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ABSTRAK 

Andarti, Asti. 2015. Penerapan Model Inkuiri Terbimbing dengan Mind 

Mapping pada Pembelajaran Sistem Pertahanan Tubuh. Skripsi. Jurusan 

Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. drh. R. Susanti, M.P., Dr. 

Lisdiana, M.Si. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing berpusat pada siswa dan 

menekankan proses sains. Pembelajaran inkuiri terbimbing lebih bermakna bila 

menggunakan  mind mapping. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

penerapan model inkuiri terbimbing dengan mind mapping pada pembelajaran 

sistem pertahanan tubuh di SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental design dengan menggunakan 

control group pretest-posttest. Penelitian dilakukan di SMA Negeri Sumpiuh, sampel 

dipilih dengan teknik purposive sampling sejumlah dua kelas. Kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan mind mapping, sedangkan 

kelas kontrol menggunakan metode diskusi dengan mind mapping. Data yang diambil 

adalah hasil belajar kognitif, keterampilan proses dan mind map. Data hasil belajar 

kognitif siswa diuji dengan independent samples t test, peningkatan hasil belajar ( N-gain) 

dan ketuntasan klasikal. Data keterampilan proses sains dianalisis dengan 

membandingkan nilai aspek kedua kelas. Data keterampilan proses sains dan mind map 

masing-masing  juga dianalisis menggunakan uji korelasi dan regresi terhadap nilai 

posttest menggunakan software SPSS versi 16. Indikator efektivitas pada penelitian 

ini adalah hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen berbeda dengan kelas 

kontrol secara signifikan, ketuntasan belajar kognitif siswa kelas eksperimen 

mencapai KKM (76) ≥ 75%, rata-rata peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 

lebih tinggi dari pada kelas kontrol.  

Hasil perhitungan uji t menunjukkan hasil belajar kognitif siswa kelas 

eksperimen berbeda dengan kelas kontrol secara signifikan. Ketuntasan belajar 

kognitif siswa kelas eksperimen secara klasikal mencapai KKM sebesar 84,62 % . 

Perhitungan N-gain menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa kelas 

eksperimen (0,67) lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol (0,54). Hasil uji 

korelasi dan regresi menunjukkan keterampilan proses sains mempengaruhi hasil 

belajar kognitif sedangkan mind mapping tidak mempengaruhi hasil belajar 

kognitif siswa. 

Disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan mind mapping efektif diterapkan pada pembelajaran sistem pertahanan 

tubuh. 

 

Kata Kunci : Inkuiri terbimbing, mind mapping, keterampilan proses sains 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu usaha menumbuhkembangkan potensi 

sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Menurut Slameto (2010) 

kegiatan belajar  mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok di sekolah. Hal 

ini menunjukkan bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan 

tergantung pada proses belajar mengajar yang dialami oleh siswa. Kegiatan 

pembelajaran biologi yang diharapkan dalam KTSP adalah kegiatan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa serta menekankan pada pemberian pengalaman belajar 

untuk memahami konsep dan proses sains (BSNP 2006). Dalam hal ini berarti 

siswa terlibat langsung dalam proses mencari dan menemukan sendiri suatu 

konsep dengan menggunakan keterampilan proses sehingga dapat memahami 

konsep. 

Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang melibatkan 

segenap kemampuan siswa dalam memperoleh pengetahuan berdasarkan 

fenomena untuk disusun menjadi konsep (Nurhastuti 2012). Keterampilan proses 

sains berfungsi untuk memperlajari ilmu pengetahuan dan teknologi, pemecahan 

masalah, pengembangan individu dan sosial (Akinbobola & Afolabi 2010). 

Menurut Funk dalam Dimyati & Mudjiono (2009) menggunakan keterampilan 

proses untuk mengajar ilmu pengetahuan, membuat siswa belajar proses dan 

produk ilmu pengetahuan sekaligus. 

Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menekankan 

proses sains adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing. Tujuan utama model 

inkuiri adalah mengembangkan keterampilan intelektual, berfikir kritis, dan 

mampu memecahkan masalah secara ilmiah (Dimyati & Mudjiono 2009). 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pembelajaran sains 

sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek 

penting kecakapan hidup. Menurut Jaya et al (2014), model pembelajaran inkuiri 
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melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk menggali secara 

sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga dapat merumuskan penemuannya 

dengan percaya diri. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Siswa 

mencari serta menemukan sendiri materi pelajaran, dan guru berperan sebagai 

fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Sintaks model pembelajaran 

inkuiri terbimbing menurut Trianto (2007) adalah: (1) mengajukan masalah; (2) 

merumuskan hipotesis; (3) mengumpulkan data; (4) menguji hipotesis; dan (5) 

membuat kesimpulan. 

Hasil penelitian Riyadi (2014) menunjukan bahwa penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi sistem koordinasi mampu 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa.Hasil penelitian Sukimawarti et al. 

(2013) menyebutkan bahwa penggunaan pembelajaran Guided Inquiry Model 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik 

siswa pada materi sistem peredaran darah.  

Agar pembelajaran inkuiri terbimbing lebih bermakna, mind map dapat 

digunakan untuk mencatat temuan yang dihasilkan siswa. Menurut Buzan (2013) 

“mind mapping  merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara 

harafiah akan memetakan pikiran kita”. Mind map dapat membantu siswa 

mengingat dan memahami materi. Materi yang banyak dapat dialihkan menjadi 

diagram yang ringkas, sangat teratur, tersusun secara mengelompok, berwarna-

warni, dan mudah diingat. mind map juga menyenangkan untuk dilihat, dibaca, 

dan dicerna. Dengan mind map, siswa akan membagun pengetahuannya sendiri 

dan mengajarkan siswa lebih kreatif. 

Penelitian Imaduddin & Utomo (2012) menyimpulkan bahwa metode mind 

mapping berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar fisika. Hasil 

penelitian Sari (2013) penggunaan peta pikiran menunjukan hasil belajar yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan metode konvensional dan peta 

konsep pada mata pelajaran fisika.  

Salah satu materi pembelajaran Biologi di SMA adalah materi sistem 

pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh merupakan materi yang kompleks 

karena mempelajari mekanisme yang terjadi di dalam tubuh yang berkaitan 
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dengan virus, bakteri, dan sel darah putih. Materi sistem pertahanan tubuh tidak 

terdapat praktikum, oleh karena itu penilaian keterampilan prosesnya sering 

diabaikan oleh guru.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan kepada salah satu guru biologi 

di SMA Negeri Sumpiuh, diketahui bahwa (1) proses pembelajaran biologi 

berpusat kepada guru, belum berpusat kepada siswa; (2) keterampilan proses sains 

belum dikembangkan secara maksimal disemua materi biologi; (3) pembelajaran 

model inkuiri terbimbing dan mind mapping belum pernah diterapkan di sekolah, 

pembelajaran yang diterapkan disekolah yaitu mengerjakan soal-soal yang ada di 

LKS & ceramah; (3) guru mengalami kesulitan membelajarkan sistem pertahanan 

tubuh. Hasil belajar siswa materi sistem pertahanan tubuh dapat dikatakan belum 

tuntas belajar. Dari 28 siswa, 18 % siswa mencapai nilai di atas KKM (>76), 39 % 

siswa memperoleh nilai sama dengan batas KKM (=76), dan 43 % siswa memiliki 

nilai di bawah KKM (<76). 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah model inkuiri terbimbing dengan mind mapping efektif diterapkan 

pada pembelajaran sistem pertahanan tubuh di SMA? 

1.3 Penegasan Istilah 

1.3.1 Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Pembelajatan inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri (Sanjaya 2006). 

Inkuiri terbimbing adalah inkuiri yang banyak dicampuri oleh guru. Guru banyak 

mengarahkan dan memberikan petunjuk melalui prosedur yang lengkap dan 

pertanyaan-pertanyaan pengarahan selama proses inkuiri (Ristanto 2010). 

Dalam penelitian ini, guru memulai pembelajaran dengan memberikan 

teks dalam LDS. Guru membimbing siswa setiap langkah inkuiri dimulai dari 

membimbing untuk mengajukan rumusan masalah, membuat hipotesis, sampai 

siswa dapat menyimpulkan hasil temuan yang sudah diperoleh.  
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1.3.2 Mind mapping 

Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara 

harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita (Buzan 2009). Dalam penelitian ini, 

mind mapping digunakan sebagai penugasan dan dilaksanakan setelah akhir 

pembelajaran sistem pertahanan tubuh. Tujuan penugasan ini untuk membantu 

siswa meringkas dan mempermudah dalam memahami atau mengingat hasil 

belajarnya. 

1.3.3 Keterampilan Proses Sains 

Menurut Riyadi (2014) keterampilan proses sains adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, 

mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini 

keterampilan proses sains siswa diukur dengan cara memberi penugasan kepada 

siswa untuk mengobservasi tentang vaksinasi di puskesmas. 

1.3.4 Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar kognitif merupakan perubahan perilaku siswa yang berkaitan 

dengan pengetahuan setelah mengalami kegiatan belajar (Rifa’I & Anni 2011). 

Hasil belajar kognitif diukur dengan menggunakan soal postets yang berbentuk 

pilihan ganda, kemudian dihitung ketuntasan klasikal dan peningkatan belajarnya 

menggunakan N-gain. 

1.3.5 Materi Sistem Pertahanan Tubuh 

Materi sistem pertahanan tubuh merupakan materi yang terdapat di kelas 

XI pada semester genap. Menurut BSNP 2010, starndar kompetensinya yaitu 

menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan 

atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap 

benda asing berupa antigen dan bibit penyakit. Materi sistem pertahanan tubuh 

membahas mengenasi fungsi sistem pertahanan tubuh, respon kekebalan tubuh, 

dan pencegahan penyakit. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan model 

inkuiri terbimbing dengan mind mapping  pada pembelajaran sistem pertahanan 

tubuh di SMA. 

1.5 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah agar menjadi dasar dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian diharapkan pihak sekolah menyarankan 

kepada para guru agar dapat menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Bagi guru, dapat memberikan masukan alternatif dan pengalaman baru dalam 

mengajar melalui model inkuiri terbimbing dengan penugasan mind mapping. 

3. Bagi siswa, diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar dengan ikut 

terlibat aktif dalam pembelajaran dan dapat membantu dalam memahami 

materi biologi sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.  

4. Bagi peneliti, dapat mengetahui efektifitas penggunaan model pembelajar 

inkuiri terbimbing dengan penugasan mind mapping terhadap hasil belajar pada 

materi sistem kekbalan tubuh. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Inkuiri berasal dari kata inquire yang berarti menanyakan, meminta 

keterangan atau penyelidikan. Menurut Trianto (2007) inkuiri berarti pertanyaan, 

pemeriksaan, atau penyelidikan. Inkuiri sebagai suatu proses umum yang 

dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Materi yang 

disajikan guru bukan begitu saja diberikan dan diterima oleh siswa, tetapi siswa 

menemukan sendiri konsep-konsep yang direncanakan oleh guru (Wahyudin & 

Sutikno 2010). Model inkuiri merupakan pengajaran terpusat pada siswa yang 

mengharuskan siswa mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai. Tujuan utama model inkuiri adalah mengembangkan 

keterampilan intelektual, berfikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara 

ilmiah (Dimyati & Mudjiono 2009).  

Menurut Piaget dalam Asminah (2010) pendekatan inkuiri yaitu 

pendidikan yang mempersiapkan situasi bagi siswa untuk melaksanakan 

eksperimen sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari jawaban atas 

pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang 

lain. Sasaran utama kegiatan pembelajaran inkuiri adalah keterlibatan siswa secara 

maksimal dalam proses kegiatan belajar, yang sistematis (Trianto 2007).  

Peran guru dalam pembelajaran inkuiri terbimbing bukan menjelaskan 

materi secara keseluruhan dengan menggunakan metode ceramah kepada siswa, 

tetapi peranan guru yang penting adalah (i) menciptakan suasana berpikir 

sehingga siswa berani bereksplorasi dalam penemuan dan pemecahan masalah, 

(ii) fasilitator dalam pembelajaran, (iii) rekan diskusi dalam klasifikasi & 

pencarian alternatif pemecahan masalah, serta (iv) pendorong keberanian berpikir
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alternative dalam pemecahan masalah. Peranan siswa yang penting adalah (i) 

mengambil prakarsa dalam pencarian masalah dan pemecahan masalah, (ii) 

pelaku aktif dalam belajar, (iii) penjelajah tentang masalah dan metode 

pemecahan, (iv) penemu pemecahan masalah (Dimyati & Mudjiono 2009). 

Langkah-langkah pembelajaran inkuiri menurut Trianto (2007) adalah 

sebagai berikut: (1) merumuskan masalah. Dalam pembelajaran inkuiri 

terbimbing, rumusan masalah dibuat oleh guru, kemudian guru menyampaikan 

rumusan masalah kepada siswa agar siswa dapat memecahkan masalah dengan 

menggunkan metode inkuiri. (2) menyususn hipotesis. Dalam pembelajaran, siswa 

diminta untuk mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan 

guru. Dari semua gagasan yang disampaikan oleh siswa guru memilih satu 

hipotesis yang pas dengan masalah. (3) mengumpulkan data. Dalam tahap ini, 

siswa mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah. (4) 

menguji hipotesis. Tahap ini merupakan proses menentukan yang dianggap benar 

sesuai dengan informasi atau data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. 

(5) menyimpulkan. Dalam langkah ini, siswa membuat kesimpulan berdasarkan 

data yang diperoleh siswa. 

Setiap model pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan. 

Keunggulan dan kelemahan model inkuiri sebagai berikut: (1) Keunggulan: (a) 

merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga pembelajaran dengan menggunakan 

model ini dianggap lebih bermakna. (b) Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. (c) Proses perubahan tingkah laku 

berkat adanya pengalaman. (2) Kelemahan: (a) Sulit mengontrol kegiatan dan 

keberhasilan siswa. (b) Sulit dalam merencanakan pembelanjaran karena siswa 

terbiasa duduk mendengarkan ceramah guru. (c) Kadang, dalam 

mengimplementasikan pembelajaran inkuiri, memerlukan waktu yang panjang 

sehingga guru sulit untuk menyesuaikan waktu yang telah ditentukan. (d) 

Penggunaan metode inkuiri sulit diimplementasikan oleh setiap guru (Sanjaya 

2006).  
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Menggunakan inkuiri terbimbing menjadikan siswa lebih fokus dalam 

mempelajari materi, siswa belajar secara mandiri dengan cara mencari informasi 

dari berbagai media untuk dapat membuktikan hipotesis yang sudah ditetapkan, 

dengan cara seperti itu siswa dapat menenamkan informasi yang didapat kedalam 

ingatannya. Hal ini sependapat dengan Zaini (2009) yang berpendapat bahwa 

siswa akan mudah mengingat pengetahuan yang diperoleh secara mandiri lebih 

lama dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari mendengarkan orang 

lain. Hal ini juga didukung oleh Sumiati & Asra (2008) yang berpendapat bahwa 

dengan melakukan perbuatan dalam proses belajar dapat memungkinkan 

pengalaman belajar yang diperoleh bersifat lebih baik dan tersimpan dalam daya 

ingatan (memori) dalam jangka waktu lebih lama. 

2.1.2 Mind Map 

Mind map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah 

akan memetakan pikiran-pikiran kita (Buzan 2009). Menurut Windura (2013) 

Mind map adalah sistem belajar dan berpikir yang menggunakan kedua belah otak 

sesuai dengan cara kerja alaminya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mind map adalah cara mencatat kreatif dengan menangkap 

berbagai pikiran yang dilakukan sesuai dengan cara kerja alami otak.  

Catatan yang dibuat dalam mind map membentuk gagasan yang saling 

berkaitan, dengan topik utama di tengah dan subtopik serta perincian mejadi 

cabang-cabangnya. Hal tersebut dapat menjadikan siswa merasa senang dan tidak 

bosan dalam mengikuti pelajaran, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

(Imaduddin & Utomo 2012). 

Penggunaan metode mind mapping dalam proses pembelajaran melibatkan 

kedua belahan otak, sehingga melibatkan emosi positif. Yaitu dapat membuat 

siswa senang saat belajar karena melibatkan belahan otak kanan. Menurut Colin 

(2003) rasa senang merupakan salah satu elemen penting dalam proses belajar. 

Apabila siswa melibatkan emosi positif dalam proses belajar atau mengajar, maka 

siswa akan menggunakan kekuatan besar yang membuat proses belajar jauh lebih 

efektif dan dapat menciptakan memori yang kuat. Siswa dapat lebih mudah 
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memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data dari otaknya, sehingga prestasi 

belajar yang diraih dapat lebih optimal. 

Mind mapping digambarkan dalam bentuk garis lengkung, symbol, kata, 

maupun gambar sederhana sesuai dengan cara kerja otak. Menurut Sutarni (2011) 

mind mapping akan mengaktifkan seluruh otak; memungkinkan siswa berfokus 

pada pokok bahasan; membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian 

informasi yang saling terpisah; memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan 

dan perincian; membantu siswa mengelompokkan konsep, dan mengalihkan 

informasi dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. 

Mind map bekerja sesuai dengan cara kerja alami otak salah satunya yaitu 

bekerja dengan kedua belah otak. Fungsi kedua belahan otak manusia yaitu otak 

kiri mengatur koordinasi fungsi motorik anggota tubuh sebelah kanan, sedangkan 

otak kanan mengatur anggota tubuh sebelah kiri. Otak kiri disebut sebagai otak 

logika karena mengatur pengolahan informasi yang berhubungan dengan kata, 

angka, analisis, logika, urutan, garis, daftar, dan hitungan. Sifat ingatan otak kiri 

adalah jangka pendek. Sedangkan otak kanan sering disebut dengan otak seni atau 

otak kreatif, karena mengatur yang berhubungan dengan berpikir secara 

konseptual, gambar, irama, warna, dimensi/bentuk, imajinasi dan melamun. Sifat 

ingatan otak kanan yaitu jangka panjang (Windura 2013). 

Mind mapping dapat mempermudahkan siswa untuk memahami suatu 

konsep dan mempermudah untuk mengingat. Mind mapping, dapat meningkatkan 

kreativitas karena dalam pembuatannya siswa menyusun penemuan yang fakta 

dan pemikiran sehingga kerja otak dilibatkan sejak awal. Mengingat informasi 

akan lebih mudah dan lebih bisa diandalkan daripada menggunakan teknik 

pencatatan biasa. Manfaat dari penggunaan metode mind mapping, antara lain (1) 

dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas termasuk benang merah 

antar topik; (2) terdapat pengelompokkan informasi sehingga mempermudah 

dalam mempelajari; (3) menarik perhatian mata dan tidak membosankan karena 

mind mapping dibuat dengan menggunakan bermacam warna dan terdapat 

gambar; (4) memudahkan berkonsentrasi dan mengingat karena ada penanda 

visual (Imaduddin & Utomo 2012). 
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Buzan (2013) menyatakan bahwa membuat mind mapping membutuhkan 

alat dan bahan serta teknik untuk membuatnya. Alat dan bahan yang digunakan 

untuk membuat mind map diantaranya adalah kertas putih polos, bolpen/pensil/ 

spidol warna-warni, otak dan imajinasi. Menurut Buzan (2013) langkah untuk 

membuat mind map yaitu: 

a. Menentukan topik utama yang akan 

dibuat, biasanya judul materi kemudian 

meletakkan ditengah kertas serta 

diusahakan dalam bentuk gambar. 

 

 

b. Membuat Basic Ordering Ideas- BOIs 

untuk topik utama. BOIs biasanya adalah 

sub bab dari buku yang akan dipelajari.  

 

 

 

c. Melengkapi setiap BOIs dengan 

cabang-cabang yang berisi data-data 

pendukung yang terkait.  

 

 

 

d. Melengkapi setiap cabang dengan 

gambar, symbol, kode, daftar, grafik atau 

garis penghubung bila ada BOIs yang 

saling berkaitan. 
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Aturan yang harus diikuti: 

1. Kertas : polos dengan ukuran minimal A4 dan paling baik ukuran A3 

dengan orientasi landscape. Central Topic/ topic utama diletakkan di tengah-

tengah kertas lebih bagus berupa gambar. 

2. Garis : lebih tebal untuk BOIs dan selanjutnya semakin menjauh dari pusat 

garis akan semakin tipis. Garis harus melengkung dengan panjang yang sama 

dengan panjang kata atau gambar yang terletak di atasnya. Seluruh garis harus 

tersambung ke pusat. 

3. Kata : menggunakan kata kunci dan hanya satu kata untuk satu garis. 

4. Gambar : menggunakan sebanyak mungkin gambar, kode, atau simbol karena 

lebih menarik serta mudah untuk diingat dan dipahami. 

5. Warna : menggunakan minimal 3 warna dan lebih baik 5 – 6 warna. Warna 

berbeda untuk setiap BOIs dan warna cabang harus mengikuti warna BOIs. 

6. Struktur : Bois umumnya terdiri dari 2-7 buah yang disusun sesuai dengan 

arah jarum jam di mulai dari jam 1. 

2.1.3 Keterampilan Proses Sains 

Sains merupakan serangkaian kegiatan manusia untuk mendeskripsikan 

dan memahami lingkungan Riyadi (2014). Pelaksanaan sains memerlukan 

keterampilan berproses yang diwujudkan melalui proses ilmiah. Menurut Riyadi 

(2014) keterampilan proses sains adalah kemampuan yang dimiliki siswa untuk 

menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan dan menemukan 

ilmu pengetahuan. 

Mengajar dengan keterampilan proses berarti memberi kesempatan kepada 

siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau 

mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan (Dimyati & Mudjiono 2009). 

Ada berbagai keterampilan proses yang dapat dikembangkan dalam diri 

siswa. Menurut Funk dalam Dimyati & Mudjiono (2009) keterampilan tersebut 

terdiri dari keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan-

keterampilan terintegrasi (integrated skills). Keterampilan dasar terdiri dari enam 

keterampilan yakni: mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, 
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menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Keterampilan terintegrasi terdiri dari: 

mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk 

grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah 

data, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara 

operasional, merancang penelitian, dan melaksanakan eksperimen. 

Pengembangan ketrampilan proses sains sangat ideal dikembangkan 

apabila guru memahami hakikat belajar sains, yaitu sains sebagai proses dan 

produk. Keterampilan proses diperlukan melalui pengalaman langsung sebagai 

pengalaman belajar dan disadari ketika kegiatannya sedang berlangsung. Melalui 

pengalaman langsung siswa dapat lebih menghayati proses yang sedang dilakukan 

(Rustaman et al.2003). 

Definisi dari masing-masing jenis keterampilan menjadi tolak ukur dalam 

mengukur keterampilan proses sains. Menurut Dimyati & Mudjiono (2009) 

keterampilan pertama yaitu mengamati. Keterampilan mengamati merupakan 

keterampilan yang menggunakan indera untuk mengumpulkan informasi tentang 

objek pengamatan. Mengamati merupakan keterampilan paling dasar dalam 

proses dan memperoleh ilmu pengetahuan serta penting untuk dapat 

mengembangkan keterampilan yang lain. 

Keterampilan yang kedua adalah mengklasifikasikan, yaitu keterampilan 

proses untuk memilah berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya 

sehingga didapatkan kelompok yang sejenis dari objek peristiwa yang dimaksud. 

Keterampilan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Kemampuan 

berkomunikasi yang efektif yang jelas, tepat, dan tidak samr-samar hendaknya 

dilatih dan dikembangkan pada diri siswa. Hal ini didasarkan pada kenyataan 

bahwa semua orang mempunyai kebutuhan untuk mengemukakan ide, perasaan, 

dan kebutuhan lain pada diri kita. Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai 

menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan 

dalam bentuk suara, visual, atau suara visual. 

Keterampilan yang keempat adalah mengukur. Mengukur merupakan 

kegiatan membandingkan  yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 
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Keterampilan yang kelima adalah memprediksi. Memprediksi merupakan 

kegiatan membuat ramalan tentang hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip 

dalam ilmu pengetahuan. 

Keterampilan yang keenam adalah menyimpulkan, yaitu suatu 

keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan 

fakta, konsep, dan prinsip yang diketahui. 

Indikator keterampilan proses menurut Rustaman et al. (2003) yaitu 

sebagai berikut yang disajikan dalam bentuk Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Keterampilan proses sains dan indikatornya 

Keterampilan Proses Sains Indikator 

Mengamati/Observasi 1. Menggunakan sebanyak mungkin indera 

2. Mengumpulkan atau menggunakan fakta yang 

relevan 

Mengelompokkan/klasifikasi 1. Mencatat setiap pengamatan secara terpisah 

2. Mencari perbedaan, persamaan 

3. Mengontaskan cirri-ciri 

4. Membandingkan 

5. Mencari dasar pengelompokkan atau penggolongan 

6. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan 

Menafsirkan/Interpretasi 1. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan 

2. Menemukan pola dalam suatu seri pengamatan 

3. Menyimpulkan 

Meramalkan /prediksi 1. Menggunakan pola-pola hasil pengamatan 

2. Mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada 

keaadaan yang belum diamati 

Mengajukan pertanyaan 1. Bertanya apa, bagaimana, dan mengapa 

2. Bertanya untuk meminta penjelasan 

3. Mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang 

hipotesis 

Berhipotesis 1. Mengetahui bahwa ada lebih dari satu 

kemungkinan penjelasan dari satu kejadian 

2. Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji 

kebenarannya dengan memperoleh bukti lebih 

banyak atau melakukan cara pemecahan masalah. 

Merencanakan percobaan 1. Menentukan alat/bahan/sumber yang akan 

digunakan 

2. Menentukan variabel/faktor penentu 

3. Menentukan apa yang akan diukur, diamati, dan 

dicatat 

4. Mwnwntukan apa yang akan dilaksanakan berupa 

langkah kerja. 

Menggunakan alat/bahan 1. Memakai alat/bahan 

2. Mengetahui alasan mengapa menggunakan 

alat/bahan 

3. Mengetahui bagaimana menggunakan alat/bahan. 
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Keterampilan Proses Sains Indikator 

Menerapkan konsep 1. Menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam 

situasi baru 

2. Menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk 

menjelaskan apa yang sedang terjadi. 

Berkomunikasi 1. Mengubah bentuk penyajian 

2. Menggambarkan data empiris hasil percobaan atau 

pengamatan grafik atau tabel atau diagram 

3. Menyusun dan menyampaikan laporan secara 

sistematis 

4. Menjelaskan hasil percobaan atau penelitian 

5. Membaca grafik, tabel, atau diagram 

6. Mendiskusikan hasil kegiatan, suatu masalah atau 

suatu peristiwa. 

 

2.1.4 Pembelajaran Inquiri Terbimbing dengan Mind mapping terhadap Hasil 

Belajar dan Keterampilan Proses Sains  

Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan mind mapping merupakan 

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pembelajaran secara keseluruhan. 

Siswa akan dibimbing dan diarahkan untuk melakukan serangkaian proses 

kegiatan terkait dengan proses sains dalam rangka untuk dapat memecahkan 

masalah. Dengan melakukan proses sains, siswa dapat menemukan 

pengetahuannya secara mandiri.  

Menerapkan model inkuiri terbimbing dengan mind mapping memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpengalaman langsung dalam belajar. Siswa 

terlibat langsung dalam menemukan pengetahuan dengan serangkaian proses 

sehingga dapat lebih memahami suatu pengetahuan. Hal ini dibenarkan oleh 

Trisianawati et al. (2014) bahwa model guided inquiry menggunakan mind 

mapping memberikan hasil prestasi belajar kognitif lebih baik karena sifat mind 

mapping memiliki bentuk bebas, tidak formal dan tidak terpaku pada struktur 

ideal, menjadikan mahasiswa lebih kretaif menemukan konsep-konsep dalam 

pembelajaran dengan memberikan simbol, gambar, dan warna yang berbeda-beda 

sesuai dengan imajinasi yang dipikirkan. 

Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan mind mapping juga berpengaruh 

terhadap keterampilan proses sains siswa. Hal ini dibuktikan oleh Hilman (2014) 

bahwa penerapan inkuiri terbimbing dengan mind mapping berpengaruh positif 
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terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. Keterampilan 

mengamati, mengklasifikasikan, mengukur, membaca hubungan ruang waktu, dan 

hubungan angka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas inkuiri. 

2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

 

Penerapan model inkuiri terbimbing dengan mind mapping pada pembelajaran 

sistem pertahanan tubuh  

Pembelajaran Sistem pertahanan tubuh di SMA  

Hasil Belajar Kognitif 

- KTSP kegiatan menekankan 

pengalaman belajar pada siswa 

untuk memahami konsep. 

- Mind mapping dapat 

mempermudahkan siswa untuk 

memahami suatu konsep dan 

mempermudah untuk mengingat 

materi. 

- Hasil penelitian Imaduddin & 

Utomo (2012) menyimpulkan 

bahwa metode mind mapping dapat 

meningkatkan prestasi belajar 

fisika. 

 

Model inkuiri terbimbing dengan mind mapping efektif diterapkan pada 

pembelajaran sistem pertahanan tubuh  

 

Keterampilan Proses Sains 

- Dalam KTSP kegiatan 

pembelajaran berpusat pada siswa 

serta menekankan pada pemberian 

pengalaman proses sains. 

-  hendaknya siswa  terlibat langsung 

dalam proses mencari dan 

menemukan sendiri suatu konsep 

- Menurut Funk dalam Dimyati & 

Mudjiono (2009) menggunakan 

keterampilan proses untuk mengajar 

ilmu pengetahuan, membuat siswa 

belajar proses dan produk ilmu 

pengetahuan sekaligus. 

- Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing menekankan pada 

proses sains. 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu model Inkuiri Terbimbing dengan Mind 

mapping efektif diterapkan pada pembelajaran sistem pertahanan tubuh. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri Sumpiuh yang beralamat di Jl. 

Raya Barat No. 95 Kec. Sumpiuh, Kab. Banyumas. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Mei 2015. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan siswa kelas XI IPA di 

SMA Negeri Sumpiuh yang terbagi menjadi 5 kelas. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 2 kelas dari kelas XI IPA, yaitu XI IPA 2 sebagai 

kelas eksperimen dan XI IPA 5 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling karena guru yang menentukan sampel 

penelitian. Guru menentukan sampel dengan asumsi kedua kelas yang dipilih 

memiliki kemampuan yang relatif berimbang. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu objek yang menjadi titik perhatian dalam 

suatu penelitian. Variabel pada penelitian ini terdiri dari : 

a. Variabel bebas yaitu model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan mind 

mapping. 

b. Variabel terikat yaitu hasil belajar kognitif siswa dan keterampilan proses sains 

siswa. 

3.4 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian quasi experimental design dengan 

menggunakan control group pretest-postest (Arikunto 2013). Pola dari control 

group pretest-postest disajikan sebagai berikut:  
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Keterangan: 

E : Kelompok eksperimen 

K : Kelompok kontrol 

01 : Pretest kelompok eksperimen 

02 : Posttest kelompok eksperimen 

03 : Pretest kelompok kontrol 

04 : Posttest kelompok kontrol 

E X : Pembelajaran model inkuiri terbimbing dengan mind mapping  

K X : Pembelajaran metode diskusi dengan mind mapping  

Sebelum dilakukan eksperimen, kedua kelas dilakukan pengujian tahap 

awal yaitu dengan diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

Kedua kelas diukur hasil belajar ranah kognitif dengan menggunakan nilai 

posttest dan keterampilan proses sains siswa dengan menggunakan lembar 

observasi keterampilan proses sains. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap persiapan adalah: 

a. Melakukan observasi awal 

Observasi awal dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui 

wawancara kepada guru biologi kelas XI dan observasi pembelajaran biologi di 

kelas XI. Selanjutnya mengumpulkan data sekunder berupa nilai hasil belajar 

materi sistem pertahanan tubuh kelas XI tahun 2014. 

b. Menentukan sampel dalam suatu populasi dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. 

c. Merancang perangkat pembelajaran  

Perangkat terdiri dari Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

video sistem pertahanan tubuh, dan alat evaluasi. Video sistem pertahanan 

tubuh yang digunakan merupakan video yang diunduh dari youtube. Alat 

evaluasi berupa soal tes, lembar observasi keterampilan proses sains (KPS), 

lembar penilaian mind map dan rubriknya, dan lembar angket tanggapan siswa 

E 01 E X 02 

K 03 K X 04 
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dan guru terhadap penerapan model inkuiri terbimbing dengan mind mapping 

terhadap kemampuan kognitif dan keterampilan proses siswa.  

d. Melakukan uji coba instrumen soal penelitian 

Tujuan uji coba adalah untuk mengetahui apakah soal layak digunakan 

sebagai alat pengambilan data. Pada penelitian ini obyek uji coba adalah siswa 

kelas XII karena sudah pernah mendapatkan materi pelajaran sistem 

pertahanan tubuh. Kemudian soal yang sudah diujicobakan dianalisis untuk 

melihat validitas soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya beda 

soal. Adapun analisis butir soal evaluasi meliputi: 

1). Analisis validitas soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu soal dikatakan valid jika soal tersebut 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Dalam penelitian ini, validitas soal 

dianalisis dengan menggunakan software ANATES versi 4.0.9. Berikut ini 

disajikan hasil analisis validitas soal pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1  Rekapitulasi hasil analisis validitas soal 

Validitas Nomor Soal % 

Valid 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 

27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

62,2 

Tidak valid 3, 4, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 29, 31, 34, 37, 

38, 45 

37,8 

*Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 6 halaman 80 

2). Reliabilitas Soal 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subjek yang 

sama (Arikunto 2013). Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang 

benar sesuai dengan kenyatannnya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan 

sama. Dalam penelitian ini, reliabilitas soal dianalisis dengan menggunakan 

software ANATES versi 4.0.9.  

Hasil perhitungan angka r11 pada tes kognitif hasil belajar menghasilkan 

reliabilitas sebesar 0,70 ( Lampiran 6 halaman 80). Kriteria reliabilitas ini 

termasuk dalam kategori tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen 
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memiliki tingkat keajegan yang tinggi. Hasil ini memenuhi asumsi teori 

reliabilitas yang menyatakan apabila reliabilitas lebih dari 0,6 maka dikatakan 

reliabel. Kriteria reliabilitas dapat ditunjukkan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kriteria reliabilitas 

Skor reliabilitas Kriteria 

0.800-1.000 Sangat tinggi 

0.600-0.799 Tinggi 

0.400-0.599 Cukup 

0.200-0.399 Rendah 

< 0.200 Sangat jelek 

 Sumber: diadaptasi dari Arikunto (2013) 

3). Tingkat Kesukaran  

Tujuan dari penganalisisan indeks kesukaran adalah untuk mengetahui 

apakah soal tersebut termasuk kategori tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Dalam penelitian ini, tingkat kesukaran soal dianalisis dengan 

menggunakan software ANATES versi 4.0.9. Menurut ketentuan yang sering 

diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Penentuan tingkat kesukaran soal 

Indeks tingkat kesukaran Kriteria 

0%-15% Sangat sukar 

16%-30% Sukar 

31%-70% Sedang 

71%-85% Mudah 

86%-100% Sangat mudah 

*Sumber : Karno To 1996.  

Hasil analisis tingkat kesukaran disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Hasil analisis tingkat kesukaran soal 

Tingkat kesukaran Nomor soal % 

Sangat sukar 23, 24, 34. 6,7 

Sukar 3, 4, 6, 14, 15, 19, 21, 29, 37, 38, 45 24,5 

Sedang 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 22 25, 

26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 

42, 44 

53,3 

Mudah 16, 43 4,4 

Sangat mudah 1, 2, 11, 31, 41 11,1 

*Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 6 halaman 80 
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4). Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa 

yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Soal 

mempunyai daya pembeda yang baik jika soal tersebut dijawab benar oleh 

sebagian besar siswa yang pandai dan dijawab salah oleh sebagian besar siswa 

yang berkemampuan rendah. 

Dalam penelitian ini, daya pembeda dianalisis dengan menggunakan 

software ANATES versi 4.0.9. Kriteria daya pembeda soal dapat ditunjukkan 

pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Kriteria daya pembeda soal 

Skor daya pembeda Kriteria 

D < 0 Sangat jelek 

0.01 < D ≤ 0.19 Jelek 

0.20 < D ≤ 0.39 Cukup 

0.40 < D ≤ 0.69 Baik 

0.70 < D ≤ 1.00 Sangat baik 

*Sumber diadaptasi Arikunto (2013).  

Hasil analisis daya beda soal disajikan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Hasil analisis daya pembeda soal 

Daya pembeda soal Nomor soal % 

Sangat jelek 3, 6, 7, 8, 15, 19, 21, 23, 24, 37, 45 24,5 

Jelek 1, 4, 29, 31, 34 11,1 

Cukup 2, 10, 14, 16, 17, 22, 25, 38, 39, 41 22,2 

Baik 9, 11, 12, 13, 18, 20, 26, 27, 28, 30, 32, 

33, 35, 36, 40, 42, 43, 44 

40 

Sangat baik 5 2,2 

*Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 6 halaman 80 

Berdasarkan hasil analisis validitas soal, reliabilitas soal, daya pembeda 

soal dan tingkat kesukasarn soal, maka disajikan soal yang dapat digunakan 

sebagai instrumen tes materi sistem pertahanan tubuh pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7  Soal tes yang digunakan sebagai instrumen tes kognitif materi sistem 

pertahanan tubuh 

Butir 

Asli 

Butir 

Baru 

Korelasi Daya 

Pembeda (%) 

Tingkat Kesukaran Keterangan 

Persentase Kategori 

2 1 0,345 25 93,55 Sangat mudah Dipakai 

5 2 0,569 75 61,29 Sedang Dipakai 

9 3 0,393 62,5 48,39 Sedang Dipakai 

10 4 0,295 37,5 58,06 Sedang Dipakai 

11 5 0,337 50 70,97 Sangat mudah Dipakai 

12 6 0,280 50 64,52 Sedang Dipakai 

13 7 0,344 50 64,52 Sedang Dipakai 

14 8 0,410 37,5 16,13 Sukar Dipakai 

16 9 0,357 37,5 74,19 Mudah Dipakai 

17 10 0,347 37,5 54,84 Sedang Dipakai 

20 11 0,491 62,5 48,39 Sedang Dipakai 

22 12 0,274 37,5 54,84 Sedang Dipakai 

25 13 0,293 37,5 64,52 Sedang Dipakai 

26 14 0,497 62,5 51,61 Sedang Dipakai 

27 15 0,369 50 58,06 Sedang Dipakai 

28 16 0,468 50 58,06 Sedang Dipakai 

30 17 0,385 62,5 67,74 Sedang Dipakai 

32 18 0,471 50 41,94 Sedang Dipakai 

33 19 0,372 62,5 67,74 Sedang Dipakai 

35 20 0,305 50 64,52 Sedang Dipakai 

39 21 0,375 25 51,61 Sedang Dipakai 

40 22 0,408 50 54,84 Sedang Dipakai 

41 23 0,275 25 90,32 Sangat mudah Dipakai 

42 24 0,480 50 58,06 Sedang Dipakai 

44 25 0,388 50 45,16 Sedang Dipakai 

*Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 6 halaman 80 

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam 4 kali pertemuan dengan alokasi waktu 7 x 45 

menit. Tahap pelaksanaan penelitian pada kelas eksperimen sesuai dengan RPP 

yang telah dibuat peneliti. Secara garis besar pelaksanaan penelitiannya sebagai 

berikut: 

a. Guru memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

b. Guru menerapkan model selama 4 pertemuan: 

1) Pertemuan pertama 

Pembelajaran yang dilakukan adalah menerapkan model inkuiri 

terbimbing pada sub materi fungsi pertahanan tubuh, dan kekebalan 

tubuh non spesifik. 

2) Pertemuan kedua 



23 
 

 
 

Pembelajaran yang dilakukan adalah menerapkan model inkuiri 

terbimbing pada sub materi kekebalan tubuh spesifik dan jenis 

pertahanan tubuh. 

3) Pertemuan ketiga 

Pembelajaran yang dilakukan adalah melakukan observasi ke puskesmas 

mengenai vaksinasi. 

4) Pertemuan keempat 

Pembelajaran yang dilakukan adalah menerapkan model inkuiri 

terbimbing pada sub materi gangguan sistem pertahanan tubuh 

kemudian siswa melakukan presentasi hasil observasi ke puskesmas. 

c. Guru memberikan evaluasi berupa posttest untuk mengukur peningkatan 

hasil belajar. 

3.5.3 Penyelesaian 

Pada tahap ini, data yang sudah diperoleh dilakukan penganalisisan data, 

pembahasan, dan penarikan kesimpulan. 

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis data dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8  Jenis data dan metode pengumpulan data 

Sumber data Jenis data Teknik Instrumen 

Siswa Hasil belajar kognitif Tes Tes obyektif (pilihan ganda) 

Siswa Keterampilan proses sains Observasi Lembar observasi keterampilan 

proses sains 

Siswa Mind Map Penugasan Lembar penilaian mind mapping 

dengan rubriknya 

Siswa Tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran model inkuiri 

terbimbing dengan mind mapping 

Angket Lembar angket tanggapan siswa 

Guru Tanggapan guru terhadap 

pembelajaran model inkuiri 

terbimbing dengan mind mapping 

Angket Lembar angket tanggapan guru 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Keterampilan proses sains (KPS) 

Data keterampilan proses sains siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif 

dengan cara membandingkan hasil kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 
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Sebelum melakukan analisis data dilakukan perhitungan nilai keterampilan proses 

sains siswa dengan menggunakan rumus : 

 ilai K     
                          

             
       

mengukur keterampilan proses sains siswa secara klasikal dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

 kor K     
             1 2 3 4 5 6)

 
       

Kriteria skor keterampilan proses siswa adalah sebagai berikut: 

3,4 ≤ KPS ≤ 4 = Sangat baik 

2,8 ≤ KPS < 3,4 = Baik 

2,2 ≤ KPS < 2,8 = Cukup 

1,6 ≤ KPS < 2,2  = Kurang 

1    ≤ KPS < 1,6 = Jelek 

3.7.2 Mind mapp 

Data mind map siswa digunakan sebagai data pendukung untuk 

menghitung korelasi dan regresi antara mind map dengan hasil belajar. 

Perhitungan nilai maind mapping siswa dengan menggunakan rumus: 

 ilai                
Jumlah skor  ang diperoleh

             
       

3.7.3 Hasil belajar kognitif 

3.7.3.1 Menghitung skor pretest dan posttest dengan cara: 

 ilai tes   
Jumlah skor  ang diperoleh

             
       

3.7.3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data posttest pada 

kelas eksperimen dan kelas pembanding berdistribusi normal atau tidak (Ghozali 

2011). Uji normalitas data posttest dilakukan dengan bantuan program SPSS 16 

for windows dengan statistik One-Sample Kolmogorov Smirnov Test. Adapun 

rumusan hipotesis uji normalitas penelitian ini dengan taraf signifikan 5% (α   

0,05) sebagai berikut:  

Ho: data berdistribusi normal  

Ha: data tidak berdistribusi normal  
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Kriteria pengujian hipotesis (Yulius 2010):  

- Jika signifikan ≥ 0,05 maka Ho diterima 

- Jika signifikan < 0,05 maka Ho ditolak.  

3.7.3.3 Uji Hipotesis (T Test) 

Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji independent samples t test. Uji t 

dilakukan untuk menguji apakah nilai kognitif kelas eksperimen dan kontrol 

berbeda signifikan (Yulius 2010). 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 : hasil belajar kognitif pada kelas eksperimen sama dengan hasil belajar pada 

kelas kontrol 

H1 : hasil belajar kognitif pada kelas eksperimen berbeda dengan hasil belajar 

pada kelas kontrol 

Uji-t pada penelitian ini menggunakan software SPSS versi 16 dengan 

kriteria pengujian, jika nilai Sig Jika signifikan ≥ 0,05 maka Ho diterima dan jika 

signifikan < 0,05 maka Ho ditolak.  

3.7.3.4 Uji Korelasi Pearson 

Uji korelasi pearson bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan 

hubungan antar dua variabel yang diuji (Yulius 2010). Variabel yang diuji dalam 

penelitian ini yaitu mind map dengan posttest dan keterampilan proses sains 

dengan posttest. Hipotesis yang diajukan untuk melihat hubungan mind mapping 

dengan postest adalah sebagai berikut: 

H0 : tidak ada hubungan antara mind mapping dengan posttest secara signifikan 

H1 : ada hubungan antara mind mapping dengan posttest secara signifikan 

Hipotesis yang diajukan untuk melihat hubungan keterampilan proses 

sains dengan postest adalah sebagai berikut: 

H0 : tidak ada hubungan antara keterampilan proses sains dengan posttest secara 

signifikan 

H1 : ada hubungan antara keterampilan proses sains dengan posttest secara 

signifikan 
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Uji korelasi pearson dihitung dengan menggunakan software SPSS versi 

16 dengan kriteria pengujian, jika nilai Sig Jika signifikan ≥ 0,05 maka Ho 

diterima dan jika signifikan < 0,05 maka Ho ditolak. 

3.7.3.5 Uji Regresi Berganda 

Uji regresi berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh dua variabel 

bebas terhadap variabel terikat (Syarifudin 2010). Dalam penelitian ini dihitung 

pengaruh dari mind mapping dan keterampilan proses sains terhadap posttest. 

Uji regresi berganda dihitung dengan menggunakan software SPSS versi 

16, kemudian dilihat tentang: 

a. Uji t parsial yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel mind mapping 

dan keterampilan proses sains siswa terhadap posttest secara terpisah, yaitu 

mind mapping terhadap posttest dan keterampilan proses sains terhadap 

posttest. 

b. Koefisien regresi untuk membuat persamaan regresi, yaitu Y=a+b1x1+b2x2 

Keterangan: 

Y : posttest 

a : nilai Y tanpa dipengaruhi oleh mind mapping dan keterampilan proses 

sains 

b1x1 : harga koefisien regresi mind mapping 

b2x2 : harga koefisien regresi keterampilan proses sains 

c. Nilai beta merupakan nilai yang menunjukkan variabel X mana yang paling 

dominan mempengaruhi variabel Y (Syarifudin 2010). 

3.7.4 Menghitung ketuntasan belajar klasikal  

Ketuntasan belajar dihitung bertujuan untuk mengetahui apakah 

pembelajaran model inkuiri terbimbing dengan mind mapping dapat membantu 

siswa untuk mencapai ketuntasan dalam belajar kognitif.  

Persentase ketuntasan belajar secara klasikal dihitung dengan rumus 

berikut: 

    
 ni

 
         

Keterangan:  

K  = persentase ketuntasan siswa secara klasikal 

  ni = jumlah siswa yang tuntas 
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N  = jumlah keseluruhan siswa 

3.7.5 Menghitung peningkatan hasil tes siswa 

Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil tes siswa yang 

diperoleh dari selisih skor pretest dan posttest digunakan rumus Normal-Gain, 

yaitu: 

N-gain = 
                            

              –             
 

 

Kriteria N-gain dan klasifikasi: 

N-gain tinggi : nilai (g) ≥ 0,70 

N-gain sedang : 0,70 < nilai (g) > 0,30  

N-gain rendah : nilai (g) ≤ 0,30 

3.7.6 Analisis data tanggapan siswa 

Data tanggapan siswa dianalisis secara deskriptif presentase dengan 

menggunakan rumus berikut: 

 anggapan positif   
Jumlah        ang menjawab  a

                  
         

Kriteria penilaian tanggapan positif siswa adalah sebagai berikut: 

86 % ≤   ≤ 100% = Sangat baik 

71 % ≤   < 85% = Baik 

61 % ≤   < 70 % = Cukup 

51 % < P < 60 % = Kurang 

20%  ≤   < 50% = Jelek 

3.7.7 Analisis data tanggapan peserta guru 

Data tanggapan guru dianalisis secara deskriptif persentase dengan 

menggunakan rumus berikut: 

 anggapan positif   
Jumlah skor  ang menjawab  a

                    
         

Kriteria penilaian tanggapan positif adalah sebagai berikut: 

86 % ≤   ≤ 100% = Sangat baik 

71 % ≤   < 85% = Baik 

61 % ≤   < 70 % = Cukup 

51 % < P < 60 % = Kurang 

20 % ≤   < 50% = Jelek 
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3.8 Indikator efektivitas 

1. Hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

berbeda secara signifikan 

2. Ketuntasan belajar kognitif siswa kelas eksperimen mencapai KKM (76) ≥ 

75% 

3. Rata-rata peningkatan hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari pada 

kelas kontrol. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model inkuiri terbimbing dengan mind mapping efektif diterapkan pada 

pembelajaran sistem pertahanan tubuh. Terbukti dari hasil perhitungan uji t 

menunjukkan hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen berbeda dengan kelas 

kontrol secara signifikan. Ketuntasan belajar kognitif siswa kelas eksperimen 

secara klasikal mencapai KKM sebesar 84,62 %. Perhitungan N-gain 

menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen (0,67) lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol (0,54). Hasil uji korelasi dan regresi menunjukkan 

keterampilan proses sains mempengaruhi hasil belajar kognitif sedangkan mind 

mapping tidak mempengaruhi hasil belajar kognitif siswa. 

5.2. Saran 

1. Mind mapping sebaiknya dibuat setiap akhir pertemuan dan dibuat oleh 

masing-masing siswa agar siswa dapat memahami materi. 

2. Penyampaian format laporan sebaiknya dituliskan di papan tulis agar tidak 

ada kesalahan teknis dalam penyusunan laporan. 

3. Sebaiknya guru memastikan semua aspek ketererampilan proses sains 

yang akan diukur sudah biasa dilakukan oleh siswa agar terampil 

melakukan kerja ilmiah. 
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LAMPIRAN



 
 

 

L
am

p
iran

 1
 

 

SILABUS 

Sekolah  : SMA Negeri Sumpiuh 

Mata pelajaran : Biologi 

Materi   : Sistem pertahanan tubuh 

Kelas/ Semester : XI IPA/ Genap 

Standar kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan atau penyakit 

yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

pembelajaran 

Indikator Kegiatan 

pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

waktu 

(menit) 

Sumber 

Belajar Jenis 

tagihan 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Menjelaskan 

mekanisme 

pertahanan 

tubuh 

terhadap 

benda asing 

berupa 

antigen dan 

bibit 

penyakit. 

 

1. Fungsi 

sistem 

pertahanan 

tubuh 

 

2. Mekanisme 

pertahanan 

tubuh 

 

 

3. Jenis 

pertahanan 

tubuh 

1. Menjelaskan 

fungsi sistem 

pertahanan 

bagi tubuh 

 

 

2. Mengidentifi-

kasi 

komponen -

komponen 

sistem 

pertahanan 

tubuh spesifik 

3. Menjelaskan 

mekanis-

mepertahanan 

1. Melakukan diskusi 

mengenai fungsi 

sistem pertahanan 

tubuh dan 

kekebalan non 

spesifik 

2. Melakukan diskusi 

mengenai 

kekebalan spesifik 

 

 

3. Mendiskusikan 

jenis pertahanan 

tubuh 

1. Laporan 

observasi 

tentang 

vaksinasi 

 

 

2. Mind Map 

 

 

 

 

 

 

3. Uji 

kompeten

sei tertulis 

Non 

Tes 

 

 

 

 

Non 

Tes 

 

 

 

 

 

Tes 

 

Lembar 

observasi 

keterampil-

an proses 

siswa 

Lembar 

penilaian 

mind 

mapping 

dan rubrik 

 

Tes Tertulis 

Pertemu-

an 1: 

2x45 

 

 

 

Pertemu-

an 2: 

2x45 

 

 

Pertemu-

an 3: 

1x45 

-LDS 

-Buku paket 

Biologi 

kelas XI 

terbitan 

Erlangga 

-Internet 

-Video 

4
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5
0 

 

 

 

4. Gangguan 

sistem 

pertahanan 

tubuh 

tubuh non 

spesifik dan 

spesifik 

4. Menjelaskan 

jenis pertahan-

an tubuh 

 

5. Mengidentifika-

si kelainan dan 

atau penyakit 

sistem 

pertahanan 

tubuh 

 

 

4. Melakukan diskusi 

tentang gangguan 

penyakit sistem 

pertahanan tubuh 

5. Membuat mind 

mapping di akhir 

pembelajaran 

  

 

 

 

 

 

Pertemu-

an 4: 

2x45 

 

             Sumpiuh,    Mei 2015 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN  

Sekolah : SMA Negeri Sumpiuh 

Mata Pelajaran : Biologi 

Materi : Sistem pertahanan tubuh 

Kelas/Semester : XI / Genap 

Alokasi Waktu : 7 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi 
3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan 

dan atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

B. Kompetensi Dasar 
3.8 Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen 

dan bibit penyakit. 

C. Indikator 
3.8.1. Menjekaskan fungsi sistem pertahanan bagi tubuh 

3.8.2. Mengidentifikasi komponen-komponen sistem pertahanan tubuh spesifik 

3.8.3. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh nonspesifik dan spesifik 

3.8.4. Menjelaskan jenis pertahanan tubuh 

3.8.5. Mengidentifikasi kelainan dan atau penyakit sistem pertahanan tubuh 

D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu: 

1. Menjelaskan fungsi sistem pertahanan bagi tubuh 

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam 

sistem pertahanan tubuh nonspesifik dan spesifik 

3. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh nonspesifik dan spesifik 

4. Membedakan pertahanan tubuh nonspesifik dan spesifik 

5. Menjelaskan jenis pertahanan tubuh 

6. Mengidentifikasi kelainan dan atau penyakit sistem pertahanan tubuh 

berdasarkan gejalanya maupun sel targetnya. 

E. Materi Pembelajaran: 

 Fungsi sistem pertahanan tubuh 

 Mekanisme pertahanan tubuh 

 Jenis pertahanan tubuh 

 Kelainan dan atau penyakit sistem pertahanan tubuh 

G. Model, dan Metode Pembelajaran 

1. Model : Inkuiri Terbimbing 

2. Metode : Tanya jawab dan diskusi 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Sintak Kegiatan Waktu Metode 

Pendahuluan 

 
Orientasi 

 

 

 

 

 

 

 Guru membuka pelajaran dengan 

memberi salam 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Apersepsi: Guru memulai dengan 

bertan a kepada siswa, “ ernahkah 

ketika menyapu lantai atau bersih-

bersih rumah kemudian kalian bersin 

?, Ketika kalian flu apakah kalian 

juga mengalami bersin?, pernahkan 

kalian berpikir mengapa bisa bersin?, 

apakah pen ebabn a?” 

 Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

siswa yaitu menjelaskan fungsi 

pertahanan tubuh, siswa mampu 

mengidentifikasi komponen-

komponen dalam pertahanan tubuh 

non spesifik dan menjelaskan 

mekanisme pertahanan tubuh 

nonspesifik. 

 Guru menjelaskan langkah-langkah  

inkuiri 

 Guru mengarahkan siswa untuk 

membentuk kelompok. 

 Guru membagikan LDS pada masing-

masing kelompok. 

10 

menit 

Tanya 

Jawab 

Kegiatan Inti Merumuskan 

masalah 

 

 

 

Mengajukan 

hipotesis 

 

Mengumpul-

kan data 

 

 

 

 

Menguji 

hipotesis 

 

 

 

 Guru membimbing siswa untuk 

menyusun rumusan masalah 

berdasarkan teks yang ditampilkan 

pada LDS. 

 Guru membimbing siswa untuk 

membuat hipotesis dari rumusan 

masalah yang sudah dirumuskan 

siswa. 

 Guru menayangkan video sistem 

kekebalan non spesifik. 

 Guru memerintahkan siswa untuk 

mengumpulkan data dari berbagai 

sumber. 

 Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mempresentasikan hasil 

pengumpulan data, kemudian secara 

bersama guru meminta siswa untuk 

70 

menit 

Diskusi 
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Membuat 

kesimpulan 

menguji hipotesis yang sudah dibuat.  

 Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan hasil diskusi. 

Penutup Penutup  Guru meminta pada siswa untuk 

belajar mengenai kekebalan spesifik 

untuk pertemuan selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

10 

menit 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Sintak Kegiatan Waktu Metode 

Pendahuluan 

 
Orientasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru membuka pelajaran dengan 

memberi salam 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Motivasi: Guru memotivasi siswa 

“ etelah kalian mengetahui fungsi 

pertahanan tubuh dan mengetahui 

pertahanan tubuh nonspesifik, kali ini 

kita akan belajar mengenai kehebatan 

kekebalan spesifik di dalam tubuh 

kita. Kekebalan spesifik terbagi 

menjadi kekebalan humoral dan 

seluler yang menjadikan kita tidak 

selalu sakit berulang-ulang” 

 Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

siswa yaitu siswa mampu 

mengidentifikasi komponen-

komponen dalam pertahanan tubuh 

spesifik, menjelaskan mekanisme 

pertahanan tubuh spesifik, dapat 

membedakan pertahanan tubuh 

nonspesifik dan spesifik. 

 Guru menjelaskan langkah-langkah  

inkuiri 

 Guru mengarahkan siswa untuk 

membentuk kelompok.  

 Guru membagikan LDS pada masing-

masing kelompok. 

10 

menit 

Tanya 

Jawab 
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Kegiatan Inti Merumuskan 

masalah 

 

 

 

Mengajukan 

hipotesis 

 

 

 

Mengumpul-

kan data 

 

 

 

Menguji 

hipotesis 

 

 

 

Membuat 

kesimpulan 

 Guru membimbing siswa untuk 

menyusun rumusan masalah 

berdasarkan gambar yang ditampilkan 

pada LDS. 

 Guru membimbing siswa untuk 

membuat hipotesis dari rumusan 

masalah yang sudah dirumuskan 

siswa. 

 Guru menayangkan video sistem 

kekebalan spesifik. 

 Guru memerintahkan siswa untuk 

mengumpulkan data dari berbagai 

sumber. 

 Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mempresentasikan hasil 

pengumpulan data, kemudian secara 

bersama guru meminta siswa untuk 

menguji hipotesis yang sudah dibuat.  

 Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan hasil diskusi. 

70 

menit 

Tanya 

jawab 

dan 

diskusi 

Penutup Penutup  Guru meminta pada siswa untuk 

belajar mengenai jenis kekebalan 

untuk pertemuan selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran dengan 

memberi salam 

10 

menit 

 

 

Pertemuan 3 

Kegiatan Sintak Kegiatan Waktu Metode 

Pendahuluan 

 
Orientasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru membuka pelajaran dengan 

memberi salam 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Motivasi: Guru memotivasi siswa 

“ emberian A I dapat meningkatkan 

pertahanan tubuh bayi, mengapa 

demikian?”pertahanan tubuh bersifat 

pasif dan aktif. Pada topik ini kita 

akan belajar mengenai jenis 

pertahanan tubuh yaitu kekebalan 

aktif dan pasif. Pemberian asi 

terhadap bayi merupakan salah satu 

contoh kekebalan pasif.”  

 Guru memberitahukan tujuan 

10 

menit 

Tanya 

Jawab 
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pembelajaran yang hendak dicapai 

siswa mampu menjelaskan jenis 

pertahanan tubuh  

 Guru mengarahkan siswa untuk 

membentuk kelompok. 

 Guru membagikan LDS pada masing-

masing kelompok. 

Kegiatan Inti Merumus-

kan masalah 

 

 

 

Mengaju-kan 

hipotesis 

 

 

 

Mengumpulk

an data 

 

 

Menguji 

hipotesis 

 

 

 

 

 

Membuat 

kesimpulan 

 Guru membimbing siswa untuk 

menyusun rumusan masalah 

berdasarkan teks yang ditampilkan 

pada LDS. 

 Guru membimbing siswa untuk 

membuat hipotesis dari rumusan 

masalah yang sudah dirumuskan 

siswa. 

 Guru memerintahkan siswa untuk 

mengumpulkan data dari berbagai 

sumber. 

 

 Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mempresentasikan hasil 

pengumpulan data, kemudian secara 

bersama guru meminta siswa untuk 

menguji hipotesis yang sudah dibuat.  

 Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan hasil diskusi. 

30  

menit 

Tanya 

jawab 

dan 

diskusi 

Penutup Penutup  Guru memberi penugasan kepada 

siswa untuk melakukan kegiatan 

observasi ke klinik, puskesmas, 

atau rumah sakit berkaitan dengan 

pelayanan masyarakat tentang 

vaksinasi yang diberikan kepada 

anak-anak maupun orang dewasa. 

Tanyakan mengenai jenisnya, 

tujuan/manfaatnya, dan waktu 

pemberiannya. Tugas dikumpulkan 

dalam bentuk laporan tertulis dan 

dipresentasikan minggu depan. 

 Guru meminta pada siswa untuk 

belajar mengenai penyakit dari 

kelainan dan atau penyakit sistem 

pertahanan tubuh untuk pertemuan 

5 menit  
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selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucap salam. 

Pertemuan 4 

Kegiatan Sintak Kegiatan Waktu Metode 

Pendahuluan 

 
Orientasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru membuka pelajaran dengan 

memberi salam 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Apersepsi: Guru bertanya kepada 

siswa “  ernahkah kalian alergi? 

bagaimana gejalan a? ”  

 Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

yaitu siswa mengidentifikasi suatu 

penyakit dari gangguan sistem 

pertahanan tubuh berdasarkan 

gejalanya maupun sel targetnya. 

 Guru mengarahkan siswa untuk 

membentuk kelompok. 

 Guru membagikan LDS pada masing-

masing kelompok. 

10 

menit 

Tanya 

Jawab 

Kegiatan Inti Merumuskan 

masalah 

 

 

 

Mengajukan 

hipotesis 

 

Mengumpul-

kan data 

 

 

Menguji 

hipotesis 

 

 

 

 

Membuat 

kesimpulan 

 Guru membimbing siswa untuk 

menyusun rumusan masalah 

berdasarkan teks yang ditampilkan 

pada LDS. 

 Guru membimbing siswa untuk 

membuat hipotesis dari rumusan 

masalah yang sudah dirumuskan 

siswa. 

 Guru memerintahkan siswa untuk 

mengumpulkan data dari berbagai 

sumber. 

 Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mempresentasikan hasil 

pengumpulan data, kemudian secara 

bersama guru meminta siswa untuk 

menguji hipotesis yang sudah dibuat.  

 Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan hasil diskusi. 

 Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mempresentasikan hasil 

observasi dari puskesmas 

75  

menit 

Tanya 

jawab 

dan 

diskusi 
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NIP. 196404116 198601 2 003         NIM. 440141113 

Penutup Penutup  Guru memberikan penugasan kepada 

siswa untuk membuat mind mapping 

materi sistem pertahanan tubuh 

 Guru memberitahukan siswa bahwa 

pertemuan selanjutnya akan diadakan 

posttest 

 Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

5 menit  

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes tertulis (ranah kognitif) 

2. Tugas observasi ke puskesmas (ranah psikomotor) 

J. Sumber Belajar  

1. Buku paket biologi kelas XI penerbit erlangga 

2. Video 

3. Internet 

4. LDS 

 

 

 

 

Sumpiuh,      Mei 2015 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Peneliti 

 

 

Ninik Asih Pertiwi S.Pd. Asti Andarti 
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Lembar 3 

LEMBAR DISKUSI SISWA KELAS EKSPERIMEN  

PERTEMUAN 1 

Sub Materi: Fungsipertahanan tubuh danpertahanan tubuh non spesifik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan Dasar: 

Sistem pertahanan tubuh merupakan suatu sistem dalam tubuh yang 

bekerja mempertahankan tubuh kita dari serangan suatu bibit penyakit. Sistem 

pertahanan tubuh terdiri atas sistem pertahanan tubuh non spesifik dan sistem 

kekebalan adaptif (spesifik). Jenispertahanan tubuh yaitu kekebalan aktif dan 

kekebalan pasif. Sistem pertahanan tubuh dapat tidak berfungsi jika sistem 

pertahanan tubuh bereaksi dengan molekul asing dengan berlebihan. 

Beberapa contoh diantaranya alergi, autoimunitas, dan imunodefisiensi. 

 

 

 

 

 

Bersin 

Anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa mampu menjelaskan fungsi sistem pertahanan bagi tubuh 

2. Siswa mampu menjelaskan komponen dan mekanismepertahanan 

tubuh nonspesifik 

Petunjuk: 

1. Berdiskusilah dengan kelompokmu untuk menyelesaikan lembar diskusi siswa ! 

2. Gunakan literatur yang  ada untuk menyelesaikan lembar diskusi siswa! 

3. Waktu pengerjaan LDS 45 menit!  
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Bersin adalah respon tubuh non spesifik yang dilakukan oleh membran 

hidung ketika mendeteksi adanya bakteri dan kelebihan cairan yang masuk ke 

dalam hidung, sehingga secara otomatis tubuh akan menolak bakteri itu. 

Syaraf-syaraf yang terdapat di hidung dan mata itu sebenarnya saling 

bertautan, sehingga pada saat kita bersin, maka secara otomatis mata kita akan 

terpejam. Hal ini untuk melindungi saluran air mata dan kapiler darah agar tidak 

terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari membran hidung. Pada saat kita 

bersin, secara refleks maka otot-otot yang ada di muka kita menegang, dan 

jantung kita akan berhenti berdenyut. Setelah selesai bersin maka jantung 

akan kembali lagi berdenyut alias berdetak kembali. 

Bersin juga dapat timbul akibat adanya peradangan (rhinosinusitis), benda 

asing, infeksi virus, atau reaksi alergi. Reaksi alergi tersebut muncul karena 

paparan terhadap bahan alergen. Selain karena alergi, gejala pada hidung 

tersebut disebabkan bahan-bahan nonalergi yang ditimbulkan faktor 

lingkungan. Diantaranya perubahan udara, temperatur, suhu, kelembapan, 

tekanan udara, ataubahan-bahan kimia dari obat-obat atau kosmetik tertentu. 

Mungkin juga akibat polusi udara karena asap kendaraan dan lingkungan 

industri. Kepantasan udara yang dilepaskan ketika bersin bisa mencapai 

160km/jam. Bersin sebetulnya berguna menjaga agar hidung tetap bersih 

(cleansing effect). Udara yang mengembus kuat dengan tekanan tinggi dari 

paru-paru mendorong keluar melalui hidung dan mulut. Refleks bersin itu bisa 

terjadi berulang-ulang, sehingga diharapkan pembersihan bisa maksimal. 

http://www.scribd.com/doc/116549636/MEKANISME BERSIN#scribd 
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A. Merumuskan Masalah 

Dari teks di atas, buatlah rumusan masalah yang terkait dengan 

fungsipertahanan tubuh dan mekanismepertahanan tubuh non spesifik ! 

 

 

 

 
 

B. Menyusun Hipotesis 

Buatlah hipotesis  sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang 

sudah kalian buat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Mengumpulkan Data 

Carilah referensi sebanyak mungkin untuk menjawab permasalahan yang 

sudah kalian buat!! 
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D. Menguji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Pertanyaan 

1. Amati gambar di bawah ini ! 

 

 
Gambar a. Penampang Kulit    Gambar b. Mata 
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Gambar c. Sistem Pencernaan Manusia 

 

Gambar di atas menunjukkan organ-organ yang berperan dalam sistem 

pertahanan tubuh lapis pertama. Sebutkan bagian dari ketiga organ di atas yang 

berperan dalampertahanan tubuh dan bagaimana respon dalam melawan antigen! 

Jawab: 

Organ yang 

berperan 

Bagian yang 

berperan 

Respon (melawan antigen) dalampertahanan 

tubuh 

Kulit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata 
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Lambung  

 

 

 

 

2. Amati gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) limfosit, (b) monosit, (c) neutrofil, (d) basofil, dan (e) eosinofil 

Gambar di atas merupakan jenis-jenis sel darah putih yang terlibat 

dalampertahanan tubuh. Jelaskan fungsi masing-masing dalam sistem 

pertahanan tubuh ! 

Jawab: 

Jenis sel Fungsi Terlibat dalam kekebalan 

spesifik / non spesifik 

Monosit/ 

makrofag 

  

Neutrofil 

 

  

Eosinofil   

Basofil 

 

  

Limfosit   
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3. Amati gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://dittakris.wordpress.com 

Gambar a. Fagositosis bakteri oleh makrofag 

https://alkafyuone.wordpress.com/tag/inflamasi/html 

Gambar b. Mekanisme inflamasi (Peradangan) 

 

 

 

 

 

Fagositosis merupakan 

mekanisme penelanan 

mikroba oleh sel darah putih 
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Keempat gambar di atas menunjukkan mekanisme yang terjadi dalam sistem 

pertahanan tubuh non spesifik. Identifikasi komponen yang terlibat dalam 

mekanisme di atas dan jelaskan mekanisme yang terjadi! 

Jawab: 

Mekanisme dalam 

kekebalan non 

spesifik 

Komponen yang 

terlibat 

Tahapan yang terjadi 

Fagositosis 

 

 

  

Inflamasi 

(Peradangan) 

 

 

 

  

Mekanisme kerja 

interveron 
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Mekanisme kerja sel 

NK 

 

 

 

  

 

F. Membuat Kesimpulan 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah : SMA Negeri Sumpiuh 

Mata Pelajaran : Biologi 

Materi : Sistem pertahanan tubuh 

Kelas/Semester : XI / Genap 

Alokasi Waktu : 7 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi 
3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan 

dan atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

B. Kompetensi Dasar 
3.9 Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen 

dan bibit penyakit. 

C. Indikator 
3.8.1. Menjekaskan fungsi sistem pertahanan bagi tubuh 

3.8.2. Mengidentifikasi komponen-komponen sistem pertahanan tubuh 

nonspesifik dan spesifik 

3.8.3. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh nonspesifik dan spesifik 

3.8.4. Menjelaskan jenis pertahanan tubuh 

3.8.5. Mengidentifikasi kelainan dan atau penyakit sistem pertahanan tubuh 

D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu: 

1. Memahami fungsi sistem pertahanan bagi tubuh 

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam 

sistem pertahanan tubuh nonspesifik dan spesifik 

3. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh nonspesifik dan spesifik  

4. Membedakan pertahanan tubuh nonspesifik dan spesifik 

5. Menjelaskan jenis pertahanan tubuh 

6. Mengidentifikasi kelainan dan atau penyakit sistem pertahanan tubuh 

berdasarkan gejalanya maupun sel targetnya. 

E. Materi Pembelajaran: 

 Fungsi sistem pertahanan tubuh 

 Mekanisme pertahanan tubuh 

 Jenis pertahanan tubuh  

 Kelainan dan atau penyakit sistem pertahanan tubuh 

G. Metode Pembelajaran 

Metode : Diskusi 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemua 1 

Kegiatan Kegiatan Waktu Metode 

Pendahuluan 

 
 Guru membuka pelajaran dengan memberi salam 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Apersepsi: Guru memulai dengan bertanya kepada 

siswa, “ ernahkah ketika men apu lantai atau bersih-

bersih rumah kemudian kalian bersin ?, Ketika kalian 

flu apakah kalian juga mengalami bersin?, pernahkan 

kalian berpikir mengapa bisa bersin?, apakah 

pen ebabn a?” 

 Guru memberitahukan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai siswa yaitu mampu memahami fungsi 

pertahanan tubuh, siswa mampu mengidentifikasi 

komponen-komponen dalam pertahanan tubuh non 

spesifik dan menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh 

nonspesifik. 

 Guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok. 

10 menit Tanya 

Jawab 

Kegiatan Inti  Guru memerintah siswa duduk  berkelompok  

 Guru membagikan LDS ke masing-masing kelompok 

 Siswa berdiskusi menyelesaikan LDS 

 Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi  

 Guru mengkonfirmasi tentang konsep yang belum 

benar 

 Guru menayangkan video kekebalan non spesifik 

 Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari 

ini 

70 menit Diskusi 

Penutup  Guru meminta pada siswa untu belajar mengenai 

kekebalan spesifik untuk pertemuan selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 

10 menit Tanya 

jawab 

Pertemuan 2 

Kegiatan Kegiatan Waktu Metode 

Pendahuluan 

 
 Guru membuka pelajaran dengan memberi salam 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Motivasi: Guru memotivasi siswa “ etelah kalian 
mengetahui fungsi pertahanan tubuh dan mengetahi 

pertahanan tubuh nonspesifik, kali ini kita akan belajar 

mengenai kehebatan kekebalan spesifik di dalam tubuh 

kita. Kekebalan spesifik terbagi menjadi kekebalan 

humoral dan seluler yang menjadikan kita tidak selalu 

sakit berulang-ulang” 

 Guru memberitahukan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai siswa yaitu siswa mampu 

mengidentifikasi komponen-komponen dalam 

pertahanan tubuh spesifik, menjelaskan mekanisme 

10 menit Tanya 

Jawab 
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pertahanan tubuh spesifik, dapat membedakan 

pertahanan tubuh nonspesifik dan spesifik. 

 Guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok. 

Kegiatan Inti  Guru memerintah siswa duduk  berkelompok. 

 Guru membagikan LDS ke masing-masing kelompok 

 Siswa berdiskusi menyelesaikan LDS 

 Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi  

 Guru mengkonfirmasi tentang konsep yang belum 

benar 

 Guru menayangkan video kekebalan spesifik 

 Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari 

ini 

70 menit Diskusi 

Penutup  Guru meminta pada siswa untu belajar mengenai 

jenispertahanan tubuh untuk pertemuan selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 

10 menit Tanya 

jawab 

Pertemuan 3 

Kegiatan Kegiatan Waktu Metode 

Pendahuluan 

 
 Guru membuka pelajaran dengan memberi salam 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Motivasi: Guru memotivasi siswa “ emberian A I 

dapat meningkatkan pertahanan tubuh bayi, mengapa 

demikian?”pertahanan tubuh bersifat pasif dan aktif. 

Pada topik ini kita akan belajar mengenai jenis 

pertahanan tubuh yaitu kekebalan aktif dan pasif. 

Pemberian asi terhadap bayi merupakan salah satu 

contoh kekebalan pasif.”  

 Guru memberitahukan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai siswa mampu menjelaskan jenis 

pertahanan tubuh  

 Guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok. 

10 

menit 

Tanya 

Jawab 

Kegiatan Inti  Guru memerintah siswa duduk  berkelompok. 

 Guru membagikan LDS ke masing-masing kelompok 

 Siswa berdiskusi menyelesaikan LDS 

 Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi  

 Guru mengkonfirmasi tentang konsep yang belum 

benar 

 Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari 

ini 

30 menit Diskusi 

Penutup  Guru memberi penugasan kepada siswa untuk 

melakukan kegiatan observasi ke klinik, 

puskesmas, atau rumah sakit berkaitan dengan 

pelayanan masyarakat tentang vaksinasi yang 

diberikan kepada anak-anak maupun orang 

5 menit Tanya 

jawab 
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dewasa. Tanyakan mengenai jenisnya, 

tujuan/manfaatnya, dan waktu pemberiannya. 

Tugas dikumpulkan dalam bentuk laporan tertulis 

serta disusun dalam bentuk PPT untuk 

dipresentasikan minggu depan. 

 Guru meminta pada siswa untu belajar mengenai 

gangguan untuk pertemuan selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 

 

Pertemuan 4 

Kegiatan Kegiatan Waktu Metode 

Pendahuluan 

 
 Guru membuka pelajaran dengan memberi salam 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Apersepsi: Guru bertan a kepada siswa “  ernahkah 
kalian alergi? bagaimana gejalan a? ”  

 Guru memberitahukan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai yaitu siswa mengidentifikasi suatu 

penyakit dari gangguan sistem pertahanan tubuh 

berdasarkan gejalanya maupun sel targetnya. 

 Guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok. 

10 menit Tanya 

Jawab 

Kegiatan Inti  Guru memerintah siswa duduk  berkelompok. 

 Guru membagikan LDS ke masing-masing kelompok 

 Siswa berdiskusi menyelesaikan LDS 

 Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi  

 Guru mengkonfirmasi tentang konsep yang belum 

benar 

 Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari 

ini 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil observasi dari puskesmas 

70 menit Diskusi 

Penutup  Guru memberi penugasan pada siswa membuat mind 

mapping materi sistem pertahanan tubuh secara 

keseluruhan 

 Guru memberitahukan siswa bahwa pertemuan 

selanjutnya akan diadakan posttest 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 

10 menit Tanya 

jawab 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes tertulis ( ranah kognitif ) 

2. Tugas observasi ke puskesmas (ranah psikomotor) 

J. Sumber Belajar  

1. Buku paket biologi kelas XI penerbit erlangga 

2. Video 

3. Internet 
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4. LDS 

Sumpiuh,      Mei 2015 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Peneliti 

 

 

Ninik Asih Pertiwi S.Pd. Asti Andarti 

NIP. 196404116 198601 2 003 NIM. 4401411139 
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Lampiran 5 

LEMBAR DISKUSI SISWA KELAS KONTROL 

PERTEMUAN 1 

Sub Materi: Fungsipertahanan tubuh danpertahanan tubuh non spesifik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan Dasar: 

Sistem pertahanan tubuh merupakan suatu sistem dalam tubuh yang 

bekerja mempertahankan tubuh kita dari serangan suatu bibit penyakit. Sistem 

pertahanan tubuh terdiri atas sistem pertahanan tubuh non spesifik dan sistem 

kekebalan adaptif (spesifik). Jenispertahanan tubuh yaitu kekebalan aktif dan 

kekebalan pasif. Sistem pertahanan tubuh dapat tidak berfungsi jika sistem 

pertahanan tubuh bereaksi dengan molekul asing dengan berlebihan. 

Beberapa contoh diantaranya alergi, autoimunitas, dan imunodefisiensi. 

 

 

 

 

A. Pertanyaan 

1.  

Anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi sistem pertahanan bagi tubuh 

2. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-

komponen yang terlibat dalam sistem pertahanan tubuh nonspesifik 

3. Peserta didik mampu menjelaskan mekanismepertahanan tubuh 

nonspesifik 

Petunjuk: 

1. Berdiskusilah dengan kelompokmu untuk menyelesaikan lembar diskusi peserta 

didik ! 

2. Gunakan literatur dari berbagai sumber  untuk menyelesaikan lembar diskusi 

peserta didik! 

3. Waktu pengerjaan LDPD 45 menit!  
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A. Pertanyaan 

1. Amati gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar a. Penampang Kulit    Gambar b. Mata 
 

Gambar c. Sistem Pencernaan Manusia 

Gambar d. Sistem Pernapasan Manusia 

Gambar c. 

Sistem 

Pencernaan 

Manusia 
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Gambar di atas menunjukkan organ-organ yang berperan dalam sistem 

pertahanan tubuh lapis pertama. Sebutkan bagian dari ketiga organ di atas yang 

berperan dalampertahanan tubuh dan bagaimana respon dalam melawan antigen! 

Jawab: 

Organ yang 

berperan 

Bagian yang 

berperan 

Respon (melawan antigen) dalampertahanan 

tubuh 

Kulit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata 

 

 

  

Lambung  

 

 

 

 

Trakea  
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2. Amati gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan jenis-jenis sel darah putih yang terlibat 

dalampertahanan tubuh. Jelaskan fungsi masing-masing dalam sistem 

pertahanan tubuh ! 

Jawab: 

Jenis sel Fungsi Terlibat dalam kekebalan 

spesifik / non spesifik 

Monosit/ 

makrofag 

 

 

 

 

Neutrofil 

 

 

 

 

 

Eosinofil  

 

 

Basofil 

 

 

 

 

Limfosit  

 

 

 

 

 

 

 

(a) limfosit, (b) monosit, (c) neutrofil,  

(d) basofil, dan (e) eosinofil 
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3. Amati gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

 
 

https://dittakris.wordpress.com 

Gambar a. Fagositosis bakteri oleh 

makrofag 

https://alkafyuone.wordpress.com/tag/inflamasi/html 

Gambar b. Mekanisme inflamasi (Peradangan) 

 

 

 

 

 

 

 

Fagositosis merupakan 

mekanisme penelanan 

mikroba oleh sel darah putih 
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Keempat gambar di atas menunjukkan mekanisme yang terjadi dalam sistem 

pertahanan tubuh non spesifik. Identifikasi komponen yang terlibat dalam 

mekanisme di atas dan jelaskan mekanisme yang terjadi! 

Jawab: 

Mekanisme dalam 

kekebalan non 

spesifik 

Komponen yang 

terlibat 

Tahapan yang terjadi 

Fagositosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makrofag  
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Inflamasi 

(Peradangan) 

 

 

 

Basofil, sel mast, 

neutofil dan 

monosit ( 

makrofag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme kerja 

interveron 

 

interferon  

 

 

 

 

 

Mekanisme kerja sel 

NK 

 

 

 

Sel NK  
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B. Kesimpulan 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Coba Soal 
Rata2= 22.45 

Simpang Baku= 5.38 

KorelasiXY= 0.54 

Reliabilitas Tes= 0.70 

Butir Soal= 45 

Jumlah Subyek= 31 

Nama berkas: D:\SOFTSKRIP\ANATESV4\UJI COBA.ANA 

 

 Btr Baru  Btr Asli  D.Pembeda(%)  T. Kesukaran  Korelasi  Sign. Korelasi        

        1         1         12.50  Sangat Mudah     0.361  Sangat Signifikan     

        2         2         25.00  Sangat Mudah     0.345  Signifikan            

        3         3          0.00  Sukar            0.079  -                     

        4         4         12.50  Sukar            0.173  -                     

        5         5         75.00  Sedang           0.569  Sangat Signifikan     

        6         6          0.00  Sukar            0.093  -                     

        7         7        -12.50  Sedang          -0.051  -                     

        8         8        -12.50  Sedang           0.098  -                     

        9         9         62.50  Sedang           0.393  Sangat Signifikan     

       10        10         37.50  Sedang           0.295  Signifikan            

       11        11         50.00  Sangat Mudah     0.337  Signifikan            

       12        12         50.00  Sedang           0.280  Signifikan            

       13        13         50.00  Sedang           0.344  Signifikan            

       14        14         37.50  Sukar            0.410  Sangat Signifikan     

       15        15          0.00  Sukar            0.066  -                     

       16        16         37.50  Mudah            0.357  Sangat Signifikan     

       17        17         37.50  Sedang           0.347  Signifikan            

       18        18         50.00  Sedang           0.271  -                     

       19        19        -12.50  Sukar            0.013  -                     

       20        20         62.50  Sedang           0.491  Sangat Signifikan     

       21        21        -25.00  Sukar           -0.165  -                     

       22        22         37.50  Sedang           0.274  Signifikan            

       23        23          0.00  Sangat Sukar    -0.119  -                     

       24        24          0.00  Sangat Sukar    -0.106  -                     

       25        25         37.50  Sedang           0.293  Signifikan            

       26        26         62.50  Sedang           0.497  Sangat Signifikan     

       27        27         50.00  Sedang           0.369  Sangat Signifikan     

       28        28         50.00  Sedang           0.468  Sangat Signifikan     

       29        29         12.50  Sukar            0.201  -                     

       30        30         62.50  Sedang           0.385  Sangat Signifikan     

       31        31         12.50  Sangat Mudah     0.172  -                     

       32        32         50.00  Sedang           0.471  Sangat Signifikan     

       33        33         62.50  Sedang           0.372  Sangat Signifikan     

       34        34         12.50  Sangat Sukar     0.131  -                     

       35        35         50.00  Sedang           0.305  Signifikan            

       36        36         50.00  Sedang           0.480  Sangat Signifikan     

       37        37        -37.50  Sukar           -0.273  -                     

       38        38         25.00  Sukar            0.268  -                     

       39        39         25.00  Sedang           0.375  Sangat Signifikan     

       40        40         50.00  Sedang           0.408  Sangat Signifikan     

       41        41         25.00  Sangat Mudah     0.275  Signifikan            

       42        42         50.00  Sedang           0.480  Sangat Signifikan     

       43        43         50.00  Mudah            0.338  Signifikan            

       44        44         50.00  Sedang           0.388  Sangat Signifikan     

        45        45          0.00  Sukar           -0.022  -                     



 
 

 

 

Kisi-kisi Instrumen Tes 

Materi  : Sistem pertahanan tubuh 

Kelas/Semester : XI IPA/ Genap 

Standar Kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan atau penyakit 

yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi Pokok No. 

Soal 

Jenjang Kemampuan Kunci 

C1 C2 C3 C4 

Menjelaskan 

mekanisme 

pertahanan 

tubuh 

terhadap 

benda asing 

berupa 

antigen dan 

bibit 

penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan fungsi sistem 

kekebalan bagi tubuh 

Fungsi sistem kekebalan 

tubuh 
17 √    C 

- Mengidentifikasi komponen-

komponen sistem kekebalan 

tubuh nonspesifik dan spesifik 

- Menjelaskan mekanisme 

kekebalan tubuh nonspesifik 

dan spesifik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme kekebalan tubuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 √    D 

2  √   A 

10    √ C 

14 √    B 

15 √    B 

25  √   B 

5  √   D 

7    √ E 

9    √ D 

13  √   B 

18    √ D 

19  √   D 

20   √  C 

21    √ C 

L
am

p
iran

 7
 

 
 

 
 

8
3 

8
1 



 
 

 

 

 

 

  23    √ B 

24    √ C 

Menjelaskan jenis kekebalan 

tubuh  

Jenis kekebalan tubuh 

 

6 √    E 

11 √    E 

12  √   B 

22  √   E 

3 √    D 

Mengidentifikasi kelainan dan 

atau penyakit sistem kekebalan 

tubuh 

Kelainan dan atau penyakit 

sistem kekebalan tubuh 
4   √  A 

8   √  C 

16   √  C 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8

2
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Lampiran 8 

SOAL TES SISTEM IMUN 

Petunjuk Umum : 

1. Tulislah nama dan kelas kalian pada lembar jawab 

2. Berdoalah sebelum mengerjakan soal ulangan 

3. Kerjakanlah dahulu yang kalian anggap mudah 

4. Dilarang Mencontek ! 

5. Waktu mengerjakan soal 35 menit  

Pilihlah jawaban yang paling benar! 

1. Mikroba patogen yang akan masuk ke dalam tubuh akan menghadapi sistem 

pertahanan tubuh yang pertama, yaitu. . . 

a. sel-sel fagosit    d. kulit dan membran mukosa 

b. sel-sel darah putih   e. sel natural killer 

c. protein antimikroba  

2. HIV adalah virus penyebab penyakit AIDS yang dapat memicu respon 

kekebalan. Virus merupakan salah satu contoh dari… 

a. antigen    d. antidiuretik 

b. antibodi    e. antihistamin 

c. antibiotik  

3. 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   d. asma  

b. arthritis rheumatoid   e. lupus  

c. diabetes mellitus tipe 1 

4. Berikut ini yang merupakan gejala yang dialami oleh penderita penyakit lupus 

adalah…  

a. bercak merah menyerupai kupu-kupu, 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 

5. Berikut ini  ang 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  

6. Minuman yang paling baik untuk bayi adalah ASI karena didalamnya 

terdapat kolostrum yang dapat memberikan kekebalan kepada bayi. 

Kekebalan  ang didapatkan dari A I adalah…  

a. kekebalan aktif buatan   d. kekebalan pasif buatan  
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b. kekebalan aktif alami    e. kekebalan pasif alami  

c. kekebalan seluler   

7. Perhatikan grafik di bawah 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. 

d. respon kekebalan primer berlangsung saat terjadi serangan dari suatu 

antigen untuk pertama kalinya  

e. respon kekebalan sekunder dan respon kekebalan primer terjadi 

secara bersamaan   

8. Seorang siswa merasakan gatal-gatal dan pembengkakan pada kulitnya 

setelah mengkonsumsi seafood. Kemungkinan siswa tersebut mengalami 

gangguan sistem kekebalan ….. 

a. inflamasi    d. imunodefisiensi 

b. penyakit oportunistik   e. defisiensi imun congenital 

c. hipersensitivitas  

9. Perhatikan pernyataan berikut!   

1). Pseudopodia mengelilingi mikroba  

2). Sisa mikroba dikeluarkan melalui eksositosis  

3). Mikroba tertelan masuk ke dalam tubuh  

4). Mikroba dibunuh oleh enzim dalam fagolisosom  

5). Terbetuk vakuola yang mengandung mikroba  

6). Vakuola dan lisosom menyatu menjadi fagoliosom  

Urutan yang tepat dari mekanisme fagositosis adalah…  

a. 3-1-2-4-5-6    d. 3-1-5-6-4-2 

b. 3-1-2-4-6-5   e. 1-3-5-6-4-2 

c. 3-1-5-4-6-2 

10. 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  
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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.  

11. Pemberian vaksin jenis DPT pada saat imunisasi adalah agar tidak terjangkit 

pen akit…  

a. TBC    d. difteri 

b. kolera dan disentri   e. difteri, pertusis dan tetanus 

c. disentri, pertusis, dan tetanus  

12. Imunisasi terhadap campak atau polio termasuk ke dalam jenis…  

a. kekebalan tubuh aktif alami  

b. kekebalan tubuh aktif buatan  

c. kekebalan tubuh pasif  

d. kekebalan tubuh eksternal  

e. kekebalan tubuh internal  

13. Berikut ini merupakan gejala terjadinya inflamasi, kecuali… 

a. timbul panas 

b. timbul batuk dan kejang-kejang 

c. timbul warna kemerahan 

d. terjadinya pembengkakan 

e. timbul rasa sakit 

14. Jenis sel darah putih yang berfungsi untuk mengeluarkan histamin yang dapat 

menyebabkan reaksi inflamasi adalah… 

a. neutrofil    d. eosinofil 

b. basofil    e. monosit 

c. limfosit 

15. Fungsi sel   supresor adalah… 

a. membunuh patogen dan sel yang terinfeksi 

b. menghentikan respon imun tubuh 

c. meningkatkan respon imun tubuh 

d. mengaktivasi sel limfosit B 

e. mengaktifkan respon imun tubuh 

16. Salah satu obat mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit infeksi 

adalah antibiotik yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu. Fungsi 

antibiotik bagi organisme  ang menghasilkan sebenarn a adalah untuk… 

a. sumber makanan 

b. menghindari gangguan mikroba lain 

c. alat kompetisi agar dapat bertahan hidup 

d. perkembangbiakan 

e. sumber protein 
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17. Salah satu fungsi sistem imun bagi tubuh kita adalah… 

a. menyaring zat-zat kimia yang masuk dalam tubuh 

b. mempertahankan keseimbangan cairan tubuh 

c. menghancurkan sel kanker dan sel abnormal 

d. membunuh jaringan tubuh yang sehat 

e. menghancurkan patogen yang ada di udara 

18. Inflamasi merupakan salah satu respon kekebalan nonspesifik terhadap 

infeksi atau cedera. Mekanismen a secara berurutan adalah… 

a. cedera – konstriksi pembuluh darah – isolasi area cedera – fagositosis – 

regenerasi jaringan   

b. cedera – isolasi area cedera – fagositosis – vasodilatasi – regenerasi 

jaringan 

c. cedera – fagositosis – vasodilatasi – isolasi area cedera – regenerasi 

jaringan  

d. cedera – vasodilatasi – isolasi area cedera – fagositosis – regenerasi 

jaringan 

e. cedera – vasodilatasi – konstriksi pembuluh darah – fagositosis – 

regenerasi jaringan 

19. Antibodi dari ibu yang menembus plasenta dan dapat memberikan imunitas 

pada ba i  ang baru lahir adalah… 

a. IgA d. IgG 

b. IgD e. IgM 

c. IgE 

20. Epitop berasosiasi dengan bagian antibodi yang mana?  

a. situs pengikatan antibodi d. ekor antibodi 

b. di daerah konstan rantai-berat e. di daerah rantai-ringan 

c. di daerah variabel dari kombinasi rantai-berat dan rantai-ringan 

21. Molekul yang bertugas mengaktifkan limfosit B untuk mengikat antigen? 

a. immunoglobulin d. interferon 

b. antibodi e. antihistamin 

c. interleukin  

22. Vaksin dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut, kecuali… 

a. mikroorganisme yang dimatikan 

b. strain virus yang dilemahkan 

c. toksin yang dimodifikasi 

d. antigen hasil rekayasa genetika 

e. mikroflora alami pada tubuh 

23. Wahyu terkena cacar pada saat berumur 4 tahun, setelah sembuh  hingga 

sekarang  Wahyu tidak pernah terkena cacar lagi. Yang menyebabkan Wahyu 

tidak pernah terkena cacar  lagi adalah…. 

a. penyakit cacar hanya menyerang ketika system imun tubuh lemah 

terutama saat masih kecil 

b. tubuh telah membentuk antibodi untuk melawan virus cacar  

c. tubuh dewasa telah memiliki system antibodi yang kuat 

d. tubuh memiliki sel-sel fagosit yang lebih banyak serta kompleks 

e. Wahyu menjaga kesehatan tubuhnya dengan baik 
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24. Perhatikan tabel di bawah ini ! 
Pembeda Respon Kekebalan 

Humoral 

Respon Kekebalan 

Seluler 

Jenis mikroorganisme 

(antigen) 
1 2 

Respon  limfosit 
 Sel B 

 

Sel T 

Mekanisme efektor dan 

fungsinya 

Antibodi mencegah 

infeksi dan 

menyingkirkan 

antigen 

3 

 

Tabel di atas menunjukkan perbedaan respon kekebalan humoran dan seluler. 

lengkapilah angka 1, 2 dan 3 di atas secara berturut!  

a. mikroorganisme intraseluler – mikroorganisme ekstraseluler – sel T 

helper memusnahkan sel terinfeksi dan sumber infeksi 

b. mikroorganisme intraseluler – mikroorganisme ekstraseluler – sel T 

sitotoksik memusnahkan sel terinfeksi dan sumber infeksi 

c. mikroorganisme ekstraseluler – mikroorganisme intraseluler - sel T 

sitotoksik memusnahkan sel terinfeksi dan sumber infeksi 

d. mikroorganisme ekstraseluler – mikroorganisme intraseluler - sel T helper 

memusnahkan sel terinfeksi dan sumber infeksi 

e. mikroorganisme intraseluler – mikroorganisme ekstraseluler – antibodi 

memusnahkan sel terinfeksi dan sumber infeksi 

25. Suatu zat yang diproduksi sel yang terserang virus berfungsi untuk mencegah 

terjadin a replikasi virus adalah…. 

a. antibodi    d. sel fagosit 

b. interferon     e. histamin 

c. heparin 
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Lampiran 9 

Lembar Jawab Hasil Belajar Postest Kelas Eksperimen 
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Lampiran 10 

Lembar Jawab Hasil Belajar Postest Kelas Kontrol 
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Lampiran 11 

Rekapitulasi Hasil Belajar Kognitif  dan Ketuntasan Klasikal Kelas 

Eksperimen Dan Kontrol 

 

 

#Ketuntasan klasikal kelas 

eksperimen: 

KKM    : 76 

Jumlah siswa yang tuntas : 22 

Jumlah seluruh siswa  : 26 

 

 
 

K= (22/26) x 100% 

K= 84,61% 

 

 

#Ketuntasan klasikal kelas kontrol: 

KKM    : 76 

Jumlah siswa yang tuntas : 0 

Jumlah seluruh siswa  : 27 

 

 
 

K= (0/27) x 100% 

K= 0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Siswa Postest Kode Siswa Postest 

1 E-1 80 K-1 72 

2 E-2 84 K-2 60 

3 E-3 76 K-3 64 

4 E-4 84 K-4 68 

5 E-5 88 K-5 72 

6 E-6 84 K-6 68 

7 E-7 80 K-7 60 

8 E-8 88 K-8 54 

9 E-9 72 K-9 56 

10 E-10 88 K-10 68 

11 E-11 84 K-11 68 

12 E-12 76 K-12 60 

13 E-13 76 K-13 68 

14 E-14 84 K-14 68 

15 E-15 80 K-15 64 

16 E-16 60 K-16 72 

17 E-17 68 K-17 68 

18 E-18 80 K-18 72 

19 E-19 76 K-19 68 

20 E-20 68 K-20 60 

21 E-21 80 K-21 72 

22 E-22 80 K-22 72 

23 E-23 84 K-23 72 

24 E-24 80 K-24 68 

25 E-25 80 K-25 72 

26 E-26 84 K-26 72 

27 - - K-27 64 

 

Terendah 60 Terendah 54 

Tertinggi 88 Tertinggi 872 

Rata-rata 79.38 Rata-rata 66.74 
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Lampiran 12 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji N-Gain Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa Pretest Postest 
post-

pre 

max-

pre 
N-gain Kriteria 

1 E-1 40 80 40 60 0.67 Sedang 

2 E-2 40 84 44 60 0.73 Tinggi 

3 E-3 40 76 36 60 0.60 Sedang 

4 E-4 36 84 48 64 0.75 Tinggi 

5 E-5 36 88 52 64 0.81 Tinggi 

6 E-6 40 84 44 60 0.73 Tinggi 

7 E-7 44 80 36 56 0.64 Sedang 

8 E-8 20 88 68 80 0.85 Tinggi 

9 E-9 40 72 32 60 0.53 Sedang 

10 E-10 36 88 52 64 0.81 Tinggi 

11 E-11 44 84 40 56 0.71 Tinggi 

12 E-12 24 76 52 76 0.68 Sedang 

13 E-13 36 76 40 64 0.63 Sedang 

14 E-14 36 84 48 64 0.75 Tinggi 

15 E-15 32 80 48 68 0.71 Tinggi 

16 E-16 40 60 20 60 0.33 Sedang 

17 E-17 44 68 24 56 0.43 Sedang 

18 E-18 40 80 40 60 0.67 Sedang 

19 E-19 48 76 28 52 0.54 Sedang 

20 E-20 44 68 24 56 0.43 Sedang 

21 E-21 20 80 60 80 0.75 Tinggi 

22 E-22 36 80 44 64 0.69 Sedang 

23 E-23 40 84 44 60 0.73 Tinggi 

24 E-24 40 80 40 60 0.67 Sedang 

25 E-25 36 80 44 64 0.69 Sedang 

26 E-26 40 84 44 60 0.73 Tinggi 

 
rata-rata 37.38 79.38 42.00 62.62 0.67 Sedang 
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Lampiran 13 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji N-Gain Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa Pretest Postest 
post-

pre 

max-

pre 
N-gain Kriteria 

1 K-1 28 72 44 72 0.61 Sedang 

2 K-2 24 60 36 76 0.47 Sedang 

3 K-3 12 64 52 88 0.59 Sedang 

4 K-4 32 68 36 68 0.53 Sedang 

5 K-5 16 72 56 84 0.67 Sedang 

6 K-6 28 68 40 72 0.56 Sedang 

7 K-7 16 60 44 84 0.52 Sedang 

8 K-8 28 54 26 72 0.36 Sedang 

9 K-9 16 56 40 84 0.48 Sedang 

10 K-10 28 68 40 72 0.56 Sedang 

11 K-11 20 68 48 80 0.60 Sedang 

12 K-12 20 60 40 80 0.50 Sedang 

13 K-13 36 68 32 64 0.50 Sedang 

14 K-14 36 68 32 64 0.50 Sedang 

15 K-15 36 64 28 64 0.44 Sedang 

16 K-16 28 72 44 72 0.61 Sedang 

17 K-17 36 68 32 64 0.50 Sedang 

18 K-18 24 72 48 76 0.63 Sedang 

19 K-19 32 68 36 68 0.53 Sedang 

20 K-20 24 60 36 76 0.47 Sedang 

21 K-21 36 72 36 64 0.56 Sedang 

22 K-22 44 72 28 56 0.50 Sedang 

23 K-23 32 72 40 68 0.59 Sedang 

24 K-24 24 68 44 76 0.58 Sedang 

25 K-25 16 72 56 84 0.67 Sedang 

26 K-26 28 72 44 72 0.61 Sedang 

27 K-27 28 64 36 72 0.50 Sedang 

 
rata-rata 26.94 66.74 39.78 73.04 0.54 Sedang 
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Lampiran 14 

Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Siswa  
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Lampiran 15 

Hasil Laporan Observasi Siswa Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

Lampiran 16 

Hasil Laporan Observasi Siswa Kelas Kontrol 
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Lampiran 17 

Rekapitulasi Hasil Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas Eksperimen  

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Nama 

Siswa 

Skor Keterampilan Proses Sains 
Total 

Skor Mengajukan 

Pertanyaan 

Menyusun 

Hipotesis 

Mengobservasi & 

Mengklasifikasi 

Menginter-

pretasi data 

Menarik 

Kesimpulan 

Mengkomu

-nikasikan 

1 E-1 4 1 4 3 4 3 19 

2 E-2 4 4 4 4 4 2 22 

3 E-3 4 4 4 4 4 3 23 

4 E-4 4 4 4 4 4 4 24 

5 E-5 4 4 4 4 4 4 24 

6 E-6 4 4 4 4 4 2 22 

7 E-7 4 4 4 4 4 3 23 

8 E-8 4 4 3 1 4 4 20 

9 E-9 4 4 4 4 4 1 21 

10 E-10 4 4 4 4 4 4 24 

11 E-11 4 4 4 4 4 3 23 

12 E-12 4 4 4 4 4 2 22 

13 E-13 4 1 4 3 4 2 18 

14 E-14 4 4 4 4 4 3 23 

15 E-15 4 1 4 3 4 3 19 

16 E-16 4 1 4 3 4 1 17 

17 E-17 4 4 3 1 4 1 17 

18 E-18 4 4 4 4 4 2 22 

19 E-19 4 4 4 4 4 2 22 

20 E-20 4 1 4 3 4 1 17 

21 E-21 4 4 4 4 4 3 23 

22 E-22 4 4 3 1 4 2 18 

23 E-23 4 4 4 4 4 3 23 

24 E-24 4 4 3 1 4 3 19 

25 E-25 4 4 3 1 4 2 18 

26 E-26 4 4 3 1 4 3 19 

Rata-rata 4 3,4 3,8 3,1 4 2,5 20,8 
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Lampiran 18 

Rekapitulasi Hasil Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Nama 

Siswa 

Skor Keterampilan Proses Sains Tot

al 

Sko

r 

Mengajukan 

Pertanyaan 

Menyusun 

Hipotesis 

Mengobservasi & 

Mengklasifikasi 

Menginter-

pretasi data 

Menarik 

Kesimpulan 

Mengkomu

-nikasikan 

1 K-1 4 4 3 1 2 4 18 

2 K-2 2 4 3 1 2 3 15 

3 K-3 4 4 3 1 2 3 17 

4 K-4 4 4 3 1 2 4 18 

5 K-5 4 4 3 1 2 4 18 

6 K-6 2 4 2 1 2 3 14 

7 K-7 2 4 3 1 2 2 14 

8 K-8 2 4 3 1 2 3 15 

9 K-9 4 4 3 1 2 3 17 

10 K-10 4 4 3 1 2 3 17 

11 K-11 2 4 2 1 2 4 15 

12 K-12 4 4 3 1 2 4 18 

13 K-13 4 4 3 1 2 3 17 

14 K-14 4 4 3 1 2 3 17 

15 K-15 4 4 3 1 2 2 16 

16 K-16 4 4 3 1 2 4 18 

17 K-17 2 4 2 1 2 4 15 

18 K-18 4 4 3 1 2 4 18 

19 K-19 2 4 2 1 2 4 15 

20 K-20 2 4 3 1 2 4 16 

21 K-21 2 4 3 1 2 4 16 

22 K-22 4 4 3 1 2 4 18 

23 K-23 2 4 2 1 2 3 14 

24 K-24 4 4 3 1 2 4 18 

25 K-25 2 4 2 1 2 3 14 

26 K-26 4 4 3 1 2 4 18 

27 K-27 4 4 3 1 2 3 17 

Rata-rata 3,2 4 2,8 1 2 3,4 16,4 
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Lampiran 19 

Petunjuk Membuat Mind Mapp 

a. Menentukan topik utama yang akan 

dibuat, biasanya judul materi kemudian 

meletakkan ditengah kertas serta 

diusahakan dalam bentuk gambar. 

 

 

b. Membuat Basic Ordering Ideas- BOIs 

untuk topik utama. BOIs biasanya adalah 

sub bab dari buku yang akan dipelajari.  

 

 

 

c. Melengkapi setiap BOIs dengan 

cabang-cabang yang berisi data-data 

pendukung yang terkait.  

 

 

 

d. Melengkapi setiap cabang dengan 

gambar, symbol, kode, daftar, grafik atau 

garis penghubung bila ada BOIs yang 

saling berkaitan. 
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Aturan yang harus diikuti: 

1. Kertas : polos dengan ukuran minimal A4 dan paling baik ukuran A3 

dengan orientasi landscape. Central Topic/ topic utama diletakkan di tengah-

tengah kertas lebih bagus berupa gambar. 

2. Garis : lebih tebal untuk BOIs dan selanjutnya semakin menjauh dari pusat 

garis akan semakin tipis. Garis harus melengkung dengan panjang yang sama 

dengan panjang kata atau gambar yang terletak di atasnya. Seluruh garis harus 

tersambung ke pusat. 

3. Kata : menggunakan kata kunci dan hanya satu kata untuk satu garis. 

4. Gambar : gunakan sebanyak mungkin gambar, kode, atau simbol karena lebih 

menarik serta mudah untuk diingat dan dipahami. 

5. Warna : gunakan minimal 3 warna dan lebih baik 5 – 6 warna. Warna 

berbeda untuk setiap BOIs dan warna cabang harus mengikuti warna BOIs. 

6. Struktur : Bois umumnya terdiri dari 2-7 buah yang disusun sesuai dengan 

arah jarum jam di mulai dari jam 1. 
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Lampiran 20 

Rekapitulasi Hasil Mind Map Kelas Eksperimen 

  

No 
Kode 

Siswa 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
Nilai Isi Pembuatan 

garis 

Variasi gambar 

atau simbol 

Variasi 

warna 

Kerapihan 

1 E-1 4 4 4 3 4 19 95 

2 E-2 4 3 1 3 4 15 75 

3 E-3 4 4 4 3 4 19 95 

4 E-4 3 4 2 4 4 17 85 

5 E-5 4 3 1 3 4 15 75 

6 E-6 3 4 2 4 4 17 85 

7 E-7 3 3 1 4 4 17 85 

8 E-8 3 4 4 4 2 17 85 

9 E-9 3 4 4 4 2 17 85 

10 E-10 4 3 1 3 4 15 75 

11 E-11 4 4 4 3 4 19 95 

12 E-12 3 3 1 4 4 17 85 

13 E-13 3 3 1 4 4 17 85 

14 E-14 4 4 4 3 4 19 95 

15 E-15 3 3 1 4 4 17 85 

16 E-16 3 4 2 4 4 17 85 

17 E-17 3 4 4 4 2 17 85 

18 E-18 4 3 1 3 4 15 75 

19 E-19 3 4 2 4 4 17 85 

20 E-20 3 4 4 4 2 17 85 

21 E-21 4 3 1 3 4 15 75 

22 E-22 3 3 1 4 4 17 85 

23 E-23 4 4 4 3 4 19 95 

24 E-24 4 4 4 3 4 19 95 

25 E-25 3 3 1 4 4 17 85 

26 E-26 3 4 2 4 4 17 85 

Rata-rata 3,4 3,6 2,3 3,6 3,7 17,1 85.4 
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Lampiran 21 

Lembar Penilaian Mind Map Kelas Kontrol  

 

 

 

 

 

No 
Kode 

Siswa 

Aspek yang dinilai 
Total 

Skor 
Nilai Isi Pembuatan 

garis 

Variasi gambar 

atau simbol 

Variasi 

warna 

Kerapihan 

1 K-1 3 4 1 4 3 15 75 

2 K-2 3 4 3 4 3 17 85 

3 K-3 3 4 3 4 2 16 80 

4 K-4 3 4 1 4 3 15 75 

5 K-5 3 4 1 4 3 15 75 

6 K-6 3 4 3 4 2 16 80 

7 K-7 3 4 3 4 3 17 85 

8 K-8 3 4 3 4 3 17 85 

9 K-9 3 2 1 4 3 13 65 

10 K-10 3 4 3 4 2 16 80 

11 K-11 3 4 3 4 2 16 80 

12 K-12 3 4 1 4 3 15 75 

13 K-13 3 2 1 4 3 13 65 

14 K-14 3 4 3 4 2 16 80 

15 K-15 3 2 1 4 3 13 65 

16 K-16 3 2 1 4 3 13 65 

17 K-17 3 4 3 4 2 16 80 

18 K-18 3 4 1 4 3 15 75 

19 K-19 3 4 3 4 2 16 80 

20 K-20 3 4 3 4 3 17 85 

21 K-21 3 4 3 4 3 17 85 

22 K-22 3 2 1 4 3 13 65 

23 K-23 3 4 3 4 2 16 80 

24 K-24 3 4 3 4 2 16 80 

25 K-25 3 4 3 4 2 16 80 

26 K-26 3 4 3 4 2 16 80 

27 K-27 3 2 1 4 3 13 65 

Rata-rata 3 3,6 2,2 4 2,6 15,3 76,7 
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RUBRIK PENILAIAN MIND MAP 

No Aspek yang dinilai Kriteria penilaian Skor 

A Isi/konten a. Lengkap, runtut, pengelompokkan benar 

b. Lengkap, runtut, pengelompokkan kurang benar 

c. Lengkap, tidak runtut, dan pengelompokkan tidak benar  

d. Tidak lengkap, tidak runtut, dan pengelompokkan tidak 

benar 

4 

3 

2 

1 

B Pembuatan garis  a. Lebih tebal untuk BOIs dan selanjutnya semakin 

menjauh dari pusat garis akan semakin tipis, BOIs 

disusun searah jarum jam, setiap garis terdapat satu kata. 

b. Lebih tebal untuk BOIs dan selanjutnya semakin 

menjauh dari pusat garis akan semakin tipis, BOIs 

disusun searah jarum jam, setiap garis terdapat lebih dari 

satu kata. 

c. BOIs dekat pusat dan selanjutnya semakin menjauh dari 

pusat garis memiliki tebal yang sama, BOIs disusun 

searah jarum jam, setiap garis terdapat lebih dari satu 

kata.  

d. BOIs dekat pusat dan selanjutnya semakin menjauh dari 

pusat garis memiliki tebal yang sama, BOIs tidak disusun 

searah jarum jam, setiap garis terdapat lebih dari satu 

kata.  

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

C Variasi gambar dan 

simbol yang 

digunakan 

a. Menggunakan gambar atau simbol yang sesuai dengan 

topik, ada beberapa simbol tambahan 

b. Menggunakan gambar atau simbol yang sesuai dengan 

topik, tidak ada simbol tambahan 

c. Menggunakan gambar atau simbol yang tidak sesuai 

dengan topik 

d. Tidak menggunakan gambar atau simbol 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

D Penggunaan variasi 

warna 

a. Menggunakan minimal 3 warna, warna berbeda untuk 

setiap BOIs, warna cabang mengikuti warna BOIs. 

b. Menggunakan minimal 3 warna, warna berbeda untuk 

setiap BOIs, warna cabang tidak mengikuti warna BOIs. 

c. Menggunakan 2 warna, warna cabang mengikuti warna 

BOIs. 

d. Semua menggunakan satu warna 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

E Kerapihan a. Rapi, menarik, bersih 

b. Rapi, kurang menarik, bersih 

c. Kurang rapi, kurang menarik, tidak bersih 

d. Tidak rapi, tidak menarik, tidak bersih 

4 

3 

2 

1 
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Lampiran 22 

Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas 

NEW FILE. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=ipa2 ipa5 

  /MISSING ANALYSIS.k 

 

NPar Tests 
 

[DataSet1]  
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ipa2 ipa5 

N 26 27 

Normal Parameters
a
 Mean  79.3846 66.7407 

Std. Deviation 6.66379 5.35359 

Most Extreme Differences Absolute .229 .260 

Positive .129 .163 

Negative -.229 -.260 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.168 1.349 

Asymp. Sig. (2-tailed) .131 .052 

a. Test distribution is Normal.   

 

 

 



 
 

 

Rekapitulasi Hasil Uji T Posttest Siswa 

T-TEST GROUPS=kelas(2 5) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=post 

  /CRITERIA=CI(.9500). 

 

T-Test 

[DataSet0]  

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post 2 26 79.3846 6.66379 1.30688 

5 27 66.7407 5.35359 1.03030 

 

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 

post Equal variances 
assumed 

.236 .629 7.629 51 .000 12.64387 1.65728 9.31675 15.97100 

Equal variances 
not assumed 

  
7.598 47.930 .000 12.64387 1.66417 9.29772 15.99003 

L
am

p
iran

 2
3

 

 

1
0
5
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Lampiran 24 

Rekapitulasi Hasil Uji Korelasi Data Mind Map, Keterampilan Proses Sains 

Siswa dan Nilai Postest 

 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=post kps 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 [DataSet0]  

 

Correlations 

  post kps 

post Pearson Correlation 1 .610
**
 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 26 26 

kps Pearson Correlation .610
**
 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 26 26 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=post mm 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

[DataSet0]  

 

Correlations 

  post mm 

post Pearson Correlation 1 -.103 

Sig. (2-tailed)  .616 

N 26 26 

mm Pearson Correlation -.103 1 

Sig. (2-tailed) .616  

N 26 26 
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Lampiran 25 

Rekapitulasi Hasil Uji Regresi Data Mind Map, Keterampilan Proses Sains 

Siswa dan Nilai Postest 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT postest 

  /METHOD=ENTER mind_map KPS 

  /PARTIALPLOT ALL. 
 

Regression 

[DataSet0]  

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Posttest 79.3846 6.66379 26 

mind_map 85.3846 6.62164 26 

KPS 87.0962 10.05984 26 

 

Correlations 

  postest mind_map KPS 

Pearson Correlation postest 1.000 -.103 .610 

mind_map -.103 1.000 -.139 

KPS .610 -.139 1.000 

Sig. (1-tailed) postest . .308 .000 

mind_map .308 . .250 

KPS .000 .250 . 

N postest 26 26 26 

mind_map 26 26 26 

KPS 26 26 26 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 KPS, mind_map
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: postest  
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Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .610
a
 .372 .317 5.50610 

a. Predictors: (Constant), KPS, mind_map  

b. Dependent Variable: postest  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 412.860 2 206.430 6.809 .005
a
 

Residual 697.294 23 30.317   

Total 1110.154 25    

a. Predictors: (Constant), KPS, mind_map    

b. Dependent Variable: postest     

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 46.006 18.377  2.503 .020 

mind_map -.019 .168 -.019 -.114 .910 

KPS .402 .111 .607 3.637 .001 

a. Dependent Variable: postest    

 

Berdasarkan uji t parsial di atas diperoleh nilai signifikansi mind map 

terhadap posttest sebesar 0,910, dan nilai signifikansi keterampilan proses sains 

terhadap posttest sebesar 0,001. Dikatakan signifikan jika nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05, dan tidak signifikan jika lebih dari 0,05. Oleh karena mind 

mapping memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan mind 

mapping tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posttest. Keterampilan 

proses sains memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa keterampilan proses sains memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

posttest. 

Koefisien regresi bertujuan untuk membuat persamaan regresi. 

Berdasarkan hasil di atas maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut. 

Y= a + b1x1 + b2x2 

Y= 46,006 – 0,019 x1 + 0,402 x2 
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Keterangan: 

46,006 = apabila nilai mind mapping dan keterampilan proses sama 

dengan nol (tidak ada perubahan), maka nilai posttest siswa sebesar 

46,006. 

0,019 x1 = apabila nilai mind mapping meningkat sebesar 1 satuan, maka 

nilai posttest siswa akan menurun sebesar 0,019. 

0,402 x2 = apabila nilai keterampilan proses sains meningkat 1 satuan maka 

akan menambah nilai posttest sebesar 0,402. 

Nilai beta menunjukkan variabel X mana yang paling dominan 

mempengaruhi variabel Y. Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai beta mind 

map sebesar -0,019 dan beta keterampilan proses sains sebesar 0,607, oleh 

karena nilai beta keterampilan proses sains lebih besar dari mind map, maka 

dapat dinyatakan keterampilan proses sains yang paling mempengaruhi 

posttest. 
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Lampiran 26 

Angket Tanggapan Siswa 
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Lampiran 27 

Angket Tanggapan Guru 
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Lampiran 28 

Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. SMA Negeri Sumpiuh Gambar 2. Puskesmas 1 Sumpiuh 

Gambar 3. Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Gambar 4. Siswa membuat mind map 

Gambar 5. Siswa sedang observasi tentang 

vaksinasi dengan petugas puskesmas 

Gambar 6. Siswa mempresentasikan hasil 

observasi 
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Lampiran 29 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 30 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

 

 




