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ABSTRAK 
 

 
Berdasarkan hasil obsevasi awal kelas XI SMA Negeri 4 dan SMAIT 

Hidayatullah Semarang memiliki latar belakang asal sekolah yang berbeda. Sebagian 
besar siswa SMA Negeri 4 berasal dari SMP negeri dan melalui proses seleksi, sedangkan 
siswa SMAIT Hidayatullah sebagian besar berasal dari SMP swasta. Rata-rata NEM 
tertinggi siswa baru di SMA Negeri 4 adalah 9,07 sedangkan yang terendah adalah 7,08. 
Sedangkan di SMAIT Hidayatullah rata-rata NEM tertinggi adalah 8,65 dan terendah 
5,01. SMA Negeri 4 bersifat heterogen dilihat dari sisi agama yang dipeluk oleh para 
siswanya, dan pelajaran agama yang diterima siswa adalah 2 jam perminggu. Sedangkan 
seluruh siswa SMAIT Hidayatullah adalah muslim, dan pelajaran agama disampaikan 
sebanyak 9 jam perminggu. Berdasarkan perbedaan tersebut peneliti ingin mengetahui 
apakah pendekatan SETS pada materi yang dipelajari dapat  memunculkan sikap yang 
berbeda di kedua sekolah tersebut. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
pengetahuan sikap siswa terhadap materi Reproduksi Manusia yang disampaikan dengan 
pendekatan SETS di kedua sekolah tersebut. Penelitian dilaksanakan pada kelas XI IPA 5 
SMA Negeri 4 dan kelas XI IPA 2 SMAIT Hidayatullah pada tahun ajaran 2005/2006. 
Penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pengetahuan sikap terhadap 
materi Reproduksi Manusia dan pembelajarannya, diantara siswa di kedua sekolah 
tersebut, dimana siswa SMAIT Hidayatullah memiliki persentase sikap sangat positif 
sebesar 76 %, yang lebih tinggi dari persentase siswa SMA Negeri 4, yaitu 68,75%.  
Selain itu tingkat keaktifan siswa SMAIT Hidayatullah lebih tinggi daripada siswa SMA 
Negeri 4. Rata-rata hasil belajar di kelas XI IPA 5 SMA Negeri 4 adalah 70,27 dan rata-
rata-rata hasil belajar di kelas XI IPA 2 SMAIT Hidayatullah adalah 70,88. Siswa SMA 
Negeri 4 memiliki persentase ketuntasan belajar sebesar 83,3% lebih tinggi  dibandingkan 
siswa SMAIT Hidayatullah sebesar 80%. Dapat disimpulkan kedua kelas tersebut setara 
dalam bidang akademik. 

Penerapan pendekatan SETS pada materi Reproduksi Manusia memunculkan 
sikap yang berbeda pada siswa SMA Negeri 4 dan SMAIT Hidayatullah Semarang. Saran 
yang dapat disampaikan adalah, pada konsep pelajaran yang dapat dikaitkan dengan nilai 
moral dan agama, guru hendaknya dapat menyisipkan nilai-nilai tersebut karena hal ini 
dapat membantu membentuk sikap positif pada siswa. 
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MOTTO  DAN  PERSEMBAHAN 
 
 

Motto  

• Laa Qoula wa laa quwwata ila billaaah……  

• Alloh SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 

orang-orang yang berilmu beberapa derajat. ( Q.S. Al Mujadalah : 11 ) 

• Become an important person is good, but it is important to be a good person.  

 

 
Persembahan 

Karya kecil ini kupersembahkan untuk : 

• Bapak dan Ibu tercinta yang dengan 
sabar membimbing, menyayangi dan 
memberikan pengorbanan tak 
terhingga. 

• Suamiku dan “sholihah” kecilku 
tercinta, yang senantiasa 
menyemangati dan mendukung 
dengan sepenuh hati. 

• Adikku (Resha Aulina), atas 
dukungannya selama ini. 

• Saudaraku, Rina, Ana dan “The Big 
Nine”, Jazakillah atas doa dan 
bantuannya selama ini, afwan karena 
selalu merepotkan. 

• Teman-teman Biosmart’01. 
• Almamaterku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam siklus 

kehidupannya. Pertumbuhan dimaksudkan pada pertambahan ukuran badan dan fungsi 

fisik. Sedangkan perkembangan mengacu pada sifat berkait dengan gejala psikologis, 

misalnya kemampuan berpikir dan tingkat emosi. 

Salah satu fase yang dialami oleh manusia adalah masa pubertas yang berlangsung 

selama kurang lebih 8 – 10 tahun, berkisar pada usia 11 – 20 tahun. Fase ini disebut juga 

sebagai fase remaja. Beberapa tanda dimulainya masa ini adalah adanya perubahan fisik, 

naluri, interaksi sosial dan rasio (Surviani, 2004). 

Naluri seksual yang mulai berfungsi pada masa pubertas menjadi salah satu ciri 

yang paling menonjol pada remaja. Tak jarang potensi ini menjadi tidak terarah karena 

minimnya informasi dan pengetahuan yang mereka miliki. 

 Sujana dalam Pangesti (2003) menyebutkan bahwa di lima kota besar, Surabaya, 

Madiun, Malang, Jember dan Kediri menunjukkan 42 % dari 446 responden remaja 

mengaku pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Data survey PKBI tahun 

1994 (Hadisaputro, 2004) menunjukkan, dari 1485 perempuan usia 15 – 24 tahun yang 

mencari pelayanan aborsi, 62 %nya adalah remaja yang belum menikah. Fenomena ini 

terjadi bukan tanpa sebab. Pihak keluarga yang seharusnya  menjadi “ sekolah” pertama 

bagi remaja tidak dapat memfasilitasi kebutuhan mereka akan pendidikan seks secara 

tepat. Menurut Psikolog Elly Risman dalam Surviani (2004), hal ini  disebabkan banyak 



 2

orang tua tidak siap mempersiapkan anaknya menghadapi informasi. Banyak dari mereka 

yang tidak siap mengetahui bahwa anaknya lebih siap dan lebih tahu dari mereka. Pada 

akhirnya anak mencari sarana lain yang bisa memberikan apa yang mereka inginkan.  

Melihat kondisi ini, sekolah sebagai rumah kedua bagi remaja hendaknya bisa 

menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan ini. Hal inipun dipermudah dengan 

adanya bahasan mengenai reproduksi manusia dalam materi pelajaran di sekolah. Melalui 

bahasan inilah pendidikan seks yang tepat dan sesuai dapat kita sampaikan. Pendidikan 

seks yang tepat menurut dr. Boyke Dian Nugraha adalah pengetahuan kepada anak 

mengenai cara melindungi diri dari kejahatan seksual, hamil di luar nikah, bahaya aborsi, 

penyakit kelamin dan bahaya AIDS. 

Ketika kurikulum 1994 dilaksanakan, bahasan reproduksi manusia mungkin belum 

begitu terasa manfaat dan aplikasinya bagi siswa. Cakupan materi yang masih bersifat 

teoritis dan penyampaian materi yang mengejar target membuat guru agak mengabaikan 

metode pengajaran yang sebenarnya berpengaruh pada siswa. Penelitian Hanartani dkk 

(1997) dalam Berita Berkala, menyebutkan bahwa kebutuhan informasi tentang kesehatan 

reproduksi sangat besar, terutama di kalangan remaja putri. Dari 30 responden, 70%nya 

masih merasa perlu mendapat pengetahuan reproduksi untuk dirinya. Sayangnya, pihak 

sekolah pada masa itu belum dapat memfasilitasi keinginan mereka secara optimal. 

Salah satu pilihan dalam pembelajaran sains adalah Pendekatan SETS. Pendekatan 

SETS (Science, Environment, Technology and Society) memberi penekanan pada 

konservasi nilai positif pendidikan, budaya dan agama, sementara tetap maju dalam 

bidang sains, teknologi dan ekonomi (Binadja, 1999).Pembelajaran dalam pendekatan 
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SETS selalu dihubungkan dengan kejadian nyata yang  dijumpai siswa dalam 

kehidupannya (bersifat kontekstual) dan terintegrasi dalam empat komponen SETS. 

Tim Peneliti Program Pasca Sarjana UNY (2004) menyebutkan, pengintegrasian 

secara utuh berbagai ilmu pengetahuan memudahkan siswa dalam belajar, karena siswa 

merasakan belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Pada 

akhirnya siswa dapat bepikir komperhensif dan menggunakan berbagai pengetahuan 

benar yang telah dimiliki secara terintegratif. Menurut Binadja (1999), pendekatan SETS 

akan lebih bermakna jika bahasan yang disampaikan berkaitan dengan kehidupan siswa 

itu sendiri. 

Ranah kognitif, psikomotor dan afektif adalah 3 aspek yang menjadi bagian dalam 

sistem evaluasi kurikulum 2004. Ranah kognitif siswa dilihat melalui kemampuan 

berpikir. Ranah psikomotor meliputi kemampuan psikomotor, yaitu kemampuan yang 

berkaitan dengan gerak. Sedangkan ranah afektif sendiri mencakup watak perilaku, 

seperti perasaan, minat, sikap, emosi dan nilai. 

Masing – masing ranah memiliki peran untuk menunjukkan seberapa dalam tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari. Sikap sebagai salah satu karakteristik 

ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Salah satu indikator 

keberhasilan guru dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar adalah sikap siswa. 

Menurut Tim Peneliti Program Pasca Sarjana UNY (2004), jika guru ingin membuat 

sikap siswa menjadi lebih positif maka guru perlu membuat rencana pembelajaran 

termasuk di dalamnya pengalaman belajar bagi siswa  

Masa remaja menjadi masa yang paling labil dalam fase kehidupan manusia. Pada 

masa ini, sebenarnya kebutuhan beragama begitu menonjol. Jika remaja berada dalam 
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lingkungan yang taat beragama, secara otomatis ia akan terwarnai dan mengikuti  pola 

lingkungannya. Dasar agama akan menolong terbentuknya sikap positif pada diri remaja 

(Willis, 2005). Menurut Lystiono (2003), pemberian nilai kehidupan yang islami dalam 

pembelajaran IPA dapat membantu pengendalian emosi siswa melalui nilai religius.  

SMA Negeri 4 terletak di kawasan Banyumanik Semarang. Pada tahun 2005 lulusan 

SMA 4 pada kelas IPA dan IPS menempati peringkat ketiga diantara SMA Negeri di 

kotamadya Semarang. Berdasarkan sampel yang diambil selama observasi diketahui 

sekitar 85, 41% siswanya berasal dari SMP negeri dan 14,59% lainnya berasal dari SMP  

swasta. Rata-rata NEM tertinggi siswa baru yang diterima pada tahun 2004 di SMA ini 

adalah 9,07 dan rata-rata terendahnya adalah 7,08. SMA ini heterogen berkait dengan 

agama yang dipeluk, meskipun mayoritas siswanya adalah muslim. Kegiatan belajar  

mengajar berlangsung mulai pukul 07.00 hingga pukul 13.30. Pada  kelas XI pelajaran 

Biologi diberikan 5 jam pelajaran tiap minggu. Sedangkan pelajaran agama diberikan  

sebanyak 2 jam pelajaran dengan satu tenaga pengajar. Data angket observasi 

menunjukkan kurang lebih 62,5% siswa SMA Negeri 4 tidak mengikuti bimbingan agama 

di luar jam sekolah dengan beberapa alasan, diantaranya karena merasa pendidikan agama 

yang diberikan sekolah sudah cukup, merasa malas, dan tidak ada waktu.  

SMA lain di kawasan ini adalah SMA Islam Terpadu Hidayatullah. SMA ini milik 

sebuah yayasan Islam dan berstatus swasta. Data observasi menyebutkan sekitar 80% 

siswa SMA Hidayatullah berasal dari SMP swasta, dan dari jumlah itu hanya 10% saja 

yang berasal dari sekolah swasta di luar SMP Hidayatullah. Rata-rata NEM tertinggi 

siswa baru yang diterima tahun 2004 adalah 8,65 dan rata-rata terendahnya adalah 5,01. 

Seluruh siswanya memeluk agama Islam. Kegiatan belajar mengajar berlangsung dari 
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pukul 07.00 sampai 15.00. Biologi kelas XI disampaikan sebanyak 5 jam pelajaran. 

Sedangkan Pelajaran agama sebanyak 9 jam pelajaran tiap minggunya, dengan jumlah 

pengajar 4 hingga 5 orang. Materi agama yang disampaikan meliputi Aqidah ( 2 jam 

pelajaran ), Fiqh ( 1 jam pelajaran ), Bahasa Arab ( 2 jam pelajaran ), Ulumul Qur’an dan 

Hadist ( 2 jam pelajaran ) dan Tahfidz ( 2 jam pelajaran ). Pada 9 jam pelajaran tersebut 

siswa tidak hanya diajari bagaimana membaca dan menghafal Al-Qur’an, melainkan juga 

diajari mengenai tata cara beribadah dan bermuamalah/berhubungan dengan sesama 

sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan hadist. Hampir seluruh siswa tidak mengikuti 

bimbingan agama di luar sekolah, hal ini dikarenakan siswa merasa bimbingan agama 

yang diberikan sekolah sudah mencukupi dan waktu belajar di sekolah yang cukup lama 

menyebabkan mereka tidak memiliki waktu lain setelah pulang sekolah. 

Berdasarkan perbedaan kondisi dari kedua sekolah tersebut, maka diadakan 

penelitian mengenai sikap siswa SMA Negeri 4 dan SMA Islam Terpadu Hidayatullah 

terhadap materi Reproduksi Manusia yang disampaikan dengan pendekatan SETS.        

 
 
B.  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang  di atas didapatkan permasalahan apakah 

penerapan pendekatan SETS pada bahasan Reproduksi Manusia akan memunculkan 

pengetahuan sikap yang berbeda pada siswa SMA Negeri 4 dan SMAIT Hidayatullah 

Semarang. 

 



 6

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran judul penelitian ini, maka 

diperlukan penegasan istilah untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam 

penelitian. 

1. Sikap yang ingin diketahui dalam penelitian ini meliputi sikap siswa dalam 

mengaplikasikan pengetahuan mengenai reproduksi manusia dan peran aktif siswa 

ketika mengikuti pelajaran dengan materi tersebut.  

2. Reproduksi Manusia merupakan salah satu materi yang disampaikan di kelas XI pada 

semester ke dua. Bahasan Reproduksi manusia ini meliputi, Sistem Reproduksi pada 

Pria dan Wanita, Pubertas dan Menstruasi,  Kehamilan dan Kelahiran, Kontrasepsi 

serta Penyakit Menular Seksual. 

3. SETS merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. SETS 

(Science, Environment, Technology, Society) menekankan pendekatan yang 

mengaitkan konsep sains yang dipelajari dengan lingkungan, teknologi dan 

masyarakat (Binadja, 1999)  

 
 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan sikap pada siswa SMA 

Negeri 4 dan SMAIT Hidayatullah Semarang terhadap bahasan Reproduksi Manusia yang 

disampaikan dengan pendekatan SETS. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 

Siswa dapat memahami konsep Reproduksi Manusia karena materi pembelajaran 

dikaitkan dengan kejadian  di sekitar siswa yang di hubungkan dengan aspek SETS. 

b. Bagi Guru 

1. Untuk mengetahui hasil belajar dan sikap siswa pada bahasan reproduksi manusia 

yang disampaikan dengan pendekatan SETS. 

2. Sebagai pertimbangan dalam menggunakan pendekatan SETS sebagai pendekatan 

untuk menyampaikan materi reproduksi manusia/materi lain yang relevan.  

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

perbaikan proses pembelajaran untuk menunjang penanganan masalah reproduksi 

manusia khususnya pada remaja. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui sikap siswa terhadap materi Reproduksi Manusia yang 

disampaikan dengan pendekatan SETS , yang diwakili oleh data dari siswa SMA 

Negeri 4 dan SMA Islam Terpadu Hidayatullah Semarang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 
A. Tinjauan Pustaka 

1.    Belajar dan Pembelajaran 

Belajar mempunyai banyak definisi, baik itu berasal dari ahli pendidikan maupun 

psikolog. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungannya (Hamalik, 2003). Purwanto (1997) dalam Robini (2004) 

berpendapat bahwa, tingkah laku yang berubah karena belajar menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, misalnya perubahan dalam pengertian, 

berpikir, ketrampilan, kebiasaan atau sikap. 

Definisi belajar di atas, menunjukkan bahwa inti kegiatan belajar adalah adanya 

perubahan perilaku dari si pembelajar itu sendiri. Belajar harus dapat mendorong subjek 

pelakunya terlibat dalam proses perubahan ke arah yang lebih baik. Dan akhirnya akan 

tercipta peningkatan kualitas pribadi dan masyarakat. 

Pembelajaran bagi siswa mempunyai tujuan agar siswa mendapatkan berbagai 

pengalaman , dan dengan pengalaman itu tingkah lakunya akan meningkat baik secara 

kualitas maupun kuantitas. Tingkah laku di sini meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan 

norma pengendali sikap/perilaku siswa. 

Salah satu yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran adalah hasil belajar yang 

optimal. Menurut Darsono dkk (2000) faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah : 

a. Kesiapan belajar, adalah kondisi awal kegiatan belajar baik fisik maupun psikologis. 
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b. Perhatian, merupakan pemusatan tenaga psikis tertentu pada suatu objek. 

c. Motivasi, adalah kekuatan dalam diri yang mendorongnya melakukan kegiatan 

tertentu untuk mencapai tujuan. 

d. Keaktifan siswa. Kegiatan belajar adalah kebutuhan siswa, oleh karena itu siswa 

harus aktif di dalamnya. 

e. Mengalami sendiri. Pemahaman yang mendalam diperoleh siswa jika konsep tidak 

hanya disampaikan secara teori melainkan juga secara praktis. 

f. Pengulangan. Materi akan tetap diingat oleh siswa jika guru memberikan latihan, 

artinya siswa mengulangi materi yang telah dipelajari. 

g. Materi pelajaran yang menantang akan mendorong rasa ingin tahu siswa sehingga 

motivasi siswa akan meningkat. 

h. Balikan dan penguatan. Balikan adalah masukan yang sangat penting untuk siswa 

dan guru. Sedangkan penguatan adalah tindakan menyenangkan untuk siswa yang 

berhasil melakukan sesuatu dalam kegiatan belajar. 

i. Perbedaan individual. Tiap individu mempunyai perbedaan, baik fisik, tingkat 

kemampuan maupun minat belajar. Aspek-aspek ini  membutuhkan perhatian agar 

perkembangannya dapat berlangsung  baik, sesuai kemampuan masing-masing. 

Proses pembelajaran akan berjalan lancar jika komponen di dalamnya saling 

mendukung, baik guru, siswa, kurikulum, pendekatan, sarana dan lingkungan (Darsono, 

2000). 
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2. Pembelajaran dengan Pendekatan SETS 

Pendidikan bervisi SETS memberi peluang siswa untuk berpikir komperhensif 

dengan mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang telah dimiliki (Binadja, 2000). 

Tujuan pembelajaran berwawasan SETS baru dapat tercapai saat guru dan siswa 

berperan bersama didalamnya (Binadja, 2001). Guru harus dapat mencari informasi atau 

berita yang berkembang di masyarakat untuk diangkat pada saat membahas materi yang 

berkaitan.  

Binadja (2001) menyebutkan ciri pembelajaran Biologi berpendekatan SETS adalah 

sebagai berikut : 

a. Memberi pembelajaran konsep Biologi yang diinginkan. 

b. Murid diajak melihat teknologi berkaitan konsep yang dipelajari/memanfaatkan 

konsep Biologi ke bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat. 

c. Murid diminta berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat (positif/negatif) yang 

dapat terjadi dalam proses pentransferan Biologi ke dalam bentuk teknologi. 

d. Murid diminta menjelaskan keterkaitan unsur sains yang diperbincangkan dengan 

unsur lain dalam SETS yang saling mempengaruhi. 

e. Murid diajak mempertimbangkan manfaat/kerugian penggunaan konsep sains 

Biologi tersebut bila diubah dalam bentuk teknologi. 

f. Murid diajak mencari alternatif pengentasan terhadap kerugian yang mungkin 

timbul oleh penerapan sains ke bentuk teknologi terhadap lingkungan dan 

masyarakat (mencari bentuk teknologi yang lebih baik). 
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g. Dalam konteks konstruktivisme, murid diajak berbincang tentang SETS berkaitan 

dengan konsep sains yang dibelajarkan dari berbagai macam arah dan berbagai 

macam titik awal tergantung pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa. 

Menurut Nurwati (2000), pendekatan SETS dalam pembelajaran Biologi akan 

memotivasi siswa menjadi lebih tertarik terhadap bahasan yang sedang dipelajarinya 

karena dikaitkan dengan hal nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari – hari. Apalagi 

jika dikombinasikan dengan berbagai metode, strategi, teknik maupun model 

pembelajaran. 

 
3. Remaja dan Perkembangannya  

Siswa kelas XI merupakan bagian dari golongan remaja yang terlibat dalam 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pada masa ini fenomena perubahan fisik dan 

psikologis nampak begitu menonjol dibandingkan masa sebelum atau sesudahnya. 

Remaja adalah suatu masa yang amat krisis yang mungkin dapat merupakan the best 

of time and the worst of time (Conger, 1975 ). Salzman dan Pikunas (1976) dalam Yusuf 

(2005) menyebutkan bahwa, masa remaja ditandai dengan : 

1. Berkembangnya sikap dependen kepada orang tua ke arah independen . 

2. Adanya minat seksualitas. 

3. Kecenderungan untuk memperhatikan diri sendiri, nilai etika dan isu moral. 

Havinghurst (1956) dalam Makmun (2004), menyusun fase perkembangan 

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu agar dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Fase perkembangan tersebut disusun sebagai berikut : 

a. Masa Bayi dan Masa Kanak – Kanak Awal. 
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b. Masa Kanak – Kanak Akhir dan Anak Sekolah. 

c. Masa Remaja 

d. Masa Dewasa Awal. 

Adapun tugas perkembangan pada masa remaja adalah : 

1) Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis. 

2) Mencapai suatu peran sosial sebagai pria dan wanita. 

3) Menerima dan menggunakan fisiknya secara efektif. 

4) Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang lain. 

5) Mencapai kebebasan keterjaminan ekonomis. 

6) Memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. 

7) Mempersiapkan diri sebagai persiapan perkawinan dan berkeluarga. 

8) Mengembangkan konsep dan ketrampilan intelektual yang diperlukan sebagai warga 

negara yang kompeten. 

9) Secara sosial menghendaki dan mencapai kemampuan bertindak secara bertanggung 

jawab. 

10) Mempelajari dan mengembangkan seperangkat sistem nilai dan etika sebagai 

pegangan dalam bertindak. 

Sejalan dengan pelaksanaan tugas perkembangan yang ada, remaja juga mengalami 

tahap perkembangan penghayatan agama. Remaja sebagai segmen dari siklus kehidupan 

manusia, menurut agama merupakan masa starting poin pemberlakuan hukum tasyri bagi 

seorang insan (Yusuf, 2005). 
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Daradjat (1970) menyebutkan tahapan penghayatan agama pada masa remaja awal, 

sebagai berikut : 

a) Sikap negatif (tidak selalu terang–terangan) disebabkan alam pikirannya yang kritis 

melihat kenyataan orang beragama secara hypocrit ( pura-pura), yang pengakuan 

dan ucapannya tidak selaras dengan perbuatannya. 

b) Pandangan dalam hal ke-Tuhanannya menjadi kacau karena banyak membaca atau 

mendengar berbagai konsep pemikiran atau paham yang saling bertentangan. 

c) Penghayatan rohaniah yang cenderung bersikap skeptik (diliputi kewas-wasan) 

sehingga banyak yang enggan melakukan berbagai kegiatan ritual yang selama ini 

dilakukan dengan penuh kepatuhan. 

Salah satu masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan perkembangan fisik dan 

psikomotorik remaja adalah, matangnya organ reproduksi yang membutuhkan pemuasan 

biologis. Jika tidak terbimbing oleh norma-norma tertentu dapat mendorong remaja 

melakukan berbagai hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan, misalnya saja 

masturbasi atau homoseksual (Makmun, 2004). Agama menjadi salah satu norma yang 

membimbing penyelesaian dalam masalah ini. Dasar agama akan menolong terbentuknya 

sikap positif pada diri remaja (Willis, 2005). Peran lingkungan sangat penting dalam 

pembinaan penghayatan keagamaan (Daradjat, 1970). 

Perkembangan perilaku maupun kepribadian remaja dipengaruhi oleh tiga faktor 

dominan yaitu, faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan termasuk didalamnya 

belajar dan latihan (Makmun, 2004). 

Dalam tujuan pendidikan nasional, iman dan takwa memperoleh tempat yang 

pertama dan utama, artinya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembinaan 
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manusia Indonesia yang berkualitas. Sekolah sebagai salah satu lingkungan tempat hidup 

remaja berperan sebagai  tempat belajar dan berlatih.  

Rachman dkk (2002) menyebutkan, salah satu pendekatan yang diperlukan sekolah 

untuk mewujudkan generasi penerus yang berkualitas adalah  pendekatan yang 

berdasarkan cinta dan kasih sayang dengan iman dan takwa. Upaya pengembangan 

intelektual yang berlangsung dalam proses ini diimbangi dengan pengembangan sosial. 

Seseorang dengan dasar agama yang kuat, akan memiliki hubungan horisontal (dengan 

sesamanya) dan vertikal (dengan Pencipta) yang baik. 

Proses pendidikan semacam ini  akan memberi jaminan positif untuk masa depan 

generasi penerus. Secara tidak langsung sekolah dapat menjadi jalan strategis untuk 

menyelesaikan masalah perkembangan perilaku dan kepribadian remaja. Dan guru 

mempunyai andil penting didalamnya.  

 
4. Sikap Siswa dalam Pembelajaran 

Salah satu aspek yang diinginkan evaluasinya dalam pelaksanaan kurikulum 2004 

adalah ranah afektif. Karakteristik afektif yang penting meliputi 4 tipe yaitu, sikap, minat, 

konsep diri dan nilai. Aspek afektif yang penting untuk dikembangkan adalah minat dan 

sikap siswa. Sikap siswa merupakan bagian dari ranah afektif yang dievaluasi untuk 

mengukur sejauh mana pembelajaran benar – benar memiliki makna dan berpengaruh 

terhadap perilaku siswa. 

Thurstone (1946) dalam Tim Peneliti Pasca Sarjana UNY (2004) menyebutkan 

bahwa, sikap adalah intensitas positif atau negatif terhadap objek psikologi. Objek dapat 

berupa slogan , tindakan, simbol atau ide. Gordon W Al Port dalam Pangesti (2003) 
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mendefinisikan sikap sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek dengan cara 

tertentu. Jika dikaitkan dengan pendidikan, objek yang berpengaruh terhadap sikap siswa 

adalah pembelajaran yang dijalaninya.  

Terdapat 5 karakteristik sikap menurut Sax dalam Saefudin (1988), yaitu : 

1) Arah 

 Apabila seseorang dihadapkan pada suatu objek maka akan timbul dua 

kecenderungan. Kecenderungan ini menyatakan arah sikap, yang dapat saja 

berbentuk positif atau negatif.  

2) Intensitas 

Intensitas adalah kekuatan atau derajad sikap seseorang terhadap objek.  

2) Keluasan 

Keluasan sikap adalah keluasan cakupan aspek yang dimiliki oleh objek sikap.  

3) Konsistensi 

Konsistensi adalah kekuatan yang sangat positif , dan adanya kecenderungan untuk 

melaksanakan objek yang dihadapi.  

5)   Spontanitas  

Spontanitas adalah sejauh mana seseorang dapat menyatakan sikapnya secara 

spontan, tanpa tekanan. 

 Saefudin (1988) menyebutkan, sikap dibentuk oleh tiga komponen, yaitu komponen 

kognitif (gejala pikiran dan pemahaman seseorang terhadap objek), komponen afektif 

(perasaan seseorang terhadap objek, dan komponen konaktif ( kecenderungan seseorang 

untuk berperilaku konsisten terhadap objek). Interaksi antara ketiga komponen tersebut 

membentuk sikap seseorang. 
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Guru yang mampu membentuk suasana pendukung aspek kognitif siswa dapat 

membangkitkan sikap positif dari siswanya. Selain memperoleh pengetahuan, di dalam 

diri siswa juga akan terbentuk sikap yang berkaitan dengan pengetahuan yang 

diperolehnya.  

Purwadi dalam Pangesti (2003) menyatakan cara mengukur sikap seseorang 

terhadap lingkungannya adalah dengan mengetahui bagaimana seseorang bertindak bila 

dihadapkan dengan problema lingkungan tertentu. 

 
5. Pembelajaran Konsep Reproduksi Manusia dengan Pendekatan SETS 

Di antara sekian banyak sistem organ dalam tubuh manusia, sistem reproduksi 

adalah topik yang paling disukai dan banyak dibahas. Topik ini menjadi begitu menarik 

karena mengupas mengenai apa yang ada dalam diri kita, dan umumnya informasi yang 

kita miliki masih kurang. 

Kurikulum 2004 mencantumkan bahasan Reproduksi Manusia pada materi kelas XI. 

Standar kompetensi pada bahasan sistem organ adalah agar siswa mampu menganalisis 

sistem organ pada organisme tertentu serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta 

implikasinya pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat (salingtemas) 

(Depdiknas, 2003). Konsep Reproduksi Manusia mempunyai kompetensi dasar 

mengaitkan struktur, fungsi, proses dan kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem 

reproduksi manusia (Depdiknas, 2003). Cakupan materi yang disampaikan kepada siswa 

meliputi, Struktur organ reproduksi pria dan wanita beserta proses pembentukan sel 

kelamin, Menstruasi dan Kehamilan, Persalinan, Kontrasepsi dan Kesehatan Reproduksi.  
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Depdiknas (2003) menyebutkan, indikator minimal yang harus dicapai melalui 

konsep ini adalah : 

1. Mengidentifikasi struktur, fungsi dan proses reproduksi pada manusia. 

2. Mengaitkan sturktur, fungsi, dan proses sistem reproduksi pada manusia. 

3. Menjelaskan struktur, fungsi, dan proses sistem reproduksi pada manusia.    

4. Mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi. 

5. Memberi contoh teknologi yang berhubungan dengan kelainan yang terjadi pada 

sistem reproduksi.  

Kompetensi dasar dan indikator yang terurai di atas menginginkan pembelajaran 

benar – benar dapat mendekatkan siswa dengan apa yang dialaminya sehari-hari.. Konsep 

reproduksi begitu sensitif dan penting bagi siswa, karena ini menyangkut proses yang 

terjadi dalam tubuhnya. Dibutuhkan pendekatan yang sesuai, agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Sehingga siswa tidak hanya kaya akan pengetahuan, tetapi ia mempunyai 

kemampuan untuk mengaplikasikan apa yang telah ia peroleh untuk menjaga dirinya.  

Pendekatan SETS dapat digunakan untuk menyajikan materi ini bagi siswa. Melalui 

pendekatan ini siswa diajak mengetahui lebih dalam yang ada dalam diri dan 

sekelilingnya. 

Pendekatan SETS dapat diterapkan dengan berbagai metode, maupun strategi 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak harus dengan ceramah saja, akan tetapi 

berbagai cara seperti diskusi, penugasan, dst. Penekanannya adalah peserta didik diminta 

untuk mengaitkan hal yang dipelajari dengan unsur SETS (Binadja, 1999). Salah satu 

metode yang dapat digunakan adalah diskusi. Menurut Suryosubroto (2002), ada 

beberapa definisi diskusi, diantaranya adalah : 
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a. Suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok 

untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah/ bersama-sama mencari 

pemecahan mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah.  

b. Suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru memberi kesempatan kepada 

para siswa  (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah 

guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, menyusun berbagai alternatif 

pemecahan suatu masalah. 

 
B. Hipotesis Tindakan 
 

Berdasarkan karakteristik dan kurikulum pendidikan agama di kedua sekolah 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah terdapat perbedaan 

pengetahuan sikap antara siswa SMA Negeri 4 dengan SMAIT Hidayatullah Semarang 

yang menerima materi Reproduksi Manusia dengan pendekatan SETS. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting dan Kharakteristik Subjek Penelitian  
 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMA Negeri 4 yang 

terdiri atas 9 kelas dan SMAIT Hidayatullah yang terdiri atas 2 kelas. Sampel  dipilih 

secara acak. Sampel pada SMA Negeri 4 adalah kelas XI IPA 5 dengan 48 siswa, terdiri 

dari 19 siswa putra dan 29 siswa putri. Dan sampel di SMAIT Hidayatullah adalah kelas 

XI IPA 2 dengan 25 siswa, terdiri dari 10 siswa putra dan 15 siswa putri.    

 
B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada kelas XI SMU Negeri 4 dan SMUIT Hidayatullah 

Semarang. Penelitian di SMAIT Hidayatullah dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 30 Mei 

2006, sedangkan di SMA Negeri 4 dilakukan dari tanggal 12 Mei hingga 2 Juni 2006.  

 
C. Variabel Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bahasan Reproduksi Manusia yang 

disampaikan dengan pendekatan SETS menggunakan  metode diskusi. 

Sedangkan variabel terikatnya adalah : 

a.  Pengetahuan sikap siswa  terhadap pembelajaran konsep Reproduksi Manusia  yang  

dikaitkan dengan  kejadian yang mereka alami sehari – hari. 

b.  Tingkat keaktifan  siswa selama mengikuti pelajaran. 

c.  Kinerja guru di dalam proses pembelajaran. 

d.  Hasil belajar siswa. 
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D.    Tahap-tahap Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

a.  Melaksanakan observasi awal di SMA Negeri 4 dan SMAIT Hidayatullah untuk 

mengetahui keadaan sekolah dan siswanya, melalui wawancara dengan guru, 

pemberian angket kepada siswa dan pengamatan proses belajar di dalam kelas. 

b. Menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan, meliputi  Silabus, Rencana 

Pembelajaran, LKS dan Alat evaluasi. 

c. Melakukan uji coba soal dan angket di luar sampel penelitian 

 
2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Perencanaan 

Bersama guru yang bersangkutan, menyiapkan dan mengkomunikasikan seluruh 

perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian,  

b. Pelaksanaan 

Konsep Reproduksi Manusia disampaikan dalam 5 kali pertemuan. Rangkaian 

materi yang disampaikan dalam empat pertemuan pertama adalah sebagai berikut : 

1. Sistem organ reproduksi manusia dan pembentukan sel kelamin.. 

2. Menstruasi, kehamilan dan persalinan 

3. Teknologi dalam reproduksi manusia 

4. Penyakit menular seksual. 

Pertemuan ke lima digunakan untuk evaluasi dan pengisian angket sikap. 
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Langkah  yang dilakukan guru untuk  menerapkan pendekatan SETS dan metode 

diskusi  bahasan reproduksi manusia adalah : 

1 Guru memberikan apersepsi dengan menggali pengetahuan awal siswa. 

2 Guru memberikan pengantar dan menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

3 Siswa berdiskusi dalam kelompok dengan berpegang pada wawasan SETS. 

4 Presentasi dilakukan secara acak oleh wakil salah satu kelompok di depan kelas.  

5 Kelompok lainnya memberikan tanggapan. 

6 Penegasan dan penarikan kesimpulan oleh guru bersama siswa..  

7 Evaluasi/penugasan. 

Sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti adalah : 

1) Mengamati kegiatan belajar siswa dan aktivitas guru di dalam kelas dengan 

panduan lembar observasi siswa dan guru.  

2)  Mengukur hasil belajar siswa dengan metode tes. 

3)  Mengukur pengetahuan sikap siswa dengan angket sikap. 

2) Melakukan analisis data dan menarik kesimpulan. 

 
E. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui kriteria sikap siswa. Jenis yang digunakan 

adalah angket tertutup dengan pilihan jawaban. Angket memiliki rentang skor 1 

hingga 4. 

b. Metode Tes  

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data berupa hasil belajar siswa.  
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c. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui angket atau 

pelaksanaan tes, dimana peneliti mengamati tingkat keaktifan siswa dan kinerja 

guru selama kegiatan belajar berlangsung. 

 
F.  Analisis Instrumen Penelitian 

1. Analisis Angket 

1) Validitas Angket 

Butir pertanyaan pada angket diuji validitasnya agar pertanyaan yang digunakan 

saat penelitian dapat menghasilkan data yang akurat. 

Rumus yang digunakan adalah rumus Korelasi Product Moment dari Pearson. 

 rxy = 
))()()((

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
∑−∑∑−∑

∑∑−∑  …………..Rumus 1 

Keterangan : 

rxy = Koefisian korelasi 

X = skor tiap butir soal 

Y = skor total dari tiap subjek 

N = jumlah subjek 

Harga r kemudian ditafsirkan dan diiterpretasikan sesuai dengan kriteria berikut: 

Antara  0,80 sampai dengan 1,0 = sangat tinggi 

Antara 0,60 sampai dengan 0,79 = tinggi 

Antara 0,40 sampai dengan 0,59 = cukup 

Antara 0,20 sampai dengan 0,39 = rendah 

Antara 0, 00 sampai dengan 0,19 = sangat rendah 

(Kriteria dimodifikasi dari Arikunto,2001)  
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2) Realibilitas angket 

Skor instrumen mempunyai rentang antara 1 hingga 4, oleh karena itu pengujian 

realibilitas menggunakan rumus Alpha. 

r11 = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

− 2

2

1
1 t

b
k

k
σ
σ  …………………Rumus 2 

Keterangan : 

r11  = Realibilitas Instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan  

∑ bσ 2  = Jumlah varian butir 

tσ 2  = Varian total 

Varian butir diperoleh dengan rumus : 

Varian butir = 
N

N
XX )( 2

2 ∑
−∑

 ………………Rumus 3 

Varian total = 
N

N
YY

2
2 )(∑

−∑
 ………………..Rumus 4 

Keterangan : 

X = Skor butir 

Y = Skor total 

N = Jumlah sampel  

(Arikunto,2001) 

Analisis angket sikap tersebut terangkum pada tabel berikut. 
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Tabel 1. Hasil Analisis Uji Coba Angket Sikap Siswa 

Validitas No. rxy Kriteria Realibilitas 

1 0,597 Valid 
2 0,741 Valid 
3 0,578 Valid 
4 0,512 Valid 
5 0,434 Valid 
6 0,589 Valid 
7 0,567 Valid 
8 0,472 Valid 
9 0,663 Valid 

10 0,453 Valid 
11 0,449 Valid 
12 0,494 Valid 
13 0,731 Valid 
14 0,474 Valid 
15 0,524 Valid 
16 0,676 Valid 
17 0,809 Valid 
18 0,620 Valid 
19 0,423 Valid 
20 0,561 Valid 

 
r11  = 0,878 

Pada  α = 5% dengan N 
= 25  diperoleh r tabel = 

0.394 . 
 Karena r11 > r tabel 

maka dapat disimpulkan 
bahwa angket tersebut 

reliabel 

  
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa 20 butir soal angket valid dan 

reliabel untuk digunakan sebagai instrumen penelitian, sehingga peneliti 

menggunakan semua butir pertanyaan yang ada sebagai instrumen penelitian. 

 
2. Analisis Soal Tes  

Metode analisis yang digunakan meliputi : 

1) Validitas  

Instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan atau 

mengungkap data dari variabel yang teliti secara tepat. (Arikunto,2001) 

Rumus yang digunakan adalah rumus Korelasi Product Moment dari Pearson. 

 



 25

rxy = 
))()()((

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
∑−∑∑−∑

∑∑−∑  …………..Rumus 5 

Keterangan : 

rxy = Koefisian korelasi 

X = skor tiap butir soal 

Y = skor total dari tiap subjek 

N = jumlah subjek 

Harga r kemudian diiterpretasikan sesuai dengan kriteria berikut: 

Antara  0,80 sampai dengan 1,0 = sangat tinggi 

Antara 0,60 sampai dengan 0,79 = tinggi 

Antara 0,40 sampai dengan 0,59 = cukup 

Antara 0,20 sampai dengan 0,39 = rendah 

Antara 0, 00 sampai dengan 0,19 = sangat rendah 

(Kriteria dimodifikasi dari Arikunto,2001)  

 

2) Reabilitas 
 

Uji ini dilakukan untuk memperoleh soal yang dapat dengan ajeg memberikan 

data sesuai kenyataan. 

Rumus yang digunakan adalah teknik korelasi KR-20 yang dikemukakan oleh 

Kuder dan Richardson. 

r11 = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
∑
Vt

pqVt
k

k )
1

1
 ……………… Rumus 6 

Keterangan : 

r11  = realibilitas instrumen 

k = banyak butir soal 

Vt = Standar deviasi tes (akar varians) 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1 – p) 
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Harga r kemudian ditafsirkan dan diiterpretasikan sesuai dengan kriteria berikut: 

Antara  0,80 sampai dengan 1,0 = sangat tinggi 

Antara 0,60 sampai dengan 0,79 = tinggi 

Antara 0,40 sampai dengan 0,59 = cukup 

Antara 0,20 sampai dengan 0,39 = rendah 

Antara 0, 00 sampai dengan 0,19 = sangat rendah 

(Kriteria dimodifikasi dari Arikunto,2001)  

 
3) Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah persentase jumlah siswa yang menjawab soal dengan 

benar. Nilainya dicari dengan menggunakan rumus indeks kesukaran (P)  yaitu 

P =
JS
B  ……………… Rumus 7 

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran 
B = jumlah siswa yang menjawab benar 
JS = jumlah siswa peserta tes 

Nilai yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sebagai berikut : 

Antara 0,00 sampai dengan 0,10 = soal sangat sukar 

Antara 0,11 sampai dengan 0,30 = soal sukar 

Antara 0,31 sampai dengan 0,70 = soal sedang 

Antara 0,71 sampai dengan 0,90 = soal mudah 

> 0,91 = soal sangat mudah 

(Arikunto,2001) 

 

4) Daya Pembeda  

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Nilai daya 

pembeda diperoleh menggunakan rumus Indeks diskriminasi (D), yaitu : 
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D = 
B

B

A

A

J
B

J
B

−  = PA – PB ……………. Rumus 8 

Keterangan : 

JA = jumlah peserta kelompok atas 

JB = jumlah peserta kelompok bawah 

BA = jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = 
A

A

J
B  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB =
B

B

J
B = proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

Nilai D ditafsirkan sesuai dengan kriteria yang ada, yaitu : 

Antara 0,00 sampai dengan 0,20  = soal jelek 

Antara 0,21 sampai dengan 0,40  = soal cukup 

Antara 0,41 sampai dengan 0,70  = soal baik 

Antara 0,71 sampai dengan 1,00  = soal sangat baik 

D bernilai negatif menunjukkan soal sangat jelek 

(Arikunto,2001) 

Hasil analisis soal uji coba selengkapnya terangkum dalam tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Coba Soal Evaluasi  

Validitas Daya Pembeda Tingkat 
Kesukaran No 

Rpbis Kriteria DP Kriteria IK Kriteria 

Kriteria 
Soal 

1 0,430 Valid  0,37 Cukup 0,69 Sedang Dipakai 
2 0,336 Valid 0,24 Cukup 0,53 Sedang Dipakai 
3 0,040 Tidak 0,07 Jelek 0,53 Sedang Dibuang 
4 0,468 Valid 0,46 Baik 0,60 Sedang Dipakai 
5 0,173 Tidak 0,20 Cukup 0,42 Sedang Dibuang 
6 0,315 Valid 0,47 Baik 0,42 Sedang Dipakai 
7 0,395 Valid  0,43 Baik 0,31 Sedang Dipakai 
8 0,466 Valid 0,59 Baik 0,62 Sedang Dipakai 
9 0,486 Valid  0,36 Cukup 0,82 Mudah Dipakai 

10 0,416 Valid 0,46 Baik 0,73 Mudah Dipakai 
11 0,464 Valid  0,32 Cukup 0,71 Sedang Dipakai 
12 0,378 Valid 0,43 Baik 0,40 Sedang Dipakai 
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13 0,394 Valid  0,52 Baik 0,36 Sedang Dipakai 
14 0,372 Valid 0,43 Baik 0,40 Sedang Dipakai 
15 0,153 Tidak 0,29 Cukup 0,47 Sedang Dibuang 
16 0,397 Valid 0,22 Cukup 0,16 Sukar Dipakai 
17 0,054 Tidak 0,12 Jelek 0,24 Sukar Dibuang 
18 0,128 Tidak 0,03 Jelek 0,29 Sukar Dibuang 
19 0,136 Tidak 0,07 Jelek 0,44 Sedang Dibuang 
20 0,380 Valid 0,29 Cukup 0,56 Sedang Dipakai 
21 0,138 Tidak 0,07 Jelek 0,36 Sedang Dibuang 
22 0,387 Valid 0,23 Cukup 0,76 Mudah Dipakai 
23 0,086 Tidak 0,25 Cukup 0,40 Sedang Dibuang 
24 0,502 Valid 0,32 Cukup 0,80 Mudah Dipakai 
25 0,406 Valid 0,32 Cukup 0,76 Mudah Dipakai 
26 0,299 Valid 0,23 Cukup 0,76 Mudah Dipakai 
27 0,448 Valid 0,27 Cukup 0,82 Mudah Dipakai 
28 0,380 Valid 0,24 Cukup 0,67 Sedang Dipakai 
29 0,468 Valid 0,23 Cukup 0,89 Mudah Dipakai 
30 0,420 Valid 0,4 Cukup 0,53 Sedang Dipakai 
31 0,265 Tidak 0,10 Jelek 0,82 Mudah Dibuang 
32 0,194 Tidak 0,08 Jelek 0,31 Sedang Dibuang 
33 0,163 Tidak 0,13 Jelek 0,11 Sukar Dibuang 
34 0,419 Valid 0,61 Baik  0,36 Sedang Dipakai 
35 0,388 Valid 0,30 Cukup 0,20 Sukar Dipakai 
36 0,093 Tidak -0,06 Sgt Jelek 0,38 Sedang Dibuang 
37 0,454 Valid 0,25 Cukup 0,36 Sedang Dipakai 
38 -0,079 Tidak -0,04 Sgt Jelek 0,93 Mudah Dibuang 
39 0,448 Valid 0,23 Cukup 0,76 Mudah Dipakai 
40 0,472 Valid 0,23 Cukup 0,84 Mudah Dipakai 
41 0,363 Valid 0,23 Cukup 0,80 Mudah Dipakai 
42 0,397 Valid 0,24 Cukup 0,53 Sedang Dipakai 
43 0,421 Valid 0,21 Cukup 0,24 Sukar Dipakai 
44 0,079 Tidak 0,04 Jelek 0,07 Sukar Dibuang 
45 0,304 Valid 0,28 Cukup 0,73 Mudah Dipakai 
46 0,374 Valid 0,24 Cukup 0,71 Mudah Dipakai 
47 0,458 Valid 0,32 Cukup 0,80 Mudah Dipakai 
48 0,079 Tidak 0,17 Jelek 0,27 Sukar Dibuang 
49 0,368 Valid 0,33 Cukup 0,53 Sedang Dipakai 
50 0,448 Valid 0,23 Cukup 0,76 Mudah Dipakai 

 

Berdasarkan tabel 2, diketahui dari 50 butir soal tes yang diujicobakan dapat 

dipakai sebanyak 35 soal , akan tetapi hanya 30 soal yang digunakan sebagai 

soal evaluasi akhir bahasan Reproduksi Manusia. Adapun soal yang tidak dipilih 
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adalah soal nomer 25, 29, 39, 46 dan 47. Soal tersebut tidak dipilih karena telah 

terwakili dengan beberapa soal lain yang mempunyai indikator yang sama. 

Berdasarkan hasil uji realibilitas diperoleh koefisien rpbis sebesar 0,852, pada 

α = 5 % dengan  N= 45  diperoleh rtabel = 0,294, karena r11 > r tabel, maka 

perangkat soal tersebut Reliabel . 

  

G. Analisis Data   

1. Analisis data skor sikap siswa terhadap bahasan reproduksi manusia. 

Data skor sikap siswa yang diperoleh melalui angket sikap dimasukkan ke 

dalam tabel kriteria deskriptif, sehingga diketahui kriteria sikap dari tiap siswa. 

Tabel 3. Tabel Kriteria Deskriptif Skor Sikap Siswa 

Interval Kriteria Interpretasi 

65 ≤ S ≤ 80 Sangat 

Positif 

Siswa sangat memahami konsep reproduksi manusia dan 

berupaya untuk menjaga kesehatannya serta berpola hidup 

sehat 

50 ≤ S ≤ 64 Positif Siswa memahami konsep reproduksi manusia dan berupaya 

untuk menjaga kesehatannya serta berpola hidup sehat 

35 ≤ S ≤ 49 Negatif Siswa kurang memahami konsep reproduksi manusia dan 

kurang berupaya untuk menjaga kesehatannya serta berpola 

hidup sehat 

20 ≤ S ≤ 34 Sangat 

negatif 

Siswa tidak memahami konsep reproduksi manusia dan 

tidak berupaya untuk menjaga kesehatannya serta berpola 

hidup sehat 

 
Keterangan : 

Skor maksimum : 80 

Skor minimum  : 20 

Rentang  : 80 – 20 = 60 
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Banyak kriteria : 4 

Panjang kelas  : 60 : 4 = 15 

(Arikunto, 2002) 

 

2.   Pengukuran peran aktif siswa selama kegiatan belajar berlangsung. 

Data berupa hasil observasi peran aktif siswa saat mengikuti pelajaran 

digunakan sebagai data pendukung. Data ini dianalisis dengan menggunakan 

Rumus : 

Tingkat keaktifan Siswa: 
2siswaX

FaktorA
Σ

 x 100% ………………..Rumus 9 

Keterangan : Faktor A= Σ  (siswa pada kategori tinggi x 2, siswa dengan kategori 

sedang x 1, dan siswa dengan kategori rendah x 0) (Wragg, 1996) 

Daftar aktivitas siswa yang diamati selama pembelajaran terdapat pada 

lampiran 32 halaman 98. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Angket Sikap Siswa 

Data skor angket sikap siswa terhadap pembelajaran konsep Reproduksi 

Manusia dan kaitannya dengan kehidupan diolah dengan memasukkan skor total tiap 

siswa ke dalam tabel kriteria deskriptif. Persentase skor yang dicapai secara klasikal 

dari kelas XI IPA 5 SMAN 4 dan XI IPA 2 SMAIT Hidayatullah pada 20 butir 

pernyataan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut.   

Tabel 4. Persentase Skor Angket Sikap Siswa 

Persentase Skor secara Klasikal 
Butir 

Pernyataan ke XI IPA 5 
SMA Negeri 4 

XI IPA 2 SMAIT 
Hidayatullah 

1 69.00 65.00 
2 91.15 92.00 
3 86.98 81.00 
4 94.27 85.00 
5 55.73 68.00 
6 62.50 83.00 
7 57.29 73.00 
8 71.88 83.00 
9 88.02 91.00 

10 85.42 95.00 
11 77.08 88.00 
12 84.38 88.00 
13 83.33 85.00 
14 90.63 97.00 
15 93.75 92.00 
16 84.38 90.00 
17 75.52 75.00 
18 88.02 90.00 
19 88.00 88.54 
20 88.02 92.00 
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Berdasarkan data tabel 4, diketahui dari 20 butir pertanyaan angket, pada 15 

butirnya siswa SMAIT Hidayatullah memiliki persentase skor yang lebih tinggi dari 

siswa SMA Negeri 4. Sedangkan pada 5 butir lainnya yaitu pada nomer 1, 3, 4, 15, 17 

siswa SMA Negeri 4 memiliki persentase lebih tinggi.  Data skor angket sikap tiap 

siswa dari kedua kelas dapat dilihat pada lampiran 30 dan 31, di halaman 96-97. 

Skor total yang diperoleh tiap siswa memiliki intepretasi berdasarkan tabel 

kriteria deskriptif. Adapun perbandingan kriteria sikap siswa berdasarkan skor yang 

diperoleh dari kedua kelas tersebut dapat diketahui dari tabel di bawah ini. 

Tabel 5. Perbandingan Kriteria Sikap Siswa SMAN 4 dan SMAIT Hidayatullah 

Kriteria 
Siswa pada  Sangat 

Positif Positif Negatif Sangat 
Negatif 

Jumlah 
siswa 

Kelas XI  IPA 5 
SMAN 4 Semarang 33 13 1 1 48 

Persentase 68,75% 27,09% 2,08% 2,08% 100 % 
Kelas XI IPA 2 SMAIT 

Hidayatullah 19 6 - - 25 

Persentase 76% 24% 0 0 100 % 
 

Dari data tersebut diketahui bahwa, persentase jumlah siswa SMAIT 

Hidayatullah  yang memiliki pengetahuan sikap sangat positif terhadap pembelajaran 

reproduksi manusia dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari lebih tinggi daripada 

siswa SMAN 4. Hal ini berarti jumlah siswa SMAIT Hidayatullah yang sangat 

memahami konsep reproduksi manusia dan berupaya untuk menjaga kesehatannya 

serta berpola hidup sehat lebih banyak dibandingkan siswa SMA Negeri 4. 

 
2. Hasil Keaktifan Siswa 

Hasil pengolahan data aktivitas siswa selama proses pembelajaran konsep 

Reproduksi Manusia dari kedua kelas dapat diketahui dari tabel berikut. 
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Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Observasi Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran  

Skor Aspek 
Penunjang 

Pembelajaran 
Penghambat 
Pembelajaran 

Kelas Pertemuan 

R S T R S T 

Persentase 
Tingkat 

Keaktifan  
( % ) 

Persentase 
Tingkat 

Penyimpangan 
( % ) 

I 4 13 31 40 8 0 78.13 8.33 
II 2 13 33 23 20 5 82.29 31.25 
III 1 4 33 33 13 2 72.92 17.71 

XI IPA 5 
SMUN 4     

( 48 Siswa) 
IV 0 14 34 31 17 0 85.42 17.71 
I 4 4 17 22 3 0 76 6 
II 1 1 23 19 5 1 94 14 
III 0 6 19 18 6 1 88 16 

XI IPA 2 
SMUIT 

Hidayatullah  
( 25 Siswa ) IV 0 4 21 20 5 0 92 10 

 
Keterangan : R = Rendah, S = Sedang, T = Tinggi 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 33 dan 34, di halaman 99 –104. 

Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, apabila mencapai 

indikator keberhasilan keaktifan > 75 %. Observer melakukan pengamatan selama 

kegiatan belajar berlangsung untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran. 

  Peran aktif selama proses pembelajaran meliputi perhatian siswa saat guru 

memberi penjelasan, respon dalam bertanya atau menyampaikan jawaban pada guru 

atau siswa lain baik dalam diskusi kelompok/diskusi kelas, aktivitas mencatat materi 

berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari, mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, dan aktivitas dalam mendengar pendapat siswa lain. Selama proses 

pembelajaran juga terdapat aktivitas penghambat pembelajaran, seperti 

ramai/mengobrol sendiri, melamun, tidak serius dalam kegiatan diskusi atau aktivitas 

lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa tingkat keaktifan siswa kelas XI IPA 2 

SMAIT Hidayatullah lebih tinggi dibandingkan dengan kelas XI IPA 5 SMAN 4, 

hanya pada pertemuan pertama tingkat keaktifan siswa kelas XI IPA 5 SMAN 4 
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sebesar 78,13 % lebih tinggi dari siswa kelas XI IPA 2 SMAIT Hidayatullah sebesar 

76%. Pada keseluruhan pertemuan yang dilakukan, diketahui bahwa aktivitas 

penghambat pembelajaran pada kelas XI IPA  SMAN 4 lebih tinggi dari kelas XI 

SMAIT Hidayatullah.  

 
3. Hasil Observasi Guru 

 Skor dan persentase kinerja guru dalam proses pembelajaran di kedua sekolah 

tersebut dapat diketahui dari tabel 7 dibawah ini. 

Tabel 7. Rekapitulasi Skor Kinerja Guru dalam Pengelolaan Kelas 

Skor Skor 
Kelas XI IPA 5 

SMUN 4 
Pertemuan ke 

Kelas XI IPA 2 
SMU IH 

Pertmuan ke 

 

Aspek yang Diamati 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Memberi rangsangan pada siswa     
a. Memunculkan masalah dengan memperhatikan 

keterkaitan SETS dengan pokok bahasan. 2 2 3 2 3 3 4 3 

1 

b. Memotivasi siswa untuk mencari pemecahan masalah. 2 2 2 2 4 2 3 3 

Menjadi fasilitator yang mencukupi dalam pembelajaran     

a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 4 4 4 3 4 3 3 3 

b. Menggunakan media pembelajaran yang sesuai. 4 3 4 4 4 4 4 3 
c. Menggunakan berbagai sumber belajar yang banyak dan 

mudah diperoleh. 3 4 4 4 4 3 3 3 

d. Membimbing siswa menyampaikan hasil pemikirannya. 2 3 3 3 3 4 2 3 

2 

e. Memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam 
pembelajaran 3 3 3 3 3 4 2 4 

Membangkitkan minat mencari pengetahuan lebih 
mendalam     

a. Membimbing siswa dalam berpikir kritis dan terintegrasi 
mengaitkan konsep yang dibahas dengan lingkup SETS. 2 4 2 3 3 3 3 4 

b. Melakukan evaluasi yang berwawasan SETS. 1 2 1 2 2 2 3 4 

3 
  

c. Memberikan tugas yang memacu siswa untuk belajar 
secara menyenangkan dalam lingkup SETS. 2 3 2 0 4 3 3 0 

J u m l a h    S k o r 25 30 28 26 34 32 30 30
Rata - rata skor untuk ke-10 aspek  2.5 3 2.6 2.6 3.4 3.2 3 3 
Persentase kinerja guru dalam pengelolaan 
pembelajaran (%) 62.50 75 65 65 85 80 75 75

 

Persentase rata -rata kinerja guru 66,88 % 78,75 % 
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Berdasarkan hasil  pengamatan dan persentase kinerja guru di dua sekolah 

tersebut diketahui bahwa persentase kinerja guru Biologi kelas XI SMAIT 

Hidayatullah dalam proses pembelajaran konsep Reproduksi Manusia lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan kinerja guru Biologi di SMAN 4 Semarang. Kinerja terbaik 

guru SMAN 4 pada pertemuan kedua yaitu sebesar 75%, sedangkan kinerja terbaik 

guru SMAIT Hidayatullah adalah pada pertemuan pertama yang mencapai 85%. 

 
4. Hasil Belajar Siswa 

Berikut adalah analisis data hasil belajar siswa berupa tes kognitif.  

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Konsep Reproduksi Manusia 

   Hasil Tes  
            Kognitif    

Kelas 

Nilai 
tertinggi 

Nilai 
Terendah 

Rata– rata 
Nilai Tes 

Siswa 
Tuntas 
Belajar 

Siswa Tidak 
Tuntas 
Belajar 

Persentase 
Ketuntasan 

Belajar 

XI IPA 5 SMAN 
4 83 49 70,27 40 8 83,3% 

XI IPA 2 SMAIT 
Hidayatullah 88 33 70,88 20 5 80% 

 
Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 35, di halaman 105. 

Ketuntasan belajar diperoleh siswa jika siswa mencapai nilai > 65. Di kedua 

kelas tersebut masih ada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Di kelas XI 

IPA 5 SMAN 4 jumlah siswa yang belum tuntas adalah 8 orang dan di kelas XI IPA 2 

SMAIT Hidayatullah ada 5 orang. Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui 

bahwa rata – rata hasil belajar pada konsep Reproduksi Manusia siswa kelas XI IPA 2 

SMAIT Hidayatullah setara dengan siswa kelas XI IPA 5 SMAN 4. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran 

Konsep Reproduksi Manusia di kedua sekolah tersebut memiliki perbedaan hasil yang 

cukup signifikan. Perbedaan tersebut terdapat pada proses pembelajaran dan kriteria 

pengetahuan sikap siswa terhadap konsep Reproduksi Manusia. Sedangkan pada hasil 

belajar siswa di kedua sekolah tersebut dapat dikatakan tidak berbeda. 

Berdasarkan data pada tabel 5, diketahui bahwa persentase sikap sangat positif 

terhadap konsep Reproduksi Manusia siswa SMAIT Hidayatullah sebanyak 76%, 

sedangkan siswa SMA Negeri 4 sebanyak 68,75%. Siswa SMA Negeri 4 yang 

memiliki kriteria sikap positif 27,08 % dan  SMAIT Hidayatullah 24 %. Pada kelas XI 

SMA Negeri 4 terdapat siswa yang memiliki kriteria sikap negatif (2,083%) dan 

sangat negatif (2,083%). Hal ini dapat diartikan bahwa, lebih banyak siswa SMAIT 

Hidayatullah yang sangat memahami konsep reproduksi manusia dan berupaya untuk 

menjaga kesehatannya serta berpola hidup sehat.  

Perbedaan mencolok terlihat pada butir pertanyaan nomer 5, 6, 7, 8, 10 dan 11. 

Pada nomer – nomer tersebut, persentase skor sikap siswa SMAIT Hidayatullah lebih 

tinggi 9 – 20,5% bila dibandingkan persentase skor siswa SMA Negeri 4. Pada 

nomer-nomer tersebut menanyakan mengenai Blue film, penggunaan pakaian yang 

ketat/memperlihatkan bentuk tubuh, berpacaran dan kegiatan jalan-jalan, serta 

penggunaan pembalut pada wanita. Sedangkan pada pertanyaan lain selisih di antara 

kedua kelas hanya berkisar 0,5 – 7 %. Tetapi pada pertanyaan nomer 1, 3, 4, 15, dan 

17 skor siswa SMA Negeri 4 lebih tinggi dari siswa SMAIT Hidayatullah. Data ini 

menunjukkan bahwa, meskipun siswa SMA Negeri 4 menyukai pendekatan serta 
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metode yang digunakan selama pembelajaran, tetapi aplikasi pengetahuan sikap 

mereka terhadap konsep reproduksi manusia dalam kehidupan dan pergaulan sehari – 

hari tidak dibarengi dengan dasar/pengetahuan agama.  

Perbedaan kurikulum pendidikan agama yang diberikan di kedua sekolah 

tersebut ternyata memunculkan sikap yang berbeda terhadap bahasan Reproduksi 

Manusia pada siswanya, dimana siswa SMAIT Hidayatullah bersikap sangat positif 

(76%) lebih tinggi dari SMA Negeri 4 (68,75%). Hal ini membuktikan bahwa, dasar 

agama akan menolong terbentuknya sikap positif pada diri remaja (Willis, 2005). 

Pemberian pelajaran agama selama 9 jam pelajaran perminggu memberikan peran 

penting dalam pembentukan sikap siswa. Dalam 9 jam pelajaran tersebut siswa tidak 

hanya diajari bagaimana membaca dan menghafal Al-Qur’an, melainkan juga diajari 

mengenai tata cara beribadah dan bermuamalah/berhubungan dengan sesama sesuai 

dengan tuntunan Al-Qur’an dan hadist. Sehingga meskipun siswa tidak mengikuti 

bimbingan agama di luar sekolah mereka tetap memperoleh siraman rohani sesuai 

dengan kebutuhan mereka. 

Berdasarkan observasi selama kegiatan pembelajaran di SMAIT Hidayatullah, 

guru selalu berusaha menyisipkan aspek moral dan agama pada saat penyampaian 

konsep, termasuk konsep reproduksi manusia. Guru mengaitkannya dengan fenomena 

yang ada di masyarakat, bagaimana pandangan Islam mengenai hal itu, serta 

bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim. Misalnya, kasus berboncengan dengan 

lawan jenis yang bukan muhrimnya, atau terjadinya kehamilan seperti yang 

diceritakan dalam Al-Qur’an.  
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Pembelajaran di SMA Negeri 4 tidak demikian. Konsep sains memang 

dikaitkan dengan aspek masyarakat dan lingkungan, tetapi guru tidak memasukkan 

aspek moral/agama ke dalamnya. Misalnya, saat guru mengangkat permasalahan 

banyaknya kasus pemerkosaan yang menimpa tidak hanya wanita yang sudah dewasa 

melainkan juga pada anak-anak. Padahal menurut Lystiono (2003), pemberian nilai 

kehidupan yang islami dalam pembelajaran IPA dapat membantu pengendalian emosi 

siswa melalui nilai religius.  

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan sikap siswa kelas XI 

SMAIT Hidayatullah terhadap Konsep Reproduksi Manusia lebih positif bila 

dibandingkan dengan sikap siswa SMA Negeri 4 Semarang. Hal ini diartikan bahwa, 

siswa SMAIT Hidayatullah lebih banyak memahami konsep reproduksi manusia dan 

berupaya untuk menjaga kesehatannya serta berpola hidup sehat. 

Selain aspek sikap, perbedaan lain yang muncul di kedua kelas tersebut adalah 

pada tingkat keaktifan siswanya. Pada tabel berikut dapat diketahui perbandingan 

persentase aktivitas  belajar dengan interpretasi sikap dari kedua kelas tersebut. 

Tabel 9. Perbandingan Persentase Aktivitas  Belajar dengan Interpretasi Sikap 

Jumlah Siswa pada Kriteria 
Sikap Kelas 

Per 
temu

an 

Tingkat 
Keaktif an  

( % ) 

Rata-Rata 
Tingkat 

Keaktifan 
(%) 

Tingkat 
Penyimpa 

ngan     
( % ) 

Rata-Rata 
Tingkat 

Penyimpa
ngan (%) ++ + - -- 

I 78.13 8.33 
II 82.29 31.25 

33 13 1 1 

III 72.92 17.71 

XI IPA 5 
SMUN 4    

( 48 Siswa) 
IV 85.42 

79.69 

17.71 

18.75 
68,75% 27,09% 2,08% 2,08%

I 76 6 
II 94 14 

19 6 0 0 

III 88 16 

XI IPA 2 
SMUIT 

Hidayatullah 
( 25 Siswa ) 

IV 92 

87.50 

10 

11.50 
76% 24% 0% 0% 
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Keterangan : ++ = sangat positif    -   = negatif 

                    + = positif               --   = sangat negatif 

Secara klasikal, persentase tingkat keaktifan siswa SMAIT Hidayatullah lebih 

tinggi  yaitu 87,50% sedangkan  siswa SMA Negeri 4 memiliki persentase 79,69%. 

Sedangkan presentase tingkat penyimpangan dalam pembelajaran siswa kelas XI 

SMA Negeri 4 adalah 18,75%, lebih tinggi daripada siswa kelas XI SMAIT 

Hidayatullah, yang hanya 11,50%.  Hal ini terjadi karena, kelas XI SMA Negeri 4 

termasuk kelompok kelas besar karena berisi 48 orang siswa. Aktifitas siswa kurang 

terkontrol oleh guru, sehingga meskipun banyak siswa yang menunjukkan keaktifan 

mereka dengan menyampaikan pertanyaan, melakukan presentasi, atau 

menyampaikan gagasan mereka mengenai konsep yang dipelajari dalam bagan SETS 

tetap saja ada siswa yang melakukan aktifitas lain misalnya mengobrol, membaca 

majalah, dan lainnya. Sedangkan kelas di SMAIT Hidayatullah termasuk kelas kecil 

yang hanya berisi 25 orang siswa. Guru tidak kerepotan dalam mengontrol kondisi 

siswanya, sehingga pembelajaran di dalam kelas berjalan efektif, dan setiap siswa 

dapat terpantau dengan baik.  

Data tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ini ternyata 

berbanding lurus  dengan  kriteria sikap siswa terhadap bahasan Reproduksi Manusia. 

Dimana siswa SMAIT Hidayatullah yang memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi juga 

memiliki interpretasi sikap sangat positif lebih banyak dari siswa SMA Negeri 4. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa penyisipan konsep moral/ agama ke dalam materi 

dan penciptaan kondisi belajar yang efektif  akan meningkatkan aktivitas belajar 

sekaligus membantu terbentuknya sikap positif pada diri siswa. 
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Guru adalah salah satu faktor penting dalam pembelajaran yang ikut 

menentukan jalannya proses pembelajaran dan keoptimalan hasil yang diperoleh 

siswa. Data pada tabel 7 menunjukkan skor maupun persentase kinerja guru biologi 

dalam menyampaikan konsep Reproduksi Manusia di kedua sekolah tersebut. 

Persentase kinerja guru Biologi SMA Negeri 4 pada pertemuan pertama hingga 

pertemuan ke empat adalah 62,50%; 75%; 65% dan 65%. Dari data tersebut diketahui 

persentase kinerja tertinggi terjadi pada pertemuan kedua, sedangkan yang terendah 

pada pertemuan pertama. Berdasarkan pengamatan selama penelitian, persentase yang 

fluktuatif ini sangat dipengaruhi oleh pokok bahasan serta metode yang digunakan 

selama mengajar. 

 Pertemuan pertama pada bahasan Reproduksi Manusia, guru mengajak siswa 

menonton CD “ Keajaiban Penciptaan Manusia “. Untuk melaksanakan pembelajaran 

ini ternyata guru yang bersangkutan harus mempersiapkan sendiri ruang serta 

peralatan yang akan digunakan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya waktu untuk 

kegiatan pembelajaran. Sehingga ada beberapa tahapan yang tidak dilakukan dengan 

baik oleh guru. Misalnya tahap pemberian rangsangan dan tahap membangkitkan 

minat siswa. Meskipun demikian siswa begitu antusias saat maupun setelah melihat 

tayangan CD tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kelompok siswa 

yang menyampaikan informasi dari CD tersebut dan mengaitkannya dengan konsep 

yang sedang dibahas, ketika melakukan presentasi diskusi kelas di pertemuan 

berikutnya. Data yang ada menunjukkan bahwa guru cukup optimal saat menjadi 

fasilitator dalam pembelajaran. 
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  Pada pertemuan kedua, kinerja guru Biologi SMA Negeri 4 meningkat 

menjadi 75%. Peningkatan ini terjadi karena metode yang digunakan oleh guru adalah 

diskusi, sehingga guru dapat melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran secara 

optimal. Dengan menggunakan LDS yang telah dipersiapkan, kegiatan diskusi dan 

pembahasan dilakukan oleh siswa dalam bimbingan guru. Bahasan yang dikupas pada 

pertemuan kedua ini adalah mengenai Organ Reproduksi beserta proses yang terjadi 

di dalamnya. Tahap kedua dan ketiga dalam pembelajaran dapat dilakukan oleh guru 

dengan baik, tetapi untuk tahap pertama yaitu pemberian rangsangan pada siswa tidak 

dilaksanakan dengan baik. 

Persentase kinerja guru pada dua pertemuan terakhir mengalami penurunan 

menjadi 65%. Pada dua pertemuan tersebut guru dapat menjadi fasilitator 

pembelajaran yang cukup baik. Dalam proses pembelajaran guru menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, menggunakan media pembelajaran yang sesuai, 

menggunakan banyak sumber belajar dan yang mudah diperoleh, membimbing siswa 

menyampaikan hasil pemikirannya, serta memotivasi siswa untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran. Tetapi guru kurang optimal saat memberi rangsangan pada siswa 

dan membangkitkan minat untuk mencari pengetahuan lebih dalam.  

Pertemuan ketiga membahas mengenai terjadinya mensturasi dan kehamilan. 

Pada pertemuan ini guru dapat melaksanakan tahap pertama dengan baik, karena 

memunculkan masalah mengenai menstruasi pada wanita sebagai rangsangan untuk 

memotivasi siswa. Tetapi tahapan membimbing siswa untuk berpikir terintegrasi dan 

evaluasi berwawasan SETS tidak dlaksanakan secara optimal. 
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Pertemuan keempat membahas mengenai contoh teknologi dalam reproduksi 

manusia dan berbagai penyakit yang menyerang organ reproduksi manusia.  Untuk 

menjelaskan bahasan mengenai kontrasepsi guru menggunakan media gambar alat 

kontrasepsi untuk mempermudah penyampaian materi. Karena pertemuan keempat 

adalah pertemuan terakhir maka guru tidak memberikan tugas pada siswa, sehingga 

skor untuk tahap tiga aspek pemberian tugas adalah nol.  

Pada dua pertemuan terakhir, guru yang bersangkutan benar – benar 

mengoptimalkan penyampaian materi. Meskipun metode yang digunakan adalah 

diskusi, pada beberapa bagian guru lebih banyak memberikan penjelasan. Hal ini 

dikarenakan guru harus segera menyelesaikan materi karena masih ada bab yang 

belum tersampaikan pada siswa yaitu mengenai reproduksi pada tumbuhan.      

Persentase kinerja Guru Biologi SMAIT Hidayatullah adalah 85%; 80%; 75%; 

75%. Kinerja tertinggi terjadi pada pertemuan pertama, dan kinerja teredah terjadi 

pada pertemuan ketiga dan keempat. Dapat dikatakan bahwa faktor yang 

menyebabkan fluktuasi kinerja guru di SMAIT Hidayatullah sama dengan SMA 

Negeri 4 yaitu pokok bahasan dan metode yang digunakan.  

Kegiatan pembelajaran di SMAIT Hidayatullah pada pertemuan pertama 

adalah menonton CD Harun Yahya “ Keajaiban Penciptaan Manusia “. Kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, karena ruangan dan peralatan telah 

dipersiapkan sehingga siswa dapat langsung masuk ke ruangan dan mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Sebagai rangsangan bagi siswa, guru memunculkan masalah 

dengan membacakan sebuah artikel bertema seks bebas. Agar rangsangan ini lebih 

mengena pada siswa, pembacaan artikel diiringi dengan aransemen lagu, sehingga 
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siswa benar-benar memfokuskan perhatian dan tidak mengalami kebosanan. Selain itu 

tahap kedua dan tiga dari pembelajaran juga dilaksanakan dengan optimal sehingga 

persentase kinerja guru yang bersangkutan cukup tinggi. 

  Pada pertemuan ke dua, guru membahas mengenai organ reproduksi manusia 

melalui diskusi dan permainan puzel. Secara umum proses pembelajaran berjalan 

dengan lancar, siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan dalam 

pantauan guru. Hanya saja saat guru menjadi fasilitator pembelajaran, motivasi untuk 

merangsang siswa dan evaluasi berwawasan SETS tidak dilaksanakan dengan optimal 

, sehingga kinerja guru mengalami sedikit penurunan menjadi 80 %. 

Pertemuan ketiga membahas mengenai menstruasi dan kehamilan sedangkan 

pertemuan keempat membahas mengenai teknologi yang berkaitan dengan reproduksi 

manusia dan penyakit menular seksual. Di dua pertemuan terakhir ini, terjadi 

penurunan persentase kinerja guru sebanyak 5%, meskipun demikian secara umum  

kinerja guru  Biologi SMAIT dapat dikatakan baik karena menguasai 75% dari 

keseluruhan skor kriteria. Aspek yang pelaksanaannya kurang optimal di pertemuan 

ketiga adalah pemberian motivasi dan bimbingan kepada siswa saat menjadi fasilitator 

pembelajaran. Hal ini mungkin dikarenakan guru yang bersangkutan adalah guru pria, 

sedangkan materi yang dibahas mengenai menstruasi dan kehamilan. Sehingga ada 

beberapa bagian materi yang kurang beliau pahami dengan baik. Sedangkan pada 

pertemuan terakhir, aspek terakhir dari tahap ketiga, yaitu pemberian tugas bagi siswa 

tidak dilakukan . Hal ini karena pada pertemuan selanjutnya akan diadakan evaluasi. 

 Dari data pada tabel 7, diketahui bahwa rata-rata kinerja guru Biologi SMAIT 

Hidayatullah lebih tinggi dari pada guru Biologi SMA Negeri 4. Yaitu sebesar 
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78,75%, sedangkan guru SMA Negeri 4 sebesar 66,88%.  Hal ini  dikarenakan guru 

Biologi SMAIT Hidayatullah sudah memiliki pengalaman mengenai pendekatan yang 

digunakan, yaitu pendekatan SETS. Selain itu dalam menyajikan konsep beliau 

menggunakan media yang tepat dan memadukannya dengan metode yang menarik, 

sehingga siswa terbantu dalam memahami materi. Media yang digunakan misalnya, 

LCD (pertemuan I,II dan III), permainan puzel (pertemuan II), Chart, awetan janin 

(pertemuan III) dan torso (pertemuan IV).  

Guru di SMA Negeri 4 juga cukup variatif dalam menyampaikan materi, 

beliau menggunakan LCD (pertemuan I), OHP (pertemuan II,III) dan gambar 

mengenai kontrasepsi (pertemuan IV) sebagai media untuk menyampaikan materi 

kepada siswa. Hanya saja, beliau belum cukup memahami bagaimana mengkaitkan 

konsep sains reproduksi manusia dengan aspek lain di dalam SETS. Sehingga sering 

kali bagian ini tidak tersampaikan secara optimal pada siswa. Hal ini tampak pada 

data skor tahap pertama dan ketiga, dimana guru seringkali tidak memberikan 

rangsangan atau meembangkitkan minat siswa untuk mengaitkan aspek sains dengan 

aspek lainnya dalam lingkup SETS. Misalnya saja ketika guru menyampaikan 

jawaban atas pertanyaan siswa yang berkaitan dengan menstruasi atau gangguan 

reproduksi yang dialami. Guru  memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan siswa, 

tetapi tidak mengaitkannya dengan aspek SETS yang sebenarnya dapat dikaitkan 

dalam penjelasan yang diberikan. Selain itu, ukuran kelas yang besar menyebabkan 

beliau kurang dapat menguasai kelas dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya 

siswa yang melakukan aktivitas lain ketika guru/siswa lain menyampaikan penjelasan.  
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Tabel 10. Perbandingan Keaktifan Siswa dengan Kinerja Guru SMA Negeri 4 

Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 
Kelas Per 

temuan Tingkat Keaktifan
( % ) 

Tingkat  
Penyimpangan ( %) 

Persentase 
Kinerja Guru 

(%)  
I 78.13 8.33 62,50 
II 82.29 31.25 75 

III 72.92 17.71 65 

XI IPA 5 
SMUN 4     

( 48 Siswa) 
IV 85.42 17.71 65 

 
Tabel 11. Perbandingan Keaktifan Siswa dengan Kinerja Guru SMAIT Hidayatullah 

Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 
Kelas Per 

temuan Tingkat Keaktifan  
( % ) 

Tingkat  
Penyimpangan   ( % )

Kinerja Guru 
(%) 

I 76 6 85 
II 94 14 80 
III 88 16 75 

XI IPA 2 
SMUIT 

Hidayatullah    
 ( 25 Siswa ) 

IV 92 10 75 
 

Data yang tersaji dalam tabel 10 dan 11 di atas, menunjukkan bahwa tingkat 

keaktifan siswa maupun kinerja guru di kedua sekolah tersebut bersifat fluktuatif. 

Tetapi tingkat fluktuasinya tidak berbanding lurus, melainkan terjadi secara acak. 

Dapat dikatakan, kedua aspek ini tidak menunjukkan korelasi yang signifikan.  

Dari tiga tahap pembelajaran, tahapan yang berkaitan langsung dengan 

pengelolaan siswa adalah tahap yang kedua, yaitu peran guru sebagai fasilitator 

pembelajaran. Apabila peran ini dilaksanakan secara optimal, akan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap tingkat keaktifan siswa. Berdasarkan data pada tabel 7, 

diketahui bahwa guru Biologi di kedua sekolah tersebut mampu berperan sebagai 

fasilitator pembelajaran yang baik. Sehingga tingkat keaktifan siswanyapun cukup 

baik. Dua tahap lainnya berfungsi untuk menguatkan pemahaman siswa mengenai 

aspek SETS dalam konsep yang dipelajari. Tahapan ini penting, tetapi tidak berkaitan 
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langsung dengan pengelolaan kelas, sehingga pengaruhnya bersifat tidak langsung  

terhadap keaktifan siswa.  

Data hasil belajar pada tabel 8, menunjukkan nilai tertinggi sekaligus terendah 

dicapai oleh kelas XI SMAIT Hidayatullah yaitu 88 dan 33. Sedangkan SMA Negeri 

4 memiliki nilai tertinggi 83, dan nilai terendah 49. Rata –rata di SMAIT Hidayatullah 

adalah 70,66 sedangkan di SMA Negeri 4 adalah 70,29. Ketuntasan belajar di SMAIT 

Hidayatullah mencapai 80%, dan SMA Negeri 4 sebesar 83,3%. Keunggulan 3,3% 

yang dicapai oleh siswa SMA Negeri 4 ini dimungkinkan karena sebagian besar siswa 

SMA Negeri 4 berasal dari SMP Negeri 21 Semarang yang merupakan salah satu 

SMP negeri favorit dan berprestasi. Berdasarkan informasi dari beberapa sumber dan 

pengalaman yang pernah dijalani oleh penulis, prestasi siswa SMP Negeri 21 lebih 

tinggi dan stabil bila dibandingkan dengan SMPIT Hidayatullah. Sehingga walaupun 

nilai evaluasi tertinggi dicapai oleh siswa SMAIT Hidayatullah, tetapi kemampuan 

akademik perindividu siswa SMA Negeri 4 lebih tinggi daripada SMAIT 

Hidayatullah. Meskipun demikian, perbedaan yang muncul diantara kedua sekolah 

tersebut tidak terlalu signifikan. 

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa SMAIT Hidayatullah 

mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Efektif 

karena siswa berada dalam kelas kecil dan proses pembelajarannya ditunjang dengan 

penggunaan media yang sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keaktifan siswa 

dan kinerja guru yang lebih tinggi dari pembelajaran di SMA Negeri 4. Bermakna 

karena selama proses pembelajaran guru berusaha menyampaikan nilai agama dan 

moral yang sesuai dengan konsep yang dipelajari. Hal ini ditunjukkan dengan sikap 
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siswa SMAIT Hidayatullah  terhadap bahasan Reproduksi Manusia yang disampaikan 

dengan pendekatan SETS lebih positif dibandingkan dengan SMA Negeri 4. Hasil 

evaluasipun menunjukkan SMAIT Hidayatullah memiliki kualitas akademik yang 

setara dengan siswa SMA Negeri 4, meskipun keduanya memiliki latar belakang asal 

sekolah dan prestasi yang berbeda. 

 Dilihat dari hasil belajar dan keaktifan siswa, diketahui baik SMAIT  

Hidayatullah maupun SMA Negeri 4 dapat menyelenggarakan proses belajar yang 

baik. Hanya saja, SMAIT Hidayatullah mampu mambuat proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan terintegrasi dengan pembangunan moral siswa melalui 

pembelajaran agama yang optimal. Rachman dkk (2002) menyebutkan, salah satu 

pendekatan yang diperlukan sekolah untuk mewujudkan generasi penerus yang 

berkualitas adalah  pendekatan yang berdasarkan cinta dan kasih sayang dengan iman 

dan takwa. Secara tidak langsung sekolah dapat menjadi jalan strategis untuk 

menyelesaikan masalah perkembangan perilaku dan kepribadian remaja. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Terdapat perbedaan pengetahuan sikap antara siswa SMA Negeri 4 dan SMAIT 

Hidayatullah Semarang terhadap konsep Reproduksi Manusia yang disampaikan 

dengan pendekatan SETS.  

 

B. Saran 

1. Pada proses pembelajaran Biologi dengan konsep/tema yang relevan, guru dapat 

menerapkan pendekatan SETS sehingga siswa tidak hanya memahami materi sains 

yang disampaikan guru, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan aspek lingkungan, 

teknologi dan masyakat. 

2. Pada konsep BIologi yang dapat dikaitkan dengan nilai moral dan agama, guru 

hendaknya dapat menyisipkan nilai-nilai tersebut karena hal ini dapat membantu 

membentuk sikap positif pada siswa. 
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