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ABSTRAK 

 

Septiyana, Kikie. 2012. Penerapan Jurnal Belajar sebagai Strategi Berpikir 
Metakognitif pada Materi Sistem Imunitas terhadap Hasil Belajar Siswa di 
SMA Negeri 1 Kajen. Dr. Andreas Priyono Budi Prasetyo, M.Ed. dan drh. 
Wulan Christijanti, M.Si. 

Pembelajaran sistem imunitas di SMA Negeri 1 Kajen hanya sekedar 
membaca buku dan menghafal. Tepatnya sebatas keterampilan memori jangka 
pendek sehingga siswa hanya mampu berpikir tingkat rendah. Strategi berpikir 
metakognitif merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat 
dikembangkan melalui proses refleksi. Secara teoritis jurnal belajar merupakan 
media refleksi bagi siswa selama proses pembelajaran sehingga siswa mampu 
mengetahui bagaimana proses belajar yang mencakup perencanaan, pemantauan 
dan penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara jurnal 
belajar dan strategi berpikir metakognitif serta menguji pengaruh penerapan jurnal 
belajar sebagai strategi berpikir metakognitif terhadap hasil belajar siswa pada 
materi sistem imunitas di SMA Negeri 1 Kajen. 

Desain penelitian ini adalah Quasi Experiment dengan pola Pre-Posttest 
Design. Populasinya adalah seluruh siswa kelas XI IPA yang berjumlah I05 siswa 
( XI IPA 1 – XI IPA 4). Pengambilan sampling menggunakan teknik Convenience 
sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 52 siswa dari dua kelas, yaitu kelas XI 
IPA 2 (26 siswa) sebagai kelompok eksperimen dan XI IPA 3 (26 siswa) sebagai 
kelompok kontrol. Data yang dikumpulkan berupa skor jurnal belajar diperoleh 
melalui jurnal belajar siswa. Skor strategi berpikir metakognitif diukur melalui 
lembar inventori strategi berpikir metakognitif. Data hasil belajar diperoleh 
melalui Pots-test. Data-data tersebut dianalisis secara kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan jurnal belajar dan strategi berpikir 
metakognitif mempunyai hubungan kuat antara keduanya (93,8% dan α < 0,05). 
Hasil uji t-test menunjukkan perbedaan nyata dari kedua kelompok dengan rataan 
hasil belajar siswa kelas eksperimen 77,31 lebih besar dari rataan kelas kontrol 
yaitu 68,5. Hasil uji regresi menunjukkan penerapan jurnal belajar sebagai strategi 
berpikir metakognitif memberikan pengaruh sebesar 69,9% terhadap hasil belajar 
siswa. Kesimpulan umum yang dapat diperoleh yaitu terdapat hubungan yang 
kuat antara jurnal belajar dan strategi berpikir metakognitif, dan penerapan jurnal 
belajar sebagai strategi berpikir metakognitif pada materi sistem imunitas 
berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

 
Kata kunci: Hasil Belajar, Jurnal Belajar, dan Strategi Berpikir Metakognitif. 

 



v 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul “Penerapan Jurnal Belajar sebagai Strategi Berpikir Metakognitif pada 

Materi Sistem Imunitas terhadap Hasil Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Kajen”. 

Penelitian ini memberikan bukti adanya hubungan yang kuat antara jurnal belajar 

dan strategi berpikir metakognitif sehingga memberikan pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa pada materi sistem imunitas. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik 

tanpa bantuan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas telah merelakan sebagian 

waktu dan tenaga demi membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus hati 

kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UNNES. 

2. Dekan FMIPA Universitas Negeri Semarang yang telah memberi ijin untuk 

melaksanakan penelitian. 

3. Ketua Jurusan Biologi FMIPA UNNES  yang telah memberikan kemudahan 

dan kelancaran dalam penyusunan skripsi. 

4. Bapak Dr. Andreas Priyono Budi Prasetyo, M.Ed dosen pembimbing I yang 

penuh kesabaran dalam membimbing, memberi arahan, motivasi, dan nasehat 

yang luar biasa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. 

5. Ibu drh. Wulan Christijanti, M.Si dosen pembimbing II yang memberi arahan 

serta saran yang baik dan positif sehingga skripsi ini dapat selesai. 

6. Ibu Dr. Ir. Priyantini Widiyaningrum, M.S dosen penguji yang memberikan 

masukan dan saran positif demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. 

7. Ibu Ir. Nur Rahayu Utami, M.Si dosen wali yang telah memberi motivasi 

kepada penulis. 



vi 

8. Bapak Drs. Priya Setiadi, S.Pd.MPd. kepala SMA Negeri 1 Kajen yang telah 

memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis melakukan penelitian. 

9. Bapak Rizak, S.Pd. guru Biologi SMA Negeri 1 Kajen yang telah berkenan 

membantu dan bekerjasama dengan penulis dalam melaksanakan penelitian. 

10. Orang tuaku (Bapak Nurdiyanto dan Ibu Dusrinem) dan orang tua angkatku 

(Bapak Djohani dan Ibu Murningsih) yang telah memberikan segenap 

dukungan, motivasi, nasehat dan doa tiada henti untuk kesuksesan penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kakakku tercinta (Almarhum Agus Widodo) dan adikku tersayang (Tegar 

Priyambodo dan Bayu Dipamungkas) yang selalu menjadi motivasi bagi 

penulis.  

12. Sahabatku Ifrokhatul Jannah, Sandra Atikasari dan Dyah Setiyorini yang telah 

menemani penulis dalam suka duka menjadi mahasiswa di UNNES. 

13. Teman-teman angkatan 2008 Biologi FMIPA UNNES terutama rombel 3 

angkatan 2008 terima kasih untuk dukungan dan semangatnya. 

14. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulis selama penelitian dan 

penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangatlah 

penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait pada umumnya 

dan bagi penulis pada khususnya. 

 

 

Semarang, Oktober 2012 

 

Penulis



vii 

DAFTAR ISI 

             

                               Halaman 

HALAMAN JUDUL ..............................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................................  ii 

PENGESAHAN ......................................................................................  iii 

ABSTRAK ..............................................................................................  iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................  v 

DAFTAR ISI ...........................................................................................  vii 

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ...................................................................................   x 

DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................  xi 

BAB  I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  ..........................................................................  1 

B. Rumusan Masalah .....................................................................  3 

C. Penegasan Istilah .......................................................................  4 

D. Tujuan Penelitian .......................................................................  5 

E. Manfaat Penelitian .....................................................................  6 

BAB II.TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
A. Tinjauan Pustaka ......................................................................  7 

1. Jurnal Belajar ........................................................................  7 

2. Strategi Berpikir Metakognitif ..............................................  9 

3. Kajian Pengaruh Jurnal Belajar sebagai Strategi Berpikir Metakognitif 

terhadap Hasil Belajar Siswa..................................................... 12 

4. Materi Sistem Imunitas .........................................................  15 

5. Hasil Belajar.......................................................... ................  16 

B. Kerangka berpikir dan Hipotesis .............................................  19 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian ...................................................  21 

B. Populasi dan Sampel ................................................................  22 

C. Variabel penelitian  ..................................................................  23 

 

 



viii 

Halaman 

D. Rancangan penelitian  ..............................................................  24 

E. Prosedur penelitian  ..................................................................  24 

F. Data dan metode pengambilan data .........................................  31 

G. Metode analisis data  ................................................................  33 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ........................................................................  40 

1. Hasil penelitian deskriptif .....................................................  40 

2. Hasil uji hipotesis ..................................................................  43 

B. Pembahasan ..............................................................................  46 

BAB  V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan ..................................................................................  56 

B. Saran ........................................................................................  56 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................  57 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

DAFTAR GAMBAR  

 

Gambar  

1. Kerangka berpikir…………...…………………………………………………... 

2. Peta lokasi SMA Negeri 1 Kajen…...…………………………………………... 

3. Grafik Hubungan Liniearitas skor jurnal belajar dan hasil belajar/Post-
test siswa di kelas eksperimen…………………………………………… 
     

 

Halaman 

19   

21 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

DAFTAR TABEL  

 

Tabel  

1. Waktu pelaksanaan penelitian…………………………………………………... 

2. Desain penelitian Pre-Post Test desain………………………………………...     

3. Validitas dan reliabilitas instrument…………………………………………….. 

4. Rekapitulasi hasil uji coba soal tes hasil belajar kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Kajen materi sistem imunitas…………………………………………………… 

5. Data dan teknik analisis data……………………………………………………. 

6. Persentase rata-rata skor jurnal belajar siswa di kelas eksprimen………………. 

7. Hasil pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol………………. 

8. Hasil Output Uji t-test Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol……. 

9. Persentase rata-rata skor strategi berpikir metakognitif………………………… 

10. Hasil output uji Korelasi Jurnal Belajar dan Strategi Berpikir Metakognitif…… 

11. Hasil output uji pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai startegi berpikir 

metakognitif terhadap hasil belajar siswa………………………………………. 

 

Halaman 

22 

24 

26 

 

30 

32 

41 

41 

42 

43 

44 

44 

 

 

 



xi 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 

1. Silabus………………………………………………………………………….. 

2. RPP…………………………………………………………………………….... 

3. Lembar observasi lapangan…………………………………………………… 

4. Lembar diskusi siswa (LDS)…………………………………………………… 

5. Kisi-kisi soal tes hasil belajar………………………………………………….. 

6. Soal tes hasil belajar………………………………………………………….. 

7. Kunci jawaban soal hasil belajar………………………………………………...  

8. Rubrik penskoran jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif………... 

9. Kisi-kisi lembar inventori strategi berpikir metakognitif……………………. 

10. Data nilai pre-test siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol…………………... 

11. Analisis normalitas data………………………………………………………… 

12. Analisis homogenitas data………………………………………………………. 

13. Jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif siswa................................. 

14. Lembar inventori strategi berpikir metakognitif siswa……………………… 

15. Rekapitulasi jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif.…………. 

16. Rekapitulasi lembar inventori strategi berpikir metakognitif.………………  

17. Data nilai post-test siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol………………….. 

18. Uji beda rata-rata nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol………… 

19. Uji regresi pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir 
metakognitif terhadap hasil belajar…………………………………………….. 

20. Uji korelasi jurnal belajar dengan strategi berpikir metakognitif.……………… 

21. Peta lokasi penelitian……………………………………………………………. 

22. Dokumentasi penelitian…...…………………………………………………….. 

23. Surat ijin penelitian……………………………………………………………... 

24. Surat keterangan pelaksanaan penelitian………………………………………... 

Halaman 

62 

68 

103 

105 

107 

108 

116 

117 

120 

122 

123 

125 

127 

129 

133 

134 

135 

136 

 

142 

149 

151 

152 

153 

155 

 

 

 

 

 

 
 



 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Jurnal belajar adalah catatan yang dibuat oleh siswa pada setiap akhir proses 

pembelajaran yang merupakan hasil refleksi diri siswa sehingga siswa dapat 

melakukan evaluasi belajar. Menurut Anggraeni (2009) jurnal belajar merupakan 

sarana untuk melatih strategi berpikir metakognitif. Peirce (2003) berpendapat 

metakognitif adalah kemampuan yang dimiliki pembelajar untuk memonitor materi 

yang dipelajari. Peters (2000) menambahkan pemantauan belajar menjadikan siswa 

mampu mengetahui perkembangan proses belajar sehingga mendorong siswa 

melakukan perbaikan demi meningkatkan hasil belajar. Secara tidak langsung proses 

tersebut menjadikan siswa berpikir secara metakognitif. Strategi berpikir metakognitif 

membantu siswa memahami materi yang dipelajari maupun menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. Siswa yang menggunakan strategi metakognitif dengan baik dapat 

menjadi pemikir yang kritis, problem solver yang baik, serta pengambil keputusan 

yang baik dari pada siswa yang tidak menggunakan strategi metakognitif.   

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa proses refleksi merupakan 

pilar utama dalam strategi berpikir metakognitif. Proses refleksi dapat diwujudkan 

melalui penulisan jurnal belajar. Selama ini belum banyak sekolah yang menerapkan 

jurnal belajar pada proses pembelajaran. Ditegaskan oleh Anggraeni (2009) bahwa 

penerapan jurnal belajar sebagai sarana refleksi pembelajaran dan pengembangan 

strategi metakognitif masih jarang diterapkan disekolah. Hal ini juga yang terjadi di 

SMA Negeri 1 Kajen khususnya pada proses pembelajaran materi sistem imunitas. 

Pembelajaran materi sistem imunitas cenderung membiasakan siswa berpikir linier 

dan hanya mengembangkan aspek kognitif saja yaitu sekedar mengahafal atau 

pengertian secara redaksional sehingga menjadikan tidak berkembangnya strategi 

metakognitif siswa. 
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Standar kompetensi yang diharapkan dari penguasaan materi sistem imunitas 

adalah pemahaman terhadap hakikat biologi sebagai ilmu, struktur dan fungsi organ 

manusia, hewan tertentu dan kelainan yang mungkin terjadi serta implikasinya pada 

Salingtemas. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah siswa mampu menjelaskan 

mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit. 

Materi ini sulit dipahami mengingat apa yang dipelajari tidak tampak oleh siswa. 

Selain itu pokok bahasan yang cukup rumit dan menimbulkan banyak masalah bagi 

siswa sehingga siswa perlu berpikir lebih jauh tentang materi yang dipelajari dan 

memantau kegiatan belajarnya demi mengoptimalkan hasil belajar. Dalam proses 

penyelesaian masalah tersebut siswa tentu memahami masalah, merencanakan 

strategi penyelesaian, membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan, serta 

melaksanakan keputusan. Siswa seharusnya memonitor dan mengecek kembali apa 

yang telah dikerjakan. Proses menyadari adanya kesalahan, memonitor hasil 

pekerjaan serta merencanakan strategi apa yang hendak dilakukan merupakan 

beberapa aspek dalam strategi berpikir metakognitif. Oleh karena itu dibutuhkan 

strategi berpikir metakogntif dalam belajar materi sistem imunitas. Strategi berpikir 

metakognitif diperlukan karena mampu menjadikan siswa mengawali aktifitas 

belajarnya dengan merencanakan apa yang hendak dilakukan dan memutuskan apa 

yang telah dikuasi dari yang dipelajari. Dapat dikatakan proses refleksi menjadikan 

pengalaman belajar siswa lebih bermakna. Keberhasilan pembelajaran terletak ketika 

siswa aktif mengalami sendiri proses belajar dan mengerti tentang kegiatan belajar 

yang dialaminya.   

Menurut Imel (2004) strategi berpikir metakognitif diperlukan untuk 

kesuksesan belajar karena memungkinkan siswa mampu mengelola kecakapan 

kognitif dan melihat kelemahannya sehingga menjadikan siswa sebagai pembelajar 

mandiri. Fakhriati (2007) menambahkan bahwa seorang pembelajar dapat dikatakan 

sebagai pembelajar mandiri apabila siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran, 

mengetahui apa yang sedang diajarkan, mengetahui tujuan belajarnya sendiri, 
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memiliki strategi belajar, memonitor kemajuan belajar dan mengevaluasi strategi 

belajarnya sendiri. Jurnal belajar menjadi wadah yang tepat untuk mengembangkan 

strategi metakognitif karena melalui jurnal belajar siswa dapat menilai apa yang 

dimengerti dan apa yang belum dimengerti dari proses pembelajaran yang diharapkan 

siswa dapat menentukan cara untuk memahami apa yang belum dimengerti tersebut. 

Dengan demikian siswa belajar mendiagnosis kesulitan belajarnya sendiri sehingga 

siswa lebih percaya diri dalam belajar yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan 

hasil belajar. Oleh karena itu penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif perlu untuk dilakukan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kajen pada materi sistem 

imunitas kelas XI IPA pada semester genap tahun ajaran 2011/2012. SMA Negeri 1 

Kajen merupakan salah satu SMA favorit sehingga siswa lebih merasa termotivasi 

dan tertantang apabila diberi kesempatan untuk menulis jurnal belajar sebagai proses 

refleksi terhadap proses pembelajaran materi sistem imunitas sekaligus cara untuk 

melatih strategi berpikir metakognitif. Hal ini menjadikan siswa lebih paham dan 

mengerti dirinya sebagai pembelajar yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan hasil 

belajar siswa. 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa melalui 

kegiatan analisis dan refleksi diri yang dilakukan siswa dengan kemampuan berpikir 

secara metakognitif berdasarkan penulisan jurnal belajar. Selain itu dapat membantu 

guru dalam mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan 

jurnal belajar siswa sehingga dapat dilakukan perbaikan, sekaligus sebagai salah satu 

langkah dalam mengembangkan strategi berpikir metakognitif siswa agar 

pembelajaran materi sistem imunitas menjadi lebih bermakna. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. apakah terdapat korelasi yang kuat antara jurnal belajar dan strategi berpikir 

metakognitif?.  

2. apakah penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif pada materi 

sistem imunitas berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa di 

SMA Negeri 1 Kajen?.   

 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupakan penegasan dari konsep yang kemudian 

didefinisikan secara operasional untuk memberi gambaran tentang variabel yang jelas 

dan terukur (Ary et al 2006). Beberapa konsep dalam penelitian yang perlu 

ditegaskan adalah sebagai berikut:  

1. Penerapan Jurnal Belajar sebagai Strategi Berpikir Metakognitif 

Sabilu (2008) berpendapat jurnal belajar merupakan catatan hasil refleksi diri 

siswa selama proses pembelajaran berisi mengenai materi yang telah dipahami, 

materi yang belum dipahami dan materi yang perlu dipelajari lebih lanjut demi 

tercapainya tujuan belajar. Laurens (2011) strategi berpikir metakognitif merupakan 

kemampuan pembelajar tentang bagaimana sebaiknya belajar yang meliputi tiga 

tahapan yaitu perencanaan (planning), pemantauan (monitoring) serta evaluasi 

(evaluation) terhadap apa yang direncanakan dan hasil dari proses belajar.  

Dengan demikian penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif 

pada materi sistem imunitas diartikan sebagai hasil refleksi diri siswa pada setiap 

akhir proses pembelajaran materi sistem imunitas yang berisi mengenai apa yang 

telah diketahui, kesulitan apa yang dihadapi dan apa yang ingin dipelajari lebih lanjut 

yang menjadikan siswa paham atas tingkat pengetahuannya sendiri. Definisi 

operasional penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif adalah 
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skor jurnal belajar selama proses pembelajaran materi sistem imunitas. 

 

2. Hasil Belajar Siswa 

Pandangan teori behaviorisme menegaskan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan 

respon (Slavin 2000). Teori ini menyatakan, belajar merupakan perubahan perilaku 

seseorang terhadap pengaruh lingkungan setelah terjadi pembelajaran. Skinner 

menambahkan bahwa faktor penting dalam teori ini adalah penguatan (reinforcement) 

yang memperkuat timbulnya respon sehingga ketercapian hasil belajar dapat lebih 

optimal (Walgito 2003). Dalam pandangan kognitif, Piaget menegaskan hasil belajar 

tidak diperoleh dari interaksi antara stimulus dan respon melainkan akumulasi 

antara pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pembelajar dalam bentuk struktur 

kognitif (Morteza 2009). Menurut teori ini hasil belajar diperoleh berdasarkan 

kemampuan berpikir deduktif induktif untuk mensintesis informasi. Dari pandangan 

teori sosial Bandura menegaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan siswa 

memecahkan masalah-masalah nyata secara kolaboratif (Walgito 2003). Jadi, ilmu 

pengetahuan tidak lagi dipandang sebagai milik ‘personal’ tetapi milik bersama 

(sosial). Teori ini menjelaskan perilaku manusia  dalam  konteks  interaksi  tingkah  laku 

timbal  balik  yang  berkesinambungan  antara  kognitif  perilaku  dan  pengaruh  lingkungan. 

Jadi, hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa yaitu integrasi antara 

pengetahuan awal dengan pengetahuan baru setelah pembelajaran. 

Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil 

perubahan  perilaku  dari  kolaborasi  antara  pengetahuan  awal  yang  dimiliki  pembelajar 

dengan  pengetahuan  baru  dari  lingkungan  sosial. Hasil belajar dalam penelitian ini 

menekankan pada teori behaviorisme yang diperoleh dari soal evaluasi berupa post-

test pada materi sistem imunitas. Definisi operasional dari hasil belajar dalam 

penelitian ini adalah skor tes penguasaan materi sistem imunitas. 

D. TUJUAN 



6 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara jurnal belajar dan strategi berpikir 

metakognitif. 

2. untuk menguji pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif pada materi sistem imunitas terhadap hasil belajar siswa di SMA 

Negeri 1 Kajen. 

 

E. MANFAAT 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Korespondensi 

Penelitian ini memberi dukungan kebenaran teoritik tentang  adanya pengaruh 

penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif terhadap hasil belajar, 

yaitu: Pengaruh Penggunaan Jurnal Belajar dalam Pembelajaran Multistrategi 

terhadap Kemampuan Kognitif dan Metakognitif Siswa SMA N 9 Malang oleh 

Sabilu (2008), Active Learning (101 Cara Belajar Siswa Aktif) oleh Silberman 

(2006), Metacognition oleh OLRC News (2004), Metakognisi dalam Keberhasilan 

Peserta Didik oleh Kuntjoyo (2009), Metakognisi dalam Pembelajaran Matematika 

oleh Laurens (2011), Metacognition: Study Strategies, Monitoring, and Motivation 

oleh Peirce (2003). 

 

2. Manfaat Koherensi 

Penelitian ini menggunakan teori-teori mengenai jurnal belajar, strategi 

berpikir metakognitif, dan hasil belajar untuk menguji hipotesis dan meramalkan 

pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif terhadap 

hasil belajar yaitu: menyatakan bahwa penerapan jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif pada materi sistem imunitas berpengaruh signifikan terhadap 
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hasil belajar siswa. 

 

3. Manfaat Pragmatis 

Sekolah dapat menerapkan jurnal belajar sebagai media refleksi siswa dalam 

pembelajaran sekaligus salah satu langkah untuk mengembangkan kemampuan 

metakognitif agar pembelajaran materi sistem imunitas menjadi lebih bermakna. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
 
 
A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pendukung 

permasalahan, pendukung pembahasan dan pendukung dalam pembuatan instrumen 

penelitian. Tinjauan pustaka menjelaskan tinjauan aspek jurnal belajar, aspek strategi 

berpikir metakognitif dan hasil belajar siswa. Aspek tersebut kemudian dikaji dalam 

bentuk pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif 

terhadap hasil belajar siswa. 

1. Jurnal Belajar 

Menurut Dwianto (2010) jurnal belajar merupakan dokumentasi siswa dalam 

bentuk tulisan mengenai perkembangan materi yang sedang dipelajari. Prayugo 

(2010) memperjelas jurnal belajar bukanlah ringkasan materi pembelajaran tetapi 

lebih fokus pada refleksi diri dan hasil pemikiran siswa terhadap apa yang telah 

dipelajari. Melalui jurnal belajar, pemikiran siswa mengenai pengalaman belajarnya 

dapat menjadi jelas dan nyata. Dengan demikian siswa dapat mengetahui kelebihan 

dan kelemahannya dalam belajar sehingga lebih mengenal dirinya sebagai pebelajar. 

Menurut Mursyid (2010) agar jurnal belajar dapat menunjukkan siklus proses 

pembelajaran, maka dalam penulisan jurnal belajar sebaiknya memuat beberapa hal 

yang meliputi deskripsi (pemaparan apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang 

dialami atau dilakukan selama proses pembelajaran), rasa dan pikiran siswa 

(menggambarkan apa yang dirasakan dan terpikirkan sehubungan dengan kegiatan 

yang dialami selama proses pembelajaran), analisis (siswa mencari tahu apa yang 

sudah dan belum dipahami terhadap materi yang sedang dipelajari termasuk materi 

yang menarik untuk dibaca dan ditindak lanjuti lebih det



9 

 

il), kesimpulan (memaparkan kelebihan dan kekurangan terhadap proses 

pembelajaran), dan rencana ke depan (menentukan langkah apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki kekurangan tersebut). Anggraeni (2009) menambahkan beberapa 

petunjuk yang dapat membantu siswa dalam penulisan jurnal belajar seperti mencatat 

nama, tanggal dan waktu proses pembelajaran yang telah berlangsung, menuliskan 

pengalaman belajar dengan bertanya pada diri sendiri mengenai apa yang didapat dari 

proses belajar, bagaimana pemahaman tentang proses belajar dan langkah apa yang 

harus dilakukan demi tercapainya tujuan belajar, membuat catatan kecil untuk 

menangkap pemikiran maupun gagasan yang melintas dalam pikiran saat proses 

pembelajaran, dan sesegara mungkin membuat catatan kedalam bentuk jurnal belajar 

setelah proses pembelajaran berlangsung. 

Penulisan jurnal belajar oleh siswa tidak dapat dikatakan benar ataupun salah, 

karena jurnal belajar yang ditulis oleh seorang siswa berbeda satu sama lain 

mengingat pengalaman belajar yang dimiliki siswa berbeda satu dengan lainnya 

meskipun proses pembelajaran yang dialaminya sama. Menurut Silberman (2006) 

sintak pelaksanaan jurnal belajar adalah sebagai berikut: 

a. meminta siswa untuk merenungkan kembali pengalaman belajarnya guna 

menyadari apa yang didapat dari pengalaman belajar tersebut. 

b. meminta siswa untuk membuat jurnal belajar tentang bagaimana proses belajar 

yang telah dilakukannya. 

c. meminta siswa untuk menuliskan tentang apa yang dipikirkan dan rasakan 

mengenai hal-hal yang telah dipelajari. 

d. meminta siswa untuk fokus pada beberapa kategori dibawah ini: 

1) apa yang telah diketahui dari proses pembelajaran. 

2) kesulitan apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran. 

3) apa yang ingin dipelajari lebih lanjut dari proses pembelajaran. 

4) bagaimana pengalaman belajar siswa tentang proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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5) apa yang direncanakan agar proses pembelajaran dapat lebih baik dan 

mencapai tujuan belajar. 

e. mengumpulkan, membaca dan mengevaluasi jurnal belajar tersebut secara berkala 

agar siswa merasa bertanggung jawab untuk menyimpannya dan guru dapat 

menerima umpan balik dari hasil belajar siswa-siswanya. 

Beberapa keuntungan yang didapat dari penulisan jurnal belajar, diantaranya 

adalah membantu siswa dalam menganalisis dan mencari pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan pembelajaran karena dapat membantu mengetahui apa yang telah 

dipelajari, bagian mana yang perlu ditingkatkan dan apa yang hendak dicapai atau 

sebagai penilaian diri (self assessment), meningkatkan minat dan keterlibatan siswa 

dengan materi pembelajaran, membantu melihat gaya belajar siswa, memberikan 

gambaran mengenai kemajuan yang didapat, dan masalah yang ditemui serta cara 

yang memungkinkan untuk mengatasinya, membantu pengorganisasian 

pembelajaran, serta membantu mengembangkan kemampuan menulis siswa. Dengan 

demikian, jurnal belajar dapat dijadikan sebagai proses refleksi diri dalam 

pembelajaran yang menjadikan siswa lebih percaya diri dalam belajar dan 

bertanggung jawab terhadap pembelajaran. 

2. Strategi Berpikir Metakognitif 

Menurut Teasdale et al (2002) metakognitif berarti aktivitas kognitifnya 

sebagai peristiwa mental (kesadaran dari pikiran) sehingga bisa mengontrol apa yang 

dilakukan. Fakhriati (2007) mendefinisikan strategi berpikir metakognitif adalah 

kemampuan untuk mengetahui bagaimana proses belajarnya termasuk mampu 

mendeteksi kelebihan dan kekurangan dalam belajar yang menjadi modal dasar dalam 

proses pembelajaran sehingga menjadikan siswa sebagai pebelajar mandiri. Dengan 

demikian, melalui kemampuan metakognitif siswa mampu untuk menyelesaikan 

tugas belajarnya dengan baik karena siswa mampu untuk merencanakan pembelajaran 

seperti memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas belajar, 

merencanakan waktu belajar dalam bentuk jadwal, mengorganisasikan materi 
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pelajaran, mengambil langkah yang sesuai untuk belajar dengan menggunakan 

berbagai strategi belajar, mampu memonitor proses belajarnya dan merefleksikan 

serta mengevaluasi proses belajarnya seperti memantau proses belajar melalui 

pertanyaan sebagai evaluasi diri. Taylor (1999) menambahkan metakognitif 

merupakan pemahaman yang tepat atas tugas-tugas apa yang harus dilakukan, 

informasi apa yang dibutuhkan, serta kemampuan untuk mengaplikasikan solusi pada 

situasi tertentu secara efisien. Pillow (2008) memperjelas bahwa metakognitif 

merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki pembelajar dalam 

pengaturan proses belajarnya. 

Menurut OLRC (2004) terdapat dua komponen metakognitif yaitu 

pengetahuan metakognitif dan regulasi metakognitif. Pengetahuan metakognitif 

adalah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kognisinya, yang 

mencakup tiga sub komponen yaitu pengetahuan deklaratif (Declarative knowledge), 

pengetahuan prosedural (Procedural knowledge) dan pengetahuan kondisional 

(Conditional knowledge). Pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan tentang diri 

sendiri sebagai pembelajar, pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan tentang 

bagaimana melakukan strategi belajar, dan pengetahuan kondisional yaitu 

pengetahuan atas kapan menggunakan suatu strategi belajar. Sedangkan regulasi 

metakognitif terdiri dari planning; kemampuan merencanakan aktivitas belajarnya, 

information management strategies; kemampuan strategi mengelola informasi 

berkenaan dengan proses belajar yang dilakukan, comprehension monitoring; 

kemampuan dalam memonitor proses belajarnya dan hal-hal yang berhubungan 

dengan proses tersebut, debugging strategies; kemampuan untuk membetulkan 

tindakan-tindakan yang salah dalam belajar dan evaluation; kemampuan 

mengevaluasi proses belajar.  

Peirce (2003) memperjelas mengenai tiga pengetahuan metakognitif. 

Pengetahuan deklaratif merupakan informasi faktual yang diketahui pembelajar, yang 
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dapat dilaporkan, baik secara lisan maupun tertulis sebagai contoh pengetahuan 

mengenai rumus perhitungan tertentu. Pengetahuan prosedural berkaitan dengan 

bagaimana melakukan sesuatu, atau bagaimana melakukan sebuah tahapan proses. 

Misalnya mengetahui bagaimana melakukan perhitungan dengan rumus yang telah 

diketahui sebelumnya. Sedangkan pengetahuan kondisional adalah pengetahuan atas 

kapan, bagaimana serta dalam kondisi apa rumus perhitungan tersebut digunakan.  

Berdasarkan keterangan diatas pada hakikatnya kemampuan metakognitif 

menitikberatkan pada kemampuan untuk memonitor pemahaman diri sendiri terhadap 

apa yang sedang dipelajari yang mencakup pengetahuan mengenai tujuan belajar, 

kelebihan dan kelemahan dalam belajar, serta evaluasi belajar sehingga diketahui 

langkah perbaikan selanjutnya. Jadi pengetahuan metakognitif merupakan 

keseluruhan pengetahuan seseorang tentang proses pikirannya sendiri yang berisi 

perasaan dan keingintahuan seseorang sebagai pemantau dan pengarah proses 

pikirannya (Cliff (1990), Chi dan Kurt (2010)). Michalsky et al (2009) metakognisi 

juga berarti pengetahuan tentang kemampuan kognitif yang dimiliki dan bagaimana 

kemampuan itu dapat diterapkan pada proses kognitif. Dalam metakognitif, siswa 

memahami  keterampilan, strategi dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam 

proses belajar, termasuk menemukan ide-ide utama dan mengungkapkan informasi, 

yang kemudian siswa harus tahu bagaimana dan kapan menggunakan ketrampilan-

ketrampilan dan strategi ini guna menjamin tujuan belajar dapat tercapai (Murti 

2011). Pengarahan proses berpikir metakognitif dapat dilakukan melalui aktivitas 

perencanaan, pemonitoran dan pengevaluasian. Ketiga aktivitas tersebut merupakan 

dimensi yang dapat mendorong siswa mengembangkan kemampuan metakognitifnya. 

Mengingat pentingnya peranan strategi berpikir metakognitif dalam 

keberhasilan belajar, maka sebagai perancang kegiatan belajar dan pembelajaran, 

guru mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan metakognitif 

siswa. Beberapa strategi yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan strategi 
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berpikir metakognitif siswa melalui kegiatan belajar dan pembelajaran adalah sebagai 

berikut (Kuntjoyo  2009): 

a. membantu siswa dalam mengembangkan strategi belajar dengan cara mendorong 

siswa untuk memonitor proses belajar dan berpikirnya, membimbing siswa dalam 

menentukan strategi-strategi belajar yang efektif, meminta siswa untuk membuat 

prediksi berdasarkan apa yang telah dipelajari, dan membimbing siswa untuk 

mengembangkan kebiasaan bertanya. 

b. membimbing siswa untuk membiasakan mengelola diri sendiri sehingga siswa 

dapat mengidentifikasi gaya belajar yang paling cocok untuk dirinya sendiri, 

membiasakan siswa untuk selalu mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan 

belajar, membiasakan siswa untuk berpikir positif dengan meningkatkan rasa 

percaya diri dalam belajar dan menikmati aktivitas belajarnya. 

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas dapat dinyatakan bahwa 

keberhasilan seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh kemampuan metakognisinya. 

Jika setiap kegiatan belajar dilakukan dengan mengacu pada indikator dari bagaimana 

untuk belajar maka hasil optimal dalam belajar dapat dicapai. 

3. Kajian Pengaruh Jurnal Belajar sebagai Strategi Berfikir Metakognitif 
terhadap Hasil Belajar Siswa 

Jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif pada materi sistem 

imunitas merupakan catatan reflektif siswa pada setiap akhir proses pembelajaran 

materi sistem imunitas berisi mengenai apa yang telah diketahui, kesulitan apa yang 

dihadapi dan apa yang ingin dipelajari lebih lanjut oleh siswa. Jurnal belajar 

menitikberatkan proses refleksi diri sebagai bentuk hasil pemikiran siswa terhadap 

proses pembelajaran yang menjadikan proses pembelajaran yang dialami siswa 

nampak jelas dan nyata (Prayugo 2010). Kemampuan dalam merefleksikan proses 

belajar erat kaitannya dengan strategi berpikir metakognitif.  

Menurut Peirce (2003) strategi berpikir metakognitif merupakan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang menjadikan siswa mampu berpikir lebih jauh tentang apa 
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yang telah dialaminya yang mencakup pengetahuan tentang apa, bagaimana dan 

kapan. Kemampuan berpikir kembali tersebut dapat menjadikan siswa mengetahui 

kelebihan dan kekurangannya dalam proses pembelajaran. Jurnal belajar dan strategi 

berpikir metakognitif, mempunyai prinsip sejalan yang keduanya menitikberatkan 

pada proses refleksi sebagai langkah introspeksi diri dalam proses belajar. Ditegaskan 

oleh Sabilu (2008) bahwa melalui jurnal belajar, siswa dapat merefleksikan proses 

belajar sehingga siswa mampu mendiagnosis pengalaman belajarnya baik mengenai 

materi yang sudah dipahami, materi yang belum dipahami, materi yang perlu 

dipelajari lebih lanjut serta masalah yang dihadapi dalam proses belajar dan cara 

untuk menyelesaikan masalah tersebut demi tercapainya tujuan belajar.  

Melalui startegi berpikir metakognitif, jurnal belajar menjadi sarana refleksi 

dan juga rujukan untuk melihat seberapa besar kemajuan yang dicapai siswa dari 

hasil refleksinya, karena siswa dapat menilai apa yang dimengerti dan apa yang 

belum dimengerti dari proses pembelajaran. Hal tersebut menjadikan siswa dapat 

melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi belajarnya sehingga menjadikan 

siswa lebih mantap dan percaya diri dalam belajar (Laurens 2011). Jurnal belajar 

sebagai strategi berpikir metakognitif juga dapat digunakan guru untuk menilai 

seberapa dalam pemahaman siswa terhadap materi yang baru dipelajari, sekaligus 

mengoreksi kelemahan dan kesalahan siswa dalam memahami materi pembelajaran. 

Penelitian mengenai penerapan jurnal belajar telah terbukti berpengaruh 

secara signifikan pada hasil belajar kognitif dan kemampuan metakognitif siswa 

(Anggraeni 2009, Sabilu 2008). Penelitian lain juga dilakukan oleh Febriyanti (2009) 

tentang keefektifan pendekatan keterampilan metakognitif pada pembelajaran 

matematika yang telah terbukti berpengaruh pada pencapaian hasil belajar siswa.  

Adanya kemampuan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses 

pembelajaran juga dapat memotivasi siswa untuk melakukan perbaikan ataupun 

menemukan solusi sehingga siswa dapat menutup kekurangan tersebut demi 
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tercapainya tujuan belajar. Sudiarta (2006) berpendapat bahwa kegiatan metakognitif 

berpotensi untuk menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi berpikir tingkat 

tinggi. Jadi, strategi berpikir metakognitif merupakan strategi berpikir yang dapat 

memacu motivasi siswa untuk belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Didukung hasil penelitian Purwandari (2009) menunjukkan bahwa motivasi siswa 

meningkat sejalan dengan keterampilan metakognitif yang tinggi. Hal tersebut 

dikarenakan siswa mampu untuk menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik melalui 

kemampuan merencanakan, mengatur diri, dan mengevaluasi proses belajarya. 

Menurut Sardiman (2000) motivasi merupakan suatu perubahan dalam diri yang 

mendorong seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan tertentu. Dalam 

pencapaian tujuan, motivasi dapat memberi arah tentang kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan dan menjadi penggerak untuk menentukan 

apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan (Hill 2010). Kegiatan refleksi telah 

menjadikan siswa mengerti tentang kelebihan dan kekurangannya dalam belajar 

sehingga siswa dapat melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi belajarnya 

dalam rangka memperbaiki proses belajar.  

Menurut Marzano dalam Pierce (2003) semakin sering siswa sadar tentang 

proses berpikirnya saat belajar, maka siswa semakin mampu mengontrol tujuan, 

motivasi dan perhatian dalam belajar. Jika siswa menyadari komitmen dan perhatian 

untuk belajar, maka siswa tidak akan melupakan untuk mengerjakan suatu tugas. 

Strategi metakognitif digunakan untuk mengontrol aktivitas kognitif pembelajar serta 

untuk menjamin tujuan kognitif yang telah dicapai. Strategi kognitif dapat membantu 

mencapai tujuan, sedangkan dengan strategi berpikir metakognitif dapat memonitor 

kemajuan yang telah dicapai. Pemantauan ini memotivasi dan membantu siswa dalam 

aktivitas belajarnya. 

Menurut Djamarah (2002) kemampuan belajar siswa seperti pengamatan, 

perhatian, ingatan, daya pikir dan fantasi menjadi ukuran dalam perkembangan 

berpikir siswa. Kemampuan belajar tersebut merupakan proses mental yang tinggi 
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yang berkaitan dengan kemampuan metakognitif siswa (Sulistiyo 2008). Siswa yang 

taraf perkembangan berfikirnya konkrit (nyata) tidak sama dengan siswa yang 

berfikir secara operasional (berdasarkan pengamatan yang dikaitkan dengan 

kemampuan daya nalarnya). Jadi siswa yang mempunyai kemampuan belajar tinggi, 

dapat lebih termotivasi dalam belajar yang nantinya dapat mengoptimalkan hasil 

belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

(Suprijono 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2007) menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi sebesar 51,7 % terhadap 

hasil belajar.  

Kenyataannya, meskipun pemberdayaan strategi berpikir metakognitif siswa 

yang dapat dikembangkan melalui proses refleksi diri tersebut diperlukan dalam 

proses pembelajaran, para guru belum banyak yang mengembangkan strategi berpikir 

metakognitif siswa dalam proses pembelajarannya. Penulisan jurnal belajar 

diperlukan sebagai media bagi siswa untuk merefleksikan proses belajar sekaligus 

agar siswa merasa bertanggung jawab terhadap proses refleksi yang dilakukan. 

Penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif pada proses 

pembelajaran materi sistem imunitas ini diharapkan dapat mengoptimalkan hasil 

belajar siswa melalui kemampuan merefleksikan pengalaman belajarnya sehingga 

siswa mampu mendeteksi tingkat pemahamannya terhadap materi yang sedang 

dipelajari. 

4. Materi Sistem Imunitas 

Materi sistem imunitas dalam penelitian ini adalah materi yang dipelajari 

dikelas XI pada semester genap dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dengan Standart Kompetensi 3. Memahami hakekat biologi sebagai ilmu, 

menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu serta 

kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas dan 

Kompetensi Dasar 3.8 Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda 
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asing berupa antigen dan bibit penyakit. Indikator dalam kompetensi dasar tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh 

b. membedakan sistem pertahanan tubuh non spesifik dan spesifik. 

c. membedakan respon pertahanan tubuh.  

d. menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

e. mengidentifikasi kelainan sistem kekebalan tubuh. 

Materi dalam KD tersebut meliputi fungsi sistem pertahanan tubuh, sistem 

pertahanan tubuh non spesifik dan spesifik, respon kekebalan tubuh, jenis kekebalan 

tubuh dan kelainan pada sistem pertahanan tubuh. Materi sistem imunitas ini adalah 

materi yang mempelajari sistem kekebalan tubuh makhluk hidup beserta kelainan-

kelainan yang terjadi didalamnya. Sebagai makhluk hidup, siswa perlu mengetahui 

materi sistem imunitas secara jelas. Agar materi sistem imunitas mudah dipelajari 

oleh siswa sebaiknya dibelajarkan berdasarkan kebijakan KTSP. Pembelajaran materi 

sistem imunitas diharapkan mampu memberikan pengalaman kepada siswa sehingga 

memungkinkan siswa melakukan penyelidikan tentang fenomena dalam materi sistem 

imunitas. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu proses pembelajaran terletak 

ketika siswa secara aktif mengalami sendiri proses belajar dan mengerti tentang 

kegiatan belajar yang telah dialaminya. 

Materi sistem imunitas sebaiknya tidak diajarkan dengan cara hafalan 

(kognitif) yang memungkinkan siswa hanya memiliki pengetahuan awal tentang  

sistem imunitas itu sendiri sehingga tidak dapat menggunakan pengetahuan siswa 

selama proses pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, tetapi pembelajaran 

materi sistem imunitas sebaiknya dapat mengakomodir kesenangan dan kepuasaan 

intelektual bagi siswa dalam usahanya membongkar dan memperbaiki kegiatan 

belajarnya yang mungkin masih keliru sehingga diperlukan proses refleksi dalam 

pembelajaran yang menjadikan materi sistem imunitas menjadi lebih bermakna. 
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5. Hasil  Belajar 

Menurut Suryabrata (2000) hasil belajar termasuk dalam kelompok atribut 

kognitif yang “respons” hasil pengukurannya tergolong pendapat (judgment), yaitu 

respon yang dapat dinyatakan benar atau salah. Definisi lain juga diungkapkan dalam 

Winkel (2009) bahwa hasil belajar merupakan perubahan dalam pengetahuan 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas dari suatu 

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan.  

Pandangan teori behaviorisme menegaskan hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan 

respon (Slavin 2000). Teori ini menyatakan, belajar merupakan perubahan perilaku 

seseorang terhadap pengaruh lingkungan setelah terjadi pembelajaran. Proses yang 

terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat 

diamati dan tidak dapat diukur, yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh 

karena itu stimulus dan respon merupakan dua hal penting dalam belajar. Teori ini 

mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk 

melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku. Penguatan merupakan faktor 

lain yang dianggap penting dalam pandangan teori behaviorisme (Walgito 2003). Bila 

penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat, 

begitu pula bila respon dikurangi (negative reinforcement) maka respon juga semakin 

kuat. Dalam teori ini hasil belajar yang diperoleh siswa adalah dari proses menghafal 

tanpa berpikir. Teori ini tidak menuntut proses berpikir siswa sehingga kecerdasan, 

bakat, minat dan perasaan siswa diabaikan. Jadi, hasil belajar diartikan sebagai 

akumulasi dari kemampuan dan ingatan berdasarkan fakta atau informasi yang 

sedang dipelajari.  

Morteza (2009) berpendapat dalam pandangan kognitif, hasil belajar tidak 

diperoleh dari interaksi antara stimulus dan respon melainkan akumulasi antara 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pembelajar dalam bentuk struktur 
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kognitif. Menurut teori ini hasil belajar diperoleh berdasarkan kemampuan berpikir 

deduktif induktif untuk mensintesis informasi. Hasil belajar yang diperoleh dari 

proses sintesis informasi diukur dari pemahaman konsep dan kompetensi siswa secara 

aktif dalam mengolah informasi. Belajar merupakan suatu proses pembentukkan 

pengetahuan, penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaborasi, 

dan refleksi serta interpretasi. Walgito (2003) menambahkan dalam proses belajar 

mengajar diperlukan kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif agar aktivitas 

belajar siswa menjadi lebih bermakna. Hal ini disebabkan proses belajar, hasil 

belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan berpikir 

seseorang. Jadi, hasil belajar diperoleh dari proses mengkontruksi pengetahuan 

dengan cara mengabstraksi pengalaman sebagai hasil interaksi antara siswa dengan 

realitas baik realitas pribadi, alam, maupun realitas sosial. 

Dalam pandangan sosial, Walgito (2003) menjelaskan hasil belajar merupakan 

perilaku  manusia  dalam  konteks  interaksi  timbal  balik  yang  berkesinambungan  antara 

kognitif perilaku dan pengaruh  lingkungan. Hasil belajar diperoleh dari proses kolaboratif 

(kerjasama) yaitu interaksi antara individu pembelajar dengan lingkungan sosial. Jadi, 

ilmu pengetahuan tidak lagi dipandang sebagai milik ‘personal’ tetapi milik bersama 

(sosial). Lingkungan sosial digunakan sebagai tempat penyebaran dan pertukaran 

pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai sosial budaya. Lingkungan sosial diharapkan 

dapat mengubah pola pikir individu pembelajar, begitupula sebaliknya pola pikir 

individu pembelajar diharapkan dapat merubah lingkungan sosial karena dua hal 

tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Hasil belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar menurut teori behaviorisme yaitu 

kemampuan siswa dalam menguasai materi sistem imunitas. 
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B. Kerangka Berpikir 

kerangka berpikir daam penelitian ini didasarkan atas pola berpikir 

deduktif yaitu berdasarkan teori para ahli tentang penerapan jurnal belajar sebagai 

strategi berpikir metakognitif. Kerangka berpikir dalam penelitian ini 

digambarkan pada bagan 1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian sebelumnya: 
 Jurnal belajar berpengaruh terhadap 

hasil belajar kognitif dan 
kemampuan metakognitif siswa 
(Anggraeni 2009, Sabilu 2008). 

 Strategi berpikir metakognitif 
meningkatkan ketuntasan hasil 
belajar siswa (Zaki 2008). 

Fakta di Lapangan: 
 Jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif belum 
pernah diterapkan pada materi 
sistem imunitas di SMA Negeri 1 
Kajen. 

 Pembelajaran sistem imunitas 
secara linier dan hafalan. 

Penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif: 
 Siswa mampu merefleksikan kegiatan belajar. 
 Siswa mampu merencanakan, memonitor dan mengevaluasi proses belajarnya 

sendiri. 
 Siswa memperbaiki proses belajar, hasil belajar meningkat 

Skor jurnal belajar selama proses pembelajaran materi sistem imunitas berpengaruh 
terhadap skor tes hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Kajen. 

Penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif pada materi sistem 
imunitas berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMA 
Negeri 1 Kajen. 

Bagan 1 Kerangka Berpikir 

Materi sistem imunitas sulit dipahami dan menimbilkan banyak masalah bagi 
siswa. Siswa perlu berpikir lebih jauh tentang materi yang dipelajari dan 
memantau proses belajarnya demi mengoptimalkan hasil belajar.  
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C. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2008) hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah yang perlu diuji untuk mendapatkan fakta empiris. Hipotesis 

didasarkan pada hubungan antar variabel yang akan diuji kebenarannya (Ary et al 

2006).  Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. skor jurnal belajar siswa mempunyai hubungan yang kuat dengan skor strategi 

berpikir metakognitif siswa.  

2. skor jurnal belajar siswa selama proses pembelajaran materi sistem imunitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap skor tes penguasaan materi sistem 

imunitas.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian diadakan di SMA Negeri 1 Kajen, jalan Mandurorejo, Kecamatan 

Kajen, Kabupaten Pekalongan, Telp. (0285) 381708, kode pos 51161. SMA Negeri 1 

Kajen dipilih sebagai lokasi penelitian karena sekolah tersebut belum pernah 

menerapkan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif pada materi sistem 

imunitas baik sebagai media refleksi diri maupun sebagai langkah untuk 

mengembangkan kemampuan metakognitif siswa. Peta lokasi SMA Negeri 1 Kajen 

dapat disajikan pada Gambar 2 berikut ini: 

 

 

Gambar 2 Peta Lokasi SMA Negeri 1 Kajen 

Penelitian ini dimulai dengan penyusunan proposal penelitian pada bulan 

Januari - Maret 2012 dan telah diujikan pada tanggal 4 Mei 2012. Uji Coba dilakukan 

pada tanggal 19 Mei 2012 di kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Kajen

*Sumber: Dokumen peneliti 2012
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Penelitian dilakukan pada tanggal 22 – 25 Mei 2012 di kelas XI IPA 2 sebagai kelas 

eksperimen dan XI IPA 3 sebagai kelas kontrol pada semester genap tahun pelajaran 

2011/2012. Secara rinci tahapan waktu penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut ini:  

Tabel 1  Waktu Pelaksanaan Penelitian 
No.  Waktu penelitian  Pelaksanaan penelitian 
1. 
2. 

Desember 2011 
Januari – Maret 2012 

                               Pelaksanaan studi pendahuluan 
                                Pembuatan proposal penelitian 

3. 
4. 
5. 
6. 

Januari – Maret 2012 
Mei 2012 
Juni 2012 
Juli‐september 2012 

                               Pembuatan instrumen penelitian 
                                Pelaksanaan  penelitian 
                                Pengolahan data 
                                Penyusunan laporan penelitian 

   
*Sumber: Data peneliti 2012 

 Penelitian ini melibatkan beberapa pihak dalam pengambilan data. Tenaga 

penelitian meliputi: 

1. Guru biologi SMA Negeri 1 Kajen, yaitu Rizak, S.Pd sebagai pengajar selama 

proses pembelajaran materi sistem imunitas baik di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

2. Peneliti, yaitu mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang melakukan penelitian 

di SMA Negeri 1 Kajen yang bertindak sebagai observer selama proses 

pembelajaran. 

3. Dokumenter, yaitu teman sejawat peneliti Arif rahman hakim (4401408071) yang 

melakukan pengambilan foto selama proses pembelajaran. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Menurut Arikunto (2006) populasi merupakan jumlah subyek secara 

keseluruhan dalam penelitian. Sugiyono (2008) menyatakan populasi sebagai 

keseluruhan subyek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Kajen tahun pelajaran 2011/2012 yang 

berjumlah 105 siswa yang terbagi menjadi empat kelas yaitu kelas XI IPA 1 dengan 
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26 siswa, XI IPA 2 dengan 26 siswa, XI IPA 3 dengan 26 siswa dan XI IPA 4 dengan 

27 siswa.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi target peneliti untuk 

diteliti (Arikunto 2006). Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik 

convenience sampling, dalam hal ini peneliti tidak mempunyai kewenangan untuk 

menentukan sampel sehingga sampel ditentukan secara sederhana. Langkah 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah meminta ijin kepada guru biologi 

kelas XI IPA untuk menjadikan kelas XI IPA sebagai populasi dalam penelitian, 

kemudian guru biologi menentukan sampel penelitian. Sampel penelitian terdiri 

dari kelas XI IPA 2 sebanyak 26 siswa yang terdiri 8 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 3 sebanyak 26 siswa yang 

terdiri 8 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan sebagai kelas kontrol.  

Alasan pengambilan sampel dengan teknik ini yaitu karena pertimbangan 

kemudahan pengambilan sampling yang didasarkan atas ketersediaan ijin guru 

dan asumsi guru bahwa dua kelas yang diambil sebagai sampel tersebut memiliki 

kemampuan yang relatif berimbang. Untuk membuktikan asumsi guru tersebut 

maka dilakukan pembuktian melalui uji normalitas dan uji homogenitas 

berdasarkan data pre-test. Hasil uji normalitas dengan taraf signifikasi 5% 

menunjukkan bahwa baik kelas ekperimen maupun kelas kontrol mempunyai 

harga tabelhitung
22 χχ ≤ , yang berarti data berdistribusi normal. Hasil uji 

homogenitas dengan taraf signifikasi 5% juga menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai harga Fhitung < Ftabel yang berarti varians 

kedua kelompok sampel homogen. Pemilihan teknik sampling ini dikarenakan 

siswa tidak sepenuhnya mampu dirandom dalam populasi yang berbentuk kelas. 

Unit study dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA yang terbagi dalam 

kelas XI IPA 2 dan kelas XI IPA 3. 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan bagian dari konsep dalam penelitian yang 

mempunyai nilai sehingga dapat diukur (Singarimbun 2008). Variabel dalam 

penelitian ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah 

skor jurnal belajar selama proses pembelajaran materi sistem imunitas dan 

variabel terikat adalah skor tes penguasaan materi sistem imunitas (post-test). 

 

D. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Quasi experiment dengan menggunakan 

desain penelitian Pre-Post Test Design. Desain dipilih mengingat tidak mungkin 

melakukan teknik pengambilan sampel secara random (acak). Dalam penelitian 

ini terdapat asumsi penelitian bahwa penelitian dilakukan di luar ruangan 

laboratorium dan faktor-faktor seperti maturity, IQ dan sosial ekonomi siswa 

diabaikan atau dianggap tidak bekerja. Pada desain ini terdapat pre-test sebelum 

perlakuan diberikan dan post-test setelah perlakuan diberikan. Pemberian pre-test 

bertujuan untuk mengetahui apakah sampel mempunyai kemampuan yang 

homogen. Pola dari desain penelitian Pre-Posttest Design disajikan pada Tabel 2 

berikut ini: 

Tabel 2 Desain Penelitian  Pre-Post Test Design 
Group  Pretest Treatment Posttest 

Select Control Group               Pretest          No treatment            Posttest 
Select Experimental Group               Pretest          Experimental    

treatment 
 

           Posttest 

*Sumber: Creswell (2008) 

Keterangan :  
Select Control Group   :kelompok kontrol 
Select Experimental Group   :kelompok eksperimen 
No treatment :pembelajaran materi sistem imunitas dengan diskusi kelompok 

dan penugasan observasi lapangan tanpa menerapkan jurnal belajar 
sebagai strategi berpikir metakognitif 

Experimental treatment :pembelajaran materi sistem imunitas dengan diskusi kelompok 
dan penugasan observasi lapangan dengan menerapkan jurnal 
belajar sebagai  strategi berpikir metakognitif. 
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E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan 

pengambilan data. 

 

1. Tahap persiapan meliputi: 

a. melakukan observasi awal di SMA Negeri 1 Kajen selama 1 minggu dengan 

mengobservasi kegiatan pembelajaran biologi di kelas XI IPA dan melakukan 

wawancara kepada guru biologi dan siswa kelas XI IPA tentang kegiatan 

pembelajaran yang sudah pernah diterapkan. 

b. memilih sampel penelitian yang ditentukan secara nonrandom dengan guru 

IPA kelas XI sebagai penentu sampel. 

c. merancang kegiatan pembelajaran materi sistem imunitas dengan menerapkan 

jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif dan menyusun perangkat 

pembelajaran (silabus, RPP dan LDS). 

d. membuat instrumen penelitian yang terdiri dari soal-soal pre-test dan post-test 

dengan 24 soal obyektif dan 4 soal uraian (soal sama baik pret-test dan post-

test), pedoman penskoran jurnal belajar pada materi sistem imunitas dengan 

empat kriteria penskoran dan lembar inventori strategi berpikir metakognitif 

yang terdiri dari 30 item . 

e. melakukan uji coba instrumen penelitian diluar kelas sampel penelitian (kelas 

XI IPA 1). 

Instrumen jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif terdiri dari 5 

aspek yang telah divalidasi oleh dosen pembimbing dan diujicobakan diluar sampel 

penelitian untuk uji keterbacaan. Kelima aspek dalam jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif meliputi apa yang telah kamu ketahui dari proses pembelajaran 

materi sistem imunitas, kesulitan apa yang dihadapi selama proses pembelajaran 

materi sistem imunitas, apa yang ingin dipelajari lebih lanjut, pengalaman belajar 

yang meliputi manfaat dan perasaan saat mengikuti proses pembelajaran dan strategi 

apa yang akan dilakukan demi ketercapaian tujuan belajar. Kelima aspek tersebut 
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mempunyai rentang skor 1 sampai 4 sehingga didapat skor maksimal adalah 20 dan 

skor minimal adalah 5. Hasil ujicoba keterbacaan yang dilakukan diluar sampel (kelas 

XI IPA 1) diperoleh bahwa siswa mampu memahami setiap aspek yang ada dalam 

jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif.  

Instrumen lembar inventori stratgei berpikir metakognitif terdiri dari 30 item, 

mencakup tiga regulasi metakognitif yaitu perencanaan (planning), pemantauan 

(monitoring) dan evaluasi (evaluation) yang masing-masing aspek terwakili oleh 10 

item. Item-item dalam lembar inventori strategi berpikir metakognitif disusun secara 

acak yang mempunyai kategori jawaban ya (skor 1) dan tidak (skor 0). Hasil ujicoba 

diperoleh bahwa siswa mampu memahami item-item dalam strategi berpikir 

metakognitif. Berikut desain uji validitas dan reliabilitas instrumen pada Tabel 3: 

Tabel 3  Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
.  ta yang 

dikumpulkan  

mber data trumen knik validasi dan 

reliabilitas  

sil  

or jurnal belajar 
selama proses 
pembelajaran 
materi sistem 
imunitas. 

wa nal belajar  ah divalidasi oleh 
dosen 
pembimbing 
sebagai validator 

spek valid 

or strategi berpikir 
metakognitif siswa 

wa  mbar inventori 
strategi 
berpikir 
metakognitif 

ah divalidasi oleh 
dosen 
pembimbing 
sebagai validator 

item valid 

sil belajar siswa wa  al tes hasil belajar lidasi content dan 
empiris melalui 
validitas butir 
soal (rumus 
Product 
Moment), 
reliabilitas 
(rumus Hoyt), 
taraf  kesukaran  
dan daya beda. 

lid: 28 soal valid; reliabel: 
paket soal reliabel; daya 
pembeda: 14 soal (jelek), 20 
soal (cukup), 6 soal (baik); 
taraf kesukaran: 1 soal 
(sukar), 8 soal (sedang) dan 
31 soal (mudah). 

*Sumber: Data peneliti 2012 

Instrumen penelitian berupa soal terdiri dari 35 soal obyektif dan 5 soal 

uraian, diujicobakan terlebih dahulu di luar sampel penelitian yaitu kelas XI IPA 

1 yang bertujuan untuk menentukan validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan 

daya pembeda. Dari hasil ujicoba soal diperoleh 28 soal valid yang terdiri dari 24 
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soal obyektif dan 4 soal uraian. Pengujian instrumen ini dilakukan untuk 

mengetahui bahwa instrumen penelitian yang telah disusun memenuhi 

persyaratan sebagai instrumen yang baik. Soal yang dapat digunakan sebagai alat 

ukur yaitu soal-soal yang valid, reliabel, dan mempunyai daya pembeda cukup, 

baik, atau baik sekali. Setelah itu soal-soal yang sudah divalidasi baru diberikan 

kepada siswa di kelas eksperimen dan kontrol. 

Analisis yang digunakan dalam pengujian instrumen ini adalah: 

1) validitas butir soal 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen 

(Arikunto 2006). Rumus yang digunakan adalah rumus Product Moment: 
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Keterangan: 
rxy   : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 
N    : Jumlah subyek uji coba 
X    : Skor item 
Y    : Skor total 
 

Harga rxy yang diperoleh dari tiap-tiap item kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel r product moment dengan taraf signifikan 5 %, jika harga rhitung  ≥  

rtabel item soal dikatakan valid, dan jika sebaliknya maka soal dikatakan tidak 

valid (Arikunto 2006). Perhitungan mengenai validitas butir soal dilakukan 

dengan bantuan Microsoft Exel 2007. Berdasarkan hasil perhitungan dari 40 soal 

uji coba yang telah diuji cobakan di kelas XI IPA 1 diperoleh bahwa 28 soal yang 

terdiri dari 24 soal obyektif dan 4 soal uraian dinyatakan valid.  

2) Reliabilitas soal 

Reliabel berarti dapat dipercaya. Sebuah tes dikatakan dapat dipercaya 

jika memberikan hasil yang tetap jika diujikan berkali-kali. Dengan kata lain jika 

kepada peserta tes diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka 

setiap peserta tes akan tetap berada dalam urutan yang sama dalam kelompoknya 
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(hasilnya tetap). Dalam penelitian ini, alat evaluasi untuk mengukur reliabilitas 

tes bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian digunakan rumus Hoyt (Djaali dan 

Muljono 2004): 

  

Keterangan : 
 = koefisien reliabilitas 

   = rata-rata jumlah kuadrat baris 
    = rata-rata jumlah kuadrat error 

 
Hasil perhitungan rhitung dikonsultasikan dengan r product moment. Jika 

rhitung  >  rtabel maka butir-butir tes tersebut reliabel (Djaali dan Muljono 2004). 

Perhitungan mengenai reliabilitas soal dilakukan dengan bantuan Microsoft Exel 

2007. Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus Hoyt, diperoleh rhitung = 0,783, 

sedangkan untuk α = 5% dan n = 40 diperoleh rtabel = 0,312 karena rhitung  >  rtabel  

maka soal uji coba tersebut reliabel.  

3) Daya pembeda soal 

Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Interval daya 

pembeda terletak antara -1,00 sampai dengan 1,00. Seluruh perangkat tes 

diurutkan menurut besarnya skor total yang diperoleh, mulai dari skor yang 

tertinggi. Kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok atas (kelompok 

dengan skor tinggi) dan kelompok bawah (kelompok dengan skor rendah). Pada 

butir tertentu jika kelompok atas dapat menjawab semuanya dengan benar dan 

kelompok bawah menjawab salah semuanya maka butir soal tersebut mempunyai 

daya beda paling besar (1,00). Sebaliknya jika kelompok atas semua menjawab 

salah dan kelompok bawah semua menjawab benar, maka soal tersebut tidak 

mampu membedakan sama sekali sehingga daya pembedanya paling rendah (-

1,00). Rumus daya beda (Arikunto 2006): 
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PBPA
JB
BB

JA
BAD −=−=  

 
Keterangan : 
BA : Banyaknya peserta kelas atas yang menjawab soal benar 
BB : Banyaknya peserta kelas bawah  yang menjawab soal benar 
JA : Banyaknya peserta kelas atas 
JB : Banyaknya peserta kelas bawah 
PA : Proporsi peserta kelas atas yang menjawab benar 
PB : Proporsi peserta kelas bawah yang menjawab benar 
Kriteria daya pembeda soal adalah sebagai berikut: 
0,00 < D ≤ 0.20  : Jelek 
0,20< D ≤ 0.40  : Cukup 
0,40< D ≤ 0.70  : Baik 
0,70< D ≤ 1.00  : Sangat Baik  
 

Perhitungan mengenai daya pembeda soal uji coba dilakukan dengan 

bantuan Microsoft Excel 2007. Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda dari 

40 soal uji coba diperoleh bahwa 14 soal termasuk dalam kriteria jelek, 20 soal 

termasuk kriteria cukup, dan 6 soal termasuk dalam kriteria baik dengan tidak ada 

soal yang termasuk dalam kriteria sangat baik.  

4) Taraf kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. 

Jadi taraf kesukaran didefinisikan sebagai presentase subjek yang menjawab 

benar soal tersebut. Jika taraf kesukaran dilambangkan dengan p maka (Arikunto 

2006): 

T
BP =

     
Keterangan : 
P  = taraf kesukaran 
B = banyaknya subjek yang menjawab butir soal dengan benar 
T = banyaknya subjek yang mengerjakan soal 
Klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai berikut 
0,00 – 0,30 = soal sukar 
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0,31 – 0,70 = soal sedang 
0,71 – 1,00 = soal mudah 
 

Perhitungan mengenai taraf kesukaran dilakukan dengan bantuan 

Microsoft Exel 2007. Hasil perhitungan taraf kesukaran soal uji coba 

menunjukkan bahwa dari 40 soal diperoleh 31 soal dengan taraf kesukaran 

mudah, 8 soal dengan taraf kesukaran sedang dan hanya 1 soal dengan taraf 

kesukaran sukar.  

Berikut ini disajikan rekapitulasi hasil uji coba soal tes hasil belajar siswa kelas XI 

IPA 1 SMA Negeri 1 Kajen materi sistem imunitas pada Tabel 4: 

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Soal Tes Hasil Belajar Kelas XI IPA 1 SMA 
Negeri 1 Kajen Materi Sistem Imunitas 

 
No.  No.soal  Validitas  Reliabilitas Daya Pembeda Taraf Kesukaran  Keteran‐

gan 
D Kriteria TK Kriteria 

1.  1  0,464 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELIABEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,385 Cukup 0,731  Mudah  Dipakai
2.  2  0,399  0,308 Cukup 0,846  Mudah  Dipakai
3.  3  0,535  0,308 Cukup 0,769  Mudah  Dipakai
4.  4  0,432  0,308 Cukup 0,692  Sedang  Dipakai
5. 
6. 

5 
6 

0,557 
0,311 

0,308
0,154 

Cukup
Jelek  

0,846 
0,846 

Mudah 
Mudah  

Dipakai
Dibuang 

7.  7  0,444  0,462 Baik 0,769  Mudah  Dipakai
8.  8  0,444  0,231 Cukup 0,808  Mudah  Dipakai
9.  9  0,489  0,308 Cukup 0,769  Mudah  Dipakai
10.  10  0,590  0,539 Baik 0,654  Sedang  Dipakai
11.  11  0,507  0,385 Cukup 0,731  Mudah  Dipakai
12.  12  0,389  0,154 Jelek 0,692  Sedang  Dipakai
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

0,566 
0,452 
0,621 
0,444 
0,444 
0,097 
0,174 
0,177 
0,459 
0,279 
0,153 
0,476 
0,574 
0,086 

0,539
0,231 
0,385 
0,385 
0,308 
‐0,154 
0,077 
0,231 
0,462 
0,231 
0,154 
0,231 
0,308 
0,077 

Baik
Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup  
Jelek  
Jelek  
Cukup  
Baik  
Jelek  
Jelek  
Cukup 
 Cukup 
Jelek 

0,577 
0,885 
0,731 
0,654 
0,769 
0,769 
0,885 
0,654 
0,769 
0,808 
0,846 
0,808 
0,846 
0,808 

Sedang 
Mudah  
Mudah 
Sedang 
Mudah  
Mudah  
Mudah 
Sedang  
Mudah  
Mudah  
Mudah  
Mudah  
Mudah 
Mudah 

Dipakai
Dipakai 
Dipakai 
Dipakai 
Dipakai 
Dibuang  
Dibuang  
Dibuang  
Dipakai  
Dibuang  
Dibuang  
Dipakai  
Dipakai   
Dibuang 
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27. 
28. 
29. 
30.  
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

0,543 
551,24 
0,444 
0,091 
0,401 
0,472 
0,524 
0,174 
0,357 
0,434 
0,445 
0,439 
0,199 
0,428 

 
 
 
 

0,154
0,154 
0,385 
0,154 
0,154 
0,231 
0,462 
0,077 
0,154 
0,154 
0,231 
0,462 
0,308 
0,285 

Jelek
Jelek  
Cukup 

Jelek  
Jelek  
Cukup 
Baik 
Jelek 
Jelek 
Jelek 
Cukup 
Baik 
Jelek 
Cukup  

0,923 
0,923 
0,808 
0,923 
0,923 
0,885 
0,615 
0,885 
0,846 
0,846 
0,231 
0,385 
0,846 
0,808 

Mudah 
Mudah 
Mudah  
Mudah 
Mudah 
Mudah 
Sedang  
Mudah 
Mudah 
Mudah 
Sukar  
Sedang  
Mudah 
Mudah  

Dipakai 
Dibuang 
Dipakai  
Dibuang 
Dipakai   
Dipakai 
Dipakai 
Dibuang  
Dibuang  
Dipakai 
Dipakai 
Dipakai 
Dibuang 
Dipakai 

*Sumber: Data peneliti 2012 

2. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pre-test di kelas XI IPA 2 dan kelas XI IPA 3 dengan 24 soal 

obyektif dan 4 soal uraian yang bertujuan untuk pengujian normalitas dan 

homogenitas. 

b. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun pada kelas 

yang telah dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu kelas XI IPA 2 (kelompok 

eksperimen) dan kelas XI IPA 3 (kelompok kontrol) sebanyak tiga kali 

pertemuan. 

c. melakukan post-test di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 24 soal 

obyektif dan 4 soal uraian untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, menghitung 

skor jurnal belajar yang ditulis siswa di kelas eksperimen pada setiap akhir proses 

pembelajaran materi sistem imunitas berdasarkan pedoman penskoran jurnal 

belajar sebagai strategi berpikir metakognitif dan menghitung skor startegi 

berpikir metakognitif siswa di kelas eksperimen melalui lembar inventori strategi 

berpikir metakognitif yang diberikan kepada siswa pada setiap akhir pembelajaran 

materi sistem imunitas.  

 

 



33 

 

3. Analisis data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik. Analisis data 

digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif pada materi sistem imunitas terhadap hasil belajar siswa.  

 

F. Data dan Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian, 

karena dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat peneliti dapat 

memperoleh data yang relevan, akurat dan reliabel. Instrumen penelitian 

diperlukan sebagai alat yang mampu menampung sejumlah data yang digunakan 

untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian. Sumber data dalam 

penelitian ini berasal dari siswa dan merupakan jenis data kuantitatif. Data dan 

cara pengambilan data sebagai berikut: 

1. Data dalam penelitian ini meliputi: 

a. penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif pada materi 

sistem imunitas. 

b. hasil belajar siswa. 

c. strategi berpikir metakognitif siswa 

2. Cara pengambilan data 

a. Data penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif pada 

materi sistem imunitas diperoleh dari jurnal belajar yang ditulis siswa pada 

setiap akhir proses pembelajaran materi sistem imunitas dengan menghitung 

skor jurnal belajar berdasarkan pedoman jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif kemudian merata-rata skor tersebut selama tiga kali 

pertemuan. 

b. Data hasil belajar siswa diperoleh dari skor tes yang diambil dari post-test 

pada soal evaluasi. 

c. Data strategi berpikir metakognitif siswa diperoleh dari lembar inventori 

strategi berpikir metakognitif yang diisi siswa pada setiap akhir proses 
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pembelajaran materi sistem imunitas dengan menghitung rata-rata skor 

strategi berpikir metakognitif siswa selama tiga kali pertemuan. 

Berikut disajikan Tabel 5 mengenai data dan teknik analisis data: 

Tabel 5 Data dan Teknik Analisis Data 
.  ta  nis Data knik Analisis Data 
1. nerapan jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif 
tio    skriptif kuantitatif 

2. sil belajar siswa tio  skriptif kuantitatif  
3. ategi berpikir metakognitif tio   skriptif kuantitatif 
4. i analisis pengaruh skor jurnal belajar 

sebagai strategi berpikir 
metakognitif siswa terhadap skor tes 
penguasaan materi sistem imunitas 

tio dan Ratio  i regresi linier 
sederhana  

*Sumber: data peneliti 2012 

G. Metode Analisis Data 

1. Uji asumsi 

Uji asumsi merupakan uji prasyarat yang digunakan untuk mengukur 

kondisi awal data yang dimiliki sebelum menentukan teknik statistik yang akan 

digunakan. Dilakukan untuk membuktikan bahwa kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol memiliki kemampuan yang sama. Data analisis tahap awal ini 

diperoleh dari hasil pre-test yang diberikan kepada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang kemudian data hasil pre-test tersebut digunakan untuk 

perhitungan uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Uji nomalitas 

dihitung dari hasil pre-test pada materi sistem imunitas sebelum menerapkan 

jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif dengan menggunakan uji Chi-

khuadrat, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Hipotesisnya yaitu: 

H0: data berdistribusi normal. 

H1: data tidak berdistribusi normal. 

2) Statistik yang digunakan dalam pengujian adalah Chi kuadrat; 
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3) Digunakan taraf nyata α sebesar 5%; 

4) Kriteria pengujiannya adalah distribusi data dinyatakan normal (H0 diterima) jika 

dengan taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan (dk) = k-1, harga 

tabelhitung
22 χχ ≤ , k adalah banyaknya kelas interval. 

5) Menentukan nilai statistik yang digunakan (statistik hitung) 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Mengurutkan data dan mencari data tertinggi dan data terendah. 

b) Menentukan banyaknya kelas interval.  

Banyak kelas interval ditetapkan sebanyak enam. Hal ini sesuai dengan enam 

bidang yang ada dalam kurva normal baku. 

c) Menentukan panjang kelas interval. 

 Panjang kelas = 
6

terkecildataterbesardata −
 

d) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel penolong untuk 

menghitung harga Chi kuadrat hitung. 

e) Menghitung frekuensi yang diharapkan. 

Cara menghitungnya didasarkan atas persentase luas tiap bidang kurva normal 

dikalikan dengan jumlah data observasi (jumlah individu dalam sampel). Luas 

enam bidang dalam kurva normal baku adalah: 2,27%; 13,53%; 34,13%;  

34,13%; 13,53%; 2,27%. 

f) Memasukkan harga-harga Ei ke dalam tabel, sekaligus menghitung harga-

harga (Oi - Ei)2 dan 
i

ii

E
EO 2)( −

, kemudian menjumlahkannya. 

Jumlah 
i

ii

E
EO 2)( −

 adalah harga Chi kuadrat hitung. 

2χ  = Chi-kuadrat 

Oi = Frekuensi pengamatan 

Ei = Frekuensi yang diharapkan 
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g) Membandingkan harga Chi kuadrat hitung dengan Chi kuadrat tabel. 

(Sugiyono 2000). 

6) Pengambilan kesimpulan 

Distribusi data dinyatakan normal (H0 diterima) jika dengan taraf 

kesalahan 5% dan derajat kebebasan (dk) = k-1, harga tabelhitung
22 χχ ≤ , k adalah 

banyaknya kelas interval. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rumus 

tersebut, didapat hasil bahwa kelas eksperimen mempunyai harga hitung
2χ  = 5,875 

sedangkan harga  tabel
2χ  untuk taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan (dk) = 

k-1 = 6 - 1 = 5 adalah 11,07. Kesimpulannya H0 diterima karena tabelhitung
22 χχ ≤ , 

yang berarti data berdistribusi normal. Sementara untuk kelas kontrol didapat 

hasil bahwa harga hitung
2χ  = 5,125 sedangkan harga  tabel

2χ  untuk taraf kesalahan 

5% dan derajat kebebasan (dk) = k-1 = 6 -1 = 5 adalah 11,07. Kesimpulannya H0 

diterima karena tabelhitung
22 χχ ≤ , yang berarti data berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 

b. Uji kesamaan dua varians (homogenitas)  

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berawal dari kondisi yang sama (homogen) yaitu dengan menyelidiki 

apakah kedua sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama maka sampel tersebut dikatakan 

homogen. Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai 

berikut: 

Ho : 2
2

2
1 σσ =  

Ha : 2
2

2
1 σσ ≠  

Untuk menguji homogenitas varians yang nomal, digunakan uji kesamaan 

dua varians dengan rumus: 
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F = 
s
s

2

2

2

1  

Dimana, S2
1  = varians terbesar 

              S2
2  = varians terkecil 

 Kriteria pengujian, Ho diterima jika F hitung < F tabel dengan taraf      nyata ∝ = 

0.05 (Sudjana 2005). 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada taraf nyata ∝ = 5% dengan dk penyebut 

= 26 - 1 =25 dan dk pembilang = 26-1 = 25 maka diperoleh harga Ftabel = 1,953, 

sedangkan Fhitung  = 1,457 sehingga diperoleh kesimpulan Ho diterima  karena 

Fhitung < Ftabel. Berarti varians kedua kelompok sampel homogen. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

2. Analisis data hasil penelitian 

a. Analisis penerapan jurnal belajar sebagai startegi berpikir metakognitif. 

Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Perhitungan dilakukan dengan 

menghitung skor pernyataan reflektif siswa pada jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif selama tiga kali pertemuan kemudian merata-ratanya dan  

mengkategorikannya kedalam tiga kategori berjenjang/ordinal dengan kategori 

“rendah” untuk skor kurang dari 10, kategori “sedang” untuk skor lebih dari atau 

sama dengan 10 namun kurang dari 15, dan kategori “tinggi” untuk skor lebih dari 

atau sama dengan 15 (Azwar 2012). Jurnal belajar yang ditulis siswa pada setiap 

ahkir proses pembelajaran materi sistem imunitas terdiri dari lima aspek dengan 

empat kriteria penskoran. Skor yang diperoleh siswa mempunyai rentang skor 1 

sampai dengan skor 4, sehingga skor minimal yang diperoleh yaitu 5 dan skor 

maksimal yang diperoleh adalah 20. Setiap aspek dalam jurnal belajar 

mengembangkan strategi berpikir metakognitif pada tingkat regulasi metakognitif 

yang meliputi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. 

Setelah diperoleh perhitungan rata-rata skor jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif selama tiga kali pertemuan pada pembelajaran sistem imunitas 
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dari siswa di kelas eksperimen, maka data tersebut kemudian dimasukkan kedalam 

data SPSS versi 16.0 for Widows sebagai variabel independent (X) dan data hasil 

belajar (post-test) dari siswa di kelas eksperimen sebagai variabel dependent (Y). 

Data tersebut kemudian dianalis secara regresi linier sederhana guna mengetahui 

seberapa besar pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif pada materi sistem imunitas terhadap hasil belajar siswa.  

b. Analisis hasil belajar siswa materi sistem imunitas. 

Hasil belajar siswa diukur dari aspek kognitif yaitu skor tes hasil belajar 

(post-test). Definisi operasional hasil belajar pada penelitian ini adalah skor tes 

penguasaan materi sistem imunitas. 

1) Post-test 

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai/ hasil tes adalah sebagai berikut: 

 

   N =                     X 100 

2) Uji t-test 

Uji t-test dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata secara signifikan hasil belajar 

siswa di kelas eksprimen dan kelas kontrol. Data yang digunakan dalam pengujian ini 

adalah nilai post-test siswa kelas eksperimen dan nilai post-test siswa kelas kontrol. 

Hipotesis yang diuji dalam pengujian ini adalah: 

H0 : rataan nilai post-test kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol 

H1 : rataan nilai post-test kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol 

Kriteria pengujian: 

H0 diterima jika    dan dk = n1 + n2 – 2 dengan taraf signifikan 

5%. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 for 

Windows.  

c. Analisis strategi berpikir metakognitif  

soal
benar
∑
∑
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Analisis strategi berpikir metakognitif siswa dilakukan secara deskriptif kuantitatif yang 

diukur dengan menghitung rata-rata skor pada lembar inventori strategi berpikir 

metakognitif selama tiga kali pertemuan. Lembar inventori strategi berpikir 

metakognitif terdiri dari 30 pernyataan yang mempunyai 2 kategori jawaban yaitu 

jawaban ya (skor 1) dan tidak (skor 0). Rentangan skor yang diperoleh yaitu 0-30 

dengan skor minimal 0 dan skor maksimal 30. Rentangan skor yang merupakan jenis 

data rasio kemudian dikonversikan menjadi jenis data ordinal/berjenjang (Azwar 

2012) dengan kriteria “rendah” untuk skor kurang dari 10, kategori “sedang” untuk 

skor lebih dari atau sama dengan 10 namun kurang dari 20, dan kategori “tinggi” 

untuk skor lebih dari atau sama dengan 20. 

 

d. Uji hipotesis 

1). Uji korelasional antara jurnal belajar dan strategi berpikir metakognitif  

Data yang digunakan dalam pengujian ini adalah data  rata-rata skor 

strategi berpikir metakognitif dan data rata-rata skor jurnal belajar siswa di kelas 

eksperimen. Tujuan pengujian hipotesis ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara keduanya. Analisis yang dilakukan yaitu melalui uji korelasi. Uji korelasi 

dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16.0 for Windows. Hipotesis yang 

diuji dalam analisis ini adalah: 

H0: ρ = 0 (hubungan antara jurnal belajar dan strategi berpikir metakognitif lemah) 

H1: ρ ≠ 0 (hubungan antara jurnal belajar dan strategi berpikir metakognitif tidak 

lemah) 

Dengan kriteria pengujian yakni melihat angka probabilitas dengan aturan: 

a) α > 0,05, maka H0 diterima 

b)  α < 0,05, maka H0  ditolak 

2). Uji pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif pada 
materi sistem imunitas terhadap hasil belajar  

Data yang digunakan dalam pengujian ini adalah data skor jurnal belajar 

selama proses pembelajaran materi sistem imunitas (variabel bebas) dan data skor tes 
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penguasaan materi sistem imunitas (variabel terikat) yang keduanya merupakan jenis 

data rasio. Uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

skor jurnal belajar selama proses pembelajaran materi sistem imunitas terhadap skor 

tes penguasaan materi sistem imunitas siswa adalah uji regresi linier sederhana. 

Perhitungan uji hipotesis ini dilakukan menggunakan program SPSS versi 16.0 for 

windows. Hipotesis yang diuji dalam analisis regresi linier sederhana adalah : 

H0: tidak ada pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif 

pada materi sistem imunitas  terhadap hasil belajar siswa.  

H1: ada pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif pada 

materi sistem imunitas terhadap hasil belajar siswa. 

Dengan dasar pengambilan keputusan yakni melihat angka probabilitas dengan aturan: 

a) α > 0,05, maka H0 diterima 

b) α < 0,05, maka H0  ditolak 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pendidikan. 

Hasil penelitian meliputi hasil penelitian deskriptif (hasil penelitian mengenai 

variabel dalam penelitian) dan uji hipotesis (hasil penelitian mengenai hubungan 

antar variabel dalam penelitian). Hasil penelitian disajikan menurut urutan 

sebagai berikut:   

1. Penerapan Jurnal Belajar sebagai Strategi Berpikir Metakognitif 

Penerapan Jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif dalam 

penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai skor jurnal belajar selama 

proses pembelajaran materi sistem imunitas. Skor jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif diukur dengan teknik non tes. Instrumen ini telah 

dikontruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur berlandaskan teori dan 

dikonsultasikan dengan ahli. Jurnal belajar memuat lima aspek dengan 

mengembangkan strategi berpikir metakognitif siswa. Kelima aspek tersebut 

meliputi apa yang telah diketahui, kesulitan apa yang dihadapi, apa yang ingin 

dipelajari lebih lanjut, pengalaman belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran dan strategi yang akan dilakukan demi mencapai tujuan belajar. 

Intrumen telah diuji cobakan diluar sampel penelitian guna mengetahui 

kepemahaman penulisan jurnal belajar. 

Setiap aspek dalam jurnal belajar mempunyai rentang skor 1 sampai 4 

sehingga diperoleh skor minimal 5 dan skor maksimal 20. Rentangan skor 

tersebut kemudian dikategorikan kedalam 3 kategori berjenjang/ordinal (Azwar 

2012) yaitu katogori “RENDAH” untuk kriteria skor kurang dari 10, kategori 

“SEDANG” untuk kriteria skor kurang dari 15 namun lebih dari atau sama 

dengan 10, dan kategori “TINGGI” untuk kriteria skor lebih dari atau sama



42 

 

dengan 15. Jurnal belajar ditulis siswa pada setiap akhir proses pembelajaran 

sistem imunitas sebagai tugas rumah sehingga terdapat tiga jurnal belajar untuk 

setiap siswa. Persentase rata-rata skor jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif siswa di kelas eksperimen disajikan pada Tabel 6 berikut ini:  

Tabel 6 Persentase Rata-rata Skor Jurnal Belajar Siswa di Kelas Eksperimen 
No.  Kriteria  Persentase (%) Jumlah Siswa
1.  Rendah  3,8 1 
2.  Sedang  27 7 
3.  Tinggi  69,2 18 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15. 

Tabel 6 menunjukkan siswa yang rata-rata skor jurnal belajarnya berada 

pada kategori tinggi lebih banyak daripada siswa yang berada pada kategori 

sedang dan rendah. Siswa yang berada pada kategori skor jurnal belajar tinggi 

diperoleh 18 siswa dengan perolehan skor antara 15 – 19, sedangkan siswa yang 

berada pada kategori sedang diperoleh 7 siswa dengan perolehan skor 10 – 14 dan 

kategori rendah diperoleh 1 siswa dengan perolehan skor 9.  

2. Hasil Belajar 

Data hasil belajar dalam penelitian ini diukur dengan teknik tes yang 

diperoleh melalui post-test. Soal berjumlah 28 terdiri dari 24 soal obyektif dan 4 

soal uraian. Data hasil belajar dalam penelitian ini didefinisikan secara 

operasional sebagai skor tes penguasaan materi sistem imunitas dengan skor 

benar soal obyektif 1 dan skor benar soal uraian 2 sehingga skor maksimum yang 

diperoleh siswa yaitu 32 dan skor minimum 0. Berikut disajikan Tabel 7 

mengenai hasil belajar siswa:  

Tabel 7 Hasil Pre-test dan Post-test Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 

No.  Variabel   Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Pre-test Post-test Pret-est Post-test 

1. Skor terendah 6 18,5 6 17,5 
2. Skor tertinggi 21 29,5 18   27,5 
3. Rata-rata 13,1 24,7   12,7   21,7 
4.  Standar diviasi       11,395                 9,023      9,441            8,712 
5. ∆ post-pretest 11,6  9  
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    *Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17. 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa skor post-test terendah kelas eksperimen lebih 

tinggi 1 skor daripada skor post-test terendah kelas kontrol, demikian pula untuk skor 

post-test tertinggi, kelas eksperimen lebih tinggi 2 skor daripada kelas kontrol. 

Perolehan skor post-test menunjukkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol. Didukung dengan delta post-pretest yang menunjukkan 

bahwa kelas eksperimen mengalami penaikan hasil belajar lebih tinggi yaitu sebesar 

11,6 dibandingkan dengan kelas kontrol yang hanya mengalami penaikan hasil 

belajar sebesar 9 skor. Selain berdasarkan analisis data tersebut, hasil belajar (post-

test) kelas eksperimen dan kelas kontrol juga dibandingkan melalui uji t-test. Berikut 

disajikan hasil uji t-test pada Tabel 8: 

Tabel 8 Hasil Output Uji t-test Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 

Group Statistics
Kelas  N  Mean  Std. Deviation  Std. Error Mean 

has_bel       1  26  77.31 9.023 1.770 

                2  26  68.15 8.712 1.709 
*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. 

Hasil uji t-test menunjukkan nilai Sig = 0,001 = 0,1% > 5% maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Jadi rataan nilai post-test kelas eksperimen berbeda signifikan 

dengan kelas kontrol dengan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen (77,31) jauh 

lebih besar dari rataan kelas kontrol (68,5). Informasi ini memperkuat bahwa hasil 

belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.  

3. Strategi Berpikir Metakognitif 

Strategi berpikir metakognitif didefinisikan secara operasional sebagai 

skor strategi berpikir metakognitif siswa yang berupa hasil pengisian lembar 

inventori strategi berpikir metakognitif pada setiap akhir proses pembelajaran 

materi sistem imunitas. Skor tingkat berpikir siswa secara metakognitif diukur 

dengan teknik non tes. Instrumen lembar inventori strategi berpikir metakognitif 



44 

 

didasarkan atas indikator regulasi metakognitif siswa dalam proses pembelajaran 

yang meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan, pemantauan dan evaluasi. 

Lembar inventori strategi berpikir metakognitif telah divalidisi isinya oleh 

ahli dan telah diuji cobakan diluar sampel penelitian untuk mengetahui 

kepemahaman penggunaan bahasanya. Instrumen ini terdiri dari 30 butir 

pernyataan dengan dua pilihan jawaban yaitu “YA” skor 1 atau “TIDAK” skor 0. 

Rentangan skor yang diperoleh yaitu 0 – 30 dengan skor minimal 0 dan skor 

maksimal 30. Perolehan skor selama tiga kali pertemuan ini kemudian dirata-rata 

dan dikategorikan kedalam tiga kategori berdasarkan distribusi normal 

berjenjang/ordinal (Azwar 2012). Tiga kategori tersebut yaitu apabila skor siswa 

kurang dari 10 maka siswa tersebut dikategorikan dalam kelompok ‘rendah’, 

apabila skor siswa lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari 20 maka 

dikategorikan ‘sedang’ dan skor siswa yang lebih dari atau sama dengan 20 maka 

tergolong dalam kategori ‘tinggi’. Tabel 9 mengenai persentase rata-rata skor 

strategi berpikir metakognitif siswa:  

Tabel 9 Persentase Rata-rata Skor Strategi Berpikir Metakognitif Siswa di Kelas 
Eksperimen 

 
No.  Kriteria  Persentase (%) Jumlah Siswa
1.  Rendah  0 ‐ 
2.  Sedang  34,6 9 
3.  Tinggi  65,4 17 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16. 
Tabel 9 menunjukkan bahwa rata-rata skor strategi berpikir metakognitif 

siswa di kelas eksperimen lebih banyak berada pada kategori tinggi daripada 

siswa yang berada pada kategori sedang dengan tidak ada siswa yang berada pada 

kategori rendah. Siswa yang memperoleh rata-rata skor strategi berpikir 

metakognitif pada kategori tinggi sebanyak 17 siswa dengan perolehan skor 

antara 20 – 28, sedangkan kategori sedang diperoleh 9 siswa dengan perolehan 

skor antara 12 – 18.  

4. Uji Korelasi Jurnal Belajar dan Strategi Berpikir Metakognitif 
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Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan 

antara jurnal belajar dan strategi berpikir metakognitif. Data yang digunakan 

dalam pengujian ini adalah data rata-rata skor jurnal belajar dan data rata-rata 

skor strategi berpikir metakognitif siswa di kelas eksperimen. Data jurnal belajar 

dan strategi berpikir metakognitif termasuk kedalam jenis data rasio, oleh karena 

itu teknik yang digunakan untuk mencari hubungan antara keduanya adalah 

teknik korelasi product moment. Berikut Hasil output uji korelasi menggunakan 

SPSS versi 16 for Windows pada Tabel 10: 

Tabel 10 Uji Korelasi Jurnal Belajar dan Strategi Berpikir Metakognitif 

 

Correlations
nal Belajar etakognitif 

nal Belajar  arson Correlation 1 .938** 
. (2‐tailed)   .000 

26 26 
etakognitif  arson Correlation .938** 1 

. (2‐tailed) .000  
26 26 

*Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20. 

Tabel 10 menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,938 dan sig.< 

0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara jurnal belajar dan strategi 

berpikir metakognitif sebesar 93,8%. Angka ini merupakan angka yang mendekati 

100%, artinya bahwa hubungan antara jurnal belajar dan strategi berpikir 

metakognitif adalah kuat. 

5. Uji Pengaruh Penerapan Jurnal Belajar sebagai Strategi Berpikir 
Metakognitif terhadap Hasil Belajar. 

Data yang digunakan dalam analisis ini meliputi data rata-rata skor jurnal 

belajar dan hasil belajar/post-test siswa di kelas eksperimen. Teknik analisis data 

yang digunakan unuk mengetahui pengaruh skor jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif terhadap skor tes penguasaan materi sistem imunitas adalah 

analisis regresi linier sederhana. Hasil uji regresi linier sederhana disajikan pada 

Tabel 11 berikut ini: 
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Tabel 11 Uji Pengaruh Penerapan Jurnal Belajar sebagai Strategi Berpikir 
Metakognitif terhadap Hasil Belajar Siswa 

 
Model Summary 

Model R R Square adjusted R square Std. Error of the Estimate 
1 .836a .699 .687 5.050 

*Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19. 

Berdasarkan Tabel 11 nilai R Square menunjukkan angka sebesar 0,699. 

Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa sebesar 69,9%. 

Persamaan regresi yang didapat adalah: y = 31,391 + 3,015x, dimana y = hasil 

belajar dan x = jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif. Koefisien 

variabel peningkatan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif adalah 

3,015 dan konstantanya adalah 31,391. Artinya apabila jurnal belajar sebagai 

strategi berpikir metakognitif bertambah 1, maka nilai rata-rata hasil belajar akan 

bertambah sebesar 3,015. Jadi penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif dapat dikatakan berpengaruh signifikan dengan taraf signifikasi 5% 

terhadap hasil belajar siswa. 

Untuk setiap persamaan regresi linear, hubungan antara variabel 

independen dan dependen harus linear. Hasil uji linearitas ditampilkan pada 

Gambar 3: 

 
 

 
 

 

 

 

Gambar 3 Grafik Hubungan Liniearitas skor jurnal belajar dan hasil belajar/Post-test 

di kelas eksperimen. 
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Gambar 3 memperlihatkan garis regresi yang mengarah ke kanan. Hal ini 

membuktikan adanya linearitas hubungan antara skor jurnal belajar sebagai 

strategi berpikir metakognitif dan hasil belajar siswa di kelas eksperimen, yang 

dapat diartikan semakin tinggi skor jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif maka hasil belajar juga semakin tinggi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana di atas, hasil uji 

pengaruh menunjukkan bahwa variabel skor jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif berpengaruh terhadap skor tes pada materi sistem imunitas 

yaitu sebesar 69,9%. Artinya variasi hasil belajar siswa mampu dijelaskan oleh 

variasi skor jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif sebesar 69,9% 

melalui hubungan y = 31.391+ 3.015x. 

 

B. Pembahasan 

Secara teoritis, jurnal belajar dan strategi berpikir metakognitif 

mempunyai hubungan antara keduanya yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian Sabilu (2008) membuktikan adanya 

hubungan antara jurnal belajar dan strategi berpikir metakognitif siswa dalam 

pembelajaran multistrategi. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2009) 

menyatakan bahwa penerapan jurnal belajar memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. Zaki (2008) juga menegaskan bahwa 

pembelajaran dengan menerapkan strategi berpikir metakognitif dapat 

meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk melihat kembali hubungan antara jurnal belajar dan strategi berpikir 

metakognitif, dan menguji apakah penerapan jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif pada materi sistem imunitas juga berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Kajen.  

Berdasarkan uji statistik diketahui bahwa penerapan jurnal belajar sebagai 

strategi berpikir metakognitif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
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hasil belajar siswa sebesar 69,9% sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hal tersebut sesuai dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh jurnal belajar terhadap hasil belajar siswa. Didukung dengan hasil 

belajar kelompok eksperimen yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok 

kontrol dilihat dari rata-rata skor dan delta post-pretest hasil belajar. Sementara 

itu hasil perhitungan uji t-test juga menunjukkan bahwa rataan post-test kelompok 

eksperimen lebih besar yaitu 77,31 dibandingkan kelompok kontrol sebesar 68,5. 

Artinya bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Adanya penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi 

sistem imunitas, karena mampu menstimulasi siswa untuk merefleksikan dan 

mengevaluasi kegiatan belajar melalui penulisan jurnal belajar. Selain itu 

memberi kesempatan pada siswa untuk mengkontruksi pengetahuan sendiri 

melalui kegiatan refleksi sehingga pengalaman belajar siswa tidak berlalu begitu 

saja dan lebih bermakna (Silberman 2006). Menurut Setiyawati (2009) 

kesempatan siswa merefleksikan kegiatan belajar melalui jurnal belajar telah 

meningkatkan konsep dasar materi sistem imunitas seperti memberikan kontribusi 

dalam pengembangan kesadaran interkultural melalui kegiatan eksplorasi 

pengetahuan. Pembelajaran biologi yang memfokuskan pentingnya 

pengembangan kemampuan dengan mengkomunikasikan pemikiran saintifik 

secara efektif melalui kegiatan refleksi telah memberikan pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa (Corebima 2005). Hal ini dikarenakan refleksi dalam pembelajaran 

biologi berpotensi melatih siswa sebagai pembelajar mandiri. Siswa akan lebih 

rajin, lebih banyak dan mampu lebih lama mengingat hal yang dipelajarinya 

dibandingkan dengan siswa yang mengikuti kelas konvensional.  

Menurut Miranda (2010) pembelajaran sistem imunitas terasa lebih 

berkesan bagi siswa apabila self regulated learning dapat diwujudkan. Beberapa 

kegiatan dalam self regulated learning yaitu fase merancang belajar (menganalisis 
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tugas belajar, menetapkan tujuan belajar, dan merancang strategi belajar), fase 

mengevaluasi (memeriksa bagaimana jalannya evaluasi strategi) dan fase 

merefleksi. Hasil penelitian Jayadi (2008) menyatakan penggunaan jurnal belajar 

pada pembelajaran biologi telah meningkatkan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran. Keberanian siswa mengungkapkan pendapat maupun pertanyaan 

melalui jurnal belajar serta kemampuan siswa mendeskripsikan kembali apa yang 

sudah dipelajari termasuk menuliskan hal yang dirasa lemah telah memberikan 

dampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Selain dipengaruhi oleh jurnal belajar, hasil belajar siswa di kelas 

eksperimen juga dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 30,1%. Faktor-faktor 

tersebut mencakup kondisi internal dan eksternal siswa (Anni 2007). Kondisi 

internal meliputi kesehatan siswa, motivasi, kemampuan intelektual, emosional 

dan kemampuan siswa bersosialisai dilingkungan belajar. Siswa yang bermotivasi 

rendah akan mengalami kesulitan dalam persiapan dan proses belajar sehingga 

hasil belajar rendah. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa (Suprijono 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani 

(2007) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 

sebesar 51,7 % terhadap hasil belajar. Selain itu siswa yang mengalami 

ketegangan emosional seperti rasa takut terhadap guru juga turut mempengaruhi 

hasil belajar. Sementara kondisi eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yaitu tempat belajar, iklim dan suasana lingkungan belajar siswa. Tempat belajar 

yang kurang memenuhi syarat seperti iklim yang panas dan suasana yang bising 

akan mengganggu konsentrasi belajar siswa. 

Kemampuan siswa merefleksikan kegiatan belajar dengan baik dalam 

jurnal belajar karena pemanfaatan strategi metakognitif (Laurens 2011). 

Febriyanti (2009) menambahkan strategi berpikir metakognitif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui pemantauan proses belajar sehingga 

kebermaknaan belajar dapat terwujud. Jurnal belajar sebagai strtategi berpikir 

metakognitif membantu siswa dalam menganalisis dan mencari pemecahan 
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masalah yang berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini karena dapat membantu 

mengetahui apa yang telah dipelajari, bagian mana yang perlu ditingkatkan dan 

apa yang hendak dicapai. Selain itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan 

siswa dengan materi pembelajaran, Dengan demikian, jurnal belajar sebagai 

strategi berpikir metakognitif menjadi sarana proses refleksi diri yang menjadikan 

siswa mampu merencanakan, memonitor dan mengevaluasi proses belajar. Hal ini 

menjadikan siswa lebih percaya diri dalam belajar dan bertanggung jawab 

terhadap pembelajaran. Siswa merencanakan, memantau dan mengevaluasi 

kegiatan belajar telah menjadikan siswa memiliki kebermaknaan yang mendalam 

terhadap apa yang dipelajari yang akhirnya berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar (Sudiarta 2006). Siswa merasa tertantang untuk dapat menilai kemampuan 

siswa sendiri tentang apa yang sudah dan belum dipahami dalam pembelajaran. 

Melalui kebiasaan menulis jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif siswa terbiasa mengekspresikan perasaan, pemikiran ataupun 

harapannya tentang pembelajaran yang diberikan guru. Siswa dapat merefleksikan 

pemikirannya dalam bentuk catatan tentang kesadaran 

terhadap ketidakkonsistenan dan kebingungan serta mengomentari bagaimana 

peduli dengan kesulitan yang dihadapi (Anggraeni 2009). Dengan demikian 

penulisan jurnal belajar merupakan alat untuk komunikasi dan diseminasi 

informasi, temuan, pemikiran, hasil pengamatan tentang pembelajaran. Kebiasaan 

menulis jurnal belajar dapat menumbuhkan karakter diri siswa seperti jujur, 

peduli, disiplin, bekerjasama, dan bertanggung jawab. Karakter disiplin tercermin 

ketika siswa secara rutin merefleksikan proses belajarnya dengan menuliskan apa 

yang dipelajarinya, apa yang dipandang lemah dan kemungkinan perbaikan yang 

perlu dilakukan. Hal ini dapat  menumbuhkan karakter jujur siswa dalam 

kemampuannya mengungkapkan kelemahan dan kelebihan dirinya dalam belajar 

termasuk tentang pengalaman dirinya mengikuti proses pembelajaran. Siswa 

merasa lebih leluasa dan terbuka menceritakan tentang proses pembelajaran yang 

dialaminya di kelas melalui jurnal belajar daripada menceritakannya secara lisan. 
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Karakter bertanggung jawab tercermin dari kemampuan siswa menyelesaikan 

tugas dalam menulis jurnal belajar dan tanggung jawabnya sebagai pembelajar 

bahwa pembelajar yang baik adalah pembelajar yang selalu merefleksikan apa 

yang telah dipelajari, merencanakan apa yang hendak dilakukan demi mencapai 

tujuan dan mengevaluasi kegiatan belajar demi memperbaiki proses belajarnya. 

Selain itu karakter peduli dan bekerjasama tercermin dari kemampuan siswa 

menetapkan strategi belajar demi mencapai tujuan belajar. Hal ini terlihat dari 

strategi belajar siswa dalam kegiatan diskusi demi memecahkan tentang apa yang 

tidak diketahuinya dalam proses pembelajaran. Kegiatan tersebut menumbuhkan 

kepedulian baik terhadap diri sendiri tentang rasa ketidaktahuannya terhadap 

suatu materi dan kepedulian terhadap teman lainnya tentang pengetahuannya 

terhadap suatu materi. Fakhriati (2007) menegaskan karakter-karakter yang 

tercermin dalam penulisan jurnal belajar tersebut menjadikan siswa sebagai 

pembelajar mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran.   

Penerapan jurnal belajar belajar sebagai strategi berpikir metakognitif 

belum memberikan hasil maksimal. Hal ini terlihat dengan masih adanya siswa 

yang kurang serius dalam menulis jurnal belajar sehingga terdapat kelompok 

siswa yang termasuk dalam kategori rendah dan sedang. Siswa dikatakan berada 

pada kategori jurnal belajar rendah karena dalam jurnal belajarnya kurang 

mencerminkan hasil refleksi diri yang baik, seperti tidak menuliskan alasan atas 

apa yang hendak dipelajari lebih lanjut, tidak menuliskan solusi terhadap 

kesulitan yang dihadapi, dan manfaat apa yang diperoleh setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Sedangkan siswa yang berada pada kategori jurnal belajar sedang 

menunjukkan hasil refleksi diri yang cukup baik dalam jurnal belajar, seperti 

mampu menuliskan solusi atas kesulitan yang dihadapi dalam proses belajar, dan 

mampu menuliskan hal-hal yang ingin dipelajari lebih lanjut disertai alasan yang 

mendukung. Sebaliknya siswa yang berada pada kategori jurnal belajar tinggi 

menunjukan hasil refleksi diri yang baik (lengkap) untuk setiap aspek dalam 

jurnal belajarnya. Siswa mampu menuliskan materi apa saja yang dipahami, 
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kesulitan yang dihadapi dan langkah penyelesaian yang sesuai, menuliskan apa 

yang hendak dipelajari lebih lanjut disertai alasan, menceritakan pengalaman 

belajar dengan menuliskan perasaan dan manfaat dari proses pembalajaran serta 

menuliskan beberapa strategi belajar yang akan digunakan demi mencapai tujuan 

belajar. 

Siswa yang berada pada kategori jurnal belajar rendah dan sedang belum 

menyadari pentingnya merefleksikan dan mengevaluasi proses belajar. Hal ini 

disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah waktu penulisan jurnal 

belajar (Dwianto 2010). Penulisan jurnal belajar yang ditulis dirumah 

menyebabkan siswa menyepelekan karena menggangap jurnal belajar tidak 

berkaitan dengan tugas materi pelajaran. Selain itu, faktor ini juga menyebabkan 

siswa lupa akan tugasnya menulis jurnal belajar dan lupa tentang kegiatan belajar 

yang telah dialaminya di sekolah. Sebaliknya apabila ditulis di sekolah tepat 

setelah proses pembelajaran waktu yang digunakan tidak mencukupi untuk 

menulis jurnal belajar dan dikhawatirkan siswa tidak leluasa karena terburu-buru 

dengan jam pelajaran selanjutnya. Faktor kedua adalah adanya motivasi siswa 

dalam menulis jurnal belajar. Damayanti (2009) menegaskan perlu adanya 

motivasi yang kuat baik dari guru maupun dari siswa sendiri untuk melakukan 

kegiatan refleksi dalam proses belajar termasuk untuk menulis jurnal belajar 

karena seringnya siswa menganggap bahwa penulisan jurnal belajar hanyalah 

menjadi sebuah beban. Faktor lain adalah rasa bosan yang dialami siswa selama 

menulis jurnal belajar karena penulisan jurnal belajar yang dilakukan lebih dari 

satu kali.  

Hasil belajar siswa berkaitan erat dengan struktur kognitif yang dimiliki. 

Menurut Michalsky et al (2009) metakognisi berarti pengetahuan tentang 

kemampuan kognitif yang dimiliki dan bagaimana kemampuan itu dapat 

diterapkan pada proses kognitif. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Chi dan Kurt 

(2010) yang menyatakan pengetahuan metakognitif merupakan keseluruhan 

pengetahuan siswa tentang proses pikirannya sendiri yang berisi perasaan dan 
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keingintahuan siswa sebagai pemantau dan pengarah proses pikirannya dimana 

siswa secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman melalui 

pengalaman yang telah dialaminya. Penerapan jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif memberikan kepuasaan intelektual bagi siswa dalam 

usahanya membongkar dan memperbaiki proses belajar yang masih keliru. 

Kegiatan ini menjadikan pengalaman belajar siswa nampak jelas dan nyata 

(Prayugo 2010). Seorang siswa akan belajar lebih baik dan lebih bermakna 

apabila siswa dapat mengerti proses pembelajaran yang telah dialami sehingga 

menstimulasi perkembangan kognitif (Walgito 2003). Berbeda dengan siswa 

kelas kontrol yang tidak melakukan proses refleksi dalam kegiatan belajar 

sehingga pengalaman belajar siswa berlalu begitu saja.  

Dalam proses pembelajaran, baik siswa pada kelas eksperimen maupun 

siswa kelas kontrol mengalami kegiatan belajar yang sama, yaitu berdiskusi 

mengenai gangguan pada sistem imunitas dan melakukan observasi lapangan 

mengenai imunisasi. Hanya saja pada kelas eksperimen pada setiap akhir proses 

pembelajaran siswa diberi tugas untuk menulis jurnal belajar dan mengisi lembar 

inventori strategi berpikir metakognitif. Jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif ini memuat lima aspek dengan mengembangkan kemampuan 

metakognitif siswa pada tingkat regulasi metakognitif (perencanaan, pemantauan 

dan evaluasi) dalam proses belajar.  

Aspek pertama dalam jurnal belajar adalah siswa menuliskan point-point 

penting dari materi yang telah dipelajari yang mencerminkan kemampuan kognitif 

siswa. Aspek ini termasuk dalam regulasi metakognitif pada tingkat evaluasi 

karena siswa berusaha mengulas balik materi yang dipelajari. Aspek kedua 

termasuk dalam regulasi metakognitif pada tingkat pemantauan, dalam aspek ini 

siswa menuliskan kesulitan yang dihadapi selama proses pembelajaran. Aspek ini 

mencerminkan pengetahuan metakognitif dengan memanfaatkan penalaran siswa 

untuk merumuskan langkah penyelesaian (solusi) dari kesulitan yang dihadapi 

tersebut. Aspek ketiga adalah siswa menuliskan apa yang ingin dipelajari lebih 
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lanjut disertai alasan dan termasuk dalam regulasi metakognitif pada tingkat 

perencanaan. Aspek ini menuntun siswa berpikir lebih jauh dari materi yang telah 

diterimanya. Pada aspek keempat siswa menuliskan perasaan saat mengikuti 

pelajaran dan manfaat setelah mengikuti proses pembelajaran. Aspek ini termasuk 

dalam regulasi metakognitif pada tingkat pemantauan. Aspek kelima 

mencerminkan regulasi metakognitif pada tingkat perencanaan karena siswa 

berusaha menentukan strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

belajar. Secara keseluruhan kelima aspek ini mencerminkan hasil dari 

kemampuan merefleksikan kegiatan belajar yang merupakan pilar utama dalam 

strategi berpikir metakognitif.  

Pillow (2008) berpendapat metakognitif merupakan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang dimiliki pembelajar dalam pengaturan proses belajar. Strategi 

berpikir metakgnitif perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran seperti 

dengan memberikan pertanyaan metakognitif yaitu apa, bagaimana dan kapan 

(Hayati 2010) untuk menstimulasi siswa mulai berpikir metakognitif. Dari 

analisis terhadap beberapa jawaban yang tertulis dalam jurnal belajar, diketahui 

bahwa ada kelompok siswa yang mengatakan memahami keseluruhan materi, ada 

yang mengatakan memahami sebagian tetapi tidak ada yang mengatakan tidak 

memahami sama sekali. Bagi siswa yang kurang memahami, siswa mengatakan 

bahwa mereka akan bertanya pada teman atau mencari sumber yang lain serta 

mencoba  mengerjakan tugas yang diberikan. Dari informasi yang tertulis, dapat 

dilihat beberapa indikator pemanfaatan metakognisi seperti pengetahuan tentang 

kelemahan diri sendiri dan memahami kelebihan orang lain, serta pengetahuan 

tentang tugas-tugas yang diberikan. 

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa jurnal belajar dan strategi berpikir 

metakognitif mempunyai hubungan kuat antara keduanya (93,8%  dan sig.< 0,05). 

Hal ini sesuai dengan teori sebelumnya bahwa terdapat hubungan antara jurnal 

belajar dan strategi berpikir metakognitif siswa. Artinya apabila jurnal belajar 

mempunyai nilai yang baik maka kemampuan metakognitif siswa juga akan baik. 
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Sayangnya masih ada siswa yang belum menyadari pentingnya strategi berpikir 

metakognitif dalam belajar. Faktor utamanya adalah siswa menganggap 

menghafal materi pelajaran lebih mendukung hasil belajar daripada strategi 

metakognitif. Jika siswa menyadari komitmen dan perhatian untuk belajar, maka 

siswa tidak akan lupa untuk memonitor proses belajarnya (Pillow 2008). 

Pemantauan ini memotivasi dan membantu siswa dalam aktivitas belajar demi 

mengoptimalkan hasil belajar.  

Sudiarta (2006) menegaskan bahwa kegiatan metakognitif berpotensi 

menghasilkan siswa memiliki kompetensi berpikir tingkat tinggi karena memacu 

motivasi untuk belajar dan meningkatkan hasil belajar. Hal tersebut dikarenakan 

siswa mampu menyelesaikan tugas belajar dengan baik melalui kemampuan 

merencanakan, mengatur diri, dan mengevaluasi proses belajar. Strategi 

metakognitif dapat memonitor kemajuan yang telah dicapai dan digunakan untuk 

mengontrol aktivitas kognitif serta menjamin tujuan kognitif yang telah dicapai. 

Strategi metakognitif telah menumbuhkan motivasi siswa untuk memperbaiki 

proses belajar demi mengoptimalkan hasil belajar. Hal ini terwujud melalui 

kemampuan siswa untuk merencanakan pembelajaran seperti merencanakan 

waktu belajar dalam bentuk jadwal, mengorganisasikan materi pelajaran, 

menentukan strategi belajar, memonitor proses belajar dan merefleksikan serta 

mengevaluasi proses belajar. Kegiatan tersebut merupakan prinsip yang 

mendasar dari motivasi karena siswa akan belajar keras untuk mencapai tujuan 

apabila tujuan itu dirumuskan atau ditetapkan oleh dirinya sendiri dan bukan 

dirumuskan oleh orang lain (Anni 2007). Menurut Marzano dalam Peirce (2003) 

semakin sering siswa sadar tentang proses berpikirnya saat belajar, maka siswa 

semakin mampu mengontrol tujuan, motivasi dan perhatian dalam belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwandari (2009) menunjukkan bahwa motivasi 

siswa meningkat sejalan dengan keterampilan metakognitif yang tinggi. Sulistiyo 

(2008) menambahkan proses mental yang tinggi seperti daya pikir, ingatan dan 
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penalaran merupakan bagian dari metakognitif yang dapat mengoptimalkan hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa penerapan jurnal 

belajar sebagai strategi berpikir metakognitif mampu membuat siswa mengalami 

proses pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna yaitu 

pembelajaran yang menjadikan pengalaman belajar sebagai bagian dari proses 

belajar. Siswa diberi kesempatan untuk merefleksikan dan mengevaluasi kegiatan 

belajar sehingga siswa mampu mendiagnosis kelemahan serta kelebihan dalam 

dirinya yang nantinya siswa dapat menyusun rencana belajar baik waktu yang 

diperlukan untuk belajar, strategi yang akan digunakan dalam proses belajar serta 

senantiasa melakukan pemantauan dalam proses belajar demi tercapainya tujuan 

belajar.  

Namun demikian, penelitian penerapan jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif di SMA Negeri 1 Kajen ini memiliki beberapa keterbatasan 

penelitian diantaranya sebagai berikut: 

1. Sampel yang digunakan mengacu pada populasi kecil dan teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan secara subjektif oleh guru yang didasarkan atas asumsi 

bahwa siswa mempunyai kemampuan yang sama sehingga hanya bisa 

digeneralisasikan pada populasi yang sejenis dengan penelitian ini. 

2. Waktu penelitian yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan melakukan 

pengulangan agar data yang diperoleh lebih valid dan reliabel. 

3. Penelitian terkait jurnal belajar dan strategi berpikir metakognitif bagi sekolah 

yang diteliti merupakan hal yang baru, karena keterbatasan waktu penelitian ini 

sehingga prakondisi untuk memantapkan penelitian sangat sulit dilakukan. 

Kelemahan dalam penelitian ini hendaknya menjadi upaya untuk 

memperbaiki penelitian sejenis selanjutnya, sehingga penelitian yang akan 

dilakukan semakin valid dan dapat lebih dipertanggunjawabkan.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

B. Simpulan 

Beradasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

jurnal belajar dan strategi berpikir metakognitif mempunyai hubungan yang kuat 

antara keduanya, dan penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif pada materi sistem imunitas berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Kajen.  

 

B. Saran 

1. Mengingat sampel yang digunakan kecil dalam penelitian dan teknik sampling 

yang subjektif, pada penelitian selanjutnya diharapkan digunakan sampel yang 

lebih besar dan diusahakan menggunakan teknik sampling secara random agar 

hasil yang diperoleh lebih obyektif dan mampu digeneralisasikan pada populasi 

yang lebih besar agar lebih representatif. 

2. Pada penelitian ini, pembelajaran dilakukan selama tiga kali pertemuan. Pada 

penelitian selanjutnya bisa difokuskan pada alokasi waktu penelitian yang lebih 

lama untuk memperbaiki pembelajaran dan penilaian siswa. 

3. Validitas muka dan isi instrumen pada penelitian ini dikerjakan sendiri oleh 

peneliti dengan bimbingan dosen pembimbing. Pada penelitian selanjutnya bisa 

dilakukan pengujian validitas muka dan isi instrumen oleh ahli. 

4. Perlu adanya pengembangan instrumen untuk mengukur strategi berpikir 

metakognitif siswa. 
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SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Kajen 

Mata pelajaran : Biologi 

Kelas   : XI IPA 

Semester  : Genap 

Standar Kompetensi : 3. Memahami hakekat Biologi sebagai ilmu menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan 

tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas 

Kompetensi Dasar    : 3.8. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit 

Kompetensi 
Dasar Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan 

pembelajaran 
Indikator  

 

Penilaian
Alokasi
 Waktu

Sumber 
Belajar Jenis tagihan  Teknik Bentuk

Instrumen
3.8 Menjelas

kan 
mekanis
me 
pertahana
n tubuh 
terhadap 
benda 
asing 
berupa 
antigen 
dan bibit 
penyakit 

 

1. Fungsi 
sistem 
pertahanan 
tubuh 

2. Peratahanan 
tubuh alami 
dan 
pertahanan 
tubuh yang 
dilakukan 
oleh sel darah 
putih 

3. Respon 
pertahanan 
tubuh non-
spesifik dan 

1. Melakukan diskusi 
mengenai jenis 
sistem pertahanan 
tubuh dan respon 
peratahanan tubuh. 

2. Melakukan 
observasi lapangan 
mengenai imunisasi.

3. Melakukan diskusi 
mengenai AIDS 
sebagai salah satu 
bentuk kelainan 
sistem pertahanan 
tubuh. 

4. Menulis jurnal 
belajar sebagai 
proses merefleksikan 

1. Menyebutkan fungsi 
sistem pertahanan 
tubuh  

2. Membedakan pertahanan 
tubuh alami dan yang 
dilakukan oleh sel darah 
putih. 

3. Membedakan respon 
pertahanan tubuh non-
spesifik dan spesifik.  

4. Menyebutkan jenis 
kekebalan tubuh. 

5. Mengidentifikasi jenis 
kelainan sistem 
petahanan tubuh, salah 
satunya AIDS. 

1. Laporan 
hasil 
diskusi 
siswa 
mengenai 
AIDS 
sebagai 
salah satu 
bentuk 
kelainan 
sistem 
pertahanan 
tubuh. 

2. Laporan 
hasil 
observasi 
lapangan 

Tes
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 

   Tes tulis
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes tulis 
 
 

Pertemu
an 1: 2 x 
45’ 
Pertemu
an 2: 2 x 
45’ 
Pertemu
an 3: 1 x 
45’ 
Pertemu
an 4: 2 x 
45’ 

 
 
 
 
 

 Buku 
paket 
Biologi 
kelas XI 
terbitan 
Esis, 
lingkungan
, LDS 
“AIDS 
sebgai 
salah satu 
bentuk 
kelainan 
sistem 
imunitas, 
lembar 
observasi 

Lampiran 1 
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spesifik 
4. Macam  

kekebalan 
tubuh. 

5. Kelainan 
sistem 
pertahanan 
tubuh. 

 
 
 
 
 

 

kegiatan 
pembelajaran dan 
melatih strategi 
berpikir 
metakognitif siswa. 

5. Mengisi lembar 
inventori strategi 
berpikir 
metakognitif sebagai 
alat ukur untuk 
mengetahui 
kemampuan 
metakognitif siswa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 mengenai
Imunisasi.

3. Jurnal 
refleksi 
siswa 
mengenai 
materi 
jenis sitem 
pertahanan 
tubuh dan 
respon 
pertahanan 
tubuh  

 
 
 
4. Jurnal 

belajar 
siswa 
mengenai 
materi 
kekebalan 
tubuh dan 
imunisasi.
 

5. Jurnal 
belajar 
siswa 
mengenai 
AIDS 
sebagai 
salah satu 
bentuk 
kelaianan 
sistem 
pertahanan 

 
 
Non tes
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Non tes

 
 
 
 
 
 

 
 
Non tes

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pedoman 
penskoran 

jurnal belajar 
sebagai 
startegi 
berpikir 

metakognitif 
materi jenis 

system 
pertahanan 
tubuh dan 

respon 
kekebalan 

tubuh. 
Pedoman 
penskoran 
pernyataan 

reflsktif 
siswa pada 

jurnal belajar 
kekebalan 
tubuh dan 
imunisasi. 

 
Pedoman 
penskoran 

pernyataaan 
reflsktif 

siswa pada 
jurnal belajar 
materi AIDS 
sebagai salah 
satu bentuk 

kelainan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lapangan 
“imunisasi
”, internet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 

tubuh.
6. Lembar 

strategi  
berpikir 
metakogni
tif siswa  
pada 
materi 
jenis 
sistem 
pertahanan 
tubuh dan 
respon 
pertahanan 
tubuh. 

7. Lembar 
strategi 
berpikir 
metakogni
tif siswa 
mengenai 
materi 
kekebalan 
tubuh dan 
mimunisas
i. 

8. Lembar 
strategi 
berpikir 
metakogni
tif siswa 
pada 
materi 
AIDS 
sebagai 
salah satu 

 
Non tes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non tes

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non tes
 
 
 
 
 
 
 
 

sistem imun.
Lembar 

inventori 
strategi 
berpikir 

metakognitif
 
 
 
 
 
 
 

 
Lembar 

inventori 
strategi 
berpikir 

metakognitif
 
 
 
 
 

 
Lembar 

inventori 
strategi 
berpikir 

metakognitif
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              Kajen,   Mei 2012 

Mengetahui,              
Kepala SMA N 1 Kajen           Guru Mata Pelejaran 

  
 
 
 

Priya Setiadi, S.Pd. M.MPd          Rizak, S.Pd 
NIP.19620424 198703 1 006          NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bentuk 
kelainana 
sistem 
pertahanan 
tubuh. 

 
 
 

 
 
 



66 
 

 

SILABUS KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Kajen 

Mata pelajaran : Biologi 

Kelas   : XI IPA 

Semester  : Genap 

Standar Kompetensi: 3. Memahami hakekat Biologi sebagai ilmu menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan 

tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas 

Kompetensi Dasar    : 3.8. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit 

Kompetensi 
Dasar Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan 

pembelajaran 
Indikator  

 

Penilaian
Alokasi
 Waktu

Sumber 
Belajar Jenis tagihan  Teknik Bentuk

Instrumen
3.9 Menjelas

kan 
mekanis
me 
pertahana
n tubuh 
terhadap 
benda 
asing 
berupa 
antigen 
dan bibit 
penyakit 

 

1. Fungsi 
sistem 
pertahanan 
tubuh 

2. Pertahanan 
tubuh alami 
dan 
pertahanan 
tubuh yang 
dilakukan 
oleh sel darah 
putih. 

3. Respon 
peratahanan 
tubuh non-
espesifik dan 

1. Melakukan diskusi 
mengenai jenis 
sistem perthanan 
tubuh dan respon 
kekebalan tubuh. 

2. Melakukan 
observasi lapangan 
mengenai imunisasi.

3. Melakukan diskusi 
mengenai AIDS 
sebagai salah satu 
bentuk kelainan 
sistem pertahanan 
tubuh.  

 
 

1. Menyebutkan fungsi 
sistem pertahanan 
tubuh  

2. Membedakan pertahanan 
tubuh alami dan 
pertahanan tubuh yang 
dilakukan oleh sel darah 
putih. 

3. Membedakan respon 
pertahanan tubuh non-
spesifik dan spesifik.  

4. Menyebutkan jenis 
kekebalan tubuh. 

5. Mengidentifikasi jenis 
kelainan sistem 
peratahan tubuh, salah 

1. Laporan 
hasil diskusi 
siswa 
mengenai 
AIDS 
sebagai 
salah satu 
bentuk 
kelainan 
sistem 
imunitas. 

2. Laporan 
hasil 
observasi 
lapangan 
mengenai 
Imunisasi. 

Tes
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tes 

 
 

 

   Tes tulis
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tes tulis 

 
 

 

Pertemu
an 1: 2 x 
45’ 
Pertemu
an 2: 2 x 
45’ 
Pertemu
an 3: 1 x 
45’ 
Pertemu
an 4: 2 x 
45’ 
 

 
 
 
 

 Buku 
paket 
Biologi 
kelas XI 
terbitan 
Esis, 
lingkungan
, LDS 
“AIDS 
sebgai 
salah satu 
bentuk 
kelainan 
sistem 
imunitas, 
lembar 
observasi 
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              Kajen,   Mei 2012 

Mengetahui,              
Kepala SMA N 1 Kajen           Guru Mata Pelajaran 

  
 
 
 

Priya Setiadi, S.Pd. M.MPd          Rizak S.Pd 
NIP.19620424 198703 1 006          NIP. 

spesifik. 
4. Macam  

kekebalan 
tubuh. 

5. Kelainan 
sistem 
pertahanan 
tubuh. 

 
 
 
 
 
 

satunya AIDS.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

lapangan 
“imunisasi
”, internet.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan: SMA NEGERI 1 KAJEN 

Pertemuan 1 Kurikulum: KTSP 
Mata Pelajaran 

:BIOLOGI 
Kelas/Smt :XI/ 2 

Waktu 2X45’ 
Materi Mapel: 

Sistem Imunitas 

Guru: 

Rizak, S.Pd. 
Tahun: 2011/2012 

Standar Kompetensi: 

3. Memahami hakekat Biologi sebagai ilmu Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan 

tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi Dasar: 

3.8. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit.

Indikator: 

1. Menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

2. Membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

3. Membedakan respon pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik.  

4. Menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. Mengidentifikasi kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu : 

1. menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

2. membedakan pertahanan tubuh alami dan yang dilakukan oleh sel darah putih. 

3. membedakan respon pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik.  

4. menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. mengidentifikasi jenis kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Lampiran 2 
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Materi Pembelajaran: 

• Fungsi sistem pertahanan tubuh. 

• Pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. 

• Respon kekebalan tubuh non-spesifik dan spesifik. 

• Jenis kekebalan tubuh (imunitas). 

• Kelainan sistem petahanan tubuh. 

Metode Pembelajaran: 

 Diskusi dan Penugasan 

Pendekatan Pembelajaran:  

 Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL), Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) dan Jigsaw 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan ICT 

Permainan 

Diskusi 

- 

- 

√ 

Observasi 

lapangan 

Tanya 

jawab 

 

- 

 

√ 

Presentasi 

individu 

Presentasi 

kelompok 

- 

 

- 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Pendahuluan 
5 

menit 

1. Guru memberikan salam pembuka dan mengkondisikan siswa 

didalam kelas. 

2. Siswa memimpin doa (Taqwa) 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,  materi pelajaran dan 

indikatornya. 

4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan lisan pada 

siswa, ” pernahkah kalian terserang demam, flu, batuk atau bersin?, 

apakah kalian menyadari naiknya suhu tubuh kalian saat demam 

merupakan sistem pertahanan dari tubuh? bagaimanakah sistem 

pertahanan tubuh kita bekerja? apasajakah yang berperan dalam 

sistem pertahanan tubuh tersebut?”. (Tanya jawab digunakan untuk 
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mengarahkan siswa dalam memunculkan hipotesis dan 

mengarahkan kepada tujuan pembelajaran). 

5. Siswa menjawab pertanyaan guru. (Diharapkan selama tanya jawab,

siswa menyumbang ide/ opini atau berpendapat, sementara siswa 

lain mendengarkan pendapat temannya dan terbuka ketika 

mendengarkan pendapat  teman, serta tidak mencela pendapat 

teman dengan cara yang kasar) 

 

 

Inti 

 

 

80 

menit 

• Eksplorasi 

1. Siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk menemukan 

konsep sistem imunitas. (Bekerjasama) 

2. Siswa berkelompok (4 – 5 siswa) yang masing-masing kelompok 

mempunyai tugas diskusi yang berbeda dengan kelompok lainnnya 

(kelompok asal).  

3. Siswa berkelompok untuk mendapatkan informasi sebanyak-

banyaknya melalui buku yang relevan ataupun jaringan internet 

yang disediakan sekolah mengenai materi fungsi sistem pertahanan 

tubuh, jenis pertahanan tubuh (alami dan yang dilakukan oleh sel 

darah putih), dan respon kekebalan tubuh (non-spesifik dan 

spesifik). (Kerjasama dan toleransi). 

• Elaborasi 

1. Guru mengarahkan siswa untuk kegiatan diskusi kelompok yang 

akan dilaksanakan. Siswa dituntut bekerjasama dengan temannya 

dalam kelompok asal. (meminta siswa jujur mengatakan apa  

adanya bila menemukan kesulitan, kemudian meminta siswa tertentu 

untuk peduli dengan cara menyumbang ide dalam membantu teman 

yang membutuhkan. Selain itu, perlu juga untuk memberikan 

pengalaman belajar agar yang pandai membantu teman yang 

membutuhkan bantuan)  

2. Siswa bersama teman kelompoknya (kelompok asal) berdiskusi 

sesuai materi yang didapat, siswa yang pandai membantu teman 

yang membutuhkan bantuan. (peduli dan bekerjasama) 
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3. Siswa secara berkelompok menunjukkan kreativitasnya dan berfikir 

logis dalam berdiskusi. (Setiap siswa didorong untuk terbuka, 

peduli, bekerja sama dan ikut bertanggung jawab atas 

terselesaikannya tugas itu) 

4. Siswa berdiskusi dalam kelompok ahli dan saling bertukar informasi 

berdasarkan hasil diskusinya dengan kelompok asal. (terbuka, saling 

menghargai, kerjasama) 

5. Siswa berpencar dari kelompoknya (kelompok asal) sehingga 

nantinya terdapat satu kelompok dengan anggota yang mempunyai 

materi yang berbeda-beda (kelompok ahli). Masing-masing anggota 

dari kelompok ahli secara bergantian menjelaskan mengenai materi 

yang telah didiskusikan bersama kelompok asal sehingga masing-

masing anggota saling bertukar informasi. (Bekerjasama) 

6. Siswa kembali kekelompok asal untuk menjelaskan ilmu/berbagi 

informasi yang diperoleh dari hasil diskusinya bersama kelompok 

ahli. (Bekerjasma, terbuka, toleransi dan beratanggung jawab) 

• Konfirmasi 

1. Guru memberikan penguatan materi berupa penambahan konsep 

fungsi sistem pertahanan, jenis pertahanan tubuh dan respon 

pertahanan tubuh kemudian mengomentari diskusi siswa 

2. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru dan 

dipersilahkan untuk menyakan hal – hal yang belum dipahami oleh 

siswa. (Menghargai dan terbuka) 

Penutup 
5  

menit 

1. Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai fungsi sistem

pertahanan tubuh, jenis pertahanan tubuh dan respon pertahanan 

tubuh. (percaya diri) 

2. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran materi selanjutnya dan 

memberikan tugas kepada siswa-siswanya secara berkelompok 

sesuai dengan kelompok asal untuk mengunjungi bidan desa atau 

puskesmas didaerah setempat guna memperoleh informasi mengenai 

imunisasi yang biasanya dilakukan didaerah setempat. Guru juga 
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memberi tugas kepada siswa untuk merefleksikan proses belajarnya 

dan menulisnya dalam bentuk jurnal belajar dan memberikan lembar 

inventori strategi berpikir metakognitif kepada siswa untuk diisi 

dirumah sebagai penilaian terhadap kemampuan berpikir 

metakognitif siswa yang dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. 

(Jujur, disiplin, peduli, bekerjasama dan bertanggung jawab) 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan siswa dengan 

khidmat berdoa. (Takwa) 

Refleksi: 

Hasil jurnal refleksi dan 

hasil diskusi siswa  

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (mis : Diah Aryulina, dkk, 2007. 
Biologi 2 untuk kelas XI.), sumber Internet. 

Penilaian: 

 Pengetahuan siswa diukur dengan tes pilihan ganda dan essay 

 Hasil refleksi diri siswa diukur dengan menggunakan pedoman penskoran pernyataan reflektif 

siswa 

 Pengetahuan strategi berpikir metakognitif siswa diukur dengan lembar inventori strategi berpikir 

metakognitif  

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Posttest 

Tes strategi berpikir metakognitif Lembar Inventori strategi berpikir metakognitif  

          
Kajen,   Mei 2012 
Mengetahui, 
Kepala SMAN 2 Kajen      Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Priya Setiadi, S.Pd. M.MPd      Rizak, S. Pd 
NIP.19620424 198703 1 006      NIP.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan: SMA NEGERI 1 KAJEN 

Pertemuan 2 Kurikulum: KTSP 
Mata Pelajaran 

:BIOLOGI 
Kelas/Smt :XI/ 2 

Waktu 2X45’ 
Materi Mapel: 

Sistem Imunitas 

Guru: 

Rizak, S.Pd. 
Tahun: 2011/2012 

Standar Kompetensi: 

3. Memahami hakekat Biologi sebagai ilmu Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan 

tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi Dasar: 

3.8. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit.

Indikator: 

1. Menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh 

2. Membedakan sistem pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel 

darah putih. 

3. Membedakan respon pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik.  

4. Menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. Mengidentifikasi kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu : 

1. menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

2. membedakan sistem pertahanan tubuh alami dan yang dilakukan oleh sel darah putih. 

3. membedakan respon pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik.  

4. menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. mengidentifikasi jenis kelainan sistem pertahanan tubuh. 
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Materi Pembelajaran: 

• Fungsi sistem pertahanan tubuh. 

• Pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. 

• Respon kekebalan tubuh non-spesifik dan spesifik. 

• Jenis kekebalan tubuh (imunitas). 

• Kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Metode Pembelajaran: 

 Diskusi dan Penugasan.  

Pendekatan Pembelajaran:  

 Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL), Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) dan Jigsaw 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan ICT 

Permainan 

Diskusi 

- 

 

- 

√ 

Observasi 

lapangan 

Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

Presentasi 

individu 

Presentasi 

kelompok 

- 

 

- 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Pendahuluan 
5 

menit 

1. Guru memberikan salam pembuka dan mengkondisikan siswa 

didalam kelas. 

2.  Siswa memimpin doa (Taqwa) 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,  materi pelajaran dan 

indikatornya. 

4. Memotivasi siswa dengan melontarkan pertanyaan  “pernahkah 

kalian melihat seoarang anak yang sedang  diimunisasi? Apakah 

yang dimaksud dengan imunisasi?”. (Melalui tanya jawab guru 

mengarahkan siswa untuk menjawab masalah yang dimunculkan. 

Guru mengarahkan jawaban siswa dengan mengkomunikasikan 

tujuan pembelajaran) 
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5. Siswa menjawab pertanyaan guru. (Diharapkan selama tanya jawab,

siswa menyumbang ide/ opini atau berpendapat, sementara siswa 

lain mendengarkan pendapat temannya dan terbuka ketika 

mendengarkan pendapat  teman, serta tidak mencela pendapat 

teman dengan cara yang kasar) 

 

 

Inti 

 

 

80 

menit 

• Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan mengenai konsep kekebalan tubuh dengan 

diselingi pertanyaan yang dilontarkan baik dari siswa maupun dari 

guru. (mempersilahkan siswa untuk bertanya maupun menjawab 

pertanyaan, saling menghargai dan terbuka) 

2. Siswa mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan dari 

guru. (terbuka dan sopan) 

• Elaborasi 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan kelompok tugas observasi 

lapangan guna membahas hasil observasi lapangan yng telah 

dilakukan. Pembahasan dilakukan secara diskusi kelas dengan 

tanya jawab. (Ketika proses tanya jawab dan diskusi, guru juga 

memberikan pengalaman belajar untuk membentuk afektif siswa 

dengan menekankan perlunya siswa bersikap jujur dengan 

mengatakan apa adanya ketika belum memahami, dan 

menghimbau siswa lain untuk peduli dan terbuka terhadap 

jawaban siswa lain.  Selain itu guru juga selalu mendorong siswa 

untuk berani berpendapat) 

2. Siswa membahas tugas observasi lapangan dalam diskusi kelas 

dengan bimbingan guru. (Ketika menyumbang ide atau 

berpendapat, sementara siswa lain mendengarkan pendapat 

temannya dan bersikap terbuka ketika mendengarkan pendapat 

teman, serta tidak mencela pendapat teman dengan kasar) 

• Konfirmasi 

1. Guru memberikan penguatan materi berupa penambahan konsep 

jenis kekebalan tubuh kemudian mengklarifikasi pendapat siswa 
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2. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru dan 

dipersilahkan untuk menyakan hal – hal yang belum dipahami oleh 

siswa. (Menghargai dan terbuka) 

Penutup 
5  

menit 

1. Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai apa yang 

sudah diperoleh dari proses pembelajaran. (Percaya diri) 

2. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran materi selanjutnya dan 

memberikan tugas kepada siswa untuk merefleksikan proses 

belajarnya dan menulisnya dalam bentuk jurnal belajar dan 

memberikan lembar inventori strategi berpikir metakognitif kepada 

siswa untuk diisi dirumah sebagai penilaian terhadap kemampuan 

berpikir metakognitif siswa yang dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya. (Jujur, disiplin, peduli, bekerjasama dan bertanggung 

jawab) 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan siswa dengan 

khidmat berdoa. (Takwa) 

Refleksi: 

Hasil jurnal refleksi dan 

hasil observasi lapangan 

siswa  

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (mis : Diah Aryulina, dkk, 2007. 
Biologi 2 untuk kelas XI.), sumber Internet dan lingkungan. 

Penilaian: 

 Pengetahuan siswa diukur dengan tes pilihan ganda dan essay 

 Hasil refleksi diri siswa diukur dengan menggunakan pedoman penskoran pernyataan reflektis 

siswa 

 Pengetahuan strategi berpikir metakognitif siswa diukur dengan lembar inventori strategi berpikir 

metakognitif 

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Posttest 

Tes strategi berpikir metakognitif Lembar Inventori strategi berpikir metakognitif  

     
Kajen,   Mei 2012 
Mengetahui, 
Kepala SMAN 2 Kajen      Guru Mata Pelajaran 
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Priya Setiadi, S.Pd. M.MPd      Rizak, S. Pd 
NIP.19620424 198703 1 006      NIP.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan: SMA NEGERI 1 KAJEN 

Pertemuan 3 Kurikulum: KTSP 
Mata Pelajaran 

:BIOLOGI 
Kelas/Smt :XI/ 2 

Waktu 1X45’ 
Materi Mapel: 

Sistem Imunitas 

Guru: 

Rizak, S.Pd. 
Tahun: 2011/2012 

Standar Kompetensi: 

3. Memahami hakekat Biologi sebagai ilmu Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan 

tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi Dasar: 

3.8. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit.

Indikator: 

1. Menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh 

2. Membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

3. Membedakan respon pertahanan tubuh on-spesifik dan spesifik.  

4. Menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. Mengidentifikasi kelainan sistem pertahanan tubuh 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu : 

1. menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

2. membedakan pertahanan tubuh alami dan yang dilakukan oleh sel darah putih. 

3. membedakan respon pertahanan tubuh on-spesifik dan spesifik.  

4. menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. mengidentifikasi jenis kelainan sistem pertahanan tubuh. 
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Materi Pembelajaran: 

• Fungsi sistem pertahanan tubuh. 

• Pertahanan tubuh alami dan yang dilakukan oleh sel darah putih. 

• Respon kekebalan tubuh on-spesifik dan spesifik. 

• Jenis kekebalan tubuh (imunitas). 

• Kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Metode Pembelajaran: 

 Diskusi dan Penugasan.  

Pendekatan Pembelajaran:  

 Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL), Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) dan Jigsaw 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan ICT 

Permainan 

Diskusi 

- 

- 

√ 

Observasi 

lapangan 

Tanya 

jawab 

 

- 

 

√ 

Presentasi 

individu 

Presentasi 

kelompok 

- 

 

√ 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Pendahuluan 
5 

menit 

1. Guru memberikan salam pembuka dan mengkondisikan siswa 

didalam kelas. 

2.  Siswa memimpin doa (Taqwa) 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,  materi pelajaran dan 

indikatornya. 

4. Guru memotivasi siswa dengan menunjukkan beberapa penyakit 

kelainan sistem kekebalan tubuh. guru mengajukan pertanyaan 

kepada siswa “adakah diantara kalian yang mempunyai alergi?, 

biasanya reaksi yang seperti apa yang dilakukan tubuh terhadap 

suatu alergi?”. (Tanya jawab digunakan untuk mengarahkan siswa 
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untuk memunculkan hipotesis dan mengarahkan kepada tujuan 

pembelajaran). 

5. Siswa memperhatikan fenomena yang ditunjukkan oleh guru dan 

menjawab pertanyaan guru. (Pada waktu ada siswa berpendapat 

siswa lainnya memperhatikan dan tidak mencela pendapat 

temannya) 

 

 

Inti 

 

 

35 

menit 

• Eksplorasi 

1. Siswa berkelompok (5-6 siswa) untuk mendiskusikan LDS 

mengenai AIDS. (Bekerjasama) 

2. Guru membagikan LDS kepada tiap kelompok. (Ketika 

mendistribusikan LDS,  guru membimbing siswa untuk peduli 

dengan cara membantu teman yang membutuhkan dengan 

menunjuk beberapa siswa untuk membantu guru membagikan LDS 

sehingga mengembangkan sikap peduli dan bekerjasama) 

• Elaborasi 

1. Siswa secara berkelompok berdiskusi LDS yang telah dibagikan oleh

guru. (bekerjasama, toleransi, terbuka dan saling menghargai 

bertanggung jawab)  

2. Siwa secara berkelompok mengerjakan LDS. (meminta siswa untuk 

jujur mengatakan apa  adanya bila belum dapat memahami dan 

mengisi LDS dan meminta siswa yang pandai untuk peduli dengan 

cara  membantu teman yang membutuhkan bantuan, mengarahkan 

siswa untuk bekerjasama dalam kegiatan diskusi kelompok). 

• Konfirmasi 

1. Melakukan evaluasi formatif dengan cara meminta satu-dua 

kelompok mengkomunikasikan didepan kelas tentang hasil 

diskusinya menganai AIDS sebagai salah satu bentuk kelainan 

sistem imunitas. 

2. Siswa mepresentasikan hasil diskusinya didepan kelas bersama 

kelompoknya disertai tanya jawab dengan teman dari kelompok lain. 

(Diharapkan siswa menyumbang ide atau berpendapat, sementara 
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siswa lain mendengarkan pendapat temannya dan terbuka ketika 

mendengarkan pendapat teman, serta tidak mencela pendapat teman

dengan kasar) 

3. Guru membimbing jalannya diskusi presentasi (dengan cara 

meminta siswa dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan 

secara sopan dan meminta siswa dari anggota keolmpok yang 

mempresentasikan untuk menjawabnya secara santun.  

4. Mengecek pemahaman siswa melalui tanya jawab dan diskusi dan 

memberikan umpan balik untuk mengetahui kemampuan siswa. 

(Siswa yang menunjukkan terbuka (toleransi) terhadap perbedaan 

segera diberi pujian sebagai umpan balik agar karakter ini diikuti 

siswa lain. Siswa yang mencela ide teman secara tidak santun 

segera diingatkan agar tidak ditiru temannya).  

Penutup 
5  

menit 

1. Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran. (percaya diri) 

2. Siswa merefleksikan kegiatan belajarnya kedalam bentuk jurnal 

belajar sebagai tugas rumah dan memberikan lembar inventori 

strategi berpikir metakognitif kepada siswa untuk diisi dirumah 

sebagai penilaian terhadap kemampuan berpikir metakognitif siswa 

yang dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya serta meminta siswa 

untuk mempersiapkan diri karena akan diadakan evaluasi pada 

pertemuan selanjutnya. (Jujur, disiplin, peduli, bekerjasama dan 

bertanggung jawab) 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan siswa dengan 

khidmat berdoa. (Takwa) 

Refleksi: 

Hasil jurnal refleksi dan 

hasil diskusi siswa  

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (mis : Diah Aryulina, dkk, 2007. 
Biologi 2 untuk kelas XI.), sumber Internet. 

Penilaian: 

 Pengetahuan siswa diukur dengan tes pilihan ganda dan essay 

 Hasil refleksi diri siswa diukur dengan menggunakan pedoman penskoran pernyataan reflektis 

siswa 
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 Pengetahuan strategi berpikir metakognitif siswa diukur dengan lembar inventori strategi berpikir 

metakognitif 

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Posttest 

Tes strategi berpikir metakognitif Lembar Inventori strategi berpikir metakognitif  

          
Kajen,   Mei 2012 
Mengetahui, 
Kepala SMAN 2 Kajen      Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Priya Setiadi, S.Pd. M.MPd      Rizak, S. Pd 
NIP.19620424 198703 1 006      NIP.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan: SMA NEGERI 1 KAJEN 

Pertemuan 4 Kurikulum: KTSP 
Mata Pelajaran 

:BIOLOGI 
Kelas/Smt :XI/ 2 

Waktu 2X45’ 
Materi Mapel: 

Sistem Imunitas 

Guru: 

Rizak, S.Pd. 
Tahun: 2011/2012 

Standar Kompetensi: 

3. Memahami hakekat Biologi sebagai ilmu Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan 

tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi Dasar: 

3.8. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit.

Indikator: 

1. Menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh 

2. Membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

3. Membedakan respon pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik.  

4. Menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. Mengidentifikasi kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu : 

1. menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

2. membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

3. membedakan respon pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik.  

4. menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. mengidentifikasi jenis kelainan sistem petahanan tubuh. 
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Materi Pembelajaran: 

• Fungsi sistem pertahanan tubuh. 

• Pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih.. 

• Respon kekebalan tubuh non-spesifik dan spesifik. 

• Jenis kekebalan tubuh (imunitas). 

• Kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Metode Pembelajaran: 

 Diskusi dan Penugasan.  

Pendekatan Pembelajaran:  

 Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL), Jelajah Alam 

Sekitar (JAS)  dan Jigsaw 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan 

ICT 

Permainan 

Diskusi 

- 

 

- 

- 

Observasi 

lingkungan

Tanya 

jawab 

 

- 

 

- 

Presentasi 

individu 

Presentasi 

kelompok

- 

 

- 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Pendahuluan 
2 

menit 

1. Guru memberikan salam pembuka dan mengkondisikan siswa 

didalam kelas. 

2.  Siswa memimpin doa (Taqwa) 

 

 

Inti 
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menit 

• Eksplorasi 

1. Guru meminta sebagian siswa dari absen 1 sampai 13 untuk tetap 

tinggal dikelas guna mengikuti evaluasi tahap pertama sementara 

absen 14 sampai 26 mengikuti evaluasi tahap kedua  setelah thap 

pertama selesai dan menunggu diluar kelas (perpustakaan) sembari 

memantapkan materi sistem imunitas.  

2. Guru membagikan soal evaluasi pada masing-masing siswa. (guru 

membimbing siswa untuk peduli dengan cara membantu teman yang 
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membutuhkan dengan menunjuk beberapa siswa untuk membantu 

guru membagikan soal evaluasi). 

3. Siswa menerima soal evaluasi. 

• Elaborasi 

1. Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi (dengan teliti dan tenang) 

2. Guru mengawasi jalannya evaluasi berlangsung dengan tidak 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertukar 

pendapat/bekerjasama saat evaluasi dan memberi sanksi kepada 

siswa yang ketahuan berdiskusi saat evaluasi. 

• Konfirmasi 

Guru mengumpulkan lembar jawaban siswa. (Siswa membantu guru

mengumpulkan lembar jawaban teman-temannya)  

Penutup 
3  

menit 

1. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan diri mengahadapi ujian 

kenaikan kelas dengan memotivasi siswa-siswanya belajar giat agar 

memperoleh hasil yang maksimal di ujian kenaikan kelas nanti. 

2. Siswa mendengarkan dengan penuh perhatian nasihat guru. 

(Menghargai) 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan siswa 

dengan khidmat berdoa. (Takwa) 

Refleksi: 

Hasil lembar jawab siswa 

soal evaluasi 

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (mis : Diah Aryulina, dkk, 2007. 
Biologi 2 untuk kelas XI.), sumber Internet dan lingkungan. 

Penilaian: 

 Pengetahuan siswa diukur dengan tes pilihan ganda dan essay 

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Posttest 

Tes strategi berpikir metakognitif Lembar Inventori strategi berpikir metakognitif  

       
 
 
Kajen,   Mei 2012 
Mengetahui, 
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Kepala SMAN 2 Kajen      Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Priya Setiadi, S.Pd. M.MPd      Rizak, S. Pd 
NIP.19620424 198703 1 006      NIP.  



87 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan: SMA NEGERI 1 KAJEN 

Pertemuan 1 Kurikulum: KTSP 
Mata Pelajaran 

:BIOLOGI 
Kelas/Smt :XI/ 2 

Waktu 2X45’ 
Materi Mapel: 

Sistem Imunitas 

Guru: 

Rizak, S.Pd. 
Tahun: 2011/2012 

Standar Kompetensi: 

3. Memahami hakekat Biologi sebagai ilmu Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan 

tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi Dasar: 

3.8. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit.

Indikator: 

1. Menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

2. Membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

3. Membedakan respon pertahanan tubuh (non-spesifik dan spesifik).  

4. Menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. Mengidentifikasi kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu : 

1. menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

2. membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

3. membedakan respon pertahanan tubuh (non-spesifik dan spesifik).  

4. menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. mengidentifikasi jenis kelainan sistem pertahanan tubuh. 
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Materi Pembelajaran: 

• Fungsi sistem pertahanan tubuh. 

• Pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. 

• Respon pertahanan tubuh (non-spesifik dan spesifik). 

• Jenis kekebalan tubuh (imunitas). 

• Kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Metode Pembelajaran: 

 Diskusi dan Penugasan 

Pendekatan Pembelajaran:  

 Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL), Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) dan Jigsaw 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan 

ICT 

Permainan 

Diskusi 

- 

- 

√ 

Observasi 

lapangan 

Tanya 

jawab 

 

- 

 

√ 

Presentasi 

individu 

Presentasi 

kelompok

- 

 

- 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Pendahuluan 
5 

menit 

6. Guru memberikan salam pembuka dan mengkondisikan siswa 

didalam kelas. 

7.  Siswa memimpin doa (Taqwa) 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,  materi pelajaran dan 

indikatornya. 

9. Guru memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan lisan pada 

siswa, ” pernahkah kalian terserang demam, flu, batuk atau bersin?, 

apakah kalian menyadari naiknya suhu tubuh kalian saat demam 

merupakan sistem pertahanan dari tubuh? bagaimanakah sistem 

pertahanan tubuh kita bekerja? apasajakah yang berperan dalam 

sistem pertahanan tubuh tersebut?”. (Tanya jawab digunakan untuk 
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mengarahkan siswa untuk memunculkan hipotesis dan mengarahkan 

kepada tujuan pembelajaran). 

10. Siswa menjawab pertanyaan guru. (Diharapkan selama tanya jawab,

siswa menyumbang ide/ opini atau berpendapat, sementara siswa 

lain mendengarkan pendapat temannya dan terbuka ketika 

mendengarkan pendapat  teman, serta tidak mencela pendapat 

teman dengan cara yang kasar) 

 

 

Inti 

 

 

80 

menit 

• Eksplorasi 

4. Siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk menemukan 

konsep sistem imunitas. (Bekerjasama) 

5. Siswa berkelompok (4 – 5 siswa) yang masing-masing kelompok 

mempunyai tugas diskusi yang berbeda dengan kelompok lainnnya 

(kelompok asal).  

6. Siswa berkelompok untuk mendapatkan informasi sebanyak-

banyaknya melalui buku yang relevan ataupun jaringan internet 

yang disediakan sekolah mengenai materi fungsi sistem pertahanan 

tubuh, jenis pertahanan tubuh (alami dan yang dilakukan oleh sel 

darah putih), dan respon kekebalan tubuh (non-spesifik dan 

spesifik). (Kerjasama dan toleransi). 

• Elaborasi 

1. Guru mengarahkan siswa untuk kegiatan diskusi kelompok yang 

akan dilaksanakan. Siswa dituntut berkejasama dengan temannya 

dalam kelompok asal. (meminta siswa jujur mengatakan apa  

adanya bila menemukan kesulitan, kemudian meminta siswa 

tertentu untuk peduli dengan cara menyumbang ide dalam 

membantu teman yang membutuhkan. Selain itu, perlu juga untuk 

memberikan pengalaman belajar agar yang pandai membantu 

teman yang membutuhkan bantuan)  

2. Siswa bersama teman kelompoknya (kelompok asal) berdiskusi 

sesuai materi yang didapat, siswa yang pandai membantu teman 

yang membutuhkan bantuan. (peduli dan bekerjasama) 
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3. Siswa secara berkelompok menunjukkan kreativitasnya dan berfikir 

logis dalam berdiskusi. (Setiap siswa didorong untuk terbuka, 

peduli, bekerja sama dan ikut bertanggung jawab atas 

terselesaikannya tugas itu) 

4. Siswa berdiskusi dalam kelompok ahli dan saling bertukar 

informasi berdasarkan hasil diskusinya dengan kelompok asal. 

(terbuka, saling menghargai, kerjasama) 

5. Siswa berpencar dari kelompoknya (kelompok asal) sehingga 

nantinya terdapat satu kelompok dengan anggota yang mempunyai 

materi yang berbeda-beda (kelompok ahli). Masing-masing 

anggota dari kelompok ahli secara bergantian menjelaskan 

mengenai materi yang telah didiskusikan bersama kelompok asal 

sehingga masing-masing anggota saling bertukar informasi. 

(Bekerjasama) 

6. Siswa kembali kekelompok asal untuk menjelaskan ilmu/berbagi 

informasi yang diperoleh dari hasil diskusinya bersama kelompok 

ahli. (Bekerjasma, terbuka, toleransi dan beratanggung jawab) 

• Konfirmasi 

3. Guru memberikan penguatan materi berupa penambahan konsep 

fungsi sistem pertahanan tubuh, pertahana tubuh alami dan yang 

dilakukan oleh sel darah putih dan respon petahanan tubuh kemudian

mengomentari diskusi siswa 

4. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru dan 

dipersilahkan untuk menyakan hal – hal yang belum dipahami oleh 

siswa. (Menghargai dan terbuka) 

Penutup 
5  

menit 

4. Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai fungsi sistem

pertahanan tubuh, jenis pertahanan tubuh dan respon pertahanan 

tubuh. (percaya diri) 

5. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran materi selanjutnya dan 

memberikan tugas kepada siswa-siswanya secara berkelompok 

sesuai dengan kelompok asal untuk mengunjungi bidan desa atau 
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puskesmas didaerah setempat guna memperoleh informasi mengenai 

imunisasi yang biasanya dilakukan didaerah setempat.. 

(Bekerjasama dan bertanggung jawab) 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan siswa dengan 

khidmat berdoa. (Takwa) 

Refleksi: 

Hasil rangkuman materi 

dan hasil diskusi siswa  

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (mis : Diah Aryulina, dkk, 2007. 
Biologi 2 untuk kelas XI.), sumber Internet. 

Penilaian: 

 Penilaian pengetahuan siswa diukur dengan tes pilihan ganda dan essay  

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Posttest 

          
Kajen,   Mei 2012 
Mengetahui, 
Kepala SMAN 2 Kajen      Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
Priya Setiadi, S.Pd. M.MPd      Rizak, S. Pd 
NIP.19620424 198703 1 006      NIP.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan: SMA NEGERI 1 KAJEN 

Pertemuan 2 Kurikulum: KTSP 
Mata Pelajaran 

:BIOLOGI 
Kelas/Smt :XI/ 2 

Waktu 2X45’ 
Materi Mapel: 

Sistem Imunitas 

Guru: 

Rizak, S.Pd. 
Tahun: 2011/2012 

Standar Kompetensi: 

3. Memahami hakekat Biologi sebagai ilmu Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan 

tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi Dasar: 

3.8. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit.

Indikator: 

1. Menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh 

2. Membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

3. Membedakan respon pertahanan tubuh (non-spesifik dan spesifik).  

4. Menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. Mengidentifikasi kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu : 

1. menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

2. membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

3. membedakan respon pertahanan tubuh (non-spesifik dan spesifik).  

4. menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. mengidentifikasi jenis kelainan sistem pertahanan tubuh. 
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Materi Pembelajaran: 

• Fungsi sistem pertahanan tubuh. 

• Pertahanan tubuh alami dan yang dilakukan oleh sel darah putih. 

• Respon kekebalan tubuh (non-spesifik dan spesifik). 

• Jenis kekebalan tubuh (imunitas). 

• Kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Metode Pembelajaran: 

 Diskusi dan Penugasan.  

Pendekatan Pembelajaran:  

 Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL), Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) dan Jigsaw 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan 

ICT 

Permainan 

Diskusi 

- 

 

- 

√ 

Observasi 

lapangan 

Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

Presentasi 

individu 

Presentasi 

kelompok

- 

 

- 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Pendahuluan 
5 

menit 

1. Guru memberikan salam pembuka dan mengkondisikan siswa 

didalam kelas. 

2.  Siswa memimpin doa (Taqwa) 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,  materi pelajaran dan 

indikatornya. 

4. Memotivasi siswa dengan melontarkan pertanyaan  “pernahkah 

kalian melihat seoarang anak yang sedang  diimunisasi? Apakah 

yang dimaksud dengan imunisasi?”. (Melalui tanya jawab guru 

mengarahkan siswa untuk menjawab masalah yang dimunculkan. 

Guru mengarahkan jawaban siswa dengan mengkomunikasikan 

tujuan pembelajaran) 
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5. Siswa menjawab pertanyaan guru. (Diharapkan selama tanya jawab,

siswa menyumbang ide/ opini atau berpendapat, sementara siswa 

lain mendengarkan pendapat temannya dan terbuka ketika 

mendengarkan pendapat  teman, serta tidak mencela pendapat 

teman dengan cara yang kasar) 

 

 

Inti 

 

 

80 

menit 

• Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan mengenai konsep kekebalan tubuh dengan 

diselingi pertanyaan yang dilontarkan baik dari siswa maupun 

dari guru. (mempersilahkan siswa untuk bertanya maupun 

menjawab pertanyaan, saling menghargai dan terbuka) 

2. Siswa mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan dari 

guru. (terbuka dan sopan) 

• Elaborasi 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan kelompok tugas observasi 

lapangan guna membahas hasil observasi lapangan yng telah 

dilakukan. Pembahasan dilakukan secara diskusi kelas dengan 

tanya jawab. (Ketika proses tanya jawab dan diskusi, guru juga 

memberikan pengalaman belajar untuk membentuk afektif siswa 

dengan menekankan perlunya siswa bersikap jujur dengan 

mengatakan apa adanya ketika belum memahami, dan 

menghimbau siswa lain untuk peduli dan terbuka terhadap 

jawaban siswa lain.  Selain itu guru juga selalu mendorong 

siswa untuk berani berpendapat) 

2. Siswa membahas tugas observasi lapangan dalam diskusi kelas 

dengan dibimbing guru. (Ketika menyumbang ide atau 

berpendapat, sementara siswa lain mendengarkan pendapat 

temannya dan bersikap terbuka ketika mendengarkan pendapat 

teman, serta tidak mencela pendapat teman dengan kasar) 

3.  

• Konfirmasi 

3. Guru memberikan penguatan materi berupa penambahan konsep 
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jenis kekebalan tubuh kemudian mengklarifikasi pendapat siswa 

4. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru dan 

dipersilahkan untuk menyakan hal – hal yang belum dipahami oleh 

siswa. (Menghargai dan terbuka) 

Penutup 
5  

menit 

4. Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai apa yang 

sudah diperoleh dari proses pembelajaran. (percaya diri) 

5. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran materi selanjutnya. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan siswa dengan 

khidmat berdoa. (Takwa) 

Refleksi: 

Hasil rangkuman materi 

dan hasil observasi 

lapangan siswa  

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (mis : Diah Aryulina, dkk, 2007. 
Biologi 2 untuk kelas XI.), sumber Internet dan lingkungan. 

Penilaian: 

 Pengetahuan siswa diukur dengan tes pilihan ganda dan essay 

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Posttest 

          
Kajen,   Mei 2012 
Mengetahui, 
Kepala SMAN 2 Kajen      Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Priya Setiadi, S.Pd. M.MPd      Rizak, S. Pd 
NIP.19620424 198703 1 006      NIP.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan: SMA NEGERI 1 KAJEN 

Pertemuan 3 Kurikulum: KTSP 
Mata Pelajaran 

:BIOLOGI 
Kelas/Smt :XI/ 2 

Waktu 1X45’ 
Materi Mapel: 

Sistem Imunitas 

Guru: 

Rizak, S.Pd. 
Tahun: 2011/2012 

Standar Kompetensi: 

3. Memahami hakekat Biologi sebagai ilmu Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan 

tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi Dasar: 

3.8. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit.

Indikator: 

6. Menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh 

7. Membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

8. Membedakan respon pertahanan tubuh (non-spesifik dan spesifik).  

9. Menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

10. Mengidentifikasi kelainan sistem pertahanan tubuh 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu : 

6. menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

7. membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

8. membedakan respon pertahanan tubuh (non-spesifik dan spesifik).  

9. menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

10. mengidentifikasi jenis kelainan sistem pertahanan tubuh. 
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Materi Pembelajaran: 

• Fungsi sistem pertahanan tubuh. 

• Pertahanan tubuh alami dan yang dilakukan oleh sel darah putih. 

• Respon kekebalan tubuh (non-spesifik dan spesifik). 

• Jenis kekebalan tubuh (imunitas). 

• Kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Metode Pembelajaran: 

 Diskusi dan Penugasan.  

Pendekatan Pembelajaran:  

 Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL), Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) dan Jigsaw 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan 

ICT 

Permainan 

Diskusi 

- 

- 

√ 

Observasi 

lapangan 

Tanya 

jawab 

 

- 

 

√ 

Presentasi 

individu 

Presentasi 

kelompok

- 

 

√ 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Pendahuluan 
5 

menit 

6. Guru memberikan salam pembuka dan mengkondisikan siswa 

didalam kelas. 

7.  Siswa memimpin doa (Taqwa) 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,  materi pelajaran dan 

indikatornya. 

9. Guru memotivasi siswa dengan menunjukkan beberapa penyakit 

kelainan sistem kekebalan tubuh. guru mengajukan pertanyaan 

kepada siswa “adakah diantara kalian yang mempunyai alergi?, 

biasanya reaksi yang seperti apa yang dilakukan tubuh terhadap 

suatu alergi?”. (Tanya jawab digunakan untuk mengarahkan siswa 

untuk memunculkan hipotesis dan mengarahkan kepada tujuan 
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pembelajaran). 

10. Siswa memperhatikan fenomena yang ditunjukkan oleh guru dan 

menjawab pertanyaan guru. (Pada waktu ada siswa berpendapat 

siswa lainnya memperhatikan dan tidak mencela pendapat 

temannya) 

 

 

Inti 

 

 

35 

menit 

• Eksplorasi 

3. Siswa berkelompok (5-6 siswa) untuk mendiskusikan LDS 

mengenai AIDS. (Bekerjasama) 

4. Guru membagikan LDS kepada tiap kelompok. (Ketika 

mendistribusikan LDS,  guru membimbing siswa untuk peduli 

dengan cara membantu teman yang membutuhkan dengan 

menunjuk beberapa siswa untuk membantu guru membagikan LDS 

sehingga mengembangkan sikap peduli dan bekerjasama) 

• Elaborasi 

3. Siswa secara berkelompok berdiskusi LDS yang telah dibagikan oleh

guru. (bekerjasama, toleransi, terbuka dan saling menghargai 

bertanggung jawab)  

4. Siwa secara berkelompok mengerjakan LDS. (meminta siswa untuk 

jujur mengatakan apa  adanya bila belum dapat memahami dan 

mengisi LDS dan meminta siswa yang pandai untuk peduli dengan 

cara  membantu teman yang membutuhkan bantuan, mengarahkan 

siswa untuk bekerjasama dalam kegiatan diskusi kelompok). 

• Konfirmasi 

5. Melakukan evaluasi formatif dengan cara meminta satu-dua 

kelompok mengkomunikasikan didepan kelas tentang hasil 

diskusinya menganai AIDS sebagai salah satu bentuk kelainan 

sistem imunitas. 

6. Siswa mepresentasikan hasil diskusinya didepan kelas bersama 

kelompoknya disertai tanya jawab dengan teman dari kelompok lain. 

(Diharapkan siswa menyumbang ide atau berpendapat, sementara 

siswa lain mendengarkan pendapat temannya dan terbuka ketika 
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mendengarkan pendapat teman, serta tidak mencela pendapat teman

dengan kasar) 

7. Guru membimbing jalannya diskusi presentasi (dengan cara 

meminta siswa dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan 

secara sopan dan meminta siswa dari anggota keolmpok yang 

mempresentasikan untuk menjawabnya secara santun.  

8. Mengecek pemahaman siswa melalui tanya jawab dan memberikan 

umpan balik untuk mengetahui kemampuan siswa. (Siswa yang 

menunjukkan terbuka (toleransi) terhadap perbedaan segera diberi 

pujian sebagai umpan balik agar karakter ini diikuti siswa lain. 

Siswa yang mencela ide teman secara tidak santun segera 

diingatkan agar tidak ditiru temannya).  

Penutup 
5  

menit 

4. Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran. (percaya diri) 

5. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan diri karena akan 

diadakan evaluasi pada pertemuan selanjutnya. (bertanggung jawab)

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan siswa dengan 

khidmat berdoa. (Takwa) 

Refleksi: 

Hasil rangkuman materi 

dan hasil diskusi siswa  

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (mis : Diah Aryulina, dkk, 2007. 
Biologi 2 untuk kelas XI.), sumber Internet. 

Penilaian: 

 Pengetahuan siswa diukur dengan tes pilihan ganda dan essay 

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Posttest 

         Kajen,   Mei 2012 
Mengetahui, 
Kepala SMAN 2 Kajen      Guru Mata Pelajaran 
 
Priya Setiadi, S.Pd. M.MPd      Rizak, S. Pd 
NIP.19620424 198703 1 006      NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan: SMA NEGERI 1 KAJEN 

Pertemuan 4 Kurikulum: KTSP 
Mata Pelajaran 

:BIOLOGI 
Kelas/Smt :XI/ 2 

Waktu 2X45’ 
Materi Mapel: 

Sistem Imunitas 

Guru: 

Rizak, S.Pd. 
Tahun: 2011/2012 

Standar Kompetensi: 

3. Memahami hakekat Biologi sebagai ilmu Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan 

tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi Dasar: 

3.8. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit. 

Indikator: 

1. Menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh 

2. Membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

3. Membedakan respon pertahanan tubuh (non-spesifik dan spesifik).  

4. Menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. Mengidentifikasi kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu : 

1. menyebutkan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

2. membedakan pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih. 

3. membedakan respon pertahanan tubuh (non-spesifik dan spesifik).  

4. menyebutkan jenis kekebalan tubuh. 

5. mengidentifikasi jenis kelainan sistem pertahanan tubuh. 



101 
 

 

Materi Pembelajaran: 

• Fungsi sistem pertahanan tubuh. 

• Pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. 

• Respon kekebalan tubuh (non-spesifik dan spesifik). 

• Jenis kekebalan tubuh (imunitas). 

• Kelainan sistem pertahanan tubuh. 

Metode Pembelajaran: 

 Diskusi dan Penugasan.  

Pendekatan Pembelajaran:  

 Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL), Jelajah Alam 

Sekitar (JAS)  dan Jigsaw 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan 

ICT 

Permainan 

Diskusi 

- 

 

- 

- 

Observasi 

lingkungan 

Tanya jawab 

 

- 

 

- 

Presentasi 

individu 

Presentasi 

kelompok 

- 

 

- 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Pendahuluan 2 menit 

1. Guru memberikan salam pembuka dan mengkondisikan siswa didalam 

kelas. 

2.  Siswa memimpin doa (Taqwa) 

 

 

Inti 

 

 

85 menit 

• Eksplorasi 

1. Guru meminta sebagian siswa dari absen 1 sampai 13 untuk tetap 

tinggal dikelas guna mengikuti evaluasi tahap pertama sementara 

absen 14 sampai 26 mengikuti evaluasi tahap kedua  setelah thap 

pertama selesai dan menunggu diluar kelas (perpustakaan) sembari 

memantapkan materi sistem imunitas.  

2. Guru membagikan soal evaluasi pada masing-masing siswa. (guru 

membimbing siswa untuk peduli dengan cara membantu teman yang 

membutuhkan dengan menunjuk beberapa siswa untuk membantu guru 
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membagikan soal evaluasi). 

3. Siswa menerima soal evaluasi. 

• Elaborasi 

1. Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi (dengan teliti dan tenang) 

2. Guru mengawasi jalannya evaluasi berlangsung dengan tidak 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertukar 

pendapat/bekerjasama saat evaluasi dan memberi sanksi kepada siswa 

yang ketahuan berdiskusi saat evaluasi. 

• Konfirmasi 

Guru mengumpulkan lembar jawaban siswa. (Siswa membantu guru

mengumpulkan lembar jawaban teman-temannya)  

Penutup 3  menit 

1. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan diri mengahadapi ujian 

kenaikan kelas dengan memotivasi siswa-siswanya belajar giat agar 

memperoleh hasil yang maksimal di ujian kenaikan kelas nanti. 

2. Siswa mendengarkan dengan penuh perhatian nasihat guru. 

(menghargai) 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan siswa dengan 

khidmat berdoa. (Takwa) 

Refleksi: 

Hasil lembar jawab siswa soal 

evaluasi 

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (mis : Diah Aryulina, dkk, 2007. 
Biologi 2 untuk kelas XI.), sumber Internet dan lingkungan. 

Penilaian: 

 Pengetahuan siswa diukur dengan tes pilihan ganda dan essay 

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Posttest 

Kajen,   Mei 2012 
Mengetahui, 
Kepala SMAN 2 Kajen      Guru Mata Pelajaran 
 
Priya Setiadi, S.Pd. M.MPd      Rizak, S. Pd 
NIP.19620424 198703 1 006      NIP. 
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Berdasarkan informasi tersebut maka tugas kalian adalah mencari informasi mengenai 

imunisasi. Pergilah ke bidan desa atau puskesmas didaerah kalian, kemudian cari informasi 

mengenai: 

1. Berapa kali imunisasi diadakan didaerah kalian? 

2. Buatlah tabel mengenai rentang usia anak yang wajib menerima imunisasi dan jenis 

vaksin yang diberikan? 

No. Rentang Usia Anak Jenis Vaksin yang Diberikan 

1.   

2.   

3.   

dst   

3. Berdasarkan jenis vaksin yang diberikan kepada anak, tuliskan pula fungsi dari masing-

masing jenis vaksin tersebut! 

4. Berikut adalah tebel mengenai dosis pemberian beberapa jenis vaksin: 

Jenis Vaksin Dosis Pemberian Selang Waktu 

DPT 3 Kali 4 Minggu 

Polio 3 Kali 4 Minggu 

Tetanus Toksoid (TT) 2 Kali 4 Minggu 

Berdasarkan tabel tersebut, jelaskan menurut pendapat kalian mengapa pemberian vaksin 

harus diberikan secara berkala? 
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1. Isilah tabel dibawah ini dengan jelas! 

Gejala penyakit AIDS Cara penularan virus HIV Cara pencegahan 
penyakit AIDS 

   

2. Sebutkan 2 (minimal) perbedaan penyakit AIDS dengan penyakit biasa (misalnya flu)! 

3. Gambar dibawah ini menunjukkan konsentrasi sel T setelah terinfeksi virus HIV. 

 
Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan menurut pendapat kalian mengapa penderita AIDS 

mudah terserang penyakit?  

4. Adakah cara untuk menyembuhkan penyakit AIDS? Jika ada bagaimanakah cara 

penyembuhan penyakit AIDS tersebut? 

5. Jika dilingkungan kita terdapat penderita penyakit AIDS, apakah kita harus mengucilkan 

penderita AIDS tersebut dari lingkungan? berikan alasan atas jawaban kalian! 
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Kisi-kisi Soal Hasil Belajar Materi Sistem Imunitas 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Bahan Kajian    : Sistem Imunitas 

Kelas/Semester   : XI IPA/Genap 

Standar Kompetensi : 3. Memahami hakekat Biologi sebagai ilmu Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan 
tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi 
Dasar Indikator Materi Pokok 

Nomor dan Penyebarannya 

Jumlah 

Jenis 
Data dan 

Alat 
Ukur 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

3.8 
Menjelaskan 
mekanisme 
pertahanan 
tubuh 
terhadap 
benda asing 
berupa 
antigen dan 
bibit penyakit. 
 

Menyebutkan fungsi sistem 
pertahanan tubuh 

Sistem pertahanan tubuh 1, 3 5   6 25   5 Ratio/met
rik dan 
scorring 
dengan 
soal tes 

Membedakan pertahanan 
tubuh alami dan yang 
dilakukan oleh sel darah putih 

Jenis pertahanan tubuh 2  7, 19 4 16   5 

Membedakan respon 
pertahanan tubuh (non-spesifik 
dan spesifik) 

Respon pertahanan 
tubuh 

18  21, 24, 
26 

17  13, 14  7 

Menyebutkan jenis kekebalan 
tubuh 

Jenis kekebalan tubuh 12, 20, 
23 

22 8, 28 27, 11   8 

Mengidentifikasi jenis 
kelainan sistem kekebalan 
tubuh. 

Kelainan pada sistem 
pertahanan  tubuh 

15 10  9     3 

Presentase tiap aspek 28,6% 28,6% 21,4% 14,3% 7,1% 0% 28 
Total  100% 

Lampiran 5 
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Soal Hasil Belajar materi Sistem Imunitas 

Setelah kalian belajar materi sistem imunitas, sekarang saatnya kalian menguji 

kemampuan kalian melalui soal-soal evalusi dibawah ini. Kalian diberi waktu selama 45 

menit untuk mengerjakan soal-soal ini. Soal terdiri dari pilihan ganda dan uraian.  

 

 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom sudut kanan atas pada lembar 

jawaban yang telah disediakan! 

2. Periksalah dan bacalah soal secara teliti sebelum kalian mengerjakannya! 

3. kerjakanlah pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

4. Kerjakanlah dahulu soal- soal yang kalian anggap mudah! 

5. Untuk soal bentuk pilihan ganda, hanya ada satu jawaban benar (berilah tanda 

silang pada salah satu huruf yang kalian anggap paling benar di lembar jawaban)! 

 
A. Pilihlan jawaban yang paling tepat! 

1. Penyakit  menular adalah penyakit yang disebabkan karena pemindahan antigen 

dari satu organisme ke organisme lain. Contoh penyakit yang dapat ditularkan 

adalah… 

a. Polio 

b. Kanker 

c. Cacar 

d. Batu ginjal 

e. Asam urat 

2. Mikroba patogen yang akan masuk kedalam tubuh akan menghadapi sistem 

pertahanan tubuh yang pertama yaitu… 

a. Sel-sel darah putih 

b. Sel-sel fagosit 

c. Kulit dan membran mukosa 

d. Sel natural killer 

e. Protein antimikroba 

Petunjuk: 

Lampiran 6 
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3. Seseorang terserang penyakit malaria setelah digigit oleh nyamuk. Nyamuk 

telah memindahkan antigen ke orang tersebut. pada kasus diatas nyamuk 

disebut sebagai… 

a. Vektor 

b. Sel inang 

c. Organisme carier 

d. Parasit 

e. Antihistamin 

4. Pernyataan yang tidak benar tentang makrofag adalah… 

a. Termasuk sel darah putih 

b. Merupakan sel monosit yang membesar 

c. Memiliki pseudopodium 

d. Dihasilkan oleh sel yang terinfeksi virus 

e. Merupakan sel yang berukuran besar 

5. HIV adalah virus penyebab penyakit AIDS yang dapat memicu respon 

kekebalan. Virus merupakan salah satu contoh dari… 

a. Antigen 

b. Antibiotik 

c. Antidiuretik 

d. Antibodi 

e. Antihistamin

6. Sepulang sekolah Andi selalu membeli kue didepan sekolahnya. Penjual kue 

tidak menutup kue-kue dagangannya dengan kertas ataupun plastik, padahal 

banyak lalat yang mengkerumuni kue-kue tersebut. hal ini tentunya tidak 

menutup kemungkinan kalau banyak patogen menempel pada makanan. 

Meskipun hampir setiap sepulang sekolah Andi membeli kue tersebut, tetapi 

tidak setiap hari Andi mengalami sakit. Hal ini berarti bahwa tubuh tidak 

mudah terkena infeksi berbagai patogen yang masuk bersama makanan 

karena… 

a. Adanya tonsil di pangkal mulut 

b. Lambung menghasilkan HCL dan enzim pencerna protein 

c. Air ludah mengandung ptyalin 

d. Pathogen hancur melalui pencernaan mekanis 
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e. Pathogen dalam makanan akan diserang oleh limfosit 

7. Kulit dapat berperan sebagai sistem pertahanan tubuh karena alasan berikut, 

kecuali… 

a. Kulit tersususun atas lapisan epithelium berlapis keratin sehingga sulit 

ditembus oleh mikroba 

b. Hasil sekresi kulit bersifat asam sehingga menghambat  pertumbuhan 

bakteri 

c. Keratin pada kulit tahan terhadap racun dan enzim bakteri 

d. Kulit menyekresi minyak yang dapat menghambat bakteri 

e. Kulit memiliki kelenjar penghasil antibodi yang dapat melawan mikroba 

8. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari kekebalan pasif adalah… 

a. Antibodi diproduksi dalam tubuh individu sendiri 

b. Antibodi dihasilkan oleh individu lain 

c. Bisa didapat dari ASI 

d. Kekebalan pasif memiliki ingatan jangka pendek terhadap antigen 

e. Dapat terjadi secara alami pada bayi dalam kandungan  

9. Autoimun terjadi jika sistem kekebalan tubuh kehilangan toleransinya 

terhadap “diri sendiri” dan melancarkan serangan terhadap sel tubuh. Penyakit 

berikut yang bukan merupakan contoh autoimun adalah… 

a. Multiple sklerosis 

b. Diabetes 

c. Arthritis rheumatoid 

d. Asma 

e. lupus

10. Berikut ini yang merupakan gejala yang dialami oleh penderita penyakit lupus 

adalah… 

a. Ruam kulit, demam, gagal ginjal 

b. Kerusakan dan peradangan pada tulang rawan dan persendian 

c. Tidak berfungsinya sistem kekebalan 

d. Menyempitnya saluran pernafasan 

e. Bersin-bersin, kulit gatal, mata berair 
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11. Berikut ini yang menghasilkan kekebalan jangka panjang… 

a. Antibodi yang disalurkan dari ibu kepada janinnya 

b. Respon peradangan terhadap serpihan kaca 

c. Injeksi serum antivenin dari domba terhadap orang yang digigit ular 

d. Pemberian vaksin cacar 

e. Antibodi yang disalurkan dari ibu yang menyusui ke anaknya 

12. Minuman yang paling baik untuk bayi adalah ASI karena didalamnya terdapat 

kolostrum yang dapat memberikan kekebalan kepada bayi. Kekebalan yang 

didapatkan dari ASI adalah… 

a. Kekebalan aktif buatan 

b. Kekebalan pasif buatan 

c. Kekebalan aktif alami 

d. Kekebalan pasif alami 

e. Kekebalan seluler  

13. Perhatikan grafik dibawah ini!  

 
http://tyanto.files.wordpress.com 

Dilihat dari grafik diatas pernyataan berikut yang salah adalah… 

a. Antibodi pada respon kekebalan primer mengalami puncak kenaikan pada 

minggu kedua 

b. Antibodi respon kekebalan sekunder mengalami puncak kenaikan pada 

minggu ketiga 

c. Respon kekebalan sekunder menghasilkan lebih banyak antibodi daripada 

respon kekebalan primer. 
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d. Respon kekebalan primer berlangsung saat terjadi serangan dari suatu 

antigen untuk pertama kalinya 

e. Respon kekebalan sekunder dan respon kekebalan primer tejadi secara 

bersamaan  

14. Sel T helper berperan dalam respon kekebalan, pernyataan yang salah 

mengenai sel T helper yaitu… 

a. Berfungsi dalam respon kekebalan seluler dan humoral 

b. Diaktifkan oleh adanya fragmen antibodi 

c. Saat diaktifkan  mensekresikan sitokinin 

d. Memiliki sel T resptor pada permukaannya 

e. Sebagai pelaksana dalam respon kekebalan seluler 

15. Pada autoimun sistem kekebalan kehilangan toleransi terhadap sel “diri 

sendiri” sehingga sel yang seharusnya menyerang organisme asing menyerang 

sel tubuh sendiri, sel tersebut adalah… 

a. Antigen 

b. Antibodi 

c. Allergen 

d. Antibiotik 

e. Antihistamin

16. Perhatikan pernyataan berikut!  

1) Pseudopodia mengelilingi mikroba 

2) Sisa mikroba dikeluarkan melalui eksositosis 

3) Mikroba tertelan masuk kedalam tubuh 

4) Mikroba dibunuh oleh enzim dalam fagoliosom 

5) Terbetuk vakuola yang mengandung mikroba 

6) Vakuola dan lisosom menyatu menjadi fagoliosom 

Urutan yang tepat dari mekanisme fagositosis adalah… 

a. 1-2-3-4-5-6 

b. 1-3-2-4-6-5 

c. 1-3-5-6-4-2 

d. 1-4-6-2-3-5 

e. 1-4-5-3-2-6 
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17. Saat tubuh diserang oleh antigen, tubuh akan merespon melalui sel B atau sel 

T sitotoksik. Pernyataan berikut yang paling tepat untuk mendeskripsikan 

perbedaan dari kedua sel tersebut adalah… 

a. Sel B menghasilkan kekebalan aktif, sel T menghasilkan kekebalan pasif 

b. Sel B membunuh virus secara langsung, sel T sitotoksik membunuh sel 

yang terinfeksi virus 

c. Sel B mensekresikan antibodi melawan virus, sel T sitotoksik membunuh 

sel yang terinfeksi virus 

d. Sel B melaksanakan respon seluler, sel T sitotoksik melaksanakan respon 

humoral 

e. Sel B merespon saat pertama penyerang datang, sel T sitotoksik merespon 

pada serangan berikutnya. 

18. Inflamasi (peradangan) merupakan respon imun non spesifik yang 

disebabkan… 

a. Pembuluh darah membesar 

b. Pembuluh darah mengecil 

c. Pembuluh darah menyempit 

d. Pembuluh darah memanjang 

e. Pembuluh darah pecah 

19. Berikut ini merupakan contoh mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen 

secara alami, kecuali… 

a. Keluarnya air mata 

b. Adanya bakteri di vagina 

c. Produksi minyak oleh kelenjar sebaceous 

d. Produksi hormone tiroid oleh kelenjar tiroid 

e. Adanya silia pada sel-sel epithelium saluran pernapasan 

20. Pemberian vaksin jenis DPT pada saat imunisasi adalah agar tidak terjangkit 

penyakit… 

a. TBC b. Difteri 
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c. Kolera dan disentri 

d. Difteri, pertusis dan tetanus 

e. Disentri, pertusis, dan 

tetanus 

21. Nanah pada luka sebenarnya adalah… 

a. Otot busuk yang larut kedalam darah putih 

b. Sel darah putih dan limfa yang rusak 

c. Sel darah putih dan kuman-kuman yang mati 

d. Keping darah yang membeku 

e. Keping darah yang rusak 

22. Imunisasi terhadap campak atau polio termasuk kedalam jenis… 

a. Kekebalan tubuh aktif alami 

b. Kekebalan tubuh aktif buatan 

c. Kekebalan tubuh pasif 

d. Kekebalan tubuh eksternal 

e. Kekebalan tubuh internal 

23. Penyuntikan antibodi yang dihasilkan oleh organisme lain adalah bentuk 

kekebalan… 

a. Aktif 

b. Pasif 

c. Tubuh 

d. Sel 

e. intrsel 

24. Demam yang terlalu tinggi membahayakan tubuh karena… 

a. Melemahkan sel fagosit  

b. Metabolisme terlalu cepat 

c. Melemahkan virus dan 

bakteri 

d. Merusak jaringan saraf 

e. Merusak sel otot 
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas! 

25. Kita hidup di lautan mokroorganisme yang terdapat di udara, di air dan berbagai 

tempat. Diatara mikroba tersebut banyak yang merupakan mikroorganisme 

patogen penyebab penyakit. Akan tetapi kanyataanya kita tidak selalu sakit, 

mengapa hal tersebut dapat terjadi? 

26. Hari ini Ani siswi kelas XI SMA Negeri 1 Kajen terpaksa tidak dapat mengikuti 

pelajaran biologi seperti biasanya. Sejak semalam, Ani merasa tubuhnya merasa 

panas, Ani mengalami demam yang cukup tinggi padahal ibunya sudah 

mengompresnya dengan air es dengan tujuan agar demamnya turun. Ilustrasi 

tersebut menggambarkan bahwa demam merupakan salah satu bentuk respon 

pertahanan tubuh. Jelaskan apakah tujuan dari naiknya suhu tubuh pada saat 

demam? 

27. Tabel dibawah ini menunjukkan dosis pemberian beberapa jenis vaksin 

No. Jenis Vaksin Dosis Pemberian Selang waktu 

1. Tetanus Tosoid 

(TT) 

2 kali 4 minggu 

2. DPT  3 kali 4 minggu 

3. Polio  3 kali 4 minggu 

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa vaksin diberikan secara berkala. 

Menurut pendapat kalian mengapa pemberian vaksin dilakukan secara 

berkala? 

28. Mengapa jika sewaktu kecil kita pernah terkena penyakit cacar air, kita tidak 

akan terkena lagi penyakit tersebut? 
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KUNCI JAWABAN SOAL TES HASIL BELAJAR 

A. Pilihan ganda 

1. C 
2. C 
3. A 
4. D 
5. A 
6. B 
7. E 
8. A 

9. D 
10. A 
11. D 
12. D 
13. E 
14. A 
15. B 
16. C 

17. C 
18. A 
19. D 
20. D 
21. B 
22. B 
23. B 
24. B 

 

B. Uraian 

25. Karena tubuh memiliki sistem imun yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap 

patogen yang masuk kedalam tubuh.   

26. Tujuan naiknya suhu tubuh saat demam adalah untuk mempercepat metabolisme dan 

mempercepat kerja sel fagosit. 

27. Karena pada pemberian vaksin pertama biasanya tubuh masih harus berusaha untuk 

melawan vaksin tersebut, tetapi pada pemberian vaksin kedua atau selanjutnya tubuh 

sudah bisa beradaptasi terhadap reaksi vaksin tersebut, hal ini disebabkan karena 

tubuh memerlukan waktu secara bertahap terhadap reaksi vaksin yang telah 

diberikan. 

28. Karena sistem kekebalan tubuh telah mengenali patogen atau antigen penyakit cacar 

sehingga setelah sembuh kita menjadi kebal. Hal ini dikarenakan kekebalan tubuh 

telah dapat mengenali dan merespons dengan baik sehingga gejala penyakit tersebut 

tidak akan terasa. 

 

Lampiran 7 
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RUBRIK PENSKORAN PERNYATAAN REFLEKTIF SISWA DALAM JURNAL 

BELAJAR SEBAGAI STRATEGI BERPIKIR METAKOGNITIF 

Rubrik penskoran pernyataan reflektif siswa dalam jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif merupakan pedoman yang digunakan dalam memberikan skor 

terhadap pernyataan reflektif siswa dalam jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif. Jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif terdiri dari 5 aspek 

yang masing-masing aspek mempunyai skor maksimal 4 dan skor minimal 1 sehingga 

jumlah skor maksimal dalam jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif adalah 

20 dan jumlah skor minimal adalah 5. Pemberian skor sesuai dengan kriteria yang 

terdapat dalam rubrik penskoran jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif.  

Berikut rubrik penskoran jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif: 

Aspek 1. Apa yang telah kalian ketahui dari proses pembelajaran yang 
telah berlangsung? 

Skor Rubrik 

4 wa menuliskan apa yang telah diketahui dengan mencantumkan 4 point-
point penting yang sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

3 wa menuliskan apa yang telah diketahui dengan mencantumkan 3 point-
point penting yang sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

2 wa menuliskan apa yang telah diketahui dengan mencantumkan 2 point 
penting yang sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

1 wa menuliskan apa yang telah diketahui dengan mencantumkan 1 point 
penting yang sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

 

Aspek 2. Kesulitan apa yang kalian hadapi dalam mempelajari materi 
tersebut? 

Skor Rubrik 

4 wa menuliskan kesulitan yang dihadapi disertai kendala dan memberikan 
langkah/usaha untuk mengatasinya yang sesuai. 

3 wa menuliskan kesulitan yang dihadapi dengan memberikan langkah/usaha 
untuk mengatasinya yang sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. 

2 wa menuliskan kesulitan yang dihadapi dengan memberikan langkah/usaha 
untuk mengatasinya yang tidak sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. 

1 swa menuliskan kesulitan yang dihadapi tanpa memberikan langkah/usaha 
untuk mengatasinya. 

 

Lampiran 8 
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Aspek 3. Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi tersebut? 

Skor Rubrik 

4 wa menuliskan 2 hal tentang apa yang ingin diketahui lebih lanjut sesuai 
dengan materi yang telah dipelajari yang kesemuanya disertai dengan 
alasan. 

3 wa menuliskan 2 hal tentang apa yang ingin diketahui lebih lanjut sesuai 
dengan materi yang telah dipelajari disertai satu alasan. 

2 wa menuliskan 2 hal tentang apa yang ingin diketahui lebih lanjut tanpa 
disertai alasan. 

1 wa tidak/hanya menuliskan 1 hal tentang apa yang ingin diketahui lebih 
lanjut dengan atau tidak disertai alasan. 

 

Aspek 4. Ceritakan pengalaman belajar kalian setelah mengikuti proses 
pembelajaran! 

Skor Rubrik 

4 wa menuliskan pengalaman belajarnya secara lengkap yang mencakup 
perasaan dengan mencantumkan manfaat setelah mengikuti proses 
pembelajaran. 

3 wa menuliskan pengalaman belajarnya yang hanya mencakup manfat 
setelah mengikuti proses pembelajaran. 

2 wa menuliskan pengalaman belajarnya yang hanya mencakup perasaannya 
setelah mengikuti proses pembelajaran. 

1 siswa tidak menuliskan pengalaman belajarnya. 

 

Aspek 5. Apa strategi kalian agar proses pembelajaran kalian dapat lebih 
baik dan mencapai tujuan belajar? 

Skor Rubrik 

4 wa menuliskan 3 strategi yang akan dilakukan.   

3 wa menuliskan 2 strategi yang akan dilakukan. 

2 wa menuliskan 1 strategi yang akan dilakukan. 

1 wa tidak menuliskan strategi yang akan dilakukan. 
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Point-point penting untuk pertemuan pertama: 

1. Menuliskan fungsi sistem pertahanan tubuh  

2. Menuliskan pertahanan tubuh alami  

3. Menuliskan pertahanan tubuh oleh sel darah putih  

4. Menuliskan respon imun non-spesifik dan spesifik 

Point-point penting untuk pertemuan kedua: 

1. Menuliskan kekebalan aktif  

2. Menuliskan kekebalan pasif  

3. Menuliskan sumber vaksin  

4. Menuliskan jenis vaksin yang diberikan pada saat imunisasi 

 

Point-point penting untuk pertemuan ketiga: 

1. Menuliskan contoh penyakit akibat kelainan sistem imun  

2. Menuliskan AIDS sebagai salah satu contoh penyakit kelainan sistem kekebalan 

tubuh disertai dengan penjelasannya. 

3. Menuliskan cara pencegahan penyakit AIDS. 

4. Menuliskan cara penularan penyakit AIDS  
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STRATEGI BERPIKIR METAKOGNITIF 

Menurut  Laurens (2011) strategi berpikir metakognitif merupakan 

kemampuan siswa untuk mengetahui bagaimana proses belajar yang meliputi tiga 

tahapan yaitu perencanaan (planning) terhadap apa yang harus dipelajari, 

pemantauan (monitoring) terhadap proses belajar yang sedang dilakukan serta 

evaluasi (evaliation) terhadap apa yang telah direncanakan dan hasil dari proses 

belajar tersebut sehingga siswa mampu mendeteksi kelebihan dan kekurangan 

dalam belajar yang menjadi modal dasar dalam proses pembelajaran. Melalui 

kemampuan metakognitif siswa akan mampu untuk menyelesaikan tugas belajar 

dengan baik karena siswa mampu untuk merencanakan pembelajaran seperti 

memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas belajar, 

merencanakan waktu belajar dalam bentuk jadwal, mengorganisasikan materi 

pelajaran, mengambil langkah yang sesuai untuk belajar dengan menggunakan 

berbagai strategi belajar, mampu memonitor proses belajarnya dan merefleksikan 

serta mengevaluasi proses belajarnya. 

Menurut OLRC (2004), pengetahuan metakognitif dan regulasi 

metakognitif merupakan dua komponen dalam strategi berpikir metakognitif. 

Pengetahuan metakognitif meliputi pengetahuan deklaratif, pengetahuan 

prosedural dan pengetahuan kondisional, sedangkan regulasi metakognitif 

meliputi kemampuan merencanakan aktivitas belajarnya, kemampuan strategi 

mengelola informasi berkenaan dengan proses belajar yang dilakukan, 

kemampuan memonitor proses belajarnya dan hal-hal yang berhubungan dengan 

proses tersebut, kemampuan untuk membetulkan tindakan-tindakan yang salah 

dalam belajar dan kemampuan mengevaluasi efektivitas strategi belajarnya. 

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengukur strategi berpikir metakognitif 

pada tingkat regulasi metakognitif yang meliputi perencanaan, pemantauan diri 

(self monitoring) dan evaluasi diri (self evaluation). 

 

Lampiran 9 
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Kisi-kisi Lembar Inventori Strategi Berpikir Metakognitif 

Variabel 
Dimensi Strategi 

Berpikir 
Metakognitif 

Indikator 
Nomor 

Pernyat
aan 

Jumlah 
pernyat

aan 

Jenis Data 
dan Alat 

ukur 
Strategi 

berpikir 
metakog
nitif 

1. Perencanaan 
diri 

1.1 Tujuan belajar yang 
akan dicapai 

1.2 Waktu yang akan 
digunakan untuk 
menyelesaikan tugas 
belajar 

1.3 Pengetahuan awal yang 
relevan 

1.4 Strategi belajar yang 
akan digunakan 

10, 3, 14 
 
18, 25 
 
 
 
6, 4, 12 
 
30, 21 

10 Ordinal/non
metrik 
dan 
Lembar 
inventori 
strategi 
berpikir 
metakogn
itif 

2 Pemantauan diri 2.1  Pemantauan 
ketercapaian tujuan 
belajar 

2.2  Pemantauan waktu 
yang digunakan 

2.3 Pemantauan relevansi 
pengetahuan awal 
dengan materi pelajaran 

2.4 Pemantauan strategi 
belajar yang digunakan 

19, 15, 8 
 
 
5, 23 
 
7, 11 
 
 
1, 29, 17 

10 

3 Evaluasi diri 3.1 Evaluasi ketercapaian 
tujuan belajar  

3.2 Evaluasi waktu yang 
digunakan 

3.3 Evaluasi relevansi 
pengetahuan awal 
dengan materi pelajaran 
baru 

3.4 Evaluasi strategi belajar 
yang telah digunakan  

2, 9, 20, 28 
 
27 
 
22, 26 
 
 
 
13, 16, 24 

10 
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DATA NILAI PRE-TEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

No. Kode Siswa Kelas 
Eksperimen 

Nilai No. Kode Siswa Kelas 
Kontrol 

Nilai  

1. E-01 56 1. K-01 19 
2. E-02 44 2. K-02 53 
3. E-03 25 3. K-03 37 
4. E-04 44 4. K-04 37 
5. E-05 53 5. K-05 53 
6. E-06 41 6. K-06 31 
7. E-07 31 7. K-07 31 
8. E-08 66 8. K-08 44 
9. E-09 47 9. K-09 47 
10. E-10 56 10. K-10 34 
11. E-11 34 11. K-11 41 
12. E-12 37 12. K-12 41 
13. E-13 47 13. K-13 37 
14. E-14 53 14. K-14 34 
15. E-15 22 15. K-15 47 
16. E-16 34 16. K-16 41 
17. E-17 37 17. K-17 56 
18. E-18 37 18. K-18 31 
9. E-19 41 9. K-19 34 
20. E-20 28 20. K-20 50 
21. E-21 41 21. K-21 41 
22. E-22 19 22. K-22 47
23. E-23 37 23. K-23 25 
24. E-24 50 24. K-24 31 
25. E-25 31 25. K-25 53 
26. E-26 50 26. K-26 31 

JUMLAH 1061 JUMLAH 1026 
RATA-RATA 40,8077 RATA-RATA 39,4615 
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UJI NORMALITAS DATA PRA PENELITIAN KELOMPOK EKSPERIMEN  

 

Hipotesis: 

H0: data berdistribusi normal. 

H1: data tidak berdistribusi normal. 

Rumus yang digunakan:  

2χ = ∑
=

−k

i i

ii

E
EO

1

2)(
 

Kriteria pengujian: 

terima H0 bila dengan taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan (dk) = k-1, 

tabelhitung
22 χχ ≤ . k adalah banyaknya kelas interval. 

Pengujian hipotesis: 

nilai tertinggi = 66 
nilai terendah = 19 
rentang = 47 
panjang kelas = 9 
banyaknya kelas interval = 6 
n = 26 

 
Interval 

 
Oi 

 
Ei 

 
Oi - Ei 

 
(Oi - Ei)2 

i

ii

E
EO 2)( −

19-27 3 1 -2 4 4 
28-36 5 4 -1 1 0,25 
37-45 9 8 -1 1 0,125 
46-54 6 8 2 4 0,5 
55-63 2 4 2 4 1 
64-72 1 1 0 0 0 

Jumlah 26 26   5,875 
 
Harga hitung

2χ = 5,875 sedangkan harga  tabel
2χ  untuk taraf kesalahan 5% dan derajat 

kebebasan (dk) = k-1= 6 -1 = 5 adalah 11,07. Kesimpulannya H0 diterima karena
tabelhitung

22 χχ ≤ , berarti data berdistribusi normal. 

Lampiran 11 
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UJI NORMALITAS DATA PRA PENELITIAN KELOMPOK KONTROL  

 
Hipotesis: 

H0: data berdistribusi normal. 

H1: data tidak berdistribusi normal. 

Rumus yang digunakan:  
2χ = ∑

=

−k

i i

ii

E
EO

1

2)(
 

Kriteria pengujian: 
terima H0 bila dengan taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan (dk) = k-1, 

tabelhitung
22 χχ ≤ . k adalah banyaknya kelas interval. 

Pengujian hipotesis: 

nilai tertinggi = 56 
nilai terendah = 19 
Rentang = 37 
panjang kelas = 7 
banyaknya kelas interval = 6 
N = 26 

 
Interval 

 
Oi 

 
Ei 

 
Oi - Ei 

 
(Oi - Ei)2 

i

ii

E
EO 2)( −

19-25 2 1 -1 1 1 
26-32 5 4 -1 1 0,25 
33-39 6 8 -2 4 0,5 
40-46 5 8 3 9 1,125 
47-53 7 4 3 9 2,25 
54-61 1 1 0 0 0 

Jumlah 26 26   5,125 
 

Harga hitung
2χ = 5,125 sedangkan harga  tabel

2χ  untuk taraf kesalahan 5% dan derajat 

kebebasan (dk) = k-1= 6 -1 = 5 adalah 11,07. Kesimpulannya H0 diterima karena

tabelhitung
22 χχ ≤ , berarti data berdistribusi normal. 
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PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS 
 

No. 
KODE SISWA 

EKSPERIMEN 
NILAI No. 

KODE SISWA 

KONTROL 
NILAI 

1. E-01 56 1. K-01 19 
2. E-02 44 2. K-02 53 
3. E-03 25 3. K-03 37 
4. E-04 44 4. K-04 37 
5. E-05 53 5. K-05 53 
6. E-06 41 6. K-06 31 
7. E-07 31 7. K-07 31 
8. E-08 66 8. K-08 44 
9. E-09 47 9. K-09 47 
10. E-10 56 10. K-10 34 
11. E-11 34 11. K-11 41 
12. E-12 37 12. K-12 41 
13. E-13 47 13. K-13 37 
14. E-14 53 14. K-14 34 
15. E-15 22 15. K-15 47 
16. E-16 34 16. K-16 41 
17. E-17 37 17. K-17 56 
18. E-18 37 18. K-18 31 
19. E-19 41 19. K-19 34 
20. E-20 28 20. K-20 50 
21. E-21 41 21. K-21 41 
22. E-22 19 22. K-22 47 
23. E-23 37 23. K-23 25 
24. E-24 50 24. K-24 31 
25. E-25 31 25. K-25 53 
26. E-26 50 26. K-26 31 
VARIANS 129.84    89.138
   1.4566      
          
dk penyebut (kelas 
eksperimen)  =26-1=25  

 
    

dk pembilang (kelas  =26-1=25      
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Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada taraf nyata ∝ = 5% dengan dk penyebut 

= 26-1 =25 dan dk pembilang = 26-1 = 25 maka diperoleh harga Ftabel = 1,953, 

sedangkan Fhitung  = 1,4566 sehingga diperoleh kesimpulan Ho diterima  karena Fhitung 

< Ftabel. Berarti varians kedua kelompok sampel homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrol)  
STANDAR DEVIASI 11.395    9.4413
F hitung 1.4566  
F tabel 1.9533  
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LEMBAR INVENTORI STRATEGI BERPIKIR METAKOGNITIF 

 

Pengantar: 

Lembar inventori strategi berpikir metakognitif merupakan kuesioner yang berisi 30 

pernyataan dengan pilihan jawaban YA atau TIDAK yang berkaitan tentang 

kemampuan metakognitif siswa dalam proses pembelajaran materi sistem imunitas. 

Lembar ini diisi oleh siswa setiap akhir proses pembelajaran materi sistem imunitas 

sebagai tugas rumah yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan diri 

siswa sebagai pembelajar dalam proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, 

pemantauan dan evaluasi diri. Pengisian lembar inventori strategi berpikir 

metakognitif ini membantu peneliti dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan siswa dapat mengisi lembar 

inventori ini sesuai dengan kegiatan belajarnya. 

 

Petunjuk! 

Kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran materi sistem imunitas, kalian juga 

telah diberi kesempatan untuk merefleksikan kembali proses belajar kalian melalui 

penulisan jurnal belajar. Dengan demikian kalian telah melakukan kegiatan belajar. 

Untuk itu maka jawablah pernyataan-pernyataan dibawah ini sesuai dengan kegiatan 

belajar kalian dengan jawaban YA atau TIDAK dengan cara memberi tanda centang ( 

√ ) pada pilihan jawaban yang kalian pilih. Bacalah pernyataan-pernyataan dibawah 

ini dengan teliti. Tidak ada jawaban benar atau salah karena semua pernyataan 

mencerminkan kegiatan belajar kalian. 
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 REKAPITULASI JURNAL BELAJAR SEBAGAI STRATEGI BERPIKIR 

METAKOGNITIF KELAS EKSPERIMEN  
 
 

No.absen Kode Siswa Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Jumlah Rata-rata 
1. E1 14 18 15 47 16 
2. E2 12 10 13 35 12
3. E3 11 11 6 28 9 
4. E4 18 18 17 53 18 
5. E5 16 16 15 47 16 
6. E6 14 10 8 32 11 
7. E7 16 15 13 44 15 
8. E8 14 18 18 50 17
9. E9 10 18 19 47 16 
10. E10 19 19 19 57 19 
11. E11 14 17 9 40 13 
12. E12 18 12 17 47 16 
13. E13 17 18 15 50 17 
14. E14 18 17 15 50 17
15. E15 15 17 15 47 16 
16. E16 14 16 13 43 14 
17. E17 19 17 14 50 17 
18. E18 17 15 12 44 15 
19. E19 18 18 14 50 17 
20. E20 17 16 14 47 16
21. E21 16 19 15 50 17 
22. E22 14 7 10 31 10 
23. E23 17 15 11 43 14 
24. E24 19 18 17 54 18 
25. E25 18 17 12 47 16 
26. E26 16 13 14 43 14
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 REKAPITULASI LEMBAR INVENTORI STRATEGI BERPIKIR METAKOGNITIF 

KELAS EKSPERIMEN  

 

No. absen Kode Siswa Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Jumlah Rata-rata 
1. E1 20 25 23 68 23 
2. E2 15 15 12 42 14 
3. E3 16 11 9 36 12 
4. E4 24 30 30 84 28 
5. E5 21 24 30 75 25 
6. E6 15 13 14 42 14 
7. E7 18 17 20 55 18 
8. E8 24 30 29 83 28 
9. E9 27 21 24 72 24 
10. E10 25 30 30 85 28 
11. E11 18 17 14 49 16 
12. E12 25 23 24 72 24 
13. E13 24 29 28 81 27 
14. E14 26 29 29 84 28 
15. E15 20 20 26 66 22 
16. E16 13 15 20 48 16 
17. E17 23 28 27 78 26 
18. E18 21 18 27 66 22 
19. E19 20 24 25 69 23 
20. E20 18 16 26 60 20 
21. E21 24 26 22 72 24 
22. E22 12 15 9 36 12 
23. E23 17 17 20 54 18 
24. E24 28 26 23 77 26 
25. E25 23 22 24 69 23 
26. E26 18 16 20 54 18 
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DATA NILAI POST-TEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

No. Kode Siswa Kelas 
Eksperimen 

Nilai No. Kode Siswa Kelas 
Kontrol 

Nilai  

1. E-01 86 1. K-01 58 
2. E-02 64 2. K-02 77 
3. E-03 58 3. K-03 67 
4. E-04 83 4. K-04 58 
5. E-05 83 5. K-05 71 
6. E-06 70 6. K-06 68 
7. E-07 71 7. K-07 61 
8. E-08 92 8. K-08 71 
9. E-09 83 9. K-09 68 
10. E-10 92 10. K-10 61 
11. E-11 77 11. K-11 77 
12. E-12 77 12. K-12 68 
13. E-13 92 13. K-13 74 
14. E-14 77 14. K-14 64 
15. E-15 77 15. K-15 55 
16. E-16 77 16. K-16 83 
17. E-17 77 17. K-17 77 
18. E-18 80 18. K-18 68 
9. E-19 80 9. K-19 61 
20. E-20 74 20. K-20 86 
21. E-21 80 21. K-21 58 
22. E-22 58 22. K-22 55
23. E-23 74 23. K-23 68 
24. E-24 86 24. K-24 64 
25. E-25 71 25. K-25 83 
26. E-26 71 26. K-26 71 

JUMLAH 2010 JUMLAH 1772 
RATA-RATA 77,30769 RATA-RATA 68,15385 
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UJI BEDA RATA-RATA NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

 

A. UJI PERSYARATAN 

1. Uji Normalitas 

Hipotesis: 

H0: data nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal 

H1:data nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berdistribusi 

normal 

Pengujian hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov yaitu: 

D = maksimum|F0 (x) – SN (X)| 

Jika D < p tabel maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Untuk 

memudahkan perhitungan, maka digunakan bantuan SPSS 16.0 for Windows dan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

has_bel 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

has_bel .109 52 .178 .967 52 .163

a. Lilliefors Significance Correction    

Lampiran 18 
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Pada uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai Sig. adalah 0,178 = 17,8% > 

0,05 = 5% yang berarti H0 diterima atau distribusi data tersebut normal. Selain itu 

jika diperhatikan diagram Q-Q Plot juga menunjukkan data berdistribusi normal, 

sebab diagramnya tidak jauh dari garis diagonal normal. Secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi cenderung mendekati normal.  

2. Uji Homogenitas 

Hipotesis: 

H0: σ1 = σ1 (varians homogen) 

H1: σ1 ≠ σ1  (varians tidak homogen) 

Pengujian hipotesis: 

Untuk menguji homogenitasnya digunakan uji F sebagai berikut: 

F = 
 
 

 

 

Hasil perhitungan dibandingkan dengan ,  yang diperoleh dari daftar 

distribusi F dengan peluang   α, sedangkan derajat kebebasan  dan  masing-
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masing sesuai dengan dk pembilang dan penyebut serta α = 0,05. Kriteria 

pengujiannya adalah tolak H0 jika F ≥ ,  

Tetapi untuk memudahkan perhitungan, peneliti menggunakan bantuan SPSS 

versi 16.0 for Windows dan diperoleh data sebagai berikut: 

T-TEST 

 

 

  

 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

has_bel Equal 

variances 

assumed 

.008 .928 3.721 50 .001 9.154 2.460 4.213 14.095

Equal 

variances 

not 

assumed 

 

3.721 49.938 .001 9.154 2.460 4.213 14.095

 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

has_bel 1 26 77.31 9.023 1.770 

2 26 68.15 8.712 1.709 
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Berdasarkan tabel tersebut ditunjukkan bahwa nilai Sig = 0,928 = 92,8% > 5% 

maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok mempunyai varians yang sama atau dapat 

dikatakan kedua kelompok adalah homogen. 

B. UJI BEDA RATA-RATA 

Hipotesis : 

H0 : µ1 = µ2 (rataan ke dua sampel sama) 

H1 : µ1 ≠ µ2 (rataan ke dua sampel berbeda) 

µ1 : rata-rata nilai posttest kelas eksperimen 

µ2 : rata-rata nilai posttest kelas kontrol 

pengujian hipotesis: 

statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah: 

  dengan     
  

 

Kriteria pengujian: 

H0 diterima jika    dan dk = n1 + n2 – 2 dengan taraf 

signifikan 5%. 

Pengujian hipotesis oleh peneliti menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for 

Windows dan data output yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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T-TEST 

 

 

  

 

 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

has_bel Equal 

variances 

assumed 

.008 .928 3.721 50 .001 9.154 2.460 4.213 14.095

Equal 

variances 

not 

assumed 

 

3.721 49.938 .001 9.154 2.460 4.213 14.095

 

Dari output tersebut, dapat dilihat pada kolom t-test for Equality of Means nilai 

Sig = 0,001 = 0,1% < 5% maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi rataan nilai posttest 

kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Pada output Group Statistics rata-

rata hasil belajar kelas eksperimen 77,31 jauh lebih besar dari rataan kelas kontrol 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

has_bel 1 26 77.31 9.023 1.770 

2 26 68.15 8.712 1.709 
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yaitu 68,5. Informasi ini menunjukkan bahwa nilai posttest kelas eksperimen lebih 

baik daripada nilai posttest kelas kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

UJI REGRESI PENGARUH PENERAPAN JURNAL BELAJAR SEBAGAI 

STRATEGI BERPIKIR METAKOGNITIF TERHADAP HASIL BELAJAR 

KELAS EKSPERIMEN 

 

A. UJI PERSYARATAN 

1. Normalitas 

Hipotesis: 

Ho: data nilai hasil belajar (posttest) berdistribusi normal 

H1: data nilai hasil belajar (posttest) tidak berdistribusi normal 

Pengujian hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov yaitu: 

D = maksimum|F0 (x) – SN (X)| 

Jika D < p tabel maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Untuk 

memudahkan perhitungan, maka digunakan bantuan SPSS 16.0 for Windows dan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Statistics

Hasilbelajar  

N Valid 26

Missing 0

Mean 77.31

Std. Deviation 9.023

Skewness -.385

Std. Error of Skewness .456

Kurtosis .222

Std. Error of Kurtosis .887

Minimum 58

Maximum 92

Lampiran 19 



143 
 

 

Case Processing Summary
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

hasilbelajar 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 

 
Tests of Normality

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

hasilbelajar .140 26 .200* .950 26 .232 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   
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Gambar histogram serta kurva normal, menunjukkan semua mengarah pada 

penunjukan bahwa data cenderung berdistribusi normal. Dilihat dari nilai 

Skewness sebesar -0,385 yang menunjukkan bilangan yang mendekati nol, 

sehingga data tersebut diasumsikan berdistribusi normal. Kemudian diperkuat uji 

Kolmogorov Smirnov yang menunjukkan nilai sig. adalah 0,200 = 20 % > 0,5 = 

5% yang berarti H� diterima tau berdistribusi normal. Selain itu jika diperhatikan 

diagram Q-Q plot juga menunjukkan data berdistribusi normal, sebab diagramnya 

tidak jauh dari garis normal. Serta histogram yang kurvanya berbentuk 

menyerupai lonceng. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

berasal dari populasi yang berdistribusi cenderung mendekati normal. 

2. Homogenitas 

Untuk melihat kondisi homogenitas dapat dilihat nilai kurtosis pada tabel uji 

kenormalan diatas yaitu sebesar 0,222. Harga ini merupakan harga positif yang 

menunjukkan plot diagramnya cenderung runcing, sehingga datanya 

menggerombol yang dapat diasumsikan bahwa data tersebut adalah homogen 

(Sukestiyarno 2010) sehingga syarat uji regresi yaitu normal dan homogen 

terpenuhi. 

B. UJI REGRESI 

Setelah melakukan uji persyaratan, maka dilakukan uji regresi siswa dengan 

bantuan SPSS versi 16,0 for Windows dan didapat hasil sebagai berikut: 
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Hasil output Scatter Plot seperti gambar dibawah ini disertai dengan garis regresi 

yang mengarah kekanan atas. Hal ini menunjukkan adanya linearitas pada 

hubungan variabel hasil belajar/posttest (Y) dan penerapan jurnal belajar sebagai 

strategi berpikir metakognitif (X). Oleh karena itu dapat dilanjutkan ke uji 

pengaruh analisis regresi sederhana. 

 
 

Hasil olah analisis regresi yang didapat dengan bantuan SPSS versi 16.0 for 

Windows adalah sebagai berikut: 

Regression 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Variables Entered/Removedb

Model 

Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 jurnalbelajara . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: hasilbelajar 
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Model Summary

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .836a .699 .687 5.050

a. Predictors: (Constant), jurnalbelajar  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1423.419 1 1423.419 5.809 .000a

Residual 612.120 24 25.505   

Total 2035.538 25    

a. Predictors: (Constant), jurnalbelajar    

b. Dependent Variable: hasilbelajar 
 

   

 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 31.391 6.226  5.042 .000

jurnalbelajar 3.015 .404 .836 7.471 .000

a. Dependent Variable: hasilbelajar    

 

Interpretasi pembacaan output: 

Model   

1. Bentuk hipotesis uji model linier  

H0: b = 0 (persamaan tidak linier) 

H1: b ≠ (persamaan linier) 
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2. Formulasi Rancangan Analisis 

Persamaan regresi pada output Coefficient pada Unstandardized Coefficiens B: 

Constant X. dari output tersebut didapatkan nilai a = 31,391dan b = 3,015, jadi 

persamaan regresinya adalah 31,391 3,015 . Kemudian kita melihat nilai 

b untuk menolak atau menerima hipotesis. Dilihat dari output Anovab diperoleh 

nilai F= 5,809 dan Sig= 0,000. 

3. Analisis Hasil 

Hipotesis yang diuji dalam analisis regresi linier sederhana adalah : 

H0 : tidak ada pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif pada materi sistem imunitas  terhadap hasil belajar siswa.  

H1 :ada pengaruh penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif 

pada materi sistem imunitas terhadap hasil belajar siswa. 

Dengan dasar pengambilan keputusan yakni melihat angka probabilitas dengan 

aturan: 

a. Probabilitas Sig > 0,05, maka H0 diterima 

b. Probabilitas Sig < 0,05, maka H0  ditolak 

Nilai Sig= 0,000 = 0% < 5% berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi persamaan 

31,391 3,015  adalah linier atau dalam artian penerapan jurnal belajar 

sebagai strategi berpikir metakognitif mempunyai hubungan yang linier dengan 

hasil belajar/posttest siswa atau penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir 

metakognitif berpengaruh positif terhadap hasil belajar/posttest siswa (positif dari 

tanda koefisien regresi) sehingga analisis dapat dilanjutkan ke proses melihat 

besar pengaruh dengan melihat koefisien determinan R2. 

4. Interpretasi Hasil 

Nilai koefisien determinasi dapat dibaca pada nilai R Square yang terdapat pada 

output Model Summary. Dari nilai R Square atau R2 = 0,699 = 69,9%. Besarnya 

nilai R Square menunjukkan bahwa variabel hasil belajar/posttest siswa (Y) dapat 

dijelaskan oleh variabel penerapan jurnal belajar sebagai strategi berpikir 
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metakognitif (X) sebesar 69,9% atau dengan kata lain penerapan jurnal belajar 

sebagai strategi berpikir metakognitif mempengaruhi hasil belajar/posttest siswa 

sebesar 69,9%. 

5. Simpulan Umum 

Dari olah data analisis regresi sederhana tersebut melihat pengaruh penerapan 

jurnal belajar sebagai strategi berpikir metakognitif terhadap hasil belajar/posttest 

berdasar hasil uji pengaruh menunjujkan bahwa variabel penerapan jurnal belajar 

sebagai strategi berpkir metakognitif berpengaruh sangat kuat terhadap hasil 

belajar/posttest siswa yaitu sebesar 69,9%. Artinya variasi hasil belajar/posttest 

siswa mampu dijelaskan oleh variasi penerapan jurnal belajar sebagai strategi 

berpikir metakognitif sebesar 69,9% melalui hubungan adalah 31,391

3,015  
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UJI KORELASI ANTARA JURNAL BELAJAR DAN STRATEGI 

BERPIKIR METAKOGNITIF 

 

UJI KORELASI 

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan korelasional 

yang terjadi di antara dua variabel yang saling berhubungan, dalam hal ini adalah 

hubungan antara jurnal belajar dan strategi berpikir metakognitif siswa. Data pada 

kedua variabel termasuk jenis data rasio, oleh karena itu teknik yang digunakan 

untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel bila kedua 

variabel berbentuk rasio adalah teknik korelasi product moment (Ary 2004).  

Pengujian hipotesis: 

1. Formulasikan hipotesis 

Hipotesis yang diuji pada uji korelasi ini adalah : 

      : ρ = 0 (hubungan antara X dan Y lemah) 

      : ρ ≠ 0 (hubungan antara X dan Y tidak lemah) 

2. Menentukan rancangan analisis 

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan 5%. 

3. Menganalisis sampel 

Untuk menerima atau menolak hipotesis, setelah menghitung manual nilai r, 

selanjutnya dicocokkan dengan nilai tabel korelasi product moment rtabel dengan 

derajat kebebasan n-2. Apabila nilai absolute nilai r < rtabel maka H0 ditolak, akan 

tetapi dalam perhitungan ini difasilitasi oleh program SPSS versi 16.0 for 

Windows, maka nilai koefisien korelasi product moment dengan bantuan SPSS 

lebih cepat dihitung. Dengan bantuan SPSS untuk menerima atau menolak 

hipotesis nol dengan bantuan nilai signifikan (sig), jika nilai sig < α maka H0 

ditolak, sebaliknya diterima. 

Lampiran 20 
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Hasil output uji korelasi product moment menggunakan SPSS versi 16 adalah 

sebagai berikut : 

 

Berdasarkan tabel tersebut karena nilai Sig = 0,000 = 0% < 5% berarti H0 ditolak 

dan H1 diterima yang berarti korelasi antara X dan Y tidak lemah. 

4. Interpretasi hasil 

Dengan melihat nilai korelasi X dan Y pada tabel output r = 0,938, hal ini 

menunjukkan nilai yang cukup dekat dengan 100%. Jadi hubungan antara jurnal 

belajar (Y) dan strategi berpikir metakognitif (X) sangat kuat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

  Jurnal Belajar Metakognitif 

Jurnal Belajar Pearson Correlation 1 .938**

Sig. (2-tailed)  .000

N 26 26

Metakognitif  Pearson Correlation .938** 1

Sig. (2-tailed) .000  

N 26 26

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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PETA LOKASI SMA NEGERI 1 KAJEN 
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Sumber: Dokumen peneliti 2012 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa melakukan diskusi pada 
pertemuan 1

Guru memberi penguatan 

Siswa berdiskusi pada pertemuan kedua dengan bimbingan guru 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

Siswa mengerjakan soal post-test
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