) |f(z)-s(z)| 

-25.899 670.775 -25.999 20 20 3 3 -1.73 0.04146 0.1 0.05854 

-25.899 670.775 -19.999 20 26 3 6 -1.33 0.09113 0.2 0.10887 

-12.669 160.512 -12.669 20 33.33 3 9 -0.844956 0.19907 0.3 0.10093 

-19.199 368.614 25.0059 26.67 40 4 13 -0.400114 0.34454 0.43333 0.0888 

-19.199 368.614 23.33 26.67 53.33 9 22 0.4889045 0.68755 0.73333 0.04579 

-19.199 368.614 -5.9993 26.67 60 5 27 0.933747 0.82478 0.9 0.07522 

-12.499 156.233 7.33067 33.33 66.67 3 30 1.3785896 0.91599 1 0.08401 

-12.499 156.233 14.0007 33.33               

-12.499 156.233 20.6707 33.33 

       -12.499 156.233 
 

40 

       -12.499 156.233 
 

40 
       

-12.499 156.233 
 

40 
       

-5.9993 35.992 
 

40 
       

7.33067 53.7387 
 

53.33 
       

7.33067 53.7387 
 

53.33 

      
 

7.33067 53.7387 
 

53.33 

      
 

7.33067 53.7387 
 

53.33 

      
 

7.33067 53.7387 
 

53.33 
       

7.33067 53.7387 
 

53.33 
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7.33067 53.7387 
 

53.33 
       

7.33067 53.7387 
 

53.33 
       

7.33067 53.7387 
 

53.33 
       

14.0007 196.019 
 

60 
       

14.0007 196.019 
 

60 

 
      

14.0007 196.019 
 

60 

       14.0007 196.019 
 

60 

       -45.999 2115.94 

 

60 

    
  

 20.6707 427.276 
 

66.67 

       20.6707 427.276 

 

66.67 x bar 45.99933 Lhitung 0.109 

   20.6707 427.276 

 

66.67 S 14.99407 Ltabel 0.159 

   jumlah 8246.79 

 

1379.98 n 30 
  

   smanual 16.8633 

 
 

        

Kesimpulan : karena Lhitung ≤ Ltabel maka Ho diterima, artinya data berdistribusi normal 
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Lampiran 24 

 

POSTTEST UJI NORMALITAS KELAS EKSPERIMEN 

xi-  x-  (x- r)2 Eksperim X F Fk Z F(z) S(z) |f(z)-s(z)| 

-36.666 -36.666 1344.3956 40 40 1 1 -1.33382 0.0911 0.0333 0.0577987 

-23.336 -23.336 544.5689 53.33 53.33 1 2 -0.84496 0.1991 0.0667 0.1324009 

-16.666 -16.666 277.75556 60 60 2 4 -1.33382 0.0911 0.1333 0.0422013 

-9.996 -16.666 277.75556 60 66.67 3 7 -0.84496 0.1991 0.2333 0.0342657 

-3.336 -9.996 99.920016 66.67 73.33 7 15 -0.40011 0.3445 0.5 0.1554636 

3.334 -9.996 99.920016 66.67 80 8 23 0.93375 0.8248 0.7667 0.0581161 

10.004 -9.996 99.920016 66.67 86.67 3 25 1.37859 0.916 0.8333 0.082656 

16.664 -3.336 11.128896 73.33 93 5 30 1.37859 0.916 1 0.0840107 

 
-3.336 11.128896 73.33 

       

 
-3.336 11.128896 73.33 

       

 
-3.336 11.128896 73.33 

       

 
-3.336 11.128896 73.33 

       

 
-3.336 11.128896 73.33 

       

 
16.664 277.6889 93.33 

       

 
3.334 11.115556 80 

       

 
3.334 11.115556 80 
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3.334 11.115556 80 

  
  

  
 

 
3.334 11.115556 80 

  
     

 
3.334 11.115556 80 

      
 

 
3.334 11.115556 80 

      
 

 
3.334 11.115556 80 

      
 

 
3.334 11.115556 80 

      
 

 
3.334 11.115556 80 

    
  

 
 

10.004 100.08002 86.67 

    
  

 
 

10.004 100.08002 86.67 

    
  

 
 

10.004 100.08002 86.67 x bar 76.666 Lhitung 0.155 

   
 

16.664 277.6889 93.33 S 12.59411 Ltabel 0.159 

   
 

16.664 277.6889 93.33 n 30 
  

   
 

16.664 277.6889 93.33 
 

      
 

16.664 277.6889 93.33 

       
   

2299.98 

       
 

jumlah 4599.7335 
 

       
 

s manual 12.382425 

         

Kesimpulan : karena Lhitung ≤ Ltabel maka Ho diterima, artinya data berdistribusi normal 
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Lampiran 25 

 

POST TEST UJI NORMALITAS KELAS KONTROL 

x-  (x- )2 xi-  KONTROL X F Fk Z F(z) S(z) |f(z)-s(z)| 

-25.112 630.596 -25.112 40 40 3 3 -2.077233504 0.01889 0.1 0.08111 

-25.112 630.596 -18.442 40 46.67 2 5 -1.52549205 0.06357 0.16667 0.1030985 

-25.112 630.596 -11.782 40 53.33 1 7 -0.974577795 0.16488 0.23333 0.0684485 

-18.442 340.095 -5.1117 46.67 60 2 10 -0.844956374 0.19907 0.33333 0.1342657 

-18.442 340.095 1.55833 46.67 66.67 11 14 -0.400113787 0.34454 0.46667 0.1221303 

-11.782 138.808 8.21833 53.33 73.33 8 28 0.933747043 0.82478 0.93333 0.1085505 

-5.1117 26.1291 14.8883 60 80 1 29 1.37858963 0.91599 0.96667 0.0506773 

-5.1117 26.1291 21.5583 60 86.67 1 30 1.37858963 0.91599 1 0.0840107 

1.55833 2.4284 
 

66.67 
       

1.55833 2.4284 
 

66.67 
       

1.55833 2.4284 
 

66.67 
       

1.55833 2.4284 
 

66.67 
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1.55833 2.4284 
 

66.67 
       

1.55833 2.4284 
 

66.67 
       

1.55833 2.4284 
 

66.67 
       

1.55833 2.4284 
 

66.67 

  
  

  
 

1.55833 2.4284 
 

66.67 

  
  

  
 

1.55833 2.4284 
 

66.67 

  
     

1.55833 2.4284 
 

66.67 
      

 8.21833 67.541 
 

73.33 
      

 8.21833 67.541 
 

73.33 
      

 8.21833 67.541 
 

73.33 
      

 8.21833 67.541 
 

73.33 

    
  

 8.21833 67.541 
 

73.33 

    
  

 8.21833 67.541 
 

73.33 

    
  

 8.21833 67.541 
 

73.33 

       8.21833 67.541 
 

73.33 

       14.8883 221.662 
 

80 

       14.8883 221.662 
 

80 x bar 65.111667 Lhitung 0.134 

   21.5583 464.762 

 

86.67 S 12.088996 Ltabel 0.159 

   jumlah 4238.17 

 

1953.35 n 30 
  

   smanual 12.089 
   

       

Kesimpulan : karena Lhitung ≤ Ltabel maka Ho diterima, artinya data berdistribusi normal 
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Lampiran 26 

 

Contoh Perhitungan Pretest  Uji Normalitas Kelas Ekperimen 

 

1. Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2. Taraf Signifikasi 

α = 0.05 

3. Statistik uji yang digunakan 

a. Mengurutkan data 

b. Menentukan frekuensi masing-masing data 

X F 

40 3 

46.67 2 
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53.33 1 

60 2 

66.67 11 

73.33 8 

80 1 

86.67 1 

 

c. Menentukan frekuensi kumulatif 

X F Fk 

40 3 3 

46.67 2 5 

53.33 1 7 

60 2 10 

66.67 11 14 

73.33 8 28 

80 1 29 

86.67 1 30 

 

 

d. Menentukan nilai Z 

 

 =  =  = 65,11 

S =  

    =  

    = 12,088 

Z1 =  
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     =  

      = -2,07 

 

ZI      =  

     = -1.5254 

       =-  

      = -0.9745 

X F Fk Z 

40 3 3 -2.077233504 

46.67 2 5 -1.52549205 

53.33 1 7 -0.974577795 

60 2 10 -0.844956374 

66.67 11 14 -0.400113787 

73.33 8 28 0.933747043 

80 1 29 1.37858963 

86.67 1 30 1.37858963 

 

e. Menentukan nilai f(z) 

 

X F Fk Z F(z) 

40 3 3 -1.333816368 0.09113 

46.67 2 5 -0.844956374 0.19907 

53.33 1 7 -1.333816368 0.09113 

60 2 10 -0.844956374 0.19907 

66.67 11 14 -0.400113787 0.34454 
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73.33 8 28 0.933747043 0.82478 

80 1 29 1.37858963 0.91599 

86.67 1 30 1.37858963 0.91599 

 

 

 

f. Menentukan nilai s(z) 

s(z) =  

       =  = 0,1 

  =   = 0,1667 

X F Fk Z F(z) S(z) 

40 3 3 -2.077233504 0.01889 0.1 

46.67 2 5 -1.52549205 0.06357 0.16667 

53.33 1 7 -0.974577795 0.16488 0.23333 

60 2 10 -0.844956374 0.19907 0.33333 

66.67 11 14 0.128905112 0.55128 0.46667 

73.33 8 28 0.933747043 0.82478 0.93333 

80 1 29 1.37858963 0.91599 0.96667 

 

g. Menentukan nilai Li = |f(z) – s(z)| 

L1 = |0,0913-- 0,1| 

       = 0,0811 

 

L1 = |0.0667-0,063} 

 

     =0,103 
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X F Fk Z F(z) S(z) |f(z)-s(z)| 

40 3 3 -2.077233504 0.01889 0.1 0.08111 

46.67 2 5 -1.52549205 0.06357 0.16667 0.1030985 

53.33 1 7 -0.974577795 0.16488 0.23333 0.0684485 

60 2 10 -0.844956374 0.19907 0.33333 0.1342657 

66.67 11 14 0.128905112 0.55128 0.46667 -0.084617 

73.33 8 28 0.933747043 0.82478 0.93333 0.1085505 

80 1 29 1.37858963 0.91599 0.96667 0.0506773 

86.67 1 30 1.783302275 0.96273 1 0.0372686 

 

h. Menentukan nilai Lhitung 

Lhitung = Max |f(z) – s(z)  = 0,134 

i. Menentukan nilai Ltabel = L(α,n) = L(0.05,30) = 0.159 

j. Membandingkan Lhitung dan Ltabel 

Lhitung = 0,134 sedangkan Ltabel = 0.159 maka Lhitung < Ltabel 

4. Keputusan Uji: H0 diterima karena Lhitung < Ltabel:  (0,144< 0,159) 

5. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
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Lampiran 27 

                HOMOGENITAS  1 

 

No 
KELAS PRETES 

Eksperimen X-  (X- )^2 Kontrol X-  (X- )^2 

1 20 -26.4433 699.2498778 20 -25.3327 641.744 

2 20 -26.4433 699.2498778 33.33 -12.0027 144.064007 

3 26.67 -19.7733 390.9847111 20 -25.3327 641.744 

4 20 -26.4433 699.2498778 46.67 1.337333 1.78846044 

5 26.67 -19.7733 390.9847111 33.33 -12.0027 144.064007 

6 26.67 -19.7733 390.9847111 53.33 7.997333 63.9573404 

7 33.33 6.886667 47.42617778 33.33 -12.0027 144.064007 

8 60 13.55667 183.7832111 53.33 7.997333 63.9573404 

9 53.33 6.886667 47.42617778 33.33 -12.0027 144.064007 

10 40 -6.44333 41.51654444 40 -5.33267 28.4373338 

11 33.33 -13.1133 171.9595111 26.67 -18.6627 348.295127 

12 53.33 6.886667 47.42617778 26.67 -18.6627 348.295127 

13 40 -6.44333 41.51654444 40 -5.33267 28.4373338 

14 53.33 6.886667 47.42617778 53.33 7.997333 63.9573404 

15 53.33 6.886667 47.42617778 60 14.66733 215.130667 

16 60 13.55667 183.7832111 66.67 21.33733 455.281794 

17 60 6.886667 47.42617778 53.33 7.997333 63.9573404 

18 53.33 -6.44333 41.51654444 53.33 7.997333 63.9573404 

19 40 -6.44333 41.51654444 60 14.66733 215.130667 

20 53.33 6.886667 47.42617778 53.33 7.997333 63.9573404 

21 73.33 26.88667 722.8928444 53.33 7.997333 -43.259333 

22 60 13.55667 183.7832111 40 7.997333 -43.259333 

23 53.33 6.886667 47.42617778 20 -25.3327 -76.589333 

24 60 13.55667 183.7832111 66.67 21.33733 -29.919333 

25 53.33 6.886667 47.42617778 53.33 7.997333 -43.259333 

26 73.33 26.88667 722.8928444 20 -25.3327 -76.589333 

27 40 -6.44333 41.51654444 60 14.66733 -36.589333 

28 53.33 6.886667 47.42617778 60 14.66733 -36.589333 

29 33.33 -13.1133 171.9595111 66.67 21.33733 455.281794 

30 66.67 20.22667 409.1180444 60 14.66733 215.130667 

              

∑X 1393.3   6886.503867 1359.98   4168.64238 

 46.4433333     45.33267     

Si^2 237.465651     143.7463     

S 15.4099205     11.98942     

Fhitung 1.652           

Ftabel 1.854           
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Lampiran 28 

                  HOMOGENITAS 2 

 

No 
KELAS POSTES 

x kontrol X-  (X- )^2 x eksperimen X-  (X- )^2 

1 40 -25.1117 630.5958028 73.33 -3.336 11.128896 

2 60 65.11167 4239.529136 80 3.334 11.115556 

3 53.33 -11.7817 138.8076694 93.33 16.664 277.688896 

4 66.67 1.558333 2.428402778 40 -36.666 1344.395556 

5 40 -25.1117 630.5958028 60 -16.666 277.755556 

6 66.67 1.558333 2.428402778 80 3.334 11.115556 

7 46.67 -18.4417 340.0950694 66.67 -9.996 99.920016 

8 73.33 8.218333 67.54100278 73.33 -3.336 11.128896 

9 40 -25.1117 630.5958028 73.33 -3.336 11.128896 

10 66.67 1.558333 2.428402778 60 -16.666 277.755556 

11 66.67 1.558333 2.428402778 73.33 -3.336 11.128896 

12 66.67 1.558333 2.428402778 80 3.334 11.115556 

13 60 -5.11167 26.12913611 53.33 -23.336 544.568896 

14 66.67 1.558333 2.428402778 73.33 -3.336 11.128896 

15 73.33 8.218333 67.54100278 93.33 16.664 277.688896 

16 80 14.88833 221.6624694 80 3.334 11.115556 

17 66.67 8.218333 67.54100278 73.33 -3.336 11.128896 

18 73.33 8.218333 67.54100278 80 3.334 11.115556 

19 73.33 8.218333 67.54100278 93.33 16.664 277.688896 

20 66.67 1.558333 2.428402778 93.33 16.664 277.688896 

21 66.67 1.558333 2.428402778 80 3.334 11.115556 

22 66.67 1.558333 2.428402778 93.33 16.664 277.688896 

23 66.67 1.558333 2.428402778 80 3.334 11.115556 

24 73.33 8.218333 67.54100278 86.67 10.004 100.080016 

25 73.33 8.218333 67.54100278 86.67 10.004 100.080016 

26 46.67 -18.4417 340.0950694 80 3.334 11.115556 

27 73.33 8.218333 67.54100278 86.67 10.004 100.080016 

28 73.33 8.218333 67.54100278 66.67 -9.996 99.920016 

29 80 14.88833 221.6624694 66.67 -9.996 99.920016 

30 86.67 21.55833 464.7617361 80 3.334 11.115556 

              

∑X 1953.35   8516.683217 2299.98   4599.73352 

 65.111667     76.666     

Si^2 293.67873     158.6115     

S 17.137057     12.59411     

Fhitung 1.852           

Ftabel 1.854           
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Lampiran 29 

 

 

Perhitungan Homogenitas Data 

 

 

a. Menentukan nilai varians : 

S
2
 = = =  158.6115 

S
2
 = =  = 293.67873 

b. Menentukan nilai Fhitung : 

Fhitung =  =  = 1,652 

 

c. Menentukan nilai Ftabel : 

Ftabel = F1/2α (30-1, 30-1) = 1,854 

d. Kesimpulan : karena Fhitung < Ftabel, keputusan uji H0 diterima artinya data berasal dari 

varians yang sama. 
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Lampiran 30 

UJI  T KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

PRETEST 

   Eksperimen Kontrol 

   20 20  46.44333333 45.3326667 

20 33.33 n 30 30 

26.67 20 s 15.70559297 15.4027317 

20 46.67 s^2 246.6656506 237.244144 

26.67 33.33 n-1 29 29 

26.67 53.33 n1+n2-2 58 58 

33.33 33.33 

   60 53.33 S gabungan 241.9548975 

 53.33 33.33 

   40 40 (1/n1 +1/n2) 0.066666667 

 33.33 26.67 

 

4.016257773 

 53.33 26.67 Thitung 2,76542675 

 40 40 Ttabel 2,001717468 

 53.33 53.33 

   53.33 60 

   60 66.67 

   60 53.33 

   53.33 53.33 

   40 60 

   53.33 53.33 

   73.33 53.33 

   60 40 

   53.33 20 

   60 66.67 

   53.33 53.33 

   73.33 20 

   40 60 

   53.33 60 

   33.33 66.67 

   66.67 60 
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Lampiran 31 

 

POSTTEST 

   Eksperimen Kontrol 

   73.33 40  76.666 65.11167 

80 60 N 30 30 

93.33 53.33 S 12.59411 12.089 

40 66.67 si^2 158.6115 146.1438 

60 40 n-1 29 29 

80 66.67 n1+n2-2 58 58 

66.67 46.67 

   73.33 73.33 S gabungan 152.3777 

 73.33 40 (1/n1 +1/n2) 0.066667 

 60 66.67 

 

3.187242 

 93.33 66.67 Thitung 3.625183 

 80 66.67 Ttabel 2.001717 

 53.33 60 

   73.33 66.67 

   93.33 73.33 

   80 80 

   73.33 66.67 

   80 73.33 

   93.33 73.33 

   73.33 66.67 

   80 66.67 

   93.33 66.67 

   80 66.67 

   86.67 73.33 

   86.67 73.33 

   80 46.67 

   86.67 73.33 

   66.67 73.33 

   66.67 80 

   80 86.67 
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Kesimpulan: 

(UJI DUA PIHAK) 

      

Ho 

Tidak ada perbedaan hasil belajar kelas kontrol dan kelas 

eksperimen 

 H1 Ada perbedaan hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen 

  

Thitung  < Ttabel maka Haditolak dan Ho diterima : Pretest 

Thitung  > Ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima: Posttest 
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Lampiran 32 

Manual Cara Menghitung Uji T Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Langkah pertama : Menentukan hipotesis 

H0     : μ1 ≤ μ2 (Rata-rata hasil belajar kognitif  siswa peserta didik mendapat pembelajaran 

melalui strategi joyfull learning dengan mind map kurang dari atau sama dengan rata-

rata kemampuan hasil belajar kognitif peserta didik yang tidak mendapatkan 

pembelajaran tersebut). 

H1    : μ1 > μ2 (Rata-rata hasil belajar kognitif biologi siswa yang mendapat pembelajaran 

melalui strategi joyfull learning dengan mind map lebih baik dari rata-rata hasil belajar 

kognitif biologi siswa yang tidak mendapatkan pembelajaran tersebut).        

 

Langkah kedua : Mencari nilai  

Dimana cara mencari : 

1 = 76.666 

2 = 65,112 

S1
2
 =  = 158.6115 

S2
2
 =  = 146.1438 

n-1             =29 
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n1+n2-2    = 58 

Masuk keperhitungan thitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,633 

 

ttabel = t (α,n1 + n2 -2) = t (0.05,58) = 2.0001 

 

Kesimpulan : Jika |thitung| > ttabel, maka H0 ditolak  dan berarti Ha diterima (Menggunakan Uji dua 

pihak) artinya terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan hasil belajar kognitif  peserta didik 

dengan menggunakan strategi joyfull learning dengan mind map. 
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Lampiran 33 

 

PERHITUNGAN PERKELOMPOK PEMBUATAN MAPPING 

  Kelompok 1 

  No Nama Hasil Presentase 

1 Muhammad Iqbal 

79 65 

2 Meita Sari 

3 Prisilia 

4 Putri Okta Nadia 

5 Refdan Syahputra 

6 Renda Uli.S 

 

 

Kelompok 2 
  

No Nama Hasil Presentase 

1 Arif Iman 

94 78 

2 Aruwan Diky Saputra 

3 Bernard 

4 Kamiliyah 

5 Mega Sinta 

6 M. Reflirio 

 

 

Kelompok 3 
  

No Nama Hasil Presentase 

1 Fauzia Surya Kencana 

100 83 

2 Joana Alvilia 

3 Julian 

4 Yunita Nilasari 

5 Yunita Veronica 

6 Zelin Rulita 

 

 

 

 

 

Kelompok 4 
  

No Nama Hasil Presentase 

1 Ahmad Ramdani 

95 79 
2 Ahmad Renaldo 

3 Annisa Gusmirna 

4 Edola Ratu 
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5 Diah Srimulyani 

6 Lukas 

 

 

Kelompok 5 
  

No Nama Hasil Presentase 

1 Restu 

102 85 

2 Rifalgi Andriansyah 

3 Septia Handayani 

4 Thamardana Jaya 

5 Widia 

6 Yulia Nanda Pratiwi 

 

Kelompok Presentase Kriteria 

1 65 Tinggi 

2 78 Tinggi 

3 83 Tinggi 

4 79 Tinggi 

5 85 Tinggi 

Rata-Rata 78 Tinggi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100% 
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Lampiran 34 

Tabel Liliefors 
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Lampiran 35 
Distribusi Nilai Ftabel 

Tabel nilai kritis distribusi F pada 5% 
 

df 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120  

1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234.0 236.8 218.9 240.5 241.9 243.9 245.9 248.0 249.1 250.1 251.1 252.2 253.3 254.3 

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.41 19.43 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 8.53 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.62 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 4.36 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70 3.67 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27 3.23 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.22 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97 2.93 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.40 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.30 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 1.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25 2.21 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.18 2.13 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11 2.07 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06 2.01 

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01 1.96 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.92 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 1.88 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.28 2.20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90 1.84 

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.25 2.18 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81 

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.78 

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.20 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76 

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71 

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.15 2.07 1.99 1.95 1.90 1.85 1.80 1.75 1.69 

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.13 2.06 1.97 1.93 1.88 1.84 1.79 1.73 1.67 

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.12 2.04 1.96 1.91 1.87 1.82 1.77 1.71 1.65 

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.10 2.03 1.94 1.90 1.85 1.81 1.75 1.70 1.64 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62 

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.00 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51 

60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.92 1.84 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39 

120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96 1.91 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.50 1.43 1.35 1.25 

 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.83 1.75 1.67 1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1.00 
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Lampiran 36 

Distribusi Nilai L Tabel 

N α = 0.20 α = 0.15 α = 0.10 α = 0.05 α = 0.01 

6 0.2694 0.2816 0.2982 0.3245 0.3728 

7 0.2521 0.2641 0.2802 0.3041 0.3504 

8 0.2387 0.2502 0.2649 0.2875 0.3331 

9 0.2273 0.2382 0.2522 0.2744 0.3162 

10 0.2171 0.2273 0.2410 0.2616 0.3037 

11 0.2080 0.2179 0.2306 0.2506 0.2905 

12 0.2004 0.2101 0.2228 0.2426 0.2812 

13 0.1932 0.2025 0.2147 0.2337 0.2714 

14 0.1869 0.1959 0.2077 0.2257 0.2627 

15 0.1811 0.1899 0.2016 0.2196 0.2545 

16 0.1758 0.1843 0.1956 0.2128 0.2477 

17 0.1711 0.1794 0.1902 0.2071 0.2408 

18 0.1666 0.1747 0.1852 0.2018 0.2345 

19 0.1624 0.1700 0.1803 0.1965 0.2285 

20 0.1589 0.1666 0.1764 0.1920 0.2226 

25 0.1429 0.1498 0.1589 0.1726 0.2010 

30 0.1315 0.1378 0.1460 0.1590 0.1848 

31 0.1291 0.1353 0.1432 0.1559 0.1820 

32 0.1274 0.1336 0.1415 0.1542 0.1798 

33 0.1254 0.1314 0.1392 0.1518 0.1770 

34 0.1236 0.1295 0.1373 0.1497 0.1747 

35 0.1220 0.1278 0.1356 0.1478 0.1720 

36 0.1203 0.1260 0.1336 0.1454 0.1695 

37 0.1188 0.1245 0.1320 0.1436 0.1677 

38 0.1174 0.1230 0.1303 0.1421 0.1653 

39 0.1159 0.1214 0.1288 0.1402 0.1634 

40 0.1147 0.1204 0.1275 0.1386 0.1616 

41 0.1131 0.1186 0.1258 0.1373 0.1599 

42 0.1119 0.1172 0.1244 0.1353 0.1573 

43 0.1106 0.1159 0.1228 0.1339 0.1556 

44 0.1095 0.1148 0.1216 0.1322 0.1542 

45 0.1083 0.1134 0.1204 0.1309 0.1525 

46 0.1071 0.1123 0.1189 0.1293 0.1512 

47 0.1062 0.1113 0.1180 0.1282 0.1499 

48 0.1047 0.1098 0.1165 0.1269 0.1476 

49 0.1040 0.1089 0.1153 0.1256 0.1463 

50 0.1030 0.1079 0.1142 0.1246 0.1457 

Sumber: Novalia dan Muhammad Syazali. 2014. Olah Data Penelitian Pendidikan. Lampung. Aura Untuk  maka 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 



211 

 

211 

 

KELAS EKSPERIMEN 
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KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 



210 

 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIND MAP PESERTA DIDIK 



211 

 

211 

 

Lampiran 

Kelompok 1 

 

Keterangan Perhitungan:  

Konsep  : 4 x 2 

Tingkatan  : 2 x 5 

Kaitan silang  : 0 

Gambar  : 4 x 5 

Warna    : 8 x 5 

Contoh  : 1 x 1 
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Lampiran 

      Kelompok 2 

 

 

Keterangan Perhitungan:  

Konsep  : 4 x 2 

Tingkatan   : 3 x 5 

Kaitan silang : 0 

Gambar  : 5 x 5 

Warna    : 9 x 5 

Contoh   : 1 x 1 
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Lampiran 

Kelompok 3 

 

Keterangan Perhitungan: 

Konsep  : 4 x 2 

Tingkatan  : 3 x 5 

Kaitan silang  0 

Gambar  : 5 x 5 

Warna    :10 x 5 

Contoh   :2 x 1 
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Lampiran 

Kelompok 4 

 

Keterangan Perhitungan:  

Konsep  : 4 x 2 

Tingkatan  : 4 x 5 

Kaitan silang  : 0 

Gambar  : 3 x 5 

Warna    : 10 x 5 

Contoh  : 1 x 1 
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lampiran 

Kelompok 5 

 

Keterangan perhitungan:  

 

Konsep  : 3 x 2 

Tingkatan   : 3 x5 

Kaitan silang  : 0 

Gambar  : 4 x 5 

Warna    : 12 x 5 

Contoh  :  1 x 1 
 

 



199 

 

199 

 

 

 



 

 

 

 

 


