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MOTTO  

 

  What you test is what you Get (Jacob) 

 What you get is what you Asses (Mulyasa) 

 Jika belajar bermanfaat, maka mengases bermanfaat (NN) dalam arti lain 

yaitu jika kita menginginkan siswa untuk menganalisis, interpretasi, sintesis, 

dan evaluasi informasi, maka kita harus mengasses keterampilan ini dalam 

suatu konten bermakna 
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ABSTRAK 

 
 

Widyastuti, A. N. 2015. Penerapan Asessmen Alternatif pada Strategi Jelajah 

Alam Sekitar untuk Pembelajaran Materi Sistem Reproduksi di SMA. Skripsi, 

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama 

Dr. Saiful Ridlo, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Prof. Dr. Sri Mulyani 

E.S, M.Pd. 

 

 Proses belajar yang diharapkan dari kurikulum ini bukan sekedar 

membahas materi dalam buku-buku pelajaran atau menginformasikan 

pengetahuan kepada siswa, melainkan menekankan pada pemberian pengalaman 

secara langsung kepada siswa untuk memahami gejala yang terjadi. Kegiatan 

belajar mengajar yang diciptakan merupakan pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik. Dalam proses pembelajaran biologi, siswa masih kurang berminat 

mempelajari materi karena banyak hal yang harus dihafal. Berdasarkan hasil 

observasi pada mata pelajaran biologi kelas X di SMA Negeri 3 PATI 

menunjukkan hasil belajar siswa masih rendah. Hal ini dapat diketahui  dari hasil 

ujian tengah semester gasal, KKM yang ditetapkan  disekolah tersebut sebesar 70, 

sementara nilai siswa yang mencapai lebih dari 70 baru sebesar 70 % sehingga 

jumlah siswa yang belum tuntas pada Ujian tengah semester ganjil masih sebesar 

30%.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas  proses pembelajaran 

materi sistem reproduksi menggunakan strategi jelajah alam sekitar dimana 

diterapkan asessmen alternatif di dalamnya.  

 Penelitian ini merupakan penelitian Pre test – Post test One Group Design 

sedangkan desain pada penelitian  ini hanya melibatkan satu kelompok tanpa 

kelompok pembanding. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XI SMA Negeri 3 Pati, dengan sampelnya yaitu kelas XI MIA 2 dan XI MIA 3 

sebagai kelompok eksperimen. Sampel diambil dengan teknik cluster random 

sampling dengan memperhatikan ciri-ciri relatif yang dimiliki kelas tersebut, yaitu 

siswa mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama dan pembagian 

kelas bukan berdasarkan rangking (tidak ada kelas unggulan) sehingga siswa 

sudah tersebar secara acak pada kelas yang telah ditentukan.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada tiga ranah 

penilaian sudah memenuhi kriteria yaitu ≥ 75% berada diatas KKM yang sudah 

ditentukan. Jumlah siswa yang berada diatas KKM pada nilai ranah kognitif 

sebanyak 71 siswa, pada ranah afektif sebanyak 68 siswa dengan sikap baik 

sedangkan untuk ranah psikomotorik yang diatas KKM sebanyak 65 siswa. Hasil 

ini sudah sesuai dengan target penelitian, berdasarkan nilai peningkatan relatif 

dinyatakan bahwa nilai g < 0,7 atau berada pada angka 0,69 yang menunjukkan 

bahwa peningkatan nilai hasil belajar berada pada kriteria sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan asessmen alternatif pada jelajah alam sekitar 

efektif digunakan terhadap proses pembelajaran. 

  

Kata Kunci: Asessmen Alternatif, Hasil Belajar, Jelajah Alam Sekitar 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Berlakunya Kurikulum 2013 di sekolah, membawa konsekuensi logis pada 

upaya proses pembelajaran biologi. Kurikulum 2013 sudah diterapkan selama 4 

semester karena SMA negeri 3 Pati merupakan percontohan pelaksanaan 

kurikulum baru.  Proses belajar yang diharapkan dari kurikulum ini bukan sekedar 

membahas materi dalam buku-buku pelajaran atau menginformasikan 

pengetahuan kepada siswa, melainkan menekankan pada pemberian pengalaman 

secara langsung kepada siswa untuk memahami gejala yang terjadi. Kegiatan 

belajar mengajar yang diciptakan merupakan pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik.  

 Pada ruang lingkup pendidikan, salah satu komponen inti yang terpenting 

adalah proses dari pembelajaran. Proses pembelajaran yang diharapkan terjadi 

adalah suatu proses yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara 

menyeluruh dan terpadu (Putri & Neviyarni, 2013). 

Menurut Djamarah & Zain (2006), proses belajar mengajar yang 

dilaksanakan  di kelas umumnya hanya  mengemukakan  konsep-konsep sehingga 

siswa kurang mengenal lingkungan sekitar. Proses belajar mengajar yang banyak 

dilakukan adalah dengan metode ceramah. Metode ceramah merupakan cara 

menyampaikan materi kepada siswa yang dilakukan secara lisan. Metode ceramah 
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memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari ceramah antara lain, guru 

mudah menguasai kelas, mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas, dapat 

diikuti oleh sejumlah siswa yang besar, mudah mempersiapkan dan 

melaksanakannya, guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. Sedangkan 

kelemahan dari metode ceramah antara lain mudah menjadi verbalisme 

(pengertian dalam kata-kata), bila selalu digunakan terlalu lama dan 

membosankan, menyebabkan siswa menjadi pasif dan bosan, padatnya materi 

membuat siswa kurang menguasai pelajaran terkadang materi yang diperoleh 

mudah terlupakan, siswa cenderung menghafal dan kurang berkreatifitas. Oleh 

karena itu, metode ceramah perlu dikurangi dan harus ada metode-metode baru 

yang akan menjadikan siswa jauh lebih aktif dan kreatif untuk menerima pelajaran 

yang ada. 

 Dinamika pendidikan saat ini telah berubah dari pembelajaran yang 

berpusat pada guru (teacher centered learning) menjadi pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered learning). Dengan berubahnya dinamika 

pendidikan ini maka  para pengajar dituntut agar selalu mengadakan inovasi-

inovasi dalam melaksanakan pembelajaran secara terus menerus 

berkesinambungan, mereka juga harus merancang sebuah model pembelajaran 

yang menuntut siswa lebih aktif. Jadi dengan kondisi saat ini maka dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak lagi didominasi oleh guru tetapi lebih 

berpusat pada siswa. 

  Mata pelajaran biologi pada sekolah menengah atas (SMA) diajarkan 

untuk membekali siswa mengerti dan dekat dengan alam. Semua aspek yang 
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diajarkan di dalam materi berupa teori tentang tumbuhan, hewan, dan manusia 

sehingga seluruh pembahasannya adalah berbagai persoalan tentang kehidupan. 

Menurut Djohar, sebagaimana dikutip oleh Marianti (2006), mencermati kekhasan 

yang ada pada biologi maka memberikan implikasi terhadap  model dan strategi 

yang memberi ciri dan dasar kerja dalam pengembangan konsepnya. Hal ini 

menimbulkan konsekuensi bagi pola pembelajarannya. Objek biologi adalah 

fenomena nyata sehingga cara-cara eksploratif adalah cara yang tepat untuk 

mempelajarinya.  

 Berdasarkan hasil observasi pada mata pelajaran biologi kelas X di SMA 

Negeri 3 Pati menunjukkan hasil belajar siswa masih rendah. Hal ini dapat 

diketahui  dari hasil ujian tengah semester gasal, KKM yang ditetapkan  di 

sekolah tersebut sebesar 70, sementara nilai siswa yang mencapai lebih dari 70 

baru sebesar 70 % sehingga jumlah siswa yang belum tuntas pada Ujian tengah 

semester ganjil masih sebesar 30%. Banyak faktor yang menjadi penyebab 

rendahnya hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran biologi, diantaranya yaitu 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru, hal ini dikarenakan masih banyak 

guru yang tidak mau mengembangkan metode belajar yang kreatif. Aktivitas 

siswa yang masih dibatasi pada ruang kelas saja, padahal lingkungan SMA sangat 

asri dan beragam untuk dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan aktivitas 

yang menggunakan lingkungan sekitar untuk proses pembelajaran / penggunaan 

jelajah alam sekitar sehingga aktifitas siswa yang masih jauh dari jangkauan untuk 

dilibatkan dalam proses pembelajaran. 
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 Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan inovasi dalam 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berperan aktif dan inovatif 

dalam pembelajaran sehingga hasil belajar dan aktivitas siswa sesuai dengan yang 

diharapkan.  Strategi JAS adalah strategi pembelajaran yang memanfaatkan 

lingkungan alam sekitar kehidupan peserta didik, baik lingkungan fisik, sosial, 

teknologi maupun budaya sebagai objek belajar biologi yang fenomenanya 

dipelajari melalui kerja ilmiah (Marianti & Kartijono, 2005). Menurut Ridlo 

sebagaimana dikutip oleh Marianti (2006), yang menjadi ciri dalam kegiatan 

pembelajaran dengan strategi JAS adalah selalu dikaitkan alam sekitar secara 

langsung maupun tidak langsung yaitu dengan menggunakan media. Ciri kedua 

adalah selalu ada kegiatan berupa peramalan (prediksi), pengamatan, dan 

penjelasan. Ciri ketiga adalah ada laporan untuk dikomunikasikan baik secara 

lisan, tulisan, gambar, foto atau audiovisual.  

Strategi jelajah alam sekitar merupakan salah satu alternatif strategi yang 

dapat diterapkan pada proses pembelajaran IPA. Strategi JAS tersebut 

memfokuskan pada keadaan siswa yang sangat berperan besar sebagai subyek 

pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan strategi jelajah alam sekitar 

memiliki ciri-ciri antara lain konstruktivisme, proses sains, eksplorasi, masyarakat 

belajar (learning community), bioedutaiment, dan asessmen autentik (Mulyani et 

al., 2008) dengan adanya karakteristik terhadap metode tersebut maka dapat 

diterapkan pada proses pembelajaran materi Sistem Reproduksi pada Manusia. 

Penerapan metode tersebut diharapkan akan memberikan pengalaman lain di alam 

untuk mempermudah pemahaman siswa dalam menangkap materi sesuai dengan 
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penggunaan penilaian di dalam kurikulum 2013 yaitu penilaian autentik atau 

penilaian secara langsung.  

 Pembelajaran dengan strategi jelajah alam sekitar memerlukan asessmen 

alternatif untuk mengembangkan proses sains yang dimiliki khususnya pada 

materi Sistem Reproduksi Manusia untuk menjadikan proses pembelajaran ini 

jauh lebih efektif dan menarik siswa sehingga memori siswa akan jauh lebih 

mudah untuk menangkap dan menyimpannya. Dengan kata lain bahwa tidak 

semua hal yang dilakukan oleh siswa dapat ternilai dengan menggunakan 

asessmen tradisional saja. Salah satu contohnya yaitu kinerja siswa dalam 

melaksanakan praktikum dan keaktifan siswa dalam mengikuti diskusi. Hal 

tersebut juga sangat penting untuk dinilai dalam setiap proses pembelajaran. 

 Oleh karena itu, dengan adanya asessmen alternatif yang memberikan “tugas 

kaya” akan memudahkan guru dalam menilai semua aspek dalam pembelajaran. 

Kemudian dengan melaksanakan asessmen akan dapat menilai hasil belajar secara 

lengkap. Asessmen alternatif diperlukan untuk menilai kemampuan siswa dengan 

hasil belajar siswa secara kontinyu. Berdasarkan kendala tersebut untuk selalu 

mengembangkan kurikulum, akan diterapkan suatu asessmen alternatif dengan 

“tugas kaya” yang digunakan sebagai alat ukur proses belajar yang dimanfaatkan 

untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa Oleh karena itu, timbul keinginan 

untuk mencoba menerapkan asessmen alternatif pada strategi jelajah alam sekitar 

pada proses pembelajaran materi sistem reproduksi manusia di SMA. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Permasalahan yang dihadapi oleh sekolah bahwa pelaksanaan 

pembelajaran belum sesuai dengan kurikulum 2013 maka dari itu perlu suatu 

solusi yang akan membawa dampak positif untuk kemajuannya. Hasil observasi 

tersebut didapatkan ada beberapa hal yang membuat hasil belajar siswa yang 

kurang memuaskan dengan hanya memperoleh 70 % siswa yang mencapai KKM 

yaitu. 

1.2.1 Kurang bervariasinya metode yang digunakan oleh guru 

 Dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut, guru tidak 

memberikan metode yang berganti-ganti sehingga siswa merasa bosan 

dengan pembelajaran. Belajar biologi dianggap sebagai pembelajaran yang 

hanya menghafal saja sehingga siswa merasa jenuh untuk mengeksplor 

kemampuan diri. 

1.2.2 Penilaian hasil belajar yang kurang kompleks 

 Proses pembelajaran yang kurang bervariasi berdampak dengan 

adanya hasil belajar yang kurang sempurna. Hal tersebut terjadi karena 

guru tidak menjalankan semua yang ada di silabus untuk proses 

pembelajarannya. Guru hanya mengambil sebagian kecil dari indikator di 

silabus karena dianggap itu sudah mewakili untuk menilai semua aspek 

yang ada. Hal ini tentunya kurang sesuai dengan permendikbud 59 tahun 

2014 yang menjadikan silabus sebagai indikator untuk membuat 

rancangan proses pembelajaran dan penilaian diri siswa. 

1.2.3 Kurangnya penggunaan lingkungan sekolah untuk media pembelajaran 
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 Berawal dari guru yang kurang mengembangkan metode 

pembelajaran membuat banyak unsur penting disekolah yang tidak 

dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh penggunaan laboratorium dan 

adanya lingkungan yang bisa dijadikan sumber pembelajaran sehingga 

nantinya akan memberikan pengalaman langsung siswa dalam menerima 

proses pembelajaran. 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ditemukan di lingkungan 

sekolah tersebut maka perlu adanya suatu metode untuk memperbaiki 

permasalahan yang ada karena berdasarkan masalah tersebut maka hasil belajar 

siswa yang sangat komplek tidak semua bisa dinilai dengan asessmen tradisional. 

Hasil belajar siswa harus dinilai dengan mengintegrasikan semua aspek baik 

aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik yang nantinya akan 

menjadikan peningkatan hasil belajar siswa. Cara tersebut akan ditempuh dengan 

menerapkan asessmen alternatif dengan menggunakan “tugas kaya” yang akan 

membuat siswa jauh lebih terlibat di dalam proses pembelajaran.   

1.3 Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian ini, penerapan asessmen alternatif yang akan diuji 

tingkat efektifitasnya yaitu berupa tugas-tugas yang telah digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran sebelumya yaitu berupa portofolio, observasi dan 

proyek. Ketiga bentuk asessmen alternatif tersebut akan diterapkan dengan 

strategi jelajah alam sekitar sehingga lingkungan sekitar menjadi suatu obyek 

yang pantas untuk digunakan karena selama ini pemanfaatan lingkungan sekolah 

kurang untuk digunakan. Penulis menggunakan asessmen alternatif karena hal ini 
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merupakan bagian dari penilaian autentik dengan penilaian tiga ranah yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik.  

 Ngadip (2010) menjelaskan bahwa hakikat penilaian pendidikan menurut 

konsep authentik assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

menberikan gambaran perkembangan perkembangan belajar peserta didik. 

Sehingga untuk bisa melaksanakan asessmen alternatif ini, soal yang akan 

diberikan oleh siswa berupa pilihan ganda dimana siswa bisa mengapresiasi 

seluruh pemahaman yang ditangkapnya. 

 Materi yang  akan digunakan dalam penelitian ini yaitu materi sistem 

reproduksi dengan menerapkan sistem penilaian tugas, observasi, portofolio dan 

tes yang berupa tes essay dan penilaian pretest-posttest. Hal ini diharapkan agar 

siswa mau untuk belajar terlebih dahulu dirumah dengan menjawab soal-soal 

pancingan yang diberikan. Dengan siswa belajar dirumah maka keesokan harinya 

apabila guru memberikan penjelasan materi, siswa sudah mempunyai bayangan 

akan materi yang disampaikan bahkan apabila siswa tersebut kritis maka dari 

tugas-tugas yang diberikan siswa sudah mempunyai sederet masalah yang akan 

ditanyakan dalam diskusi kelas. Dari sini guru bisa menilai mana siswa yang siap 

bekal dan kurang siap dari aktifitas siswa di dalam mengikuti setiap proses 

pembelajaran.  

 Berdasarkan silabus yang tertuang dalam permendikbud nomer 59 tahun 

2014 lampiran II, proses pembelajaran pada materi sistem reprouksi dilakukan 

dengan memberikan beberapa langkah pembelajaran, diantaranya yaitu pemberian 
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tugas, melakukan observasi, penilaian portofolio dan tes untuk mengukur 

pemahaman siswa.  

 Tugas pada sistem reproduksi tersebut akan diberikan dengan siswa 

membuat poster kampanye penggunaan ASI eksklusif dan program KB. Selain 

itu, observasi juga akan dilakukan memberikan pengalaman terhadap siswa 

belajar diluar lingkungan sekolah dengan melakukan observasi terhadap sikap dari 

penilaian diri terhadap kesehatan reproduksi. Penilaian portofolio akan digunakan 

untuk melakukan pelaporan akan kegiatan pengamatan dan presentasi di dalam 

kelas. Langkah yang terakhir yaitu dengan memberikan tes berupa tes essay dan 

adanya pretest dan posttest untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam 

memahami materi.  

1.4  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu apakah asessmen alternatif pada Strategi Jelajah Alam 

Sekitar efektif diterapkan untuk pembelajaran materi sistem reproduksi di SMA? 

1.5  Tujuan penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses pembelajaran materi sistem 

reproduksi menggunakan strategi jelajah alam sekitar dimana diterapkan asessmen 

alternatif di dalamnya. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap ada manfaat yang dapat 

diambil antara lain: 



10 

 

 

(1) Bagi Siswa : Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengalaman 

baru bagi siswa dengan belajar secara langsung dari alam dan dapat 

mengasah daya tanggap, kerja sama serta kemandirian siswa. 

(2) Bagi Sekolah : Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan 

bagi pihak sekolah untuk memilih alternatif model pembelajaran yang 

dapat mengasah daya tanggap dan kemandirian siswa pada khususnya 

dan memajukan program sekolah pada umumnya yaitu pembelajaran 

diluar kelas (pembelajaran berbasis lingkungan). 

(3) Bagi Guru : Diharapkan penelitian ini dapat memberikan alternatif pada 

guru dalam memilih model pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran biologi yaitu dengan memanfaatkan alam terbuka secara 

langsung. 

(4) Bagi Peneliti : Penelitian ini akan menjadi dasar bagi peneliti untuk 

menambah wawasan dalam menggunakan dan memilih model 

pembelajaran dalam pembelajaran ketika menjadi guru biologi. 

1.7 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dilakukan untuk memperoleh pengertian yang sama 

tentang istilah dalam penelitian ini. Penegasan istilah juga dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. 

Istilah-istilah yang perlu diberi penegasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1.7.1 Efektivitas Hasil Belajar 

 Dalam kamus bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif 

yang berarti ada pengaruhnya, akibatnya. Efektivitas adalah adanya 

kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 

dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan 

memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. 

Menurut Arikunto (2010) Efektivitas adalah taraf tercapainya suatu tujuan 

yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila pekerjaan itu memberikan 

hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan semula.  

 Efektif merupakan landasan untuk mencapai sukses. Jadi 

efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan, baik secara 

eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh tujuan tersebut tercapai. 

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukan tingkat tercapainya 

suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas merupakan 

standar atau taraf tercapainya suatu tujuan dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan 

diataskan, diharapkan penerapan asessmen alternatif ini mampu efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar yang dinyatakan efektif 

dalam penelitian ini apabila siswa yang nilainya berada di atas KKM 

semula hanya 70 % akan meningkat presentasenya menjadi 75 %  dengan 

nilai kreatifitas siswa yang bagus dan memberikan pengalaman langsung 

belajar dengan alam. 
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1.7.2 Asessmen Alternatif  

 Asessmen alternatif diartikan sebagai suatu pemanfaatan strategi 

non-tradisional untuk memberi penilaian kinerja atau hasil belajar siswa 

(Ridlo & Santosa, 2005). Dalam penelitian nantinya, asessmen alternatif 

yang digunakan yaitu pemberian “tugas kaya” berupa tugas membuat 

poster, observasi dengan orang ahli diluar lingkungan sekolah, penilaian 

portofolio dan tes untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi. 

Berkaitan dengan tugas dan kinerja siswa dalam mendengarkan dan 

mengikuti serangkaian proses pembelajaran dilihat  dan dinilai untuk 

mengetahui seberapa faham pada materi. Observasi akan dilakukan untuk 

mengajarkan siswa melihat secara langsung setiap proses yang terjadi dan 

penilaian portofolio dengan melakukan laporan kegiatan pengamatan dan 

presentasi kelas nantinya akan melihat keaktifan siswa sehingga bisa 

mengetahui kedalaman materi yang disampaikan dan bisa mengetahui 

materi bagian mana yang siswa belum faham sehingga nantinya guru bisa 

menjembati untuk menemukan jawaban dari masalah yang siswa hadapi 

tersebut. Sedangkan tes akan diberikan untuk mengukur hasil belajar yang 

nantinya bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui keefektifan penerapan 

asessmen kinerja ini. 

1.7.3 Strategi jelajah alam sekitar 

 Strategi JAS ini menekankan pada kegiatan pembelajaran yang 

dikaitkan dengan situasi dunia nyata, sehingga selain dapat membuka 

wawasan berfikir siswa yang sangat beragam dari seluruh peserta didik, 
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strategi ini memungkinkan peserta didik dapat mempelajari berbagai 

konsep dan cara mengaitkannya dengan dunia nyata sehingga hasil 

belajarnya lebih berdaya guna (Marianti, 2006). 

 Pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan strategi JAS dalam 

penelitian ini akan dilaksanakan dengan membuat media pembelajaran 

sendiri yang bahannya didapatkan dari barang-barang bekas di lingkungan 

sekolah, kemudian mengajak siswa untuk menggunakan internet guna 

mendapatkan materi tambahan dan video-video yang akan digunakan 

untuk memperlancar proses pembelajaran. Selain itu, belajar dengan ahli 

di luar lingkungan sekolah juga dapat menambah wawasan siswa dalam 

materi tersebut karena siswa berinteraksi langsung dengan realita atau 

kondisi langsung di lapangan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Hakekat Belajar Biologi dan Pembelajaran 

Belajar memiliki banyak pengertian, belajar merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar adalah 

aktivitas yang menghasilkan perubahan pengetahuan dan keterampilan seseorang 

ke arah lebih baik sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Dari beberapa 

pengertian tersebut, belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan 

pengetahuan, tingkah laku dan keterampilan seseorang menjadi lebih baik sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungannya.  

Biologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari kehidupan atau mahluk 

hidup dengan lingkungannya. Biologi sebagai suatu proses adalah suatu ilmu yang 

melibatkan proses metode ilmiah. Biologi sebagai kumpulan nilai menitik 

beratkan nilai-nilai ilmiah dalam pembelajaran. Dengan demikian belajar biologi 

dapat diartikan sebagai proses perubahan pengetahuan, tingkah laku dan 

keterampilan seseorang menjadi lebih baik dalam mempelajari mahluk hidup dan 

lingkungannya, dengan melibatkan metode ilmiah, menitik beratkan nilai-nilai 

ilmiah dan berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.  

Pembelajaran dapat berlangsung jika memenuhi tiga aspek pokok yaitu 

adanya pengajar, pembelajar dan bahan pengajaran. Jika salah satu dari ketiga 
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unsur tersebut hilang, maka pembelajaran tidak dapat berlangsung. Pengajar 

adalah subyek yang melakukan pengajaran. Pembelajaran adalah subyek yang 

menerima pengajaran. Sedangkan bahan pengajaran adalah seperangkat materi 

keilmuan yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, generalisasi suatu ilmu 

pengetahuan yang bersumber dari kurikulum dan dapat menunjang tercapainya 

tujuan pengajaran. Bahan pengajaran termasuk di dalamnya juga sumber belajar 

adalah sarana yang dapat membantu siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Sumber belajar memberikan sumbangan yang penting dalam suatu pembelajaran. 

Menurut Hamalik (2008) ada sejumlah unsur yang menjadi ciri setiap 

perubahan tingkah laku,  

a. Tingkah laku dimotivasi : Tingkah laku yang dimotivasi adalah tingkah 

laku yang sedang terarah pada tujuan 

b. Tujuan yang didasari oleh seseorang mempengaruhi tingkah lakunyadalam 

upaya mencapai tujuan 

c. Lingkungan menyediakan kesempatan untuk bertingkah laku tertentu 

dan/atau membatasi tingkah laku seseorang 

d. Tingkah laku dipengaruhi oleh proses-proses dalam organisme\ 

e. Tingkah laku ditentukan oleh kapasitas dalam diri organisme manusia 

 Masalah belajar menurut Majid (2006) dapat terjadi karena beberapa 

faktor, diantaranya: 

1. Faktor penyebab masalah belajar yang bersumber dari siswa meliputi 

kecerdasan yang rendah, terganggunya kesehatan dan tidak menguasai 

cara belajar yang baik. 
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2. Faktor penyebab dari lingkungan keluarga meliputi kemampuan ekonomi 

yang kurang, kurangnya perhatian dari kedua orang tua. 

3. Faktor dari lingkungan sekolah dan masyarakat antara lain kurikulum 

kurang sesuai, guru kurang menguasai bahan pembelajaran, metode 

mengajar kurang sesuai, alat-alat dan media pengajaran yang kurang 

memadai 

 Pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru agar siswanya 

menuju proses untuk belajar. Proses pembelajaran lebih menekankan pada cara 

untuk mencapai materi pelajaran, menyampaikan materi dan mengelola 

pembelajaran. Sedangkan ranah belajar yang diusulkan oleh Benyamin S. Bloom 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

2.1.2 Strategi JAS (Jelajah Alam Sekitar) 

  Obyek biologi adalah fenomena nyata, maka cara eksploratif adalah 

cara yang paling tepat untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, dikembangkan 

suatu strategi pembelajaran biologi yang berdasarkan prinsip-prinsip eksplorasi 

alam dan pendidikan yaitu Jelajah Alam Sekitar (JAS). Strategi pembelajaran JAS 

adalah salah satu inovasi pembelajaran biologi dan maupun bagi kajian ilmu lain 

yang bercirikan yang memanfaatkan lingkungan sekitar dan simulasinya sebagai 

sumber belajar melalui kerja ilmiah serta diikuti pelaksanaan belajar yang 

berpusat pada peserta didik. Strategi pembelajaran JAS memberi keleluasaan 

kepada peserta didik untuk membangun gagasan yang muncul dan setelah 

pembelajaran berakhir. Disisi lain dengan Strategi pembelajaran JAS tampak 

secara eksplisit bahwa tanggung jawab pelajar berada pada peserta didik dan 
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guru.mempunyai tanggung jawab menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, 

motivasi dan tanggung jawab siswa untuk belajar sepanjang hayat (Mulyani et al., 

2008).  

Menurut Marianti & Kartijono (2005) JAS adalah proses pembelajaran 

yang memanfaatkan lingkungan alam sekitar kehidupan peserta didik, baik 

lingkungan fisik, sosial, tekhnologi maupun budaya sebagai objek belajar biologi 

yang fenomenanya dipelajari melalui kerja ilmiah. Mulyani et al., (2008) 

menyebutkan bahwa JAS sebagai suatu pendekatan pembelajaran memiliki 

beberapa komponen. Komponen JAS meliputi eksplorasi, konstruktivisme, proses 

sains, masyarakat belajar, bioedutaiment dan asessmen autentik. Keenam 

komponen ini akan dikembangkan dalam pembelajaran. Proses JAS akan 

membelajarkan biologi sesuai dengan hakikat biologi, menjadikan belajar lebih 

bermakna dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermanfaat karena 

pembelajaran menjadi kontekstual. 

Ciri-ciri dalam kegiatan pembelajaran berstrategi JAS menurut Marianti 

(2006) adalah sebagai berikut. 

a) Selalu dikaitkan dengan alam sekitar secara langsung maupun tidak 

langsung yaitu dengan menggunakan media 

b) Selalu ada kegiatan berupa peramalan (prediksi), pengamatan dan 

penjelasan 

c) Ada laporan untuk dikomunikasikan baik secara lisan, tulisan, gambar, foto 

atau audivisual 
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d) Kegiatan pembelajarannya dirancang menyenangkan sehingga 

menimbulkan minat untuk belajar lebih lanjut 

Keuntungan yang diperoleh melalui pembelajaran dengan JAS antara lain 

yaitu. 

a. Siswa diajak secara langsung berhubungan dengan obyek yang dipelajarinya 

sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman  secara pribadi tentang 

masalah yang dipelajarinya 

b. Dengan JAS siswa dapat dihadapkan berbagai masalah nyata yang 

kemungkinan berbeda dengan yang dipikirkannya. Hal ini dapat merangsang 

sikap rasa ingin tahu dan sikap mencari pada siswa 

c. JAS akan membentuk pada diri siswa rasa cinta terhadap alam sehingga dapat 

menimbulkan minat untuk memelihara dan melestarikannya. 

 

2.1.3 Bentuk-bentuk Asessmen  

2.1.3.1  Asessmen formatif  

 Asessmen formatif adalah asessmen yang dilaksanakan di tengah-tengah 

atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada 

setiap kali satuan pembelajaran atau subpokok bahasan dapat diselesaikan dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik “telah terbentuk” sesuai 

dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan (Sudijana, 2009). Penilaian 

formatif dapat menanggapi program dalam konteks yang dinamis, dan berusaha 

untuk memperbaki keadaan yang berantakan dari kerumitan yang merupakan 

bagian yang tidak dapat dihindarkan dari berbagai bentuk program dalam 
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lingkungan kebijakan yang berubah-ubah. Kesesuaian antara perencanaan dan 

pelaksanaan program baik pada konteks organisasi, personil, struktur, dan 

prosedur menjadi fokus penilaian formatif.  

 Penilaian formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan 

ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan 

permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui 

seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus 

mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang 

menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan secara dini dapat 

mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. 

Karakteristik Penilaian Formatif diantaranya yaitu 1.  Penilaian bersifat 

membangun Identifikasi objektif baru dan cara maju ke depan. 2.  Sering  dan 

informal. 3.  Memberikan petunjuk apa yang siswa dan guru harus lakukan kali 

berikutnya untuk menjadi lebih bermakna. 4.  Memberikan masukan bagi guru 

dan siswa atas kinerja, kekuatan dan kelemahan siswa saat ini sehingga siswa tahu 

apa yang harus dilakukan selanjutnya. 5.  Bagian integral dari proses belajar 

mengajar sehari-hari. 6.  Dirancang untuk positif, suportif, bermanfaat, serta 

memotivasi guru dan siswa. 7.  Dapat dikerjakan melalui proses negosiasi, 

diskusi, dan perjanjian antara guru dan siswa. 8.  Kadang disebut diagnostik 

karena menolong guru untuk memberikan diagnosa dibidang apa siswa 

membutuhkan bantuan tambahan. Penilaian formatif memiliki sifat 

berkesinambungan dan mengidentifikasi objektif pembelajaran baru dan langkah 

ke depan untuk memenuhi objektif pembelajaran. Penilaian formatif sering kali 
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disebut penilaian untuk pembelajaran atau penilaian edukatif, Karena digunakan 

untuk meningkatkan pembelajaran.  

 Di dalam Permendikbud no. 104 tahun 2014 juga dijelaskan bahwa 

penilaian formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama 

proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip Kurikulum 2013 

agar peserta didik tahu, mampu dan mau. Hasil dari kajian terhadap kekurangan 

peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan 

RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan 

berikutnya. 

2.1.3.2  Asessmen sumatif   

  Asessmen sumatif adalah asessmen yang dilakukan pada setiap akhir satu 

satuan waktu yang didalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan, dan 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peserta didik telah dapat berpindah 

dari suatu unit ke unit berikutnya. Evaluasi sumatif sebagai penggunaan tes-tes 

pada akhir suatu periode pengajaran tertentu, yang meliputi beberapa atau semua 

unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai 

pembahasan suatu bidang studi.  

 Di dalam Permendikbud No. 104 tahun 2014 juga dijelaskan bahwa penilaian 

sumatif yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu 

semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan. 

Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, 

kenaikan kelas dan keberhasilan belajar satuan pendidikan seorang peserta didik.  
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2.1.3.3 Asessmen Alternatif  

 Corebima (2004) mengunglapkan, berbicara tentang asessmen autentik, 

sebenarnya juga berbicara tentang asessmen non autentic, karena lawan dari 

asessmen autentik adalah asessmen non autentik, sudut pandangnya memang 

demikian. Oleh karena itu, tradisional test tidak tepat apabila dinyatakan sebagai 

alat ukur pada asessmen non autentik, karena tidak semua paper and pencil test 

bersifat non autentik. Asessmen alternatif (Alternative Assessment), ialah 

alternatif pengukuran atau evaluasi hasil belajar siswa yang lain daripada uji 

tradisional yang sudah baku, yang menggunakan standar penilaian tertentu, 

misalnya Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang menetapkan batas lulus (passing 

grade) sebelum ujian dilakukan, atau Penilaian Acuan Norma (PAN) yang 

menetapkan batas lulus sesudah ujian, yaitu menggunakan rata-rata kelas pada 

kurva normal. Kedua cara penilaian tersebut menggunakan ujian “essay” atau 

“multiple choice”, atau yang lazim disebut  pengukuran menggunakan kertas dan 

pinsil (paper and pencil test). Berikut contoh dari pelaksanaan asessmen alternatif 

yang dilakukan dalam penelitian ini.  

(1) Portofolio 

 Menurut (Grace & Cathy, 1992) portofolio didefinisikan sebagai 

kumpulan pekerjaan siswa serta catatan tentang kemajuan belajarnya 

yaitu tentang dua hal pokok yaitu.  

i. Tentang apa yang telah siswa pelajari dan bagaimana keberhasilan 

siswa dalam belajar 
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ii. Tentang bagaimana siswa tersebut berfikir, bertanya, menganalisa, 

mensintesis, memproses dan memproduksi serta berkreasi 

bagaimana siswa tersebut berinteraksi secara intelektual, 

emosional, dan sosial dengan yang lain. 

  Asessmen portofolio melibatkan self assesmen oleh siswa dengan 

menyangkutkan siswa tersebut untuk turut menilai proses serta hasil 

belajarnya berdasarkan kumpulan pekerjaan dan catatan hasil belajar 

siswa. Dengan ini maka proses penilai akan lebih bermakna serta 

menyenangkan bagi siswa. Penilaian portofolio tersebut akan dilakukan 

melalui observasi sistematis dan obyektif, selektif, tidak mencolok dan 

dicatat secara hati-hati. Asessmen portofolio merupakan suatu proses 

yang kontinyu dan berkesinambungan, oleh karena itu guru akan 

menilai hasil dan kemajuan siswa tersebut di akhir periode pengajaran. 

Keleluasaan waktu tersebut maka asessmen portofolio sangat 

memungkinkan untuk memantau keterampilan proses siswa. 

(2) Penilaian produk 

 Penilaian produk digunakan untuk mengukur aspek keterampilan 

yaitu dengan pembuatan karya orisinil dari siswa. Penilaian produk 

adalah cara penilaian yang dilakukan dengan mengamati dan menilai 

keterampilan- keterampilan peserta didik dalam menghasilkan sebuah 

produk dan kualitas dari produk tersebut. Objek penilaian produk, 

karena itu, tidak saja kualitas produk yang dihasilkan oleh peserta didik, 
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tetapi juga pada kualitas keterampilan- keterampilan siswa dalam 

menyiapkan dan proses membuat produk tersebut.  

 Penilaian produk umumnya dilakukan terhadap pencapaian 

kompetensi belajar siswa dalam menghasilkan produk-produk belajar 

yang berkualitas, seperti membuat kumpulan puisi, membuat naskah 

drama, membuat artikel ilmiah untuk media massa, membuat karya 

tulis ilmiah, membuat produk karya seni, menyusun dokumen kebijakan 

publik dan sebagainya. Karena penilaianproduktidak bersifat tunggal 

pada objek produk saja, melainkan juga pada proses penyiapan dan 

prosespembuatan produknya, maka penilaian produk juga bersifat 

holistik dan analitik. Penilaian produk yang bersifat holistik 

cenderungmenggunakan satu format penilaian untuk semua aspek 

penilaian produk. Sedangkan penilaian analitik dapat menggunakan 

beberapa format penilaian sesuai dengan jumlah aspek penilaian 

produk. Penilaian pada aspek persiapan, antara lain mencakup 

kemampuan merencanakan, menggali informasi, mengembangkan 

gagasan, dan mendesain produk. Penilaian pada aspek proses 

pembuatan produk, mencakup kemampuan menyeleksi dan 

menggunakan bahan, alat, dan teknik serta kualitas prosedur membuat 

produk. Penilaian pada aspek kualitas produk mencakup kebenaran, 

keaslian, manfaat, kerapian/keindahan, dan sebagainya. Seperti juga 

pada penilaian unjuk kerja, penilaian produk juga berbasis pada 
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pengamatan terhadap kualitas keterampilan dalam menghasilkan 

produk dan pengamatan terhadap kualitas produk  

(3) Penilaian pengetahuan dengan tes 

 Tes adalah pengukuran terencana yang dipakai untuk mencoba 

menciptakan kesempatan bagi siswa untuk memperlihatkan prestasi 

siswa dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditentukan (James S 

Cangelosi, 2007). Tes merupakan suatu cara untuk mengadakan 

penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang 

dikerjakan oleh siswa untuk menghasilkan suatu nilai tentang tingkah 

laku atau prestasi yang nantinya bisa dibandingkan dengan nilai yang 

dicapai oleh siswa lainnya. Perbandingan yang akan didapati yaitu 

tentang kedalaman siswa tersebut dalam menangkap materi yang telah 

disampaikan oleh guru. 

 Berdasarkan Permendikbud No.104 tahun 2014 menyebutkan 

bahwa Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal 

yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, 

seperti soal-soal uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik 

mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian 

tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya 

mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. 

Kelemahan tes tertulis bentuk uraian antara lain cakupan materi yang 

ditanyakan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam 

mengoreksi jawaban. Namun nantinya hal ini akan ditambahkan dengan 
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tes berupa  pretest dan posttest yang menguji keefektifan metode 

pembelajaran yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

(4) Penilaian hasil kegiatan observasi 

 Asessmen kinerja terutama sangat sesuai dalam menilai 

keterampilan proses sains (Marzano et al., 1994). Keterampilan yang 

nantinya akan dinilai meliputi kemampuan observasi, berhipotesis, 

menerapkan konsep, merencanakan serta melakukan penelitian dan 

lain-lain. Bentuk asessmen yang akan digunakan yaitu asessmen kinerja 

kelompok dan asessmen kinerja individual. Asessmen kinerja kelompok 

sangat efektif diterapkan pada proses penilaian observasi untuk menguji 

kualitas kerja tim selama kegiatan observasi.  

 Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan 

melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. 

Teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. Ketika terjadi 

diskusi, guru dapat mengenal kemampuan peserta didik dalam 

kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) seperti melalui 

pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, dan ketepatan 

penggunaan istilah/fakta/prosedur yang digunakan pada waktu 

mengungkapkan pendapat, bertanya, atau pun menjawab pertanyaan. 

(permendikbud no.104 tahun 2014). Oleh karena itu siswa akan aktif 

bertanya dan menberikan masukan secara benar dan runtut apabila 

sudah menguasai seluruh materi yang telah diajarkan dari berbagai 

proses pembelajaran yang dihadapi siswa.  
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2.2 Sistem Reproduksi 

 Proses pembelajaran yang akan dilakukan pada materi Sistem Reproduksi 

ini membahas sub bab tentang mengidentifikasi dan menjelaskan struktur, fungsi, 

dan proses reproduksi pada manusia, sub bab yang kedua mengenai kaitan antara 

struktur, fungsi dan proses sistem reproduksi pada manusia, dan sub bab yang 

ketiga yaitu mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi. 

Pembelajaran ini diharapkan nantinya akan mampu mengaitkan struktur, fungsi, 

proses, dan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. 

Pembelajaran nanti akan dikemas sedemikian rupa agar siswa ikut terlibat dalam 

penemuan konsep dari materi tersebut sehingga siswa lebih mudah untuk 

memahaminya namun pengemasan proses pembelajaran dan penggunaan alat dan 

bahan yang akan digunakan tidak menimbulkan fikiran negatif pada siswa agar 

apa yang disampaikan akan menjadi suatu hal yang bermanfaat. 

 Ada beberapa sub bab di dalam materi sistem reproduksi diantaranya yaitu 

struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada laki-laki dan wanita; proses 

pembentukan sel kelamin; ovulasi dan menstruasi; fertilisasi, gestasi dan 

persalinan; ASI; KB; kelainan atau penyakit yang terjadi. Materi-materi tersebut 

akan  diajarkan berdasarkan kompentensi inti yang tertuang di dalam silabus 

kurikulum 2013. Pembuatan poster kampanye penggunaan ASI eksklusif dan 

program KB akan disesuaikan dengan K.D 1.3, K.D 3.13 dan K.D 4.15 dengan 

sub materi ASI dan KB. Penilaian dari langkah tersebut yaitu pemberian tugas 

yang nantinya akan digunakan untuk penilaian keterampilan dari siswa 

berdasarkan kriteria dan rubrik yang telah dibuat sebelumnya. 
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  Sub materi mengenai kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem 

reproduksi akan dilaksanakan sesuai K.D 2.1, K.D 2.2, K.D 4.13, dan K.D 4.14  

dengan pelaksanaan observasi terhadap sikap ilmiah dari penilaian diri terhadap 

kesehatan reproduksi remaja. Langkah ini akan digunakan untuk menilai sikap 

dari peserta didik yang disesuaikan dengan rubrik penilaian dengan skala 

penilaian tertentu. Sub materi sistem reproduksi tentang struktur dan fungsi alat-

alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan, proses pembentukan sel kelamin, 

ovulasi dan menstruasi, fertilisasi, gestasi dan persalinan akan dilaksanakan sesuai 

dengan K.D 1.1, K.D 1.2 dan K.D 3.12 yang nantinya akan menggunakan 

penilaian portofolio mengenai laporan kegiatan pengamatan dan presentasi kelas. 

Kegiatan pengamatan tiap sub bab akan dibantu dengan pemberian lembar kerja 

siswa untuk menyelesaikan setiap permasalahan pada materi tersebut untuk 

kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas untuk menyelaraskan hasil 

temuannya dengan jawaban dari siswa yang lainnya.  

 Pelaksanaan test yang akan dilakukan sebelum proses pembelajaran dan 

sesudah proses pembelajaran atau yang disebut dengan pretest-posttest digunakan 

untuk review semua kompetensi inti dan semua materi dalam proses 

pembelajaran. Penilaian dengan menggunakan test ini akan didapati nilai untuk 

kompentensi kognitif dimana siswa akan mengukur tingkat pemahaman dan 

kedalaman materi yang telah disampaikan.  

 Berikut ini sedikit ulasan mengenai materi yang akan dibelajarakan yaitu, 

Struktur Organ Reproduksi Pria : organ reproduksi pada pria berfungsi 

menghasilkan gamet jantan (spermatozoa/ sperma) dan hormon reproduksi. Organ 

http://biologi-sma-rahul.blogspot.com/2012/04/organ-organ-reproduksi-pria.html
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reproduksi pria dibedakan menjadi organ reproduksi dalam (testis, saluran 

kelamin, kelenjar kelamin) dan organ reproduksi luar (penis, skrotum), proses 

pembentukan sperma (spermatogenesis), tempat  pembentukan sperma berada 

pada tubulus seminiferus di dalam testis. Proses pembentukan  sperma ini 

dinamakan spermatogenesis. Proses pembentukan sperma: spermatogonium (2n), 

spermatosit primer (2n), spermatosit sekunder (n), spermatid (n), sel sperma (n). 

Struktur Organ Reproduksi Wanita : Alat reproduksi wanita terdiri atas alat 

kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar berupa vulva, labium, 

klitoris dan lubang vagina. Alat kelamin dalam berupa ovarium dan saluran 

kelamin. Proses Pembentukan Ovum (oogenesis), oogenesis terjadi di dalam 

ovarium. Menstruasi adalah peristiwa luruhnya sel telur yang tidak dibuahi yang 

sudah menjadi mati bersama dengan selaput lender dinding rahim yang 

merupakan lapisan kaya pembuluh darah. Menstruasi terjadi jika ovum yang 

sudah matang tidak dibuahi. Fertilisasi adalah proses peleburan inti antara sel telur 

dengan spermatozoa.  Air susu ibu (ASI) mempunyai peranan yang penting bagi 

seorang bayi, yaitu untuk menjaga kesehatan dan mempertahankan kelangsungan 

hidup bayi. ASI mengandung zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan 

sangat sesuai dengan  pencernaan bayi. Alat kontrasepsi merupakan cara untuk 

mencegah terjadinya kehamilan. Reproduksi dapat mengalami gangguan/ 

kelainan/ penyakit. Gangguan/ kelainan/ penyakit tersebut bisa terjadi akibat 

beberapa faktor tertentu. Faktor tersebut bisa jadi akibat tumor, infeksi virus/ 

bakteri atau akibat disfungsi organ itu sendiri. 

 

http://biologi-sma-rahul.blogspot.com/2012/04/proses-pembentukan-sperma.html
http://biologi-sma-rahul.blogspot.com/2012/04/proses-pembentukan-sperma.html
http://biologi-sma-rahul.blogspot.com/2012/04/organ-organ-reproduksi-wanita.html
http://biologi-sma-rahul.blogspot.com/2012/04/proses-pembentukan-ovum-oogenesis.html
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2.3 Kerangka Berfikir 

  Proses belajar mengajar yang rutin dilakukan di sekolah dengan berbagai 

macam materi yang diberikan guru kepada siswa, menuntut siswa paham akan 

materi yang diberikan. Agar pembelajaran menjadi aktif guru melakukan berbagai 

penerapan kolaborasi pendekatan, metode, model dan strategi. Berikut ini 

perumusan kerangka berfikir yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan asessmen alternatif pada pembelajaran untuk mengukur 

efektifitas belajar siswa pada materi sistem reproduksi dengan pendekatan jelajah 

alam sekitar di SMA dapat dilihat dalam gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penerapan Asessmen Alternatif pada 

Strategi    Jelajah Alam Sekitar 
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Tugas Proyek Observasi Portofolio Tes kemampuan  
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 Hasil pemikiran yang melatar belakangi akan adanya penerapan model 

pembelajaran baru di sekolah tersebut yaitu berdasar hasil observasi dengan 

melakukan wawancara terhadap guru dan menilik hasil pembelajaran sebelumya 

bahwa masih ada siswa yang nilainya di bawah kriteria ketuntasan  dan masih 

belum optimalnya penggunaan asessmen kinerja yang pernah dilakukan oleh 

sekolah tersebut.  

 Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka dapat diketahui bahwa untuk 

mewujudkan hasil belajar yang lebih baik, harus melewati sederet langkah dalam 

pembelajaran. Langkah-langkah tersebut disesuaikan dengan pelaksanaan 

kurikulum 2013 yang tertuang dalam Permendikbud No. 59 tahun 2014 lampiran 

II dalam silabus. Rencana pembelajaran harus disesuaikan dengan silabus tersebut 

agar hasil yang diharapkan sesuai dengan penilaiannya. Di dalam silabus 

tercantum adanya tugas proyek yang berkaitan dengan kreatifitas siswa. 

Kreatifitas ini akan dinilai dengan membuat poster kampanye tetang penggunaan 

ASI eksklusif dan adanya program KB. Langkah kedua yang akan dilakukan yaitu 

dengan observasi mengenai sikap dan penilaian diri terhadap kesehatan reproduksi 

remaja. Penilaian ini akan digunakan dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

di luar sekolah, dengan pakar yang sesuai dengan permasalahan yang didapat oleh 

siswa. 

 Langkah selanjutnya di dalam silabus yaitu penilaian portofolio. Penilaian 

ini dilakukan untuk menilai aspek keterampilan. Keterampilan siswa yang akan 

dinilai dimulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Semua proses 

dalam pembelajaran akan dinilai dan dilaporkan di dalam penilaian portofolio ini. 
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Sebagai contoh yang akan dilakukan di dalam penilaian portofolio ini adalah 

laporan kegiatan pengamatan dan presentasi materi di depan kelas. Penilaian ini 

akan mengungkap tentang sikap siswa dalam menerima pembelajaran dan dalam 

mengikuti diskusi di dalam presentasi guna mengetahui kedalaman siswa 

menerima materi yang telah disampaikan sebelumnya. 

 Di dalam langkah ini, penilaian dengan menggunakan tes juga akan 

dilakukan di awal dan diakhir proses pembelajaran. Penggunaan penilaian ini 

yaitu dengan penilaian pretest-posttest yang bisa menguji tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang diberikan. Pretest akan dilakukan sebelum proses 

pembelajaran dimulai dan posttest akan diberikan sesudah  proses pembelajaran. 

Perbandingan antara pretest dan posttest akan diketahui untuk mengukur 

kedalaman materi yang terserap oleh siswa. 

3.1 Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan asessmen alternatif pada 

Strategi Jelajah Alam Sekitar efektif untuk pembelajaran materi sistem reproduksi 

di SMA dengan dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai siswa yang berada 

diatas KKM untuk tiap ranahnya. Sebagai indikator dari pembelajaran yang 

efektif adalah hasil belajar siswa mencapai KKM yang ditentukan dan mencapai 

ketuntasan klasikal yaitu sekurang-kurangnya 85% siswa mencapai ketuntasan 

minimal. KKM yang ditentukan sekolah untuk ranah kognitif 2,67, untuk ranah 

afektif minimal kategori baik, dan ranah psikomotorik 2,67.  



 

 

 

 

 

BAB 5 

PENUTUP 

5.5 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan 

bahwa asessmen alternatif pada jelajah alam sekitar efektif diterapkan untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada tiga ranah penilaian baik ranah kognitif, ranah 

afektif dan ranah psikomotorik di SMA Negeri 3 Pati. Hasil belajar siswa untuk 

ketiga ranah berada diatas KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah sesuai 

dengan Permendiknas yaitu minimal 2,67 untuk aspek kognitif, nilai minimal B 

untuk ranah afektif dan nilai minimal 2,67 untuk ranah psikomotorik. Selain itu, 

asessmen akternatif pada jelajah alam sekitar ini efektif sesuai dengan hipotesis 

awal. Hal ini dikukung dengan analisis data yang menyatakan bahwa siswa yang 

berada diatas KKM pada ranah kognitif yaitu 71 orang, siswa yang berada diatas 

KKM  pada ranah afektif yaitu 68 siswa dan yang berada diatas KKM pada ranah 

psikomotorik yaitu 65 siswa. 

5.6  Keterbatasan 

Pada proses pembelajaran yang menerapkan assessmen alternatif dan jelajah 

alam sekitar masih banyak hal yang perlu dibenahi. Dalam penelitian ini 

keterbatasannya berkaitan dengan managemen waktu dan pengelolaan siswa yang 

kurang optimal. Pembelajaran diluar kelas sangat menyenangkan buat siswa 

namun guru harus pandai dalam mengelola siswa dan manajemen waktu. Hal lain 

yang menjadi hambatan yaitu tidak semua lingkungan sekolah bisa diterapkan 
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metode ini. Hal ini yang menjadi tantangan tersendiri apabila ingin lebih lanjut 

umtuk menerapkan metode dan mengembangkannya untuk seluruh sekolah 

bahkan untuk bisa diterapkan semua materi pelajaran. 

5.7  Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka didapatkan hasil bahwa guru dituntut 

memiliki kemampuan yang lebih maksimal dalam mengajar. Hal ini akan 

berdampak pada tingkat keefektifan dari metode belajar yang digunakan. Oleh 

karena itu, kemampuan guru dalam mengajar menjadi acuan dan prioritas dengan 

cara memiliki beberapa karakteristik antara lain dapat membuat rencana 

pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, dapat mengorganisir 

pembelajaran secara baik. Dengan karakteristik tersebut maka hasil penelitian ini 

dapat menjadikan salah satu alternatif guru dalam menyajikan pelajaran biologi 

karena proses pembelajaran yang melibatkan alam akan menjadikan emosi siswa 

lebih terkontrol dengan baik sehingga hasil yang didapatkan juga akan lebih baik 

apabila dibandingkan dengan metode pembelajaran di kelas.  

5.8 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan terkait dengan 

hasil penelitian sebagai berikut. 

1. Pembelajaran biologi khususnya pada materi Sistem reproduksi dapat diajarkan 

dengan menerapkan asessment alternatif dengan strategi jelajah alam sekitar 

sebagai salah satu alternatif bagi guru dalam menyajikan pelajaran biologi. 
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2. Pembelajaran biologi dengan penerapan asessmen alternatif pada jelajah alam 

sekitar ini harus dilakukan dengan pembuatan rubrik penskoran yang jelas agar 

tidak terjadi unsur subjektivitas dari guru dalam proses penilaian. 
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