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ABSTRAK 

 

Mistur. 2019. Pengaruh Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem reproduksi 

Manusia Di Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 Sokan Tahun  

Pelajaran 2019. Pembimbing I: Nurhadiah, SP, M.Si, Pembimbing 

II: Marzuki, S.Sos.,M.Pd 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran Predict 

Observe Explain (POE) pada materi Sistem Reproduksi Manusia di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negri 1 Sokan tahun pelajaran 2018/2019. Rancangan 

penelitian ini dilakukan dengan metode penelitan kuantitatif dan bentuk penelitian 

Quasi Eksperimen dengan desain penelitian Non-Equivalen Control Group 

Design. Populasi penelitian ini adalah populasi target dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 Sokan. Sedangkan populasi 

terjangkau adalah seluruh siswa kelas XI IPA Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 

Sokan. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 berjumlah 28 orang 

sebagai kelas kontrol, dan kelas XI IPA 2 berjumlah 28 orang sebagai kelas 

eksperimen, keseluruhannya ada 56 orang yang diambil dengan teknik purposive 

sampling. Penulis melakukan pengambilan data sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE). Instrumen perlakuan yang digunakan adalah silabus dan RPP, instrument 

pengukuran adalah soal tes (pilihan ganda). Penerapan metode pembelajaran 

Predict Observe Explain (POE) pada materi sistem reproduksi manusia terlaksana 

dengan baik dan diamati melalui lembar observasi ditinjau dari guru dan lembar 

observasi ditinjau dari siswa. Hasil penelitian dikatakan terdapat pengaruh model 

pembelajaran Predict Observe Explain (POE) pada materi sistem reproduksi 

manusia di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sokan tahun pelajaran 

2018/2019, dimana Th (T-hitung) yaitu 5.51 lebih besar dari T Critical two-tail (t-

tabel) yaitu 2.00. Adapun besar pengaruh model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE), terhadap hasil belajar siswa dikategorikan besar, dengan nilai 

ES=1,10. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE), Hasil Belajar 

dan Sistem Reproduksi Manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan kualitas kehidupan 

bangsa. Tujuan pendidikan adalah untuk menyampaikan pengetahuan kepada 

peserta didik dan meningkatkan kualitas peserta didik sehingga menjadi 

manusia yang kreatif, terampil serta profesional. Pendidikan memiliki peranan 

penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berwawasan nusantara. Sumber daya manusia yang 

berkualitas merupakan faktor yang paling berharga dalam pembangunan yang 

akan dilaksanakan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

persyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan (Novitasari dkk. 

2010:46). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

adalah dengan cara memperbaiki mutu pendidikan. Peningkatan mutu 

pendidikan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. Pendidikan di sekolah melibatkan suatu proses yang dinamakan 

pembelajaran. Suatu proses pembelajaran dikatakan bermutu jika komponen-

komponen didalamnya dapat terpenuhi. Komponen-komponen pembelajaran 

tersebut berupa tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi, siswa, dan pengajar (Novitasari, 

dkk. 2010:3). 

Komponen yang berperan penting dalam proses pembelajaran adalah 

metode pembelajaran, tetapi selama ini metode pembelajaran yang digunakan 
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masih didominasi teacher-centered dan teoritis. Hal ini bertentangan dengan 

karakteristik siswa Sekolah Menengah Atas secara umum, yaitu lebih 

menyukai proses pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan  materi pelajaran, 

sehingga mereka memiliki semangat belajar yang tinggi dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Rahayu dkk. (2015:43) menyatakan 

bahwa selain karakteristik siswa, model pembelajaran juga harus sesuai dengan 

karakteristik materi. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat yang 

menyatakan bahwa pemilihan model pembelajaran yang tepat akan 

berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang berimplikasi pada 

kemampuan berargumentasi siswa. Model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE) ini menjadikan siswa membuka kemampuan dasarnya dengan 

cara memecahkan permasalahan nyata yang terjadi didalam materi 

pembelajaran yang akan dibahas. Masalah-masalah yang diprediksi siswa 

sebagai dasar pembelajaran diharapkan dapat memotivasi siswa untuk 

menemukan solusi dengan mengemukakan pola pikir yang lebih kreatif 

(Rahayu, dkk. 2015:136). 

Model pembelajran Predict Observe Explain (POE) adalah model 

pembelajaran yang membuka pemikiran dasar dari peserta didik agar dapat 

merangsang peserta didik lebih keriatif dalam berpikir dan proses belajar 

menjadi lebih menarik karna siswa tidak hanya mendengar kan ceramah dari 

pendidik tetapi siswa di tuntut untuk berpikir secara lebih kriatif. Model 

pembelajaran Predict Observe Explain (POE) terbagi didalam tiga tahap yaitu 

Predict Observe Explain yang sangat berperan penting dalam penerapan 

model pembelajaran. Pada tahap Predict dimana siswa memperediksi tentang 
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 masalah atau materi yang diberikan oleh guru, disini juga dapat membuka 

pola pikiran siswa kedepannya tentang apa saja yang akan terjadi tentang 

kelainanan atau penyakit yang akan terjadi pada materi atau masalah yang di 

berikan oleh guru dan sisiwa menulis prediksinya di dalam kertas yang telah 

di siapkan oleh guru. Pada tahap Observe dimana guru meberikan waktu 

kepada siswa untuk mengamati terkait permasalahan yang dibahas, untuk 

membuktikan kebenaran dari tahap prediksi tersebut, dan guru menyiapkan 

bahan untuk siswa agar dapat mengamati permasalah tersebut, menggunakan 

video, power point, gambar gambar dan patung kerangka manusia di lap IPA 

yang terkait dengan materi atau permasalahan yang dibahas. Dan yang 

terakhir ada  tahap Explain di tahap ini siswa diberikan kesempatan 

menambah penjelasan dari tahap sebelum-sebelumnya dengan cara siswa 

melakukan diskusi, dengan hasil dari prediksi dan pengamatan mereka tetang 

mareri yang dibahas. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Negeri 1 Sokan, Keadaan kurikulum di SMA N 1 SOKAN 

Melawi khususnya pada Mata Pelajaran Biologi ialah menggunakan 

Kurikulum 2013. Di SMA N 1 Sokan Kabupaten Melawi untuk ketuntasan 

belajar minimal (KBM) pada mata pelajaran IPA khusus nya Biologi  yaitu 

mencapai 75. Untuk yang di bawah nilai tersebut siswa harus mengikuti 

remedial susulan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) N 1 Sokan guru-guru masih menggunakan metode ceramah karena 

fasilitas di sekolah masih kurang seperti komputer dan LCD proyektor dan 

buku-buku masih kurang. Kemampuan belajar siswa masih tergolong rendah, 
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untuk mengurangi banyak nilainya siswa yang di bawah KBM (ketuntasan 

belajar minimal) saat ulangan dengan nilai 50 sampai 65. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Model 

Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Materi Sistem Reproduksi Manusia di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri 1 Sokan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Reproduksi Manusia di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sokan Tahun Pelajaran 

2018/2019? 

2. Apakah ada Pengaruh Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Reproduksi Manusia di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sokan Tahun Pelajaran 

2018/2019? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Reproduksi 

Manusia di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sokan Tahun 

Pelajaran 2018/2019.  

2. Untuk mengetahui pengaruh hasil belajar siswa pada materi sistem 

reproduksi manusia di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sokan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Aspek Teoritis 

Sebagai bahan referensi dan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan di bidang 

pendidikan dan diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan informasi 

mengenai penerapan model pembelajaran dalam proses pembelajaran di 

sekolah. 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi siswa 

 Melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir di dalam proses 

pembelajaran sehingga membuat siswa dapat belajar aktif dalam suasana 

model pembelajaran Predict Observe Explain (POE). 

b. Bagi guru 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dan 

bahan pertimbangan guru dalam memilih model pembelajaran yang 

digunakan dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. 

c. Bagi peneliti 

 Peneliti lebih memahami penerapan model pembelajaran yang digunakan 

dan menjadi motivasi bagi peneliti secara khususnya untuk menambah 

wawasan pemahaman konsep mengajar dalam proses pembelajaran. 

d. Bagi lembaga Universitas Kapuas 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan gagasan baru 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya di ruang lingkup kampus Universitas 

Kapuas secara khususnya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Bebas (independent variable) 

 Menurut Rosila (2015:3) Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu metode 

praktikum  berbasis  Predict Observe Explain (POE) di Sekolah Menengah 

Atas (SMA) N 1 Sokan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Variabel Terikat (dependent variable) 

 Menurut Rosila (2015:8) Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 

kemampuan argumentasi tertulis siswa pada materi adakah Pengaruh Model 

Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Materi Sistem Reproduksi Pada Manusia. 

F. Definisi Operasional 

1. Model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

Menurut Erni (2013:63) metode pembelajaran ini merupakan salah 

satu pengajaran yang berpusat pada peserta didik yang menggambarkan 

pengajaran dimana guru lebih memfasilitasi dari pada mengajar lansung. 

Model pembelajaran Predict Observ Explain (POE) berorientasi pada pilar-

pilar pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan) 

dimana, siswa dituntut untuk lebih kreatif khususnya dalam mengajukan 

prediksi pada langkah awal pembelajaran, kemudian melakukan observe 

(demonstrasi) untuk menguji prediksi siswa   

2. Hasil belajar 

Hasil belajar ini melibatkan dua kelas XI MIA Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Negri 1 Sokan, yaitu kelas XI MIA 1 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas XI MIA 2 sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan 
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pembelajaran model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

sedangkan untuk kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. 

model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) memberikan pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa sebesar 23,83 Dari Hasil pembelajaran 

menunjukkan hasil yang signifikan pada penggunaan model pembelajaran 

Predict Observe Explain (POE) terhadap hasil belajar Biologi siswa kelas 

XI. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan teori yang mendukung 

peneliti berkeinginan untuk menerapkan model pembelajaran Predict 

Observe Explain (POE) untuk siswa kelas XI MIA Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

G. Hipotesis 

Menurut Rosila (2015:13) Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Dan peneliti 

menggunakan Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan 

perbandingan (komparasi) antara dua variabel penelitian. 

H0   :  Tidak ada Pengaruh Model Pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Reproduksi 

Manusia. 

H1  : Ada pengaruh Model Pembelajaran Predict  Observe  Explain (POE) 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Reproduksi Manusia. 
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BAB II 

     KAJIAN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran predict-observe-explain (POE) 

1. Pengertian  predict-observe-explain (POE) 

Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) adalah model 

pembelajaran yang berstruktur dengan mengawali permasalahan dengan 

memprediksikan suatu fenomena yang akan dihadapi, mengobservasi 

permasalahan yang telah diprediksi, dan membuktikan hasil prediksi dengan 

penjelasan. Dengan menggunakan model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE) peserta didik mampu mengkonstruksikan proses belajarnya 

menjadi terencana dan terstruktur. Pembelajaran diawali dengan 

memprediksi dan dilanjutkan dengan mengkritisi hasil prediksi dengan 

observasi dan diakhiri dengan menjelaskan hasil observasi yang telah 

ditemukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Predict Observe Explain (POE) terhadap kemampuan berpikir 

kritis peserta didik (Rahayu, dkk. 2015:136). 

Selama pembelajaran dengan model ini, siswa didukung untuk 

membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses penyelidikan. 

Siswa bekerja dengan peralatan sederhana pada setiap pengamatan mereka 

baik dalam demonstrasi maupun eksperimen. model pembelajaran Predict 

Observe Explain (POE) merupakan suatu model yang efisien untuk 

menciptakan diskusi para siswa mengenai konsep ilmu pengetahuan. Model 

pembelajaran ini melibatkan siswa dalam meramalkan suatu fenomena, 
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melakukan observasi melalui demonstrasi, dan akhirnya menjelaskan hasil 

demonstrasi dan prediksi mereka sebelumnya. 

Probex (nama lain dari POE) adalah strategi yang sering digunakan 

dalam ilmu pengetahuan dan cocok untuk kontek fisik maupun dunia nyata. 

Strategi ini dapat digunakan untuk menemukan ide inisial siswa, 

menggeneralisasi diskusi, menggeneralisasi investigasi, memotivasi peserta 

didik yang ingin menyelidiki konsep. Strategi pembelajaran predict observe 

explain (POE) sangat efektif untuk menghasilkan perubahan konsep. Guru 

dapat menerapkan pembelajaran predict observe explain (POE) di kelas. 

Siswa akan terbantu untuk menghindari terjadinya miskonsepsi yang sering 

terjadi saat transfer ilmu berlangsung. Siswa akan terus menggali 

keingintahuannya terhadap suatu konsep yang diberikan oleh guru, dan 

pembuktian-pembuktian gagasan tersebut dapat dilakukan dengan 

melakukan pengamatan atau observasi langsung. 

Menurut Erni (2013:70) ada tiga keterampilan proses yang masing-

masing memiliki indikator yang dapat diterapkan dari masing-masing 

keterampilan proses. Tiga keterampilan tersebut adalah mengamati, 

meramalkan, dan mengajukan hipotesis. Mengamati berarti menggunakan 

sebanyak indera juga mengumpulkan dan menggunakan fakta yang relevan. 

Meramalkan berarti menggunakan pola-pola hasil pengamatan dan 

mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum 

diamati. Mengajukan hipotesis berarti mengetahui bahwa ada lebih dari satu 

kemungkinan penjelasan dari satu kejadian dan menyadari bahwa satu  
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penjelasan perlu diuji kebenarannya dengan memperoleh bukti lebih banyak 

atau melakukan cara pemecahan masalah. 

2. Tujuan Metode predict observe explain (POE) 

Menurut Erni (2013:19) tujuannya Metode predict observe explain 

(POE) adalah untuk memungkinkan guru bersama peserta didik memahami 

apa yang sedang dipikirkan. Diharapkan ada kesesuaian antara apa yang 

dipikirkan guru dengan apa yang dipikirkan peserta didik. Pemahaman 

peserta didik tentang situasi yang dihadapi bisa merentang sangat luas dan 

akan muncul dalam diskusi. Peserta didik hendaknya merasa mampu dan 

didorong untuk mengambil risiko dalam membuat prediksinya serta 

membicarakan alasan-alasan. Komitmen mengenai prediksi yang harus 

dibuat sebelum kegiatan pengamatan dilakukan adalah penting. Sering 

bermanfaat bila prediksi peserta didik ditulis di papan tulis. 

Kegiatan pengamatan dimulai dengan guru menunjukkan atau 

mendemonstrasikan suatu fenomena lalu mengubah satu faktor dalam 

fenomena itu dan meminta peserta didik untuk memprediksi apa yang akan 

terjadi menerima prediksi peserta didik, melakukan pengamatan (observe), 

kegiatan pengamatan dapat dilakukan terhadap demonstrasi guru atau 

berupa kegiatan peserta didik (eksperimen). Guru harus meyakinkan peserta 

didik untuk melakukan pengamatan dengan teliti dan mendiskusikan hasil 

pengamatannya dengan kelompoknya. Peserta didik melakukan eksperimen 

lalu mengamati dan mencatat pengamatannya dan jika perlu mengulang 

eksperimennya dan guru memeriksa pengamatan peserta didik, membuat 

penjelasan (explain), ini adalah tahap akhir dari metode pembelajaran 



11 
 

 
 

predict observe explain (POE). Pada tahap ini peserta didik mendiskusikan 

prediksi dan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Biasanya ini bukan 

tugas yang mudah, hal ini disebabkan oleh komitmen dalam mengubah 

pemahaman peserta didik. 

3. Menfaat Model pembelajaran predict observe explain (POE) 

Menemukan pengetahuan baru dalam dunia pendidikan melalui 

penerapan pendekatan pembelajaran Predict Observe Explain (POE) untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan ketrampilan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika, serta hasil belajar siswa di kelas. Serta  

mudah memahami materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan 

ketrampilannya dalam memecahkan masalah matematika, dapat memotivasi 

siswa untuk belajar dan lebih proaktif dalam proses pembelajaran sehingga 

mampu mengatur waktu belajar dengan baik. Dan memberikan informasi 

dan sumbangan pemikiran dalam hal pemilihan pendekatan pembelajaran 

yang inovatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan 

hasil belajarnya, sebagai motivasi agar dapat menciptakan strategi-strategi 

yang menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran. 

4. Langkah-Langkah Model pembelajaran predict observe explain (POE)  

  Menurut Wu dan Tsai (2015:2) langkah-langkah model pembelajaran 

Predict Observe Explain (POE) yaitu: 

a. Memberikan hipotesis berdasarkan permasalahan yang diambil dari 

pengalaman siswa, atau buku panduan yang memuat suatu fenomena 

terkait materi yang akan dibahas. 
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b. Mengobservasi dengan melakukan eksperimen atau demonstrasi 

berdasarkan permasalahan yang dikaji dan mencatat hasil pengamatan 

untuk direfleksikan satu sama lain. 

c. Mendiskusikan fenomena yang telah diamati secara konseptual-

matematis, serta membandingkan hasil observasi dengan hipotesis 

sebelumnya bersama kelompok masing-masing. Mempresentasikan hasil 

observasi di kelas, serta kelompok lain memberikan tanggapan, sehingga 

diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang sedang dibahas. 

5. Kelebihan Model pembelajaran predict observe explain (POE) 

Sama seperti model-model pembelajaran yang lain, model 

pembelajaran predict observe explain (POE)  juga memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Menurut Wu dan Tsai (2015: 5) kelebihan dan kekurangan 

model predict observe explain (POE)  adalah sebagai berikut : 

a. Merangsang peserta didik untuk lebih kreatif khususnya dalam 

mengajukan prediksi. 

b. Dengan melakukan eksperimen untuk menguji prediksinya dapat 

mengurangi verbalisme. 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik, sebab peserta didik tidak 

hanya mendengarkan tetapi juga mengamati peristiwa yang terjadi 

melalui eksperimen. 

d. Dengan cara mengamati secara langsung peserta didik memiliki 

kesempatan untuk membandingkan antara teori (dugaan) dengan 

kenyataan. Dengan demikian peserta didik akan lebih meyakini 

kebenaran materi pembelajaran. 
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6. Kekurangan model pembelajaran predict observe explain (POE) 

a. Memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama berkaitan penyajian 

persoalan pembelajaran IPA dan kegiatan eksperimen yang dilakukan 

untuk membuktikan prediksi yang diajukan peserta didik. 

b. Untuk kegiatan eksperimen, memerlukan peralatan, bahan-bahan dan 

tempat yang memadai. 

c. Untuk melakukan kegiatan eksperimen, memerlukan kemampuan dan 

keterampilan yang khusus bagi guru, sehingga guru dituntut untuk 

bekerja secara lebih profesional. Memerlukan kemauan dan motivasi 

guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran peserta didik. 

7. Kerangka berpikir 

Permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu Model pembelajaran 

Predict-Observe-Explain (POE) belum diterapkan pada saat proses 

pembelajaran, dalam proses pembelajaran guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang menarik, Aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran cenderung rendah, tingkat pencapaian konsep siswa pada 

materi benda dan sifat-sifatnya tergolong rendah dan kenyataan dilapangan, 

pembelajaran masih terpusat pada penyampaian materi sehingga siswa 

cenderung pasif karena keterlibatan yang rendah. Dengan permasalahan 

yang terjadi dilapangan peneliti memiliki solusi dengan menggunakan 

model pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE), dimana model 

pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) ini digunakan untuk 

mengungkap gagasan awal siswa, kemudian memberikan informasi kepada 
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guru tentang pemikiran siswa, membangkitkan semangat diskusi siswa dan 

memotivasi siswa untuk melakukan eksplorasi konsep.  

Penggunakan model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

efektifitas belajar siswa akan meningkat dan juga dengan model 

pembelajaran Predict Observe Explain (POE) pencapaian konsep siswa 

akan meningkat. Dengan adanya pengaruh yang ditunjukkan pada model 

pembelajaran tersebut terhadap keefektifan belajar dan pencapaian hasil 

belajar siswa diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran IPA 

sehingga kedepan pembelajaran IPA dapat mencapai tujuan yang optimal. 

Pada penelitian ini model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

dibandingkan dengan kelas yang menerapkan pembelajaran demonstrasi. 

B. Hasil belajar  

Menurut Hamalik (2004:31) Hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Setelah suatu 

proses belajar berakhir, maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. Hasil 

belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Tujuan utama 

yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil 

belajar digunakan untuk mengetahui sebatas mana siswa dapat memahami dan 

mengerti materi tersebut. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengetahuan-pengetahuan, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan.  

1. Pengertian hasil belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013:3) “hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Sebagai guru, 
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tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses 

belajar, mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang 

dicapai oleh pelajar dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang ditetapkan. Hasil belajar merupakan bukti 

keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Hasil belajar merupakan 

pengukuran dari penilaian kegiatan belajar atau proses belajar yang 

dinyatakan dalam simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. Perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari belajar.  

2. Tujuan hasil belajar 

Adapun tujuan hasil belajar adalah harus ketahui yaitu yang meliputi 

tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun untuk tujuan umumnya yaitu 

untuk dapat menilai hasil dari pencapaian kompetensi para peserta didik, 

dan tujuan khususnya untuk dapat memperbaiki proses-proses 

pembelajaran, dengan menggunakan model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE) dan juga sebagai bahan yang di gunakan untuk penyusunan 

laporan kemajuan belajar para siswa. 

3. Jumlah hasil belajar siswa 

Jumlah hasil belajar siswa dapat diketahui dengan melakukan evaluasi 

yaitu mengukur dan menilai hasil kenerja siswa, hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar 
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maka jumlah hasil belajar dibagi dalam tiga katagori yang pertama 

keterampilan, kedua pengetahuan yang ketiga sikap. 

C. Materi Sistem Reroduksi Pada Manusia. 

Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, manusia perlu bereproduksi. 

Sejak usia remaja, sistem reproduksi pria dan wanita telah menghasilkan sel sel 

kelamin. Sel sel kelamin pria dan wanita bergabung melalui reprosuksi seksual 

untuk membentuk kehidupan baru. Pada manusia, reproduksi berlangsung 

secara seksual. Alat reproduksi pada manusia berupa alat kelamin pada pri dan 

wanita. Sistem reproduksi pada wanita berfungsi untuk menghasilkan gamet 

betina yakni ovum melalui peristiwa oogenesis, kemudian menyedikan 

lingkungan yang cocok yntuk terjadi fertilisasi oleh sperma dan perkembangan 

janin dan pengeluaran janin. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari saluran 

reproduksi, kelenjar reproduksi dan alat kelamin luar. 

1. Alat reproduksi laki-laki 

Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat 

kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan 

skrotum. Sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, 

epididimis, vas deferens, prostat, vesika seminalis, dan kelenjar 

bulbouretral. Baik wanita maupun pria pasti memiliki alat reproduksi, dan 

alat reproduksi itulah yang nantinya digunakan untuk menghasilkan 

generasi penerus mereka. Tanpa adanya alat reproduksi sangat mustahil 

terjadi penerusan generasi dalam keluarga itu. Sekiranya ada dua jenis alat 

reproduksi yang terdiri dari dua jenis yaitu alat reproduksi dalam dan alat 

reproduksi luar. Perhatikan gambar di bawah ini! 
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Gambar 2.1 Alat reproduksi pada pria. 

Sumber: Omegawati, 2017:107. 

Penyakit atau kelainan pada alat reproduksi pada laki-laki yaitu:  

1) Hipogonadisme 

2) Prostatitis 

3) Sepilis  

4) Kanker Prostat 

5) Kanker Testis 

2. Sperma 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sperma. 

Sumber: Omegawati, 2017:110. 
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Pada usia remaja (sekitar usia 12 – 13 tahun), umumnya organ 

kelamin laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma. Biasanya ditandai 

dengan mimpi dan keluarnya sel sperma (mimpi basah). Sel sperma manusia 

memiliki panjang ±60 μm. Dalam satu tetes semen (air mani) terdapat 

kurang lebih 200 – 500 juta sperma. Sel sperma dapat bergerak aktif karena 

mempunyai flagela (ekor). 

3. Alat reproduksi wanita  

Saat dilahirkan seorang anak wanita telah mempunyai alat reproduksi 

yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan 

berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita telah memasuki masa pubertas. 

Alat reproduksi wanita juga terdiri dari alat kelamin dalam dan alat kelamin 

luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia 

minora, mons pubis dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam 

terdapat ovarium, tuba falopii (oviduk), dan uterus (rahim). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sistem reproduksi pada wanita 

Sumber: Omegawati, 2017:111. 
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Penyakit atau kelainan pada alat reproduksi prempuan yaitu: 

a. Penyakit Menular Seksual (PMS) 

b. Kanker rahim 

c. Kista 

d. Infeksi vagina 

e. penyempitan Saluran ,telur 

4. Spermatogenesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Spermatogenesis 

Sumber: Omegawati, 2017:111. 

 

Sel anak pertama hasil pembelahan tetap seperti keadaan semula 

untuk kemudian membelah kembali, sedangkan sel anak kedua berkembang 

menjadi spermatosit primer. Setiap spermatosit sekunder berkembang 

menjadi dua spermatid sehingga total dihasilkan empat spermatid. 

Spermatid adalah calon sperma yang belum berekor.Spermatozoa atau 

sperma, kemudian meninggalkan testis menuju epididimis untuk mengalami 

pematangan. Setelah matang, sperma ber gerak menuju vas deferens. Vas 
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deferens adalah saluran yang ber hubungan dengan saluran uretra sehingga 

sewaktu-waktu sperma dapat dikeluarkan. 

5. Proses Oogenesis  

Pada ovarium, terdapat folikel untuk menghasilkan sel telur (ovum). 

Setelah ovum dilepaskan melalui proses ovulasi, jaringan folikel yang masih 

ada membentuk suatu struktur yang dinamakan korpus luteum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Oogenesis 

Sumber: Omegawati, 2017:111. 

 

Sejak dilahirkan, seorang perempuan sudah memiliki lebih kurang 1 

juta sel induk telur (oogonium) dalam ovariumnya. Setiap oogonium 

membelah secara mitosis menjadi dua oosit primer. Lalu, satu oosit primer 

membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder yang ukurannya besar dan 

badan kutub primer yang ukurannya kecil. Kemudian, oosit sekunder 
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membelah menjadi ootid dan satu badan kutub sekunder, sedangkan badan 

kutub primer membelah menjadi dua badan kutub sekunder. Ootid lalu 

mengalami pematangan menjadi ovum. Berbeda dengan spermatogenesis, 

proses oogenesis ini hanya menghasilkan satu ovum dari satu sel induk 

telur. 
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BAB III 

           METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 Sokan 

Kabupaten Melawi. Waktu penelitian dilaksanankan pada bulan April – Mei 

semester genap Tahun Ajaran 2018/2019.  

B. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitan kuantitatif dan 

bentuk penelitian Quasi Eksperimen dengan desain penelitian Non-Equivalen 

Control Group Design (Sugiyono, 2016:116). Desain penelitian ini disajikan 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Non-Equivalen Control Group Design 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

A O1 X O2 

B O3  O4 

(Sumber: Sugiyono, 2016:116) 

Keterangan: 

A = Kelas Eksperimen 

B = Kelas kontrol 

O = Pretest dan posttest 

X = Treatment kelompok eksperimen 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Menurut Sugiyono (2016:11) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

Populasi terbagi dua, yaitu populasi target dan populasi terjangkau. Populasi 

target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Atas 

(SMA) N 1 Sokan. Sedangkan populasi terjangkau adalah seluruh siswa 

kelas XI IPA Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 Sokan. 
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2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel yang digunakan diambil dari populasi terjangkau 

dengan cara purpossive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Sampel diambil dengan kesamaan rata-rata hasil 

belajar siswa dan guru. Dengan demikian, subjek penelitian yang dipilih 

yaitu kelas XI IPA 1 berjumlah 28 orang sebagai kelas kontrol, dan kelas XI 

IPA 2 berjumlah 28 orang sebagai kelas eksperimen, keseluruhannya ada 56 

orang. 

D. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut: 

1. Instrumen Perlakuan 

a. Silabus 

Silabus yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan 

Kompetensi Inti 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan dan Kompetensi Dasar 3.9 yaitu 

menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem 

dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. 

b. RPP 

 Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada penelitian ini 

yaitu pada Kompentensi Inti 4 dan Kompetensi Dasar 3.9 dengan jumlah 

tiga kali pertemuan dengan alokasi waktu 90 menit per pertemuan. 
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c. Instrumen Pengukuran 

1. Lembar Observasi Keterlaksanaan Model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE).  

Lembar observasi ini merupakan salah satu instrument pengukuran yang 

ditinjau dari dua aspek yaitu aspek dari guru dan siswa. 

2. Soal Tes 

Tes yang diberikan bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan model pembelajaran yang diterapkan terhadap hasil belajar 

siswa. Soal tes yang diberikan berupa tes pilihan ganda dengan jumlah 

soal sebanyak 40 soal. Di pre test sebanyak 20 soal dan di post test 

sebanyak 20 soal, dengan level kognitif soal pree test  C1:10 C2:8 dan 

C3:2 dan level kognitif pada soal post test C1:2 C2:8 dan C3: 10. 

Adapun soal yang akan diuji terlebih dahulu di validasi oleh guru 

mata pelajaran biologi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 

Sokan. Penyajian soal tersebut sudah teranalisis sesuai dengan silabus 

pada susunan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah 

diterapkan di sekolah tersebut.  

E. Metode Kerja 

Metode kerja ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu 

yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Adapun metode kerja dalam 

penelitian ini terbagi ke dalam 2 tahap yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

a. Observasi awal di Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 Sokan 

b. Mempersiapkan instrumen berupa soal pretest dan postetst 
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c. Memvalidasi instrumen penelitian 

d. Silabus 

e. RPP 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan soal tes Pre-test 

Soal pre test diberikan kepada siswa dikelas kontrol maupun 

dikelas eksprimen, yang tujuannya menguji kemampuan dasar yang 

dimilii oleh siswa terhadap materi sistem reproduksi manusia. Pre test 

juga bisa di artikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan 

siswa terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru. Adapun 

manfaat dari diadakannya pree test adalah untuk mengetahui kemampuan 

awal peserta mengenai pelajaran yang disampaikan. Dengan mengetahui 

kemampuan awal siswa guru akan dapat menentukan cara penyampaian 

pelajaran yang akan di terapkan. 

b. Penerapan model pembelajaran predict observe explain (POE) 

1) Predict (Membuat Prediksi)  

Pada tahap ini siswa akan memprediksi suatu permasalahan yang 

diberikan oleh guru, tentang materi sistem reproduksi manusia, siswa 

juga menuliskan prediksi tersebut beserta alasannya, didalam kertas 

yang telah disiapkan oleh guru. Siswa juga mencari permasalahan 

pada materi sistem reproduksi berdasarkan pengetahuan awal yang 

mereka miliki dan berdasarkan buku-buku sumber yang mereka baca 

terkait dengan sistem reproduksi pada manusia, untuk merangsang 

peserta didik lebih keriatif dalam berpikir, pada tahap Predict siswa 
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juga akan memperediksi apapun terkait mengenai penyakit atau 

kelainan pada reproduksi, setelah mereka memperdiksi baru mereka 

melanjukan tahap berikutnya karena tahap prediksi  ini hanya dugaan 

sementara. 

2) Observe (Mengamati)  

Pada tahap ini, guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

mengamati terkait permasalahan yang dibahas, untuk membuktikan 

kebenaran dari tahap prediksi sebelumnya. Pada saat siswa melakukan 

pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan siswa 

mencatat apa yang mereka amati, tentang materi sistem reproduksi 

pada manusia. Pada tahap ini yang siswa amati terkait materi 

reproduksi manusia adalah video, power point, serta gambar-gambar 

tentang sistem reproduksi manusia yang telah disiapkan oleh guru 

sebagai bahan untuk melakukan Observe. 

3) Explain (Menjelaskan)  

Pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk menambah 

penjelasan tentang tahap-tahap sebelumnya. Siswa berdiskusi antara 

teman sebangku masing-masing. Kemudian siswa secara acak akan 

ditunjuk untuk menjelaskan atau memberikan pendapat  terhadap 

permasalahan yang dibahas disertakan dengan hasil pengamatan yang 

mereka peroleh, tentang materi sistem reproduksi pada manusia. 

Tahap Explain adalah point terakhir dari tahap model pembelajaran 

predict observe explain (POE) tahap ini dimana siswa melakukan 
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penjelasan atau berdiskusi hasil yang didapat dari tahap predict dan 

observe. 

c. Memberikan soal tes Post-test 

Soal post test merupakan bentuk soal yang diberikan setelah pelajaran 

atau materi yang telah disampaikan. Soal post test adalah evalausi akhir 

saat materi yang di ajarkan yang mana seorang guru memberikan soal 

post test dengan maksud apakah peserta sudah mengerti dan memahami 

materi sistem reproduksi manusia. Dengan diadakannya post test ini 

adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai 

oleh siswa setelah berakhirnya penyampaian materi.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah  

1. Observasi 

Peneliti melakukan observasi mengenai keterlaksanaan model 

pembelajaran ditinjau dari aspek guru dan siswa untuk melihat terlaksana 

atau tidaknya metode pembelajaran yang digunakan. Observasi ini di bantu 

seoorang teman yang bertindak sebagai observe dan sebagai untuk 

mengambil foto saat mengajar dan saat penerapan model pembelajaran 

sebagai data dan dokumentasi. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi  adalah arsip-arsip yang berhubungan  dengan semua 

kegiatan yang dilakukan peneliti pada saat penelitian. Dokumen dapat 

berupa data-data yang diperoleh oleh penulis yaitu daftar nama, jumlah 

siswa, dan foto kegiatan yang berlangsung saat penelitian berlangsung. 
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Dokumentasi dilakukan oleh peneliti sebagai bukti konkrit penelitian, 

bahwa penelitian memang benar dilakukan. 

G. Analisis Data 

1. Analisis Terhadap Hasil Observasi 

Proses pembelajaran metode pembelajaran berbasis POE diamati 

melalui lembar observasi dengan format “ya” = 1 atau “tidak” = 0 dianalisis 

secara deskriftif berdasarkan hasil keterlaksanaan pada lembar observasi 

dengan memperhatikan indikator-indikator dalam lembar observasi. 

Menurut Rosila (2015:19) rumus untuk menentukan nilai keterlaksanaan 

model pembelajaran yang digunakan adalah. 

 

  

Keterangan: 

Np : Nilai presentasi 

n : Skor yang diperoleh 

N : Jumlah keseluruhan skor aspek yang diamati 

 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar berupa nilai pretes dan posttest. Selanjutnya nilai pretes 

dan posttes tersebut dianalisis menggunakan uji normalitas untuk 

mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kemudian 

setelah itu dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah kedua 

sampel tersebut berasal dari populasi yang sama (homogen). Jika homogen 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kondisi data apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang digunakan adalah 

               Np = 
𝑛

𝑁 
 X 100 % 
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uji kolmogorov smirnov dengan menggunakan program IBM SPSS 

Statistics 20.   Tetap taraf signitifikansi uji α = 0,05 (95%) 

1. Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

α  : 0,05 

2. Kriteria Pengujian 

a. Jika nilai p-value ˃ 0,05 maka H0 diterima H1 ditolak, berdistribusi 

normal. 

b. Jika nilai p-value < 0,05 maka H0 di tolak H1 diterima, berdistribusi 

tidak normal. 

Rumus uji normalitas data : 

b. Uji Homogenitas Data 

 Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh memiliki varian yang homogen atau tidak dengan 

menggunakan program aplikasi IBM SPSS Statistics 20. 

1) Hipotesis 

H0 : varians populasi homogen 

H1 : varians populasi tidak homogen 

2) Kriteria Pengujian 

1.  Jika nilai p-value ˃ 0,05 maka H0 diterima H1 ditolak 

2. Jika nilai p-value < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima 

 

Rumus Uji Homogenitas Data : 



30 
 

 
 

c. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan uji-t untuk menganalisis kemampuan 

argumentasi antara pretest dan posttest. Uji t dilakukan setelah didapat 

rata-rata dari hasil pretest dan posttest masing-masing kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dinyatakan dengan taraf signifikasi α = 0,05. Uji 

hipotesis dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 20. 

1. Hipotesis 

H0  : tidak ada pengaruh dari metode yang dilakukan 

H1  : Ada pengaruh dari metode yang dilakukan 

2. Kriteria Pengujian 

1.  Jika Thitung ˃ Ttabel maka H1 diterima, H0 ditolak. 

2.  Jika Thitung ˂ Ttabel maka H0 diterima, H1 ditolak 

 Jika H0 ditolak maka hipotesis diterima, maka untuk mengetahui 

besarnya pengaruh model pembelajaran predict observe explain 

(POE).  dilanjutkan dengan Effect Size.  

d. Effect Size 

Effect Size dapat dihitung menggunakan rumus  

d=
Mposttest−Mpretest

√
SDposttest

2 +SDpretest
2

2

 

 

Keterangan: 

M  = rata-rata skor tes  

SD     = Standar deviasi skor tes 
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Adapun penghitungan effect size menggunakan Program IBM SPSS 

20 dengan interprestasi sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Interpretasi Effect size 

Effect size Interprestasi 

d < 0,2 Tidak ada kontribusi 

0,2 < d < 0,5 Kecil 

0,5 < d < 0,7 Sedang 

d > 0,7 Besar 

  (Sumber : Ariawan, 2013: 39) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penerapan model Predict Observe Explain (POE) 

Proses kegiatan belajar mengajar dengan metode pembelajaran Predict 

Observe Explain (POE) yang dilaksanakan di kelas Eksperimen dan kelas 

kontrol pada pertemuan pertama sampai pertemuan keenam dapat berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan oleh peneliti. Pelaksanaan 

penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sokan 

tahun pelajaran 2018/2019, pada siswa-siswi XI IPA 1 sebagai kelas 

Experimen dan sebagai kelas kontrol sebanyak 3 kali pertemuan. Pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan jumlah masing-masing 33 siswa 

kelas control dan 32 siswa kelas eksperimen. 

Pertemuan pertama masuk kelas dengan menyebarkan soal pretest 

kepada kelas eksperimen dan kontrol kemudian dilanjutkan dengan materi, 

yang dilaksanakan pada tanggal 22 April pertemuan 2 dilanjutkan dengan 

menjelaskan pokok bahasan struktur dan fungsi sel, dimana kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) pada materi 

sistem Reproduksi manusia di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negri 1 Sokan 

tahun pelajaran 2018/2019 ini guru memberi permasalahan sesuai materi yang 

dibahas ke setiap kelompok. Siswa-siswi dibagi kedalam kelompok yang 

beranggotakan 5-6 orang. Siswa bekerja sesuai dengan kelompok dan bekerja 

sama memecahkan masalah yang ada dalam wacana yang dibagikan guru pada 

setiap kelompok yang telah dibagiakan.  
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Guru meminta siswa untuk memberikan pertanyaan kepada teman di 

kelompok lain. Setiap kelompok berpartisipasi dengan menggunakan sebuah 

kertas kecil dan diminta menuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi yang belum di pahami. Setelah selesai dari pengerjaan tugas setiap 

kelompok, siapa yang banyak petanyaan dan semua benar maka di berikan nilai 

tambah berupa angka. Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode 

ceramah konvensional, dimana proses pembelajarannya guru menjelaskan 

materi dengan ceramah dan siswa mendengarkan penjelasan dari guru serta 

memberikan pertanyaan jika ada materi yang belum jelas. Pertemuan 3 

dilakukan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, dalam materi 

Sistem Reproduksi Manusia. Model pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) berorientasi pada pilar-pilar pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan) dimana, siswa dituntut untuk lebih kreatif khususnya 

dalam mengajukan prediksi pada langkah awal pembelajaran, kemudian 

melakukan observe (demonstrasi) untuk menguji prediksi siswa. Sesuai 

menurut Erni dkk (2013: 68) Adapun jadwal kegiatan penelitian disajikan pada 

tabel 4.1.  

   Tabel 4.1 Jadwal Penelitian 

No Hari/Tanggal Waktu 

Kegiatan 

Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

1 Senin, 20-07-2019 07.25-08.45  Pertemuan 1 

2 Senin, 20-07-2019 09.15-10.45 Pertemuan 1  

3  Rabu, 22-07-2019 07.25-08.40  Pertemuan 2 

4  Rabu, 22-07-2019 09.20-11.45 Pertemuan 2  

5 Kamis 23-07-2019 08.20-08.25  Pertemuan 3 

6 Kamis 23-07-2019 11.00-12.25 Pertemuan 3  
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1. Hasil Observasi Guru 

Lembar obsrvasi guru digunakan sebagai alat instrumen untuk 

mengamati dan mencatat jalannya proses keterlaksanaan metode 

pembelajaran yang digunakan guru di kelas. Berdasarkan hasil pengamatan 

observer perlakuan hasil persentase keterlaksanaan model pembelajaran 

Predict Observe Explain (POE) ditinjau dari guru disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Observasi Keterlaksanaan Model pembelajaran Predict 

Observe Explain (POE) ditinjau dari Guru. 

Tinjauan Hasil Pengamatan Kreteria 

Ya Tidak 

Guru 100 % 0 % Sangat Baik 
 

Pada hasil observasi keterlaksanaan model pembelajaran Predict 

Observe Explain (POE) yang ditinjau dari guru dari 18 aspek (Lampiran 12) 

yang berhasil diterapkan sebanyak 18 aspek atau 100% dan yang tidak 

berhasil diterapkan sebanyak 0 aspek atau 0% selama proses pembelajaran. 

Beberapa aspek pada lembar observasi ditinjau dari guru ada 18 aspek yang 

berhasil diterapkan dalam pembelajaran yaitu menjelaskan materi, 

penggunaan media (gambar, video dan power point), pembagian kelompok 

menberikan pertanyaan, kemampuan melakukan Predict, kemampuan 

menjelaskan, menentukan nilai individu, dan kelompok, dan menutup 

pembelajaran. Dari 18 aspek yang diamati dapat terlaksana dengan baik 

sehingga hasil persentase adalah 100%. Peningkatan ini disebabkan karena 

model pembelajaran  Predict Observe Explain (POE) ini termasuk dalam 

teori belajar konstruktivisme, sehingga lebih banyak menuntut keaktifan 

siswa dalam mendapatkan sendiri konsep-konsep pembelajaran. Sehingga 

tugas guru tidak hanya memberikan pengetahuan, melainkan menyiapkan 
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situasi yang menggiring siswa untuk bertanya, mengamati, mengadakan 

eksperimen serta menemukan fakta dan konsep sendiri. Model ini cukup 

efektif untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa karena dapat 

mengubah kebiasaan siswa yang hanya mendengarkan dan menerima 

informasi dari guru menjadi belajar dengan baik (Erni dkk., 2013: 65). 

Pengamatan pada pertemuan selanjutnya proses pembelajaran dimulai 

dengan salam yang diberikan oleh seluruh siswa kepada guru. Pada saat 

proses pembelajaran berlangsung peneliti fokus pada materi yang tercantum 

di dalam buku paket Ilmu Pengetahuan Alam kelas XI dan lembar kerja 

siswa (LKS), serta dasar pemikiran pada saat materi dijelaskan di depan 

kelas. Peneliti juga bertindak sebagai guru dalam pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) dan 

diawali dengan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari lima sampai 

tujuh orang yang telah dibuat guru secara beracakan, guru juga 

menyampaikan materi dasar mengenai sistem reproduksi manusia, dan guru 

membagikan lembar kerja pada setiap kelompok, serta meminta kelompok 

untuk mengadakan pengamatan sesuai gambar, video, dan power point dan 

LKS yang telah dibahas oleh peneliti dan meminta siswa untuk berdiskusi 

dengan kelompoknya dalam menjawab lembar kerja siswa dan 

mengkomunikasikannya serta mendeskusikannya. Model pembelajaran  

Predict Observe Explain (POE) adalah strategi pembelajaran yang menggali 

pemahaman siswa melalui tiga tahapan yaitu memprediksi hal yang akan 

terjadi, membuktikan prediksi melalui pengamatan dan menjelaskan dari 

apa yang telah diprediksi dan diamati (Erni dkk., 2013: 63) Oleh karena itu, 
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model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) terlaksana dengan 

kategori “sangat baik”.  

2. Hasil Observasi Siswa 

Observasi keterlaksanaan model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE) tidak hanya mengamati aktivitas guru, tetapi juga mengamati 

aktivitas belajar siswa selama guru menerapkan model pembelajaran Predict 

Observe Explain (POE). Berdasarkan hasil pengamatan observer perlakuan 

hasil persentase keterlaksanaan model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE) ditinjau dari siswa disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Observasi Keterlaksanaan Model pembelajaran Predict 

Observe Explain (POE) ditinjau dari Siswa. 

Tinjauan Hasil Pengamatan Kreteria 

Ya Tidak 

Guru 100 % 0 % Sangat Baik 
 

Keterlaksanaan model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

yang ditinjau dari siswa dari 17 aspek (Lampiran 13) disusun sesuai aspek 

berhasil dilaksanakan atau 100 %. Keterlaksaanan model pembelajaran 

Predict Observe Explain (POE) yaitu peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru, peserta didik memperhatikan media gambar dan video 

yang ditampilkan oleh guru, peserta didik bekerjasama dalam kelompok 

sesuai petujuk dari guru, peserta didik bersikap positif dalam menanggapi 

materi pelajaran. Menurut Suranti dkk (2018: 228) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang 

variatif dan sesuai serta mampu meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dan hasil belajar siswa. Dilihat dari hasil belajar tersebut, salah satu 

model pembelajaran yang mampu mengeksplorasi pengetahuan awal siswa, 
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serta meninggalkan pemahaman konsep yang nantinya bermuara pada 

peningkatan hasil belajar siswa yaitu model pembelajaran yang melibatkan 

peran aktif siswa dalam melakukan kegiatan belajar. 

Peneliti juga bertindak sebagai motivator dan fasilitator bagi kelas 

eksperimen dan kontrol, apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti 

oleh siswa dalam kelompok, sehingga setiap kelompok dapat memecahkan 

solusi dari permasalahan yang ada secara bersama-sama dalam proses 

pembelajaran dalam melaksanakan 17 aspek pada saat kegiatan belajar 

mengajar di kelas tidak ada suatu hambatan atau rintangan pada saat 

penerapan model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) sehingga 

terlaksana dengan kategori “sangat baik”. 

B. Hasil Belajar Siswa 

1. Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Kegiatan Pretest dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang 

kemampuan awal siswa terhadap pokok bahasan Sistem Reproduksi 

Manusia. Adapun Posttest diberikan setelah materi disampaikan dengan 

menggunakan metode ceramah pada kelas kontrol. Setelah melakukan 

penjelasan awal tentang materi sitem reproduksi pada manusia sebagai dasar 

pembelajaran menggunakan metode ceramah. Maka peneliti dilanjutkan 

pada tahap pemberian soal preetest pada kelas kontrol, dan hasil preetest di 

proleh data nilai rata-rata dikelas kontrol 56,67. Stelah melakukan preetest 

dilanjutkan dengan peroses belajar mengajar (PBM) menggunakan motode 

ceramah tentang materi sistem reoroduksi pada manusia. Setelah melakukan 

proes belajar mengajar (PBM) dikelas kontrol. Maka peneliti dilanjutkan 
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pada pada tahap pemberian soal test kembeli atau pengujian terakhir posttest 

pada kelas kontrol hasil posttest di peroleh data nilai rata-rata di kelas 

kontrol 76,97. Hasil preetest dan posttest pada kelas kontrol (lampiran 15). 

Menunjukan adanya perbedaan hasil preetest dan postest pada kelas kontrol. 

Soal yang digunakan untuk kegiatan posttest adalah soal yang berbeda 

dengan soal pretest, hal ini bertujuan agar peneliti dapat mengetahui 

pengaruh hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah. Adapun hasil 

belajar siswa Kelas Kontrol disajikan pada tabel 4.4. 

    Tabel 4.4 Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Nilai 
Rata-rata Nilai 

Terendah Tertinggi 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

15 50 85 95 56,67 76,97 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas kontrol 

nilai terendah preetest 15 dimana saat preetest ini hanya 8 siswa yang 

nilainya diatas KBM. Setelah materi disamapaikan dengan metode ceramah, 

nilai terendah meningkat menjadi 50 dengan jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 21 siswa (lampiran 15) pada posttest. Saat mengajar menggunakan 

metode ceramah peneliti hanya menggunakan buku yang biasanya 

digunakan oleh guru mata pelajaran biologi di sekolah. Siswa mendengar 

penjelasan yang disampaikan peniliti saat PMB dan beberapa siswa bertanya 

terhadap beberapa materi yang kurang jelas. Menurut Erni dkk (2013: 65) 

dalam penelitiannya pada kelas kontrol, pembelajaran konversional 

(ceramah) guruh lebih berperan aktif dalam pereos pembelajaran dimana 

guru aktif memberikan pengetahuan tampa ada kesempatan 
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memperaktekkan hal-hal yang apstrak khususnya pada materi kelarutan dan 

hasil kali kelaruran sehinnga kurang membangun minat dan motofasi siswa 

untuk belajar. 

2. Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen. 

Kegiatan Pretest dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang 

kemampuan siswa terhadap pokok bahasan Sistem Reproduksi Manusia. 

Adapun Posttest diberikan setelah materi disampaikan dengan 

menggunakan Model Pembelajaraan Predict Observe Explain (POE). 

Setelah melakukan penjelasan awal tentang materi sitem reproduksi pada 

manusia sebagai dasar pembelajaran menggunakan Model Pembelajaraan 

Predict Observe Explain (POE). Maka peneliti dilanjutkan pada tahap 

pemberian soal preetest pada kelas eksperimen, dan hasil preetest di proleh 

data nilai rata-rata dikelas eksperimen 70,47. Setelah melakukan preetest 

dilanjutkan dengan peroses belajar mengajar (PBM) menggunakan Model 

Pembelajaraan Predict Observe Explain (POE) tentang materi sistem 

reoroduksi pada manusia.  

Setelah melakukan proes belajar mengajar (PBM) dikelas eksperimen. 

Maka dilanjutkan pada tahap pemberian soal test kembali atau pengujian 

terakhir posttest pada kelas kontrol hasil posttest di peroleh data nilai rata-

rata di kelas eksperimen 85,16. Hasil preetest dan posttest pada kelas 

kontrol (lampiran 14). Menunjukan adanya perbedaan hasil preetest dan 

postest pada kelas eksperimen. Soal yang digunakan untuk kegiatan posttest 

adalah soal yang berbeda dengan soal pretest, hal ini bertujuan agar peneliti 

dapat mengetahui pengaruh hasil belajar siswa menggunakan model 
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pembelajaraan Predict Observe Explain (POE) terhadap hasil belajar siswa 

dapat dilakukan dengan cara menguji hasil preetest dan posstest dikelas 

eksperimen. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 4.5 

    Tabel 4.5 Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Nilai 
Rata-rata Nilai 

Terendah Tertinggi 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

25 75 90 100 70,47 85,16 

  

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen nilai terendah preetest 25 dimana saat preetest ini hanya 23 

siswa yang nilainya diatas KBM. Setelah materi disampaikan dengan model 

pembelajaran Predict Observe Explain (POE), nilai terendah meningkat 

menjadi 75 dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 21 siswa (lampiran 

14) pada posttest. Saat mengajar menggunakan model pembelajaran Predict 

Observe Explain (POE) peneliti menggunakan video dan gambar sistem 

reproduksi pada manusia, sebagai media dalam peroses pembelajaran. 

Setelah materi disampaikan siswa diminta untuk melakukan predict 

terhadap materi yang telah disamapaikan, setelah melakukan predict siswa 

diminta untuk melakukan observe tentang video dan gambar yang terkait 

tentang materi, setelah mempredict dan observe maka siswa diminta 

melakukan explain terhadap hasil dari predict dan observe tentang materi 

sistem reproduksi pada manusia, dimana ada kelaianan dan penyakit pada 

sistem reproduksi manusia. 

 Pada penerepan model pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) siswa sangat senang karena belum ada guru yang menerapkan model 

tersebut didalam peroses pembelajaran, dan kondisi siswa dikelas pada saat 
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penerapan model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) sangat 

antusias sekali dalam melakukan Predict,Observe dan Explain. Siswa 

menjadi lebih mengerti dan aktif pada saat proses pembelajaran di dalam 

kelas yang ditunjukan dengan hasil belajar siswa yang tuntas 100% dengan 

rata rata 85,16 (lampiran 16). Zulaeha (2014: 7) menjelaskan dalam 

penelitiannya bahwa pada kelas dengan pembelajaran POE memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat mengopservasi secara langsung 

melalui kegiatan eksperimen terhadap materi yang sedang dipelajari 

sehingga siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan siswa lebih paham 

dalam materi kalor. 

C. Pengaruh model Pembelajaraan Predict Observe Explain (POE) terhadap 

hasil belajar siswa. 

Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE) terhadap hasil belajar, maka data hasil belajar dianalisis 

menggunakan uji hipotesis (Uji t). sebelum melakukan uji hipotesis terlebih 

dahulu data dianalisis untuk mengetahui norma dan homogennya data dengan 

menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. 

1. Uji normalitas Konrol, yaitu: 

Uji normalitas dikelas kontrol nilai rata-rata tertinggi 95 sedangkan nilai 

rata-rata terendah 50. Uji normalitas dilakukan untuk menguji data apakah 

data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan 

berdistribusi normal apabila kriteria Lv < Lt. 
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          Tabel 4.6 Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Nilai Tertinggi 95 

  

  

  

  

Nilai Terendah 50 

Nilai Rata-rata 74,545 

Standar Deviasi 12,334 

Nilai Lv 2,555 

Nilai Lt 7,81 

 

Lv adalah nilai terbesar dari |f(z) – s(z)| maka didapat 2,555 dan Lt 

didapat dari tabel 7,81. Jadi, Lv < Lt maka data berdistribusi normal. 

2. Uji normalitas Kelas Eksperimen, yaitu: 

Uji normalitas dikelas eksperimen nilai rata-rata tertinggi 100 

sedangkan nilai rata-rata terendah 75. Uji normalitas dilakukan untuk 

menguji data apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau 

tidak. Data dikatakan berdistribusi normal apabila kriteria Lv < Lt. 

     Tabel. 4.7  Normalitas Kelas Eksperimen 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 75 

Nilai Rata-rata 88,125 

Standar Deviasi 6,809 

Nilai Lv 2,217 

Nilai Lt 7,81 

Lv adalah nilai terbesar dari |f(z) – s(z)| maka didapat 2,217 dan Lt 

didapat dari tabel 7,18. Jadi, Lv < Lt maka data berdistribusi normal. 

3. Homogenitas Kelas Kontrol 

        Tabel 4.8 Homogenitas Kelas Kontrol 

  PRETEST POST TES 

Mean 60.3030303 74.54545455 

Variance 196.780303 152.1306818 

Observations 33 33 

Df 32 32 

F 1.293495176  
P(F<=f) one-

tail 0.235380455  
F Critical one-

tail 1.804481608   
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Kesimpulan yang didapat pada tabel di atas adalah:  F adalah Fh (F-

hitung) yaitu 1.293495176, F Critical one-tail yaitu 1.804481608. Jadi, 

jika Fh < Ft Ho diterima. Jika 1.293495176< 1.804481608 maka data 

tersebut Homogen. 

4. Homogenitas Kelas Eksperimen 

     Tabel 4.9 Homogenitas Kelas Eksperimen 

  PRETEST POST TEST 

Mean 71.09375 88.125 

Variance 276.9909274 46.37096774 

Observations 32 32 

Df 31 31 

F 5.973369565  
P(F<=f) one-

tail 1.59656E-06  
F Critical one-

tail 1.822132289   

 

Kesimpulan yang didapat pada tabel di atas adalah:  F adalah Fh (F-hitung) 

yaitu 5.973369565, F Critical one-tail yaitu 1.822132289. Jadi, jika Fh 

< Ft Ho diterima. Jika 1.293495176< 1.804481608 maka data tersebut 

Tidak Homogen. 

5. Uji T-Test 

     Tabel 4.10 Uji T-Test 

  Kontrol Eksperimen 

Mean 74.54545455 88.125 

Variance 152.1306818 

46.3709677

4 

Observations 33 32 

Hypothesized Mean 

Difference 0  
Df 50  
t Stat -5.516716833  
P(T<=t) one-tail 6.10547E-07  
t Critical one-tail 1.675905026  
P(T<=t) two-tail 1.22109E-06  
t Critical two-tail 2.008559072   
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Kesimpulan yang didapat pada tabel di atas adalah: Rata-rata 

ketika kelas control yaitu 74.54 nilai statistik II. Sedangkan kelas 

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE) adalah 88.125, sehingga ada peningkatan secara 

deskriptif. Hasil Varians berbeda jauh yaitu sekitar 152 kelas kontol dan 

46.37 kelas eksperimen dan jumlah observasi sampel yang digunakan 

yaitu 33 kelas control dan 32 kelas eksperimen. Berdasarkan hasil 

tersebut diketahui t stat -5.51. Nilai yang diperoleh ini sama dengan 

pada uji t berpasangan. Sehingga menggunakan two tail. hasilnya t tabel 

yaitu 2.00 dengan p value sebesar 1.22, oleh karena p value lebih kecil 

dari alfa 5% atau dengan melihat t hitung > t tabel maka keputusannya Ho 

ditolak, sehingga diketahui bahwa terdapat pengaruh Model 

Pembelajaran Predict  Observe  Explain (POE) Terhadap Hasil Belajar 

Siswa. 

D. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis dua arah menggunakan 

two tail. Pengaruh Berdasarkan hasil penelitian statistik, diketahui bahwa 

nilai thitung adalah 5.51, sedangkan ttabel 2.00 dengan taraf 5%. Artinya bahwa 

nilai thitung lebih besar dari pada ttabel, yakni 5.51 > 2.00. Berdasarkan 

hipotesis yang diajukan, maka hipotesis nol (Ho) ditolak pada taraf 

signifikan 5%, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Pengujian 

hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh model pembelajaraan Predict 

Observe Explain (POE) terhadap hasil belajar siswa materi sistem 

reproduksi pada manusia di sekolah menengah atas negeri 1 sokan tahun 
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pelajaran 2018/2019 . Model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

yang diterapkan pada kelas eksperimen memberikan pengaruh positif 

terhadap hasil belajar biologi siswa, ini diduga karena pada kelompok 

pembelajaran yang menerapkan model Pembelajaraan Predict Observe 

Explain (POE) memberikan pengalaman baru dalam proses belajar siswa, 

dapat menimbulkan aktivitas belajar, baik secara individual maupun secara 

kelompok. Samudera dkk, (2017: 106) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran Predict Observe Explain (POE) adalah model yang 

mempercayakan siswa untuk mengerjakan sebuah permasalahan dalam 

pembelajaran. Dalam penelitiannya, penerapan model ini dapat 

meningkatkan aktifitas karena siswa melakukan observasi untuk 

membuktikan prediksi yang mereka nyatakan adalah tepat, ini sekaligus 

dapat memberikan pengetahuan, konsep, dan pemahaman yang lebih kepada 

siswa dalam mempelajari materi fisika. Selanjutnya (liputo dkk 2018: 155) 

menjelaskan dalam penelitiannya secara umum adanya kemampuan siswa 

baik dikelas kontrol dimungkinkan karena pada kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran POE, siswa lebih aktif dan lebih antusias 

belajar karena adanya kerja kelompok, sehingga siswa dapat berdeskusi dan 

berkomunikasi serta dapat menerima pendapat orang lain, selain itu mereka 

dapat menyelesaikan soal dengan cara mengisi sendiri kemudian 

didiskusikan dengan teman kelompok sehinngga dapat memotivasi siswa 

untuk belajar dan akhirnya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Besarnya pengaruh model pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) pada materi Sistem Reproduksi Manusia di sekolah menengah atas 
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(SMA) Negri 1 Sokan tahun pelajaran 2018/2019 terhadap hasil belajar 

siswa dapat diketahui dengan menggunakan uji effect size. Hasil nilai uji 

effect size (d) sebesar 1,10, nilai ini berada diatas 0,7 yang berarti model 

pembelajaran dengan model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

berpengaruh besar terhadap hasil belajar siswa.  

Besarnya pengaruh ini dikarenakan siswa dituntut agar lebih kreatif 

dan aktif didalam kelas dan membuat siswa lebih mandiri dalam 

menyelesaikan masalah karena model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE) siswa tidak hanya terfokus pada penjelasan guru didepan 

kelas tetapi siswa sindiri yang berperan aktif didalam peroses pembelajaran 

dan disertai dengan bimbingan dan arahan dari peneliti. Dalam penelitian 

ini, peneliti meminta siswa untuk menduga penyakit yang mungkin terjadi 

pada sistem reproduksi serta mengamati video dan gambar-gambar terkait 

tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Siswa menuliskan hasil 

predict didalam kertas yang telah disiapkan oleh peneliti yang berisi tentang 

hasil predict yang telah mereka prediksi tentang apa saja yang mungkin 

terjadi penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Setelah melakukan 

tahap Predict siswa diminta peneliti melakukan tahap Observe dimana siswa 

melakukan pengamatan tentang sistem reproduksi pada manusia melalui 

gambar dan video yang telah disiapkan oleh peneliti, dan siswa juga 

melakukan observasi di pukesmas kecamatan sokan Kab. Melawi untuk 

menambah pengetahuan dan kreatifitas siswa serta memperkuat hasil 

prediksi sebelumnya. Selain observasi ke pukesmas siswa juga mencari 

buku-buku terkait tentang materi sistem reproduksi pada manusia.  
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Setelah siswa melakukan tahap Predict dan Observe siswa 

mengumpulkan hasil yang telah mereka dapatkan saat melakukan Predict 

maupun Observe terhadap masalah yang diberikan oleh guru, setelah 

mereka menyelesaikan kedua tahap Predict dan Observe maka siswa akan 

melajutkan pada tahap explain (menjelaskan) dimana pada tahap ini siswa 

diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi terhadap hasil dari prediksi 

dan pengamatan yang mereka lakukan terhadap sistem reproduksi pada 

manusia. Selama proses pembelajaran berlangsung hampir semua siswa 

aktif dalam berdiskusi menyampaikan hasil predict mereka masing-masing 

karena model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) yang diterapkan 

oleh peneliti lebih asik dan berbeda dari peroses pembelajaran yang 

biasanya menggunakan model ceramah dan juga model pembelajaran 

Predict Observe Explain (POE) lebih banyak menuntut siswa agar lebih 

aktif didalam kelas bukan hanya terfokus pada guru saat proses 

pembelajaran berlangsung. Hal ini terlihat pada hasil belajar posttest siswa 

dimana hasil belajar siswa semuanya meningkat setelah diterapkannya 

model pembelajaran Predict Observe Explain (POE). Menurut Liputo dkk ( 

2018: 155) untuk memperoleh hasil yang maksimal, kegiatan pembelajaran 

harus dibuat bervariasi sehingga dapat meningkatkan minat hasil belajar 

siswa. Jadi proses belajar mengajar perlu diupayakan agar lebih berkesan 

dalam benak siswa  sehingga tidak menimbulkan kebosanan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka secara umum dapat 

ditarik kesempulan bahwa terdapat pengaruh medel Pembelajaraan Predict 

Observe Explain (POE) terhadap hasil belajar siswa pada materi reproduksi 

manusia di SMA negeri 1 sokan sebagai berikut : 

1. penerapan model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Reproduksi Manusia di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sokan Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat 

digunakan sangat baik. hal itu terbukti dari hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dan siswa dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan model 

pembelajaran yang di terapkan. 

2. Model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) berpengaruh besar 

terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem reproduksi manusia di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sokan Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

B. Saran 

1. Bagi Siswa, dengan adanya penelitian ini hendaknya siswa dapat 

memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan 

khususnya dalam pelajaran pendidikan biologi materi Sistem Reproduksi 

Manusia dengan Model Pembelajaraan Predict Observe Explain (POE). 
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2. Bagi Guru, penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dalam 

penggunaan model pembelajaraan Predict Observe Explain (POE) di dalam 

pelajaran pendidikan biologi materi Sistem Reproduksi Manusia. 

3. Bagi Sekolah, penelitian ini dapat memberikan sekolah untuk lebih giat lagi 

mengarahkan para tenaga pengajarnya untuk menemukan dan menerapkan 

model pembelajaraan Predict Observe Explain (POE) yang lebih kreatif dan 

inovatif demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat sebagai ajang untuk melatih 

daya kreatif untuk mengembangkan model pembelajaraan Predict Observe 

Explain (POE), khususnya pada pelajaran pendidikan biologi. 
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Lampiran 1 

SILABUS  

Satuan Pendidikan  :  SMA N 1 Sokan 

Kelas/ Semester  :  XI/ 2  

Mata Pelajaran   : Biologi  

Tahun Pelajaran   : 2018/2019 

KI 

1 

: 1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 

2 

: 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 

3 

: 3.  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 

4 

: 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Kompetensi Inti 

Materi 

Pembelaja

ran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Wa

ktu 

Sumber 

Belajar 
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1. Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem reproduksi 

 

3.12.  

 

 

Menganalisis 

hubungan antara 

struktur jaringan 

penyusun organ 

reproduksi 

dengan fungsinya 

dalam proses 

reproduksi 

manusia melalui 

studi literatur, 

pengamatan, 

percobaan, dan 

simulasi. 

 

 

Struktur dan 

fungsi sel 

pada 

sistem 

reproduksi 

1. Struktur dan 

fungsi alat-

alat 

reproduksi        

pada laki-laki 

dan wanita. 

2. Proses 

pembentukan 

sel kelamin 

3. Ovulasi dan 

Menstruasi. 

4. Fertilisasi, 

gestasi dan 

persalinan. 

1. ASI. 

2. KB.   

3. Kelainan/ 

penyakit yang 

terjadi. 

 

 

 

 

 

Mengamati 

1. Membaca teks tentang 

reproduksi dari berbagai 

sumber. 

Menanya 

Siswa menanyakan tentang: 

1. Mengapa dapat terjadi 

pembentukan janin dalam 

tubuh? 

2. Bagaimana proses tersebut dan 

organ-organ apa saja yang 

berfungsi dalam reproduksi 

 

Mengumpulkan Informasi 

(Eksperimen/Eksplorasi) 

1. Diskusi kelas menggunakan 

torso, charta/gambar 

mengidentifikasi organ-organ 

penyusun sistem reproduksi 

pada laki-laki  dan wanita dan 

mengkaji gambar  

gametogenesis, menemukan 

proses  pembentukan 

sperma/sel telur. 

1. Mengamati sel-sel penyusun 

jaringan pada ovarium dan 

testes atau dengan gambar 

untuk memahami struktur 

 

Sikap: 

Observasi 

7. Sikap dari 

penilaian diri 

dan 

metakognisi 

terhadap 

keksehatan 

reproduksi 

remaja. 

 

Pengetahuan: 

Portofolio 

8. Laporan 

kegiatan 

pengamatan 

dan 

presentasi 

kelas. 

. 

Tes 

1. Tertulis 

dengan 

membuat 

bagan sistem 

reproduksi 

laki-laki dan 

perempuan 

 

12 JP 

 

1. Buku siswa 

2. Buku 

referensi 

berbagai 

sumber 

3. Torso alat 

reproduksi  

manusia, 

4. charta  sistem 

reproduksi  

manusia . 

5. gambar 

gametogenesi

s 

6. gambar/film 

proses 

perkembanga

n janin 

1. gambar/foto 

contoh-

contoh alat 

kontrasepsi 

2. gambar/foto 

contoh 

kelainan-

kelainan 

dalam sistem 

reproduksi 

 

3.13.  

 

 

Menerapkan 

pemahaman 

tentang prinsip 

reproduksi 

manusia untuk 

menanggulangi 

pertambahan 

penduduk 
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melalui program 

keluarga 

berencana (KB) 

dan peningkatan 

kualitas hidup 

SDM melalui 

pemberian ASI 

ekslusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

penyusunnya. 

2. Mengkaji literatur tentang 

ovulasi dan 

mendiskusikannya dalam 

kelompok. 

3. Menemukan siklus menstruasi 

dibantu charta siklus 

menstruasi melalui kegiatan 

diskusi kelas. 

4. Mendiskusikan hubungan 

antara kesehatan reproduksi, 

program KB dan 

kependudukan. 

5. Mengkaji literatur dari 

berbagai sumber tentang 

fertilisasi, gestasi dan 

persalinan dalam kelompok 

dan mengkomunikasikan 

dalam bentuk laporan 

tertulis/lisan. 

6. Menggali informasi dari 

litertatur/petugas kesehatan, 

dll untuk  menemukan alasan 

pentingnya ASI pertama 

keluar bagi seorang bayi 

melalui tugas kelompok. 

1. Menemukan penyebab 

kelainan/penyakit  yang terjadi  

pada sistem reproduksi  dari  

yang 

menggambar-

kan struktur 

jaringan dan 

proses yang 

berlangsung. 

2. Tertulis essay 

yang 

menggambar-

kan 

pemahaman 

sistem 

reproduksi 

dan 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

turut 

menyehatkan 

dan 

meningkat-

kan 

kesejahteraan 

diri dan 

keluarga serta 

masyarakat. 

 

Tugas 

3. LKS 

 

 

4.13. 

 

Menyajikan hasil 

analisis tentang 

kelainan pada 

struktur dan 

fungsi organ 

yang 

menyebabkan 

gangguan sistem 

reproduksi 

manusia melalui 

berbagi bentuk 

media presentasi. 
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4.14. 

 

Memecahkan 

masalah 

kepadatan 

penduduk dengan 

menerapkan 

prinsip 

reproduksi 

manusia. 

 

berbagai sumber  

literatur/media  melalui 

penugasan individu. 

Menalar/Mengasosiasi 

2. Menganalisis keunikan sel-sel 

pada jaringan sistem reproduksi 

dikatkan dengan fungsinya 

3. Menyimpulkan hasil analisis 

tentang berbagai proses 

reproduksi dengan kesehatan 

diri dan masyarakat. 

4. Menyimpulkan mengapa KB 

harus dilakukan dari hasil 

diskusi hubungan reproduksi 

dengan kependudukan. 

 

Mengomunikasikan 

5. Memaparkan hasil kajiannya 

dan hasil pengamatan tentang 

proses reproduksi pada tubuh 

uaitu struktur sel-sel dan 

fungsi-fungsi dari organ serta 

prosesnya. 

6. Menjelaskan secara lisan 

hubungan antara sistem 

reproduksi dengan 

pengendalian penduduk, 

kesehatan, dan kesejahteraan 

keluarga. 

1. Membuat 

model 

spermatogene

sis dan 

oogenesis dari 

bahan-bahan 

bekas melalui 

kegiatan 

kelompok 

sebagai  tugas 

tidak 

terstruktur . 

1. Membuat 

poster 

kampanye 

penggunaan 

ASI 

EKSKLUSIV

E dan 

Program KB.   

2. Program 

rencana 

pribadi 

tentang 

program masa 

depan tentang 

pandangannya 

terhadap 

pernikahan 

dini dan 

 

4.15. 

 

Merencanakan 

dan melakukan 

kampanye 

tentang upaya 

penanggulangan 

pertambahan 

penduduk dan 

peningkatan 

kualitas SDM 

melalui program 

keluarga 

berencana (KB) 

dan pemberian 
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ASI ekslusif 

dalam bentuk 

poster dan 

spanduk. 

perilaku 

negatif yang 

berkaitan 

dengan 

reproduksi. 

 

3. Essay tentang 

pendapatnya 

terhadap 

perilaku 

negatif remaja 

dalam 

kaitannya 

dengan 

kesehatan diri 

dan masa 

depan siswa. 

 

Sintang, 24 agustus 2019 

   Mengetahui  

Kepala Sekolah,     Guru Mapel Biologi      Mahasiswa 

  

  

 

 

 

Heribertus Harianto Wuda, S.Ag   Alberta Veronika Frans, S.Pd     Mistur 

               NIK.150300039831 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas kontrol 

(RPP) 

 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Sokan 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas / Semester : XI / Genap 

Materi   : Sistem Reproduksi Manusia 

Alokasi Waktu : 18 x 45 menit (9 JP) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI.  1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

KI. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI. 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Inti dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.12. Menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi 

dengan fungsinya dalam system reproduksi manusia 

3.12.1. Mengidentifikasi struktur  organ reproduksi laki – laki  

3.12.2. Mengidentifikasi struktur organ reproduksi wanita 

3.12.3. Menjelaskan fungsi organ reproduksi laki-laki 

3.12.4. Menjelaskan fungsi organ reproduksi wanita 
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3.13. Menganalisis penerapan prinsip reproduksi pada manusia dan 

pemberian ASI ekslusif dalam program keluarga berencana sebagai 

upaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). 

3.13.1. Menjelaskan prinsip reproduksi pada manusia dalam 

program keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan 

mutu SDM 

3.13.2. Menjelaskan prinsip pemberian ASI eksklusif dalam 

program keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan 

mutu SDM 

 

4.12. Menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit 

dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan 

gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem 

reproduksi. 

4.12.1. Menyusun laporan dampak pergaulan bebas terhadap penyakit 

dan kelainan pada struktur dan fungsi organ reproduksi serta 

teknologi system reproduksi. 

4.13. Menyajikan karya tulis tentang pentingnya menyiapkan generasi 

terencana untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) 

4.13.1. Menyusun laporan pentingnya generasi terrencaa untuk 

meningkatkan mutu SDM. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah diskusi kelompok,  pengamatan system reproduksi manusia, 

pengamatan prinsip reproduksi manusia dan pemberian ASI eksklusif, 

siswa mampu: 

1) Mengidentifikasi struktur  organ reproduksi laki – laki  

2) Mengidentifikasi struktur organ reproduksi wanita 

3) Menjelaskan fungsi organ reproduksi laki-laki 

4) Menjelaskan fungsi organ reproduksi wanita 

 

D. Materi Pembelajaran 

Materi Fakta 
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Materi Konsep 

Alat kelamin dalam pria terdiri atas: Alat kelamin dalam pria terdiri atas: 

a.     Testes 

Berjumlah sepasang, dan berbentuk bulat telur. Organ ini 

tersimpan dalam suatu kantung pelindung yang disebut skrotum 

(kantong buah zakar) dan terletak diluar rongga perut, 

b.     Saluran reproduksi, terdiri atas: 

1. Epididimis, yaitu saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat di 

dalam skrotum yang keluar dari testis. Setiap testis mempunyai 

satu epididimis, sehingga jumlahnya sepasang, kanan dan kiri. 

Saluran ini panjang dan berbelok-belok di dalam skrotum.  

2. Vas deferens, yaitu saluran yang merupakan lanjutan dari 

epididimis. Bagian ujung saluran ini terdapat di dalam kelenjar 

prostata. Fungsi vas deferens ialah sebagai jalan sperma dari 

epididimis ke kantung sperma (vesicula seminalis). 

c.     Kelenjar kelamin 

Di samping saluran kelamin, alat kelamin dilengkapi dengan kelenjar 

kelamin, yang bertugas menghasilkan sekrit (getah) yaitu: 

1. Vesicula seminalis (kantung sperma): berjumlah sepasang, dan 

menjadi satu kantong. Dindingnya dapat menghasilkan cairan 

berwarna kekuningan yang banyak mengandung makanan untuk 

sperma. 

2. -Kelenjar prostat:     getah yang dihasilkan dialirkan ke saluran 

sperma. 

3. Kelenjar bulbo uretra: menghasilkan getah 

4. Kelenjar Cowper: terdapat pada pangkal urethra. Getah yang 

diproduksi berupa lendir dan dialirkan ke urethra. 

Sperma bersama getah yang diproduksi oleh kelenjar kelamin tadi 

akan membentuk suatu komponen yang disebut semen. Semen ini akan 

dipancarkan keluar melalui uretra yang terdapat di dalam penis (alat 

kelamin luar pria). 

d.     Urethra 

Urethra ialah saluran yang terdapat di dalam penis yang mempunyai dua 

fungsi, yaitu: 

1. sebagai saluran urine dari kandung kemih (vesica urinaria) keluar 

tubuh 

2. sebagai saluran untuk jalannya semen dari kantong semen. 

Alat kelamin luar pria terdiri atas: 

a.    Penis 

Merupakan organ yang berperan untuk kopulasi (persetubuhan). Kopulasi 

adalah hubungan kelamin (senggama) antara pria dan wanita yang 

bertujuan untuk memindahkan semen ke dalam rahim wanita. Dari 

http://biologimediacentre.com/sistem-reproduksi-2-reproduksi-pada-manusia/
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dalam penis terdapat uretra berupa saluran yang dikelilingi oleh 

jaringan yang banyak mengandung rongga darah (korpus 

cavernosum).  

b.    Scrotum 

Merupakan kantung tempat kedua testis berada. 

Alat reproduksi wanita 

Seperti halnya pria, alat reproduksi wanita juga terdiri atas alat 

kelamin luar dan alat kelamin dalam. 

Alat kelamin luar wanita terdiri atas: 

a.    Celah luar yang disebut vulva. 

b.    Di sebelah kiri dan kanan celah ini dibatasi oleh sepasang bibir, 

yaitu bibir besar (labium mayor) dan bibir kecil (labium minor). 

c.    Di sebelah depan dari vulva terdapat tonjolan yang disebut 

kelentit (klitoris), yang sejarah terjadinya sama dengan 

perkembangan penis pada pria. 

d.    Ke dalam vulva ini bermuara dua saluran, yaitu saluran urine 

(urethra) dan saluran kelamin (vagina). 

Alat kelamin dalam wanita terdiri atas: 

a.     Ovarium (indung telur) 

Berjumlah sepasang, kecil, dan alat ini terdapat dalam rongga 

badan, didaerah pinggang, bentuknya seperti telur. Di dalam ovarium 

terdapat jaringan kelenjar buntu (kelenjar endokrin) dan jaringan yang 

membuat sel telur (ovum) yang disebut folikel. 

b.     Saluran reproduksi 

1. Saluran telur (tuba fallopi), berjumlah sepasang, kanan dan kiri. Pada    

bagian pangkalnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. 

Infundibulum dilengkapi dengan jumbai-jumbai yang berfungsi untuk 

menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium. 

            2.Rahim (uterus), bertipe simpleks, artinya hanya memiliki satu  

ruangan. Berbentuk buah pir, dan bagian bawahnya mengecil disebut leher 

rahim (cervix). Dinding rahim terdiri atas beberapa lapisan otot dan 

jaringan epitel.  

3. Vagina, merupakan akhir dari saluran kelamin dalam yang terdapat 

dalam vulva dan merupakan organ persetubuhan bagi wanita. Karena 

fungsinya yang penting yakni untuk melahirkan bayi, maka organ ini 

banyak mempunyai banyak lipatan.  

Kelainan Sistem Reproduksi pada Wanita  

1) Gangguan menstruasi  

2) Kanker genitalia  

3) Kanker Cerviks (Mulut Rahim)  

4) Infeksi vagina  

5) Endometriosis  

http://biologimediacentre.com/pertumbuhan-dan-perkembangan-1-pertumbuhan-dan-perkembangan-pada-tumbuhan/
http://biologimediacentre.com/pertumbuhan-dan-perkembangan-1-pertumbuhan-dan-perkembangan-pada-tumbuhan/
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Kelainan Sistem Reproduksi pada Pria  

1) Kanker prostat Kanker prostat  

2) Gonorhoe (kencing nanah)  

3) Sifilis  

4) Kriptorkidisme  

5) Hipogonadisme  

6) Epididimitis 

E. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama (2 JP) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Peserta didik menjawab salam dari guru, selanjutnya  

menanyakan kabar peserta didik, dengan menyampaikan 

ucapan “Bagaimana kabar kalian hari ini? sudah siapkah 

belajar?” Siapa saja yang tidak bisa hadir dalam pembelajaran 

hari ini? 

2. Guru meminta peserta didik untuk mengecek kesiapan peserta 

didik. 

3. Guru mengabsensi peserta didik. 

4. Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah 

dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari, 

dengan pertanyaan :  

 Apakah anda sudah akil balik ? 

Apa cirinya seseorang sudah akil balik? 

 Organ apakah yang memproduksi sel telur   dan sperma? 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau KI yang akan 

dicapai. 

6. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik 

untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas pada pertemuan 

ini. 

b. Kegiatan Inti 

1. Mengamati 

Siswa mengamati  tayangan gambar/torso organ reproduksi laki-

laki dan wanita diharapkan siswa dapat mengajukan 

pertanyaan berkaitan dengan gambar. 

2. Menanya 

Guru mengarahkan pertanyaan siswa kemudian menentukan 

pertanyaan yang menjadi masalah yang harus dipecahkan oleh 

siswa:  

Organ apa saja yang menyusun sistem  reproduksi laki-laki dan 

wanita ?Apa fungsi organ-organ tersebut? 

3. Mengumpulkan informasi/mencoba 



62 
 

 
 

Siswa mencari jawaban terhadap masalah yang harus diselesaikan 

dengan bimbingan guru 

4. Menalar/mengasosiasi 

Siswa mendiskusikan jawaban dalam kelompok kemudian 

mempresentasi di depan kelas untukmenyampaikan hasil  

diskusi 

5. Mengomunikasikan  

Siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang  organ reproduksi 

laki;laki/wanita  

Guru mengevaluasi hasil belajar. 

c. Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran. 

2. Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan 

3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran,  

4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas 

kelompok membuat bagan oogenesis dan spermatogenesis  dan 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya,  

5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

2. Pertemuan Kedua (2 JP) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Membuka pertemuan dengan salam dilanjutkan doa  

2. Mengabsen siswa / menanyakan kehadiran siswa 

3. Mengatur posisi duduk siswa di  kelas  

4. Menginformasikan  tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

5. Apersepsi :  Sebutkan manfaat mempelajari biologi ? 

6. Motivasi : Siswa ku siapa yang melahirkan kamu ?   

7. Menyampaikan garis besar cakupan materi 

8. Mengajar dengan model ceramah 

 

b. Kegiatan Inti 

6. Mengamati 

1) Mengamati berbagai permasalahan biologi di lingkungan 

peserta didik  

2) Mengamati gambar dari buku sumber ( Henny Riandari, 

Biologi 2 ) halaman 27  

3) Membaca literatur  / mengkaji  materi reproduksi dari 

buku sumber  tentang reproduksi  
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4) ( pengertian dan  proses gametogenesis ) 

7. Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk  bertanya 

setelah mengadakan kajian literatur. Contoh pertanyaan :  

1. Apakah yang  harus dipelajari pada materi reproduksi ? 

2. Apakah yang dimaksud dengan gametogenesis ? 

3. Gametogenesis terjadi dimana ? 

4. Apakah yang dimaksud Polosit ?  

5. Apakah yang dimaksud dengan ovarium? 

8. Mengumpulkan informasi/mencoba 

Setelah kegiatan tanya jawab guru memfasilitasi peserta didik 

untuk menemukan jawaban dengan cara simulasi menentukan 

langkah – langkah / tahapan  dalam proses reproduksi 

9. Menalar/mengasosiasi 

Setelah mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan 

mendiskusikan pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan, 

peserta didik dapat mengasosiasikan pengetahuan yang didapat 

dari buku sumber dengan membuat rankuman (resume)  dan 

mengisi lembar kerja siswa (LKS ) yang disampaikan guru 

10. Mengomunikasikan 

Setelah menemukan kesimpulan dari diskusi berdasarkan lembar 

kegiatan, peserta didik menyampaikan/ mempresentasikan  

hasil rankuman yg dihasilkan 

c. Kegiatan Penutup 

1. Peserta didik menyimpulkan tentang proses gametogenesis  

2. Guru memberikan  refleksi dalam bentuk pertanyaan lisan  

3. Guru menyampaikan agenda pembelajaran pada   pertemuan 

berikutnya  (Penugasan : mencari artikel  dikerjakan peserta 

didik di luar jam pelajaran) 

4. Salam penutup. 

3. Pertemuan Ketiga (2 JP) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Membuka pertemuan dengan salam dilanjutkan doa  

2) Mengabsen siswa / menanyakan kehadiran siswa 

3) Mengatur posisi duduk siswa di  kelas  

4) Apersepsi :  Sebutkan fungsi organ reproduksi  

a. Pria maupun wanita ? 

5) Motivasi : Mengapa ada keluarga yang cepat punya anak dan 

ada yang lama ?   

6) Menginformasikan  tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

7) Menyampaikan garis besar cakupan materi 
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b. Kegiatan Inti 

1. Mengamati 

a. Mengamati berbagai permasalahan biologi di lingkungan 

peserta didik yang berhubungandengan kelainan struktur dan 

fungsi organ. 

b. Mengamati gambar dari buku sumber. 

c. Membaca literatur  / mengkaji  materi dari buku sumber  

tentang kelainan struktur dan fungsi organ. 

2. Menanya 

a. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk  

bertanya setelah mengadakan kajian literatur. 

3. Mengumpulkan informasi/mencoba 

a. Setelah kegiatan tanya jawab guru memfasilitasi peserta didik 

untuk menemukan jawaban. 

4. Menalar/mengasosiasi 

a. Setelah mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan 

mendiskusikan pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan 

, peserta didik dapat mengasosiasikan pengetahuan yang 

didapat dari buku sumber dengan membuat laporan .   

b. Guru :  

1. Memfasilitasi siswa membentuk kelompok  

2. Memberikan Lembar kegiatan Siswa 

c. Siswa : 

1. Mendiskusikan Lembar Kegiatan Siswa 

5. Mengomunikasikan  

a. Setelah menemukan kesimpulan dari diskusi berdasarkan 

lembar kegiatan , peserta didik  menyampaikan/ 

mempresentasikan hasilnya. 

6. Kegiatan Penutup 

1) Peserta didik menyimpulkan kelainan struktur dan fungsi 

organ.  

2) Guru memberikan  refleksi dalam bentuk pertanyaan lisan  

3) Guru  menyampaikan agenda pembelajaran pada   pertemuan 

berikutnya. 

4. Pertemuan Keempat (2 JP) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Salam dan doa 

2) Pengkondisian situasi kelas 

3) Penyampaian tujuan pembelajaran 

4) Apersepsi dan motivasi dengan menanyakan tentang aktivitas 

fase-fase menstruasi pada manusia. 

b. Kegiatan Inti 
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1. Mengamati 

1) Mengamati dan mengumpulkan informasi dari tayangan 

video dan gambar tentang ciri, fase menstruasi pada 

manusia. 

2. Menanya 

Setelah menyimak PPT peserta didik dimotivasi untuk membuat 

pertanyaan tentang: 

1) Apa ciri-ciri menstruasi pada manusia? 

2) Jelaskan fase-fase menstruasi pada manusia? 

3) Jelaskan hormon yang terkait fase menstruasi pada 

manusia? 

3. Mengumpulkan informasi/mencoba 

1) Guru membagikan LKS kemudian diminta mengisi. Dalam 

mengisi LK siswa disarankan untuk mencari sumber-

sumber lain (Misalnya buku/Internet) 

2) Siswa mengisi LK yang dibagikan guru dan mencari 

sumber informasi tambahan untuk mendukung pengisian 

LK 

4. Menalar/mengasosiasi 

1) Guru membagi siswa dalam kelompok, kemudian 

meminta siswa mendiskusikan secara kelompok tentang 

fase mentruasi berdasarkan hasil isian LKS 

5. Mengomunikasikan  

1) Siswa membuat laporan hasil diskusi kelompok 

2) Perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusi tentang 

fase dan hormon yang terkait menstruasi berikut 

perbandingannya kepada kelompok lain 

c. Kegiatan Penutup 

1) Bersama siswa, guru menyimpulkan tentang fase & hormon 

terkait menstruasi pada manusia, dan perbandingannya 

2) Menginformasikan kepada siswa membuat laporan hasil 

diskusi untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya 

3) Salam dan Doa 

5. Pertemuan Kelima (2 JP) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru mengucapkan salam, kemudian menyilakan ketua kelas 

memimpin berdoa. Guru mengedarkan pandangan ke seluruh 

siswa menanyakan kabar semua siswa, menanyakan adakah 

yang tidak masuk dan memastikan semua siswa siap memulai 

pembelajaran. 

2) Guru menceritakan keadaan negara berpenduduk padat dan 

menampilkan foto atau gambar perkampungan padat. Juga 
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ditampilkan gambar yang menunjukkan daerah yang tidak 

padat penduduknya. Kemudian guru mencoba memancing 

dengan bertanya: “Apa yang anda pikirkan melihat gambar-

gambar tersebut?” 

3) Guru memberikan kesempatan beberapa siswa untuk 

memberikan pandangannya mengenai gambar-gambar tersebut. 

4) Guru memandu siswa untuk merumuskan tujuan pembelajaran 

hari ini! 

b. Kegiatan Inti 

5) Mengamati 

1) Mengamati video tentang kepadatan penduduk 

2) Mengamati foto tentang kondisi daerah padat penduduk 

3) Mengamati poster/gambar sistem reproduksi. 

4) Guru mengajar mengunakan model ceramah. 

6) Menanya 

Guru membimbing siswa untuk menyampaikan pertanyaan dari 

pengamatan video, foto dan poster. 

1) Bagaimana akibat apabila jumlah penduduk dunia 

meledak? 

2) Dampak apabila kondisi masyarakat dengan padat 

penduduknya ? 

3) Bagaimana cara mengatasi ledakan penduduk di dunia? 

4) Menerapkan metode model pembelajaran POE. 

7) Mengumpulkan informasi/mencoba 

Siswa berusaha mendapatkan informasi dan mencoba menjawab 

atas pertanyaan yang muncul melalui informasi dari sumber 

buku, internet ataupun nara sumber yang mumpuni di 

bidangnya. 

8) Menalar/mengasosiasi 

Siswa mengumpulkan informasi dan menjawab pertanyaan atas 

pertanyaan tentang cara mengatasi ledakan penduduk manusia 

di dunia. 

9) Mengomunikasikan  

Siswa menyajikan hasil analisis atas pertanyaan yang ada di depan 

kelas baik secara kelompok ataupun individu. 

c. Kegiatan Penutup 

1. Guru meriview pembelajaran pelajaran yang baru saja 

berlangsung dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada 

siswa. 

2. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 

pelajaran. 
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3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

refleksi hasil pembelajaran. 

4. Guru memberikan tugas pendaan penduduk di dusun masing-

masing siswa. 

5. Guru mempersilahkan ketua kelas memimpin doa. 

6. Guru mengucapkan salam. 

6. Pertemuan Keenam (2 JP) 

Ulangan Harian 

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

1. Teknik Penilaian 

a. Observasi 

b. Penilaian antar peserta didik 

c. Penugasan 

d. Projek 

e. Penilaian Diri 

f. Ulangan harian 

2. Instrumen Penilaian 

a. Instrumen Penilaian Sikap 

b. Instrumen Penilaian Pengetahuan 

G. Media/alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/alat 

a. Gambar sistem reproduksi pada manusia 

b. Gambar fase menstruasi 

c. Video perjalanan sperma dan embrio 

d. Video melahirkan normal & cesar 

e. PPT sistem reproduksi pada manusia 

2. Bahan 

a. Foto/gambar spermatogenesis 

b. Gambar oogenesis 

3. Sumber Belajar 

1. Buku BIOLOGI Perminatan matematika dan ilmu-ilmu Alam 

SMA/MA XI Semester 2, Wigati hadiomegawati, siti nur hidayah, 

teo sukoco, Intan Pariwara. 2017 

2. Buku Biologi untuk SMA untuk Kelas XI program IPA karangan 

faidah rachmawati, nurul urifa, arif wijaya, Pusat perbukuan. 2016 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

(RPP) 

 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Sokan 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas / Semester : XI / Genap 

Materi   : Sistem Reproduksi Manusia 

Alokasi Waktu : 18 x 45 menit (9 JP) 

 

H. Kompetensi Inti (KI) 

KI.  1.  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

KI. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI. 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

I. Kompetensi Inti dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.14. Menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi 

dengan fungsinya dalam system reproduksi manusia 

3.14.1. Mengidentifikasi struktur  organ reproduksi laki – laki  

3.14.2. Mengidentifikasi struktur organ reproduksi wanita 

3.14.3. Menjelaskan fungsi organ reproduksi laki-laki 

3.14.4. Menjelaskan fungsi organ reproduksi wanita 



69 
 

 
 

3.15. Menganalisis penerapan prinsip reproduksi pada manusia dan 

pemberian ASI ekslusif dalam program keluarga berencana sebagai 

upaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). 

3.15.1. Menjelaskan prinsip reproduksi pada manusia dalam 

program keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan 

mutu SDM 

3.15.2. Menjelaskan prinsip pemberian ASI eksklusif dalam 

program keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan 

mutu SDM 

 

4.14. Menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit 

dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan 

gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem 

reproduksi. 

4.14.1. Menyusun laporan dampak pergaulan bebas terhadap penyakit 

dan kelainan pada struktur dan fungsi organ reproduksi serta 

teknologi system reproduksi. 

4.15. Menyajikan karya tulis tentang pentingnya menyiapkan generasi 

terencana untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) 

4.15.1. Menyusun laporan pentingnya generasi terrencaa untuk 

meningkatkan mutu SDM. 

J. Tujuan Pembelajaran 

Setelah diskusi kelompok,  pengamatan system reproduksi manusia, 

pengamatan prinsip reproduksi manusia dan pemberian ASI eksklusif, 

siswa mampu: 

5) Mengidentifikasi struktur  organ reproduksi laki – laki  

6) Mengidentifikasi struktur organ reproduksi wanita 

7) Menjelaskan fungsi organ reproduksi laki-laki 

8) Menjelaskan fungsi organ reproduksi wanita 

K. Materi Pembelajaran 

Materi Fakta 
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Materi Konsep 

Alat kelamin dalam pria terdiri atas: Alat kelamin dalam pria terdiri atas: 

a.     Testes 

Berjumlah sepasang, dan berbentuk bulat telur. Organ ini 

tersimpan dalam suatu kantung pelindung yang disebut skrotum 

(kantong buah zakar) dan terletak diluar rongga perut, berfungsi untuk 

menghasilkan sel kelamin jantan (spermatozoa) dan juga hormon 

kelamin jantan yaitu testosteron. 

b.     Saluran reproduksi, terdiri atas: 

3. Epididimis, yaitu saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat di 

dalam skrotum yang keluar dari testis. Setiap testis mempunyai 

satu epididimis, sehingga jumlahnya sepasang, kanan dan kiri. 

Saluran ini panjang dan berbelok-belok di dalam skrotum. 

4. Vas deferens, yaitu saluran yang merupakan lanjutan dari 

epididimis. Bagian ujung saluran ini terdapat di dalam kelenjar 

prostata. Fungsi vas deferens ialah sebagai jalan sperma dari 

epididimis ke kantung sperma (vesicula seminalis). 

c.     Kelenjar kelamin 

Di samping saluran kelamin, alat kelamin dilengkapi dengan kelenjar 

kelamin, yang bertugas menghasilkan sekrit (getah) yaitu: 

5. Vesicula seminalis (kantung sperma): berjumlah sepasang, dan 

menjadi satu kantong. Dindingnya dapat menghasilkan cairan 

berwarna kekuningan yang banyak mengandung makanan untuk 

sperma. 

6. -Kelenjar prostat:     getah yang dihasilkan dialirkan ke saluran 

sperma. 

7. Kelenjar bulbo uretra: menghasilkan getah 

8. Kelenjar Cowper: terdapat pada pangkal urethra. Getah yang 

diproduksi berupa lendir dan dialirkan ke urethra. 

Sperma bersama getah yang diproduksi oleh kelenjar kelamin tadi 

akan membentuk suatu komponen yang disebut semen. Semen ini akan 

dipancarkan keluar melalui uretra yang terdapat di dalam penis (alat 

kelamin luar pria). 

d.     Urethra 

Urethra ialah saluran yang terdapat di dalam penis yang mempunyai dua 

fungsi, yaitu: 

4. sebagai saluran urine dari kandung kemih (vesica urinaria) keluar 

tubuh 

5. sebagai saluran untuk jalannya semen dari kantong semen. 

     Alat kelamin luar pria terdiri atas: 

a.    Penis 

http://biologimediacentre.com/struktur-sel/
http://biologimediacentre.com/sistem-reproduksi-2-reproduksi-pada-manusia/
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Merupakan organ yang berperan untuk kopulasi (persetubuhan). Kopulasi 

adalah hubungan kelamin (senggama) antara pria dan wanita yang 

bertujuan untuk memindahkan semen ke dalam rahim wanita. Dari 

dalam penis terdapat uretra berupa saluran yang dikelilingi oleh 

jaringan yang banyak mengandung rongga darah (korpus 

cavernosum). 

b.    Scrotum 

Merupakan kantung tempat kedua testis berada. 

Alat reproduksi wanita 

Seperti halnya pria, alat reproduksi wanita juga terdiri atas alat kelamin 

luar dan alat kelamin dalam. 

Alat kelamin luar wanita terdiri atas: 

a.    Celah luar yang disebut vulva. 

b.    Di sebelah kiri dan kanan celah ini dibatasi oleh sepasang bibir, 

yaitu bibir besar (labium mayor) dan bibir kecil (labium minor). 

c.    Di sebelah depan dari vulva terdapat tonjolan yang disebut 

kelentit (klitoris), yang sejarah terjadinya sama dengan 

perkembangan penis pada pria. 

d.    Ke dalam vulva ini bermuara dua saluran, yaitu saluran urine 

(urethra) dan saluran kelamin (vagina). 

Alat kelamin dalam wanita terdiri atas: 

a.     Ovarium (indung telur) 

Berjumlah sepasang, kecil, dan alat ini terdapat dalam rongga 

badan, didaerah pinggang, bentuknya seperti telur. Di dalam ovarium 

terdapat jaringan kelenjar buntu (kelenjar endokrin) dan jaringan yang 

membuat sel telur (ovum) yang disebut folikel. 

b.     Saluran reproduksi 

1. Saluran telur (tuba fallopi), berjumlah sepasang, kanan dan kiri. Pada 

bagian pangkalnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. 

Infundibulum dilengkapi dengan jumbai-jumbai yang berfungsi untuk 

menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium. 

2. Rahim (uterus), bertipe simpleks, artinya hanya memiliki satu ruangan. 

Berbentuk buah pir, dan bagian bawahnya mengecil disebut leher 

rahim (cervix). Dinding rahim terdiri atas beberapa lapisan otot dan 

jaringan epitel. Lapisan terdalam yang membatasi rongga rahim terdiri 

atas jaringan epitel yang disebut endometrium atau selaput rahim. 

Lapisan ini banyak menghasilkan lendir dan banyak mengandung 

pembuluh darah. 

3. Vagina, merupakan akhir dari saluran kelamin dalam yang terdapat 

dalam vulva dan merupakan organ persetubuhan bagi wanita. Karena 

fungsinya yang penting yakni untuk melahirkan bayi, maka organ ini 

banyak mempunyai banyak lipatan. Hal ini mempermudah wanita pada 

http://biologimediacentre.com/pertumbuhan-dan-perkembangan-1-pertumbuhan-dan-perkembangan-pada-tumbuhan/
http://biologimediacentre.com/pertumbuhan-dan-perkembangan-1-pertumbuhan-dan-perkembangan-pada-tumbuhan/
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waktu melahirkan bayinya, sehingga vagina tersebut tidak sobek. 

Dinding vagina mempunyai banyak selaput lendir yang berkelenjar, 

salah satu kelenjar yang penting ialah glandula Bartholini. 

Kelainan Sistem Reproduksi pada Wanita  

6) Gangguan menstruasi  

7) Kanker genitalia  

8) Kanker Cerviks (Mulut Rahim)  

9) Infeksi vagina  

10) Endometriosis  

Kelainan Sistem Reproduksi pada Pria  

7) Kanker prostat Kanker prostat  

8) Gonorhoe (kencing nanah)  

9) Sifilis  

10) Kriptorkidisme  

11) Hipogonadisme  

12) Epididimitis 

L. Kegiatan Pembelajaran 

7. Pertemuan Pertama (2 JP) 

d. Kegiatan Pendahuluan 

1. Peserta didik menjawab salam dari guru, selanjutnya  

menanyakan kabar peserta didik, dengan menyampaikan 

ucapan “Bagaimana kabar kalian hari ini? sudah siapkah 

belajar?” Siapa saja yang tidak bisa hadir dalam pembelajaran 

hari ini? 

2. Guru meminta peserta didik untuk mengecek kesiapan peserta 

didik. 

3. Guru mengabsensi peserta didik. 

4. Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah 

dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari, 

dengan pertanyaan :  

 Apakah anda sudah akil balik ? 

Apa cirinya seseorang sudah akil balik? 

 Organ apakah yang memproduksi sel telur   dan sperma? 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau KI yang akan 

dicapai. 

6. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik 

untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas pada pertemuan 

ini. 

e. Kegiatan Inti 

11. Penerapan model pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE)  
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Sesuai dengan materi pembelajaran. 

12. Tahap Predict 

Guru memberikan permesalahan yang akan di prediksi oleh siswa 

sebagai dugaan sementara dan untuk membuka pola pikir 

siswa agar lebih keriatif, dan siswa menuliskan prediksi nya 

didalam kertas yang telah disiapkan oleh guru. 

13. Tahap Observe 

Pada tahap ini guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

mengamati terkait permasalaham yang dibahas. Untuk 

membuktikan kebenaran dari tahap prediksi. 

14.  Tahap Explain 

Pada tahap ini siswa diberikan kesempatan menambah penjelasan 

dari tahap-tahap sebelumnya dengan cara siswa melakukan 

diskusi 

15. Mengomunikasikan  

Siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang  organ reproduksi 

laki;laki/wanita  

Guru mengevaluasi hasil belajar. 

f. Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran. 

2. Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan 

3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran,  

4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas 

kelompok membuat bagan oogenesis dan spermatogenesis  dan 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya,  

5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

8. Pertemuan Kedua (2 JP) 

d. Kegiatan Pendahuluan 

9. Membuka pertemuan dengan salam dilanjutkan doa  

10. Mengabsen siswa / menanyakan kehadiran siswa 

11. Mengatur posisi duduk siswa di  kelas  

12. Menginformasikan  tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

13. Apersepsi :  Sebutkan manfaat mempelajari biologi ? 

14. Motivasi : Siswa ku siapa yang melahirkan kamu ?   

15. Menyampaikan garis besar cakupan materi 

16. Menerapkan model pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) 
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e. Kegiatan Inti 

1. Mengamati 

10) Mengamati berbagai permasalahan biologi di lingkungan 

peserta didik  

11) Mengamati gambar dari buku sumber ( Henny Riandari, 

Biologi 2 ) halaman 27  

12) Membaca literatur  / mengkaji  materi reproduksi dari 

buku sumber  tentang reproduksi  

13) ( pengertian dan  proses gametogenesis ) 

2. Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk  bertanya 

setelah mengadakan kajian literatur. Contoh pertanyaan :  

1. Apakah yang  harus dipelajari pada materi reproduksi ? 

2. Apakah yang dimaksud dengan gametogenesis ? 

3. Gametogenesis terjadi dimana ? 

4. Apakah yang dimaksud Polosit ?  

5. Apakah yang dimaksud dengan ovarium? 

9. Mengumpulkan informasi/mencoba 

Setelah kegiatan tanya jawab guru memfasilitasi peserta didik 

untuk menemukan jawaban dengan cara simulasi menentukan 

langkah – langkah / tahapan  dalam proses reproduksi 

10. Menalar/mengasosiasi 

Setelah mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan 

mendiskusikan pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan, 

peserta didik dapat mengasosiasikan pengetahuan yang didapat 

dari buku sumber dengan membuat rankuman (resume)  dan 

mengisi lembar kerja siswa (LKS ) yang disampaikan guru 

11. Mengomunikasikan 

Setelah menemukan kesimpulan dari diskusi berdasarkan lembar 

kegiatan, peserta didik menyampaikan/ mempresentasikan  

hasil rankuman yg dihasilkan 

f. Kegiatan Penutup 

1. Peserta didik menyimpulkan tentang proses gametogenesis  

2. Guru memberikan  refleksi dalam bentuk pertanyaan lisan  

3. Guru menyampaikan agenda pembelajaran pada   pertemuan 

berikutnya  (Penugasan : mencari artikel  dikerjakan peserta 

didik di luar jam pelajaran) 

4. Salam penutup. 

12. Pertemuan Ketiga (2 JP) 

c. Kegiatan Pendahuluan 

8) Membuka pertemuan dengan salam dilanjutkan doa  

9) Mengabsen siswa / menanyakan kehadiran siswa 
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10) Mengatur posisi duduk siswa di  kelas  

11) Apersepsi :  Sebutkan fungsi organ reproduksi  

a. Pria maupun wanita ? 

12) Motivasi : Mengapa ada keluarga yang cepat punya anak dan 

ada yang lama ?   

13) Menginformasikan  tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

14) Menyampaikan garis besar cakupan materi 

 

d. Kegiatan Inti 

1. Mengamati 

a. Mengamati berbagai permasalahan biologi di lingkungan 

peserta didik yang berhubungandengan kelainan struktur dan 

fungsi organ. 

b. Mengamati gambar dari buku sumber. 

c. Membaca literatur  / mengkaji  materi dari buku sumber  

tentang kelainan struktur dan fungsi organ. 

2. Menanya 

b. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk  

bertanya setelah mengadakan kajian literatur. 

3.Mengumpulkan informasi/mencoba 

a. Setelah kegiatan tanya jawab guru memfasilitasi peserta didik 

untuk menemukan jawaban. 

13. Menalar/mengasosiasi 

a.Setelah mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan 

mendiskusikan pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan , 

peserta didik dapat mengasosiasikan pengetahuan yang didapat 

dari buku sumber dengan membuat laporan .   

b. Guru :  

1. Memfasilitasi siswa membentuk kelompok  

2. Memberikan Lembar kegiatan Siswa 

c. Siswa : 

                                1. Mendiskusikan Lembar Kegiatan Siswa 

14. Mengomunikasikan  

a. Setelah menemukan kesimpulan dari diskusi berdasarkan 

lembar kegiatan , peserta didik  menyampaikan/ 

mempresentasikan hasilnya. 

e. Kegiatan Penutup 

4) Peserta didik menyimpulkan kelainan struktur dan fungsi 

organ.  

5) Guru memberikan  refleksi dalam bentuk pertanyaan lisan  
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6) Guru  menyampaikan agenda pembelajaran pada   pertemuan 

berikutnya. 

15. Pertemuan Keempat (2 JP) 

d. Kegiatan Pendahuluan 

1) Salam dan doa 

2) Pengkondisian situasi kelas 

3) Penyampaian tujuan pembelajaran 

4) Apersepsi dan motivasi dengan menanyakan tentang aktivitas 

fase-fase menstruasi pada manusia. 

e. Kegiatan Inti 

1. Mengamati 

1) Mengamati dan mengumpulkan informasi dari tayangan 

video dan gambar tentang ciri, fase menstruasi pada 

manusia. 

2. Menanya 

Setelah menyimak PPT peserta didik dimotivasi untuk membuat 

pertanyaan tentang: 

4) Apa ciri-ciri menstruasi pada manusia? 

5) Jelaskan fase-fase menstruasi pada manusia? 

6) Jelaskan hormon yang terkait fase menstruasi pada 

manusia? 

3.   Mengumpulkan informasi/mencoba 

1) Guru membagikan LKS kemudian diminta mengisi. Dalam 

mengisi LK siswa disarankan untuk mencari sumber-

sumber lain (Misalnya buku/Internet) 

2) Siswa mengisi LK yang dibagikan guru dan mencari 

sumber informasi tambahan untuk mendukung pengisian 

LK 

4.Menalar/mengasosiasi 

1) Guru membagi siswa dalam kelompok, kemudian 

meminta siswa mendiskusikan secara kelompok tentang 

fase mentruasi berdasarkan hasil isian LKS 

16. Mengomunikasikan  

1) Siswa membuat laporan hasil diskusi kelompok 

2) Perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusi tentang 

fase dan hormon yang terkait menstruasi berikut 

perbandingannya kepada kelompok lain 

f. Kegiatan Penutup 

1) Bersama siswa, guru menyimpulkan tentang fase & hormon 

terkait menstruasi pada manusia, dan perbandingannya 

2) Menginformasikan kepada siswa membuat laporan hasil 

diskusi untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya 
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3) Salam dan Doa 

17. Pertemuan Kelima (2 JP) 

d. Kegiatan Pendahuluan 

5) Guru mengucapkan salam, kemudian menyilakan ketua kelas 

memimpin berdoa. Guru mengedarkan pandangan ke seluruh 

siswa menanyakan kabar semua siswa, menanyakan adakah 

yang tidak masuk dan memastikan semua siswa siap memulai 

pembelajaran. 

6) Guru menceritakan keadaan negara berpenduduk padat dan 

menampilkan foto atau gambar perkampungan padat. Juga 

ditampilkan gambar yang menunjukkan daerah yang tidak 

padat penduduknya. Kemudian guru mencoba memancing 

dengan bertanya: “Apa yang anda pikirkan melihat gambar-

gambar tersebut?” 

7) Guru memberikan kesempatan beberapa siswa untuk 

memberikan pandangannya mengenai gambar-gambar tersebut. 

8) Guru memandu siswa untuk merumuskan tujuan pembelajaran 

hari ini! 

e. Kegiatan Inti 

1. Mengamati 

5) Mengamati video tentang kepadatan penduduk 

6) Mengamati foto tentang kondisi daerah padat penduduk 

7) Mengamati poster/gambar sistem reproduksi. 

8) Guru menerapkan model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE). 

2. Menanya 

Guru membimbing siswa untuk menyampaikan pertanyaan dari 

pengamatan video, foto dan poster. 

5) Bagaimana akibat apabila jumlah penduduk dunia 

meledak? 

6) Dampak apabila kondisi masyarakat dengan padat 

penduduknya ? 

7) Bagaimana cara mengatasi ledakan penduduk di dunia? 

8) Menerapkan metode model pembelajaran POE. 

3. Mengumpulkan informasi/mencoba 

Siswa berusaha mendapatkan informasi dan mencoba menjawab 

atas pertanyaan yang muncul melalui informasi dari sumber 

buku, internet ataupun nara sumber yang mumpuni di 

bidangnya. 

4. Menalar/mengasosiasi 
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Siswa mengumpulkan informasi dan menjawab pertanyaan atas 

pertanyaan tentang cara mengatasi ledakan penduduk manusia 

di dunia. 

5. Mengomunikasikan  

Siswa menyajikan hasil analisis atas pertanyaan yang ada di depan 

kelas baik secara kelompok ataupun individu. 

f. Kegiatan Penutup 

1. Guru meriview pembelajaran pelajaran yang baru saja 

berlangsung dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada 

siswa. 

2. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 

pelajaran. 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

refleksi hasil pembelajaran. 

4. Guru memberikan tugas pendaan penduduk di dusun masing-

masing siswa. 

5. Guru mempersilahkan ketua kelas memimpin doa. 

6. Guru mengucapkan salam. 

18. Pertemuan Keenam (2 JP) 

Ulangan Harian 

M. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

3. Teknik Penilaian 

a. Observasi 

b. Penilaian antar peserta didik 

c. Penugasan 

d. Projek 

e. Penilaian Diri 

f. Ulangan harian 

4. Instrumen Penilaian 

c. Instrumen Penilaian Sikap 

d. Instrumen Penilaian Pengetahuan 

N. Media/alat, Bahan dan Sumber Belajar 

4. Media/alat 

f. Gambar sistem reproduksi pada manusia 

g. Gambar fase menstruasi 

h. Video perjalanan sperma dan embrio 

i. Video melahirkan normal & cesar 

j. PPT sistem reproduksi pada manusia 

5. Bahan 

c. Foto/gambar spermatogenesis 

d. Gambar oogenesis 
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6. Sumber Belajar 

1. Buku BIOLOGI Perminatan matematika dan ilmu-ilmu Alam 

SMA/MA XI Semester 2, Wigati hadiomegawati, siti nur hidayah, 

teo sukoco, Intan Pariwara. 2017 

2. Buku Biologi untuk SMA untuk Kelas XI program IPA karangan 

faidah rachmawati, nurul urifa, arif wijaya, Pusat perbukuan. 2016 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL  PRE-TEST 

Kompetensi inti Materi Pokok indikator Jenis 

soal 

NO. 

soal 

Jenjang 

koknitif 

Jumlah 

soal 

skor 

3.1.Menganalisis hubungan antara 

struktur  jaringan penyusun organ 

reproduksi dengan fungsinya dalam 

proses reproduksi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, 

 percobaan, dan simulasi. 

Sistem 

Reproduksi 

Manusia 

3.1.Mengidentifikasi struktur 

dan fungsi sistem reproduksi 

laki-laki dan wanita 

berdasarkan studi literature 

PG 

PG 

PG 

PG 

 

1 

2 

3 

4 

5 

CI 

C2 

C1 

C3 

C2 

5 10 

3.2.Menjelaskan  pembentukan 

sperma dan sel telur 

PG 

PG 

PG 

6 

7 

8 

C3 

C2 

C2 

3 8 

3.2.Mendeskrisikan tahapan 

spermatogenesis dan 

oogenesis dengan baik dan 

benar 

PG 

PG 

PG 

9 

10 

11 

C1 

C1 

C1 

3 8 

3.3.Menguraikan proses 

menstruasi dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya 

PG 

PG 

PG 

12 

13 

14 

C1 

C1 

C1 

3 8 

3.4.Mengidentifikasi  proses 

fertilisasi, gestasi dan 

persalinan melalui simulasi 

dengan teliti 

 15 

16 

17 

18 

19 

20 

C1 

C2 

C2 

C1 

C2 

C2 

6 11 

JUMLAH SOAL 20  

 TOTAL 100 

Guru Mapel Biologi 

 

 

Alberta Veronika Frans, S.Pd 
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Lampiran 6 

SOAL PRE TEST 

1. Berikut ini merupakan pernyataan tentang ASI yang tidak benar yaitu ... 

a. kolostrum mempunyai fungsi untuk mempersiapkan saluran pencernaan bayi 

b. terdapat antibodi untuk melindungi bayi dari virus, bakteri, dan jamur 

patogen 

c. mempunyai kadar laktosa tinggi 

d. mempunyai kandungan gizi lengkap 

e. kolostrum dapat dihasilkan setelah 30 hari pertama setelah persalinan 

 

2. Energi untuk gerak sperma diproduksi oleh mitokondria yang ada pada bagian 

.... sperma 

a. ekor    b. Kepala    c. Badan   

d. Akrosom   e. Flagela  

 

3. Kelainan pada saluran reproduksi dinamakan endometeiosis apabila ada .... 

a. kanker pada rahim 

b. jaringan endometrium di dalam rahim 

c. kista pada endometrium 

d. jaringan endometrium di luar rahim 

e. tumor pada rahim 

 

4. Perhatikan gambar oogenesis di bawah ini 

 
Ootid yang mempunyai kromosom haploid (n) yaitu nomor …. 

a. 1    b. 2    c. 3 

d. 4    e. 5 

 

5. Kromosom yang menentukan jenis kelamin bayi dinamakan ... 

a. Gonad    b. Somatik  c. Germinal  

d. Autosom    e. gonosom 

 

 

6. Perhatikan gambar berikut. 

https://2.bp.blogspot.com/-D_hv3mHCosw/WJZ2OxyJC-I/AAAAAAAADHU/LFaLWig_txwYgTU_GLCEQybtWT2Y1lLvgCLcB/s1600/40+Soal+Pilgan+Sistem+Reproduksi+Manusia+&+Jawaban+(Biologi)+13.png
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Kolom X, Y, dan Z yang benar yaitu …. 

a. sporofit, sel telur, sperma  b. sperma, sel telur, protalium 

c. protalium, sperma, sel telur  d. protalium, sel telur, sperma 

e. sel telur, sperma, protalium 

7. Perhatikan gambar bunga di bawah inI! 

 
 

Benang sari pada bunga ditunjukan nomor ... 

a. 5   b. 1  c. 3  d. 2  e. 4 

 

8. Berikut ini data alat reproduksi wanita : 

1) Vulva 

2) Infundibulum 

3) Vagina 

4) Uterus 

5) Ovarium 

6) Tuba faloppi 

Berdasarkan data tersebut, maka urutan jalannya sel telur sampai pembuahan 

dan embrio yaitu .... 

a. 5-2-6-4  b. 2-1-3-4 c. 1-3-4-5 d. 2-4-5-6 e. 3-4-6-2 

 

9. Pada makhluk hidup, cara perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui 

perkawinan dinamakan perkembangbiakan secara… 

a. vegetatif  b. Penyerbukan c. Generatif 

d. pembuahan e. Bertunas 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-3imw6JjWlKg/WJZ2p0OiT0I/AAAAAAAADHc/ogqz4iwC0ZUzGsi71-IFSZKlJhpCD60HQCLcB/s1600/40+Soal+Pilgan+Sistem+Reproduksi+Manusia+&+Jawaban+(Biologi)+15.png
https://2.bp.blogspot.com/-gbw8sXEar8o/WJZ2w17609I/AAAAAAAADHg/OiTVT7juqcY3zV_YSdX46KrQhAN20S1hwCLcB/s1600/40+Soal+Pilgan+Sistem+Reproduksi+Manusia+&+Jawaban+(Biologi)+16.png


85 
 

 
 

10. Organ yang memproduksi sel sperma yaitu… 

a. ginjal   b. indung telur   c. Testis 

d. kandung kemih  e. penis 

 

11. Jumlah darah yang dikeluarkan wanita selama haid yaitu ... 

a. 10-30 liter  b. 10-30 ml  c. 30-100 ml 

d. 30-80 ml  e. 30-80 liter 

 

12. Pada manusia, pembentukan sperma dinamakan .... 

a. ovulasi   b. Oogenesis  c. Meiosis 

d. spermatogenesis e. mitosis 

 

13. Testis dan kelenjar kelamin jantan mempunyai fungsi untuk memproduksi .... 

a. sperma dan hormon  b. sperma dan enzim c. hormon dan enzim 

d. air seni dan sperma  e. enzim dan air seni 

 

14. Pada wanita, awal kehamilannya ditandai dengan terjadinya.... 

a. implantasi blastosit di dinding rahim 

b. fertilisasi sperma dan ovum 

c. implantasi zigot di dinding rahim 

d. menempelnya zigot di tubuh Fallopi 

e. menempelnya zigot di ovarium 

 

15. Bayi atau janin yang berada dalam rahim akan terlindung dari bahaya 

guncangan oleh .... 

a. tali pusar yang menghubungkan plasenta dan janin 

b. dinding amnion 

c. air ketubaan yang diproduksi oleh tembuni 

d. dinding korion 

e. air ketubaan yang diproduksi oleh amnion 

16. Pada ovarium, proses pertumbuhan folikel dipacu oleh ... 

a. hormon progesteron  b. FSH    c. LTH 

d. LH     e. hormon estrogen 

 

17. Ovulasi yaitu .... 

a. pergerakan sel telur dalam saluran tuba Fallopi 

b. pembuahan sel telur oleh sperma 

c. pelepasan sel telur dari ovarium 

d. pembentukan sel telur oleh folikel 

e. pembentukan folikel awal 

 

18. Pematangan sel telur dalam folikel sangat dipengaruhi oleh .... 

a. hormon progesteron  b. FSH   c. LTH 

d. LH    e. hormon estrogen 

 

19. Pemberian pil KB bertujuan untuk .... 

a. mematikan sel sperma di dalam saluran reproduksi wanita 

b. menghambat pertumbuhan embrio dalam rahim 
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c. mempercepat terjadinya ovulasi 

d. menghambat terjadinya ovulasi 

e. membunuh sel telur yang telah dibuahi 

 

20. Janin yang ada dalam rahim ibu mendapatkan makanan dari .... 

a. cadangan makanan yang tersimpan dalam plasenta 

b. darah ibu secara langsung 

c. darah ibu melalui perantara tembuni 

d. darah ibu melalui proses difusi langsung 

e. cadangan makanan yang terdapat dalam telur 
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST 

NO JAWABAN 

1. C 

2. D 

3. D 

4. E 

5. C 

6. D 

7. A 

8. A 

9. C 

10. D 

11. D 

12. B 

13. B 

14. E 

15. B 

16. C 

17. B 

18. D 

19. C 

20. A 
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Lampiran 8 

KISI-KISI SOAL  POST-TEST 

Kompetensi inti Materi Pokok indikator Jenis 

soal 

NO. 

soal 

Jenjang 

koknitif 

Jumlah 

soal 

Skor 

3.3.Menganalisis hubungan antara 

struktur  jaringan penyusun 

organ reproduksi dengan 

fungsinya dalam proses 

reproduksi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, 

 percobaan, dan simulasi. 

3.2. Sistem 

Reproduksi 

Manusia 

3.4.Mengidentifikasi struktur dan 

fungsi sistem reproduksi laki-

laki dan wanita berdasarkan 

studi literature 

PG 

PG 

PG 

PG 

1 

2 

3 

4 

C2 

C2 

C1 

C3 

4 9 

3.5.Menjelaskan  pembentukan 

sperma dan sel telur 

PG 

PG 

PG 

PG 

5 

6 

7 

8 

C2 

C2 

C1 

C2 

4 9 

3.6.Mendeskrisikan tahapan 

spermatogenesis dan 

oogenesis dengan baik dan 

benar 

PG 

PG 

PG 

9 

10 

11 

C2 

C2 

C2 

3 8 

3.7.Menguraikan proses 

menstruasi dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya 

PG 

PG 

PG 

12 

13 

14 

C3 

C3 

C3 

3 8 

3.8.Mengidentifikasi  proses 

fertilisasi, gestasi dan 

persalinan melalui simulasi 

dengan teliti 

 15 

16 

17 

18 

19 

20 

C3 

C3 

C3 

C3 

C3 

C3 

6 11 

JUMLAH SOAL 20  

 TOTAL 100 

Guru Mapel Biologi 

Alberta Veronika Frans, S.Pd 
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Lampiran 8 

SOAL POST TEST 

 

1. Berikut ini yang termasuk proses penyerbukan yang dibantu oleh tangan 

manusia yaitu..... 

a. Humanogami   b. Zoogami    c. Anemogami 

d. Antropogami    e. Konamigami 

2. Kemampuan suatu organisme dalam membentuk tubuh yang sempurna dari 

bagian tubuh yang terpisah dinamakan dengan... 

a. Evolusi    b. Bertunas    c. Regenerasi 

d. Membelah diri    e. Mimikri 

 

3. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk .... 

   a. Bertambah dewasa  b. Berevolusi        c. melestarikan spesiesnya 

 d. menyalurkan birahi e. menambah aktivitas 

 

4. Testis yaitu alat kelamin jantan pada mamalia. Testis dapat menghasilkan 

.... 

a. Sperma dan urine  d. Air seni, sperma, dan hormone 

b. Air seni dan sperma   e. Sperma, hormon, dan enzim 

c. Sperma dan hormon 

 

5. Lapisan ektoderm yang terbentuk pada fase gastrula, pada tahap selanjutnya 

mengalami diferensiasi menjadi …. 

a. Jaringan ikat dan alat reproduksi   d. Kulit dan sistem saraf 

b. Otot dan rangka     e. Kulit dan otot 

c. Usus dan hati 

 

6. Pada manusia, setelah telur dibuahi oleh sperma kemudian terbentuklah zigot 

yang akan berkembang secara bertahap melalui beberapa tahapan. Proses yang 

terjadi pada fase gastrulasi yaitu .... 

a. Pembentukan jaringan berbentuk seperti bola padat yang mempunyai kutub 

berbeda. 

b. Pembelahan sel terus menerus sehingga terbentuk massa sel berbentuk 

seperti bola. 

c. Pembentukan massa sel yang berbeda-beda sehingga terbentuk 3 lapisan sel 

yang tidak sama. 

d. Pembentukan massa sel seperti bola yang mempunyai rongga berisi cairan. 

e. Perubahan mesoderm menjadi bentuk awal sebuah organ. 

 

7. Jenis enzim yang ada dalam kepala sel sperma yaitu .... 

a. Lipase    b. Lisosom    c. Akrosom 

d. Litik   e. Ptialin 

 

8. Proses bertemunya sel sperma dengan sel telur dinamakan .... 

a. Penyerbukan  b. Ereksi c. Fertilisasi d. Ejakulasi  e. Diferensiasi 
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9. Proses implantasi fetus terjadi pada .... 

a. Uterus b. Vagina c. Rektum  d. Ovarium e. Tuba fallopii 

 

10. Perkembangan janin terspesialisasi menjadi berbagai organ dinamakan …. 

a. Melahirkan  b. Morula  c. Gastrulasi 

d. Organogenesis  e. Diferensiasi 

 

11. Suatu proses pelepasan sel telur oleh ovarium dinamakan … 

a. Ereksi  b. Oogenesis  c. Ovulasi d. Spermatogenesis e. Fertilisasi 

 

12. Nama organ yang mempunyai peran dalam menyampaikan sel-sel sperma ke 

dalam organ reproduksi wanita yaitu ... 

a. Uretra b. Skrotum c. Penis     d. Epididimis  e.Tubulus seminiferus 

 

13. Zona pelindung pada sel telur disebut .... 

a. Esterogen   b. Endometrium   c. Corona radiata 

d. Vas deferens   e. Corpus luteum 

 

14. Proses keluarnya semen dinamakan .... 

a. Organegenesis   b. Ereksi  c. Fertilisasi 

d. Ejakulasi   e. Diferensiasi 

 

15. Blastula membentuk tiga lapisan, meliputi mesoderm, ektoderm, dan 

endoderm. Tahap tersebut disebut.... 

a. Fertilisasi   b. Gastrulasi  c. Implantasi 

d. Blastulasi   e. Ereksi 

 

16. Zat-zat berikut ini yang tidak terkandung di dalam ASI adalah .... 

a. Karbohidrat   b. Protein  c. Urea 

d. Lemak    e. Taurin 

 

17. Setelah dibentuk di tubulus seminifemus, kemudian sperma akan disimpan di 

tempat penyimpanan yang dinamakan.... 

a. Skrotum   b. Vas deferens c. Testis 

d. Epididimis   e. Uretra 

 

18. Selain menghasilkan ovum, ovarium juga dapat menghasilkan ... 

a. hormon insulin dan hormon testoteron 

b. hormon testosteron dan hormon esteron 

c. hormon progesteron dan hormon esteron 

d. hormon insuliin dan hormon esteron 

e. hormon prolaktin dan hormon progesteron 

 

19. Pada organ reproduksi pria, urutan jalur yang dilalui sperma yaitu... 

a. Testis > uretra > vas diferens > vesikula seminalis 

b. Testis > vas diferens > vesika seminalis > uretra 

c. Testis > vesika seminalis > vas diferens, uretra 
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d. Testis > vas diferens > uretra > vesika seminalis 

e. Testis > vesika seminalis > vas diferens > ureter 

 

20. Hormon HCG mempunyai fungsi untuk ... 

a. Merangsang proses kehamilan 

b. Merangsang corpus luteum agar menghasilkan progesteron dan estrogen 

c. Memberi nutrisi pada janin 

d. Merangsang pengeluaran air susu 

e. Merangsang terjadinya ovulasi 
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Lampiran 9 

KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST 

NO JAWABAN 

1. D 

2. C 

3. C 

4. D 

5. D 

6. C 

7. C 

8. C 

9. A 

10. D 

11. C 

12. E 

13. C 

14. D 

15. B 

16. C 

17. D 

18. C 

19. C 

20. B 
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Lampiran 11 

 

 



94 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 

 

 

KELAS XI. MIA 1 

HASIL NILAI KELAS EKSPERIMEN 

No. NAMA  

benar Pree 

 Tets 

 

skor 

 

 

Keterangan 

Post  

Test 

 

skor 

 

Keterangan Pree 

test 

Post 

Test  

1 A RP 15 19 75 Tuntas 95 Tuntas 

2 A M 17 18 85 Tuntas 90 Tuntas 

3 A L 17 19 85 Tuntas 95 Tuntas 

4 A Mi 10 19 50 Tidak tuntas 95 Tuntas 

5 Ar 16 18 80 Tuntas 90 Tuntas 

6 A Ra 11 17 55 Tidak tuntas 85 Tuntas 

7 C P 16 17 80 Tuntas 85 Tuntas 

8 DAP 15 18 75 Tuntas 90 Tuntas 

9 D S 15 18 75 Tuntas 90 Tuntas 

10 E 18 20 90 Tuntas 100 Tuntas 

11 I 16 18 80 Tuntas 80 Tuntas 

12 I S 15 19 75 Tuntas 95 Tuntas 

13 I R P 12 18 60 Tidak tuntas 90 Tuntas 

14 Iy 17 20 85 Tuntas 85 Tuntas 

15 M N 15 19 75 Tuntas 75 Tuntas 

16 M 17 19 85 Tuntas 85 Tuntas 

17 Ma 16 17 80 Tuntas 80 Tuntas 

18 Mi 17 18 85 Tuntas 85 Tuntas 

19 N H 15 18 75 Tuntas 75 Tuntas 

20 N R 16 18 80 Tuntas 80 Tuntas 

21 Nu 15 15 75 Tuntas 75 Tuntas 

22 P A 16 16 80 Tuntas 80 Tuntas 

 

  
23 Pr 6 19 30 Tidak 95 Tuntas 
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tuntas 

24 P As 

5 17 25 Tidak 

tuntas 

85 Tuntas 

25 R P 16 18 80 Tuntas 90 Tuntas 

26 Rup 16 19 80 Tuntas 95 Tuntas 

27 U SS 

8 19 40 Tidak 

tuntas 

95 Tuntas 

28 W J 

5 18 25 Tidak 

tuntas 

90 Tuntas 

29 

Y 

KT

A 

16 18 80 Tuntas 90 Tuntas 

30 Tr S 15 19 75 Tuntas 95 Tuntas 

31 Mu 

12 19 60 Tidak 

tuntas 

95 Tuntas 

32 KS 15 18 75 Tuntas 90 Tuntas 

      

JUMLAH 2,255 2,725 

RATA-RATA 70,47 85,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 15 
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KELAS XI. MIA 2 

HASIL NILAI KELAS KONTROL 

No. NAMA 

benar Pre  

Test  

 

Skor 

 

 

Keterangan 

Post 

Tets 

 

Skor 

 

Keterangan Pree 

test 

Post 

test 

1 A R K 14 14 70 Tidak tuntas 70 Tidak tuntas 

2 A P 14 15 70 Tidak tuntas 75 Tuntas 

3 A D 5 10 25 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 

4 A S 15 18 75 Tuntas 90 Tuntas  

5 A R M 17 16 85 Tuntas 80 Tuntas  

6 B S 16 10 80 Tuntas 50 Tidak tuntas 

7 Di 16 14 80 Tuntas 70 Tidak tuntas 

8 E W T 14 17 70 Tidak tuntas 85 Tuntas  

9 E N 16 17 80 Tuntas 85 Tuntas  

10 F S 4 13 20 Tidak tuntas 65 Tidak tuntas 

11 FL 14 17 70 Tidak tuntas 85 Tuntas 

12 He 6 12 30 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 

13 I E 5 19 25 Tidak tuntas 95 Tuntas  

14 Ja 14 17 70 Tidak tuntas 85 Tuntas  

15 Ju 8 12 40 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 

16 J P 13 17 65 Tidak tuntas 85 Tuntas 

17 Kr 14 15 75 Tuntas 75 Tuntas 

18 L S 5 16 25 Tidak tuntas 80 Tuntas 

19 M A 13 17 65 Tidak tuntas 85 Tuntas 

20 Ma 16 17 80 Tuntas 85 Tuntas 

21 Mi 5 17 25 Tidak tuntas 85 Tuntas 

22 M 14 16 70 Tidak tuntas 80 Tuntas 

23 N Y 13 10 65 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 
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24 Noi 2 10 50 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 

25 P R 16 16 75 Tuntas 80 Tuntas 

26 P 14 16 70 Tidak tuntas 80 Tuntas 

27 R 6 15 30 Tidak tuntas 75 Tuntas 

28 Ra 10 16 50 Tidak tuntas 80 Tuntas 

29 S 3 14 15 Tidak tuntas 70 Tidak tuntas 

30 S M 5 16 25 Tidak tuntas 80 Tuntas 

31 T 5 13 25 Tidak tuntas 65 Tidak tuntas 

32 Y M 4 16 20 Tidak tuntas 80 Tuntas 

33 W A C 5 14 25 Tidak tuntas 70 Tidak tuntas 

      

JUMLAH 1,870 2,540 

RATA-RATA 56,67 76,97 
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Lampiran 16 

 

Alisisa Data 

 

F-Test Two-Sample for Variances  

   
  PRETEST POST TES 

Mean 60.3030303 74.54545455 

Variance 196.780303 152.1306818 

Observations 33 33 

Df 32 32 

F 1.293495176  
P(F<=f) one-tail 0.235380455  
F Critical one-tail 1.804481608   

 

 

F-Test Two-Sample for Variances  

   
  PRETEST POST TEST 

Mean 71.09375 88.125 

Variance 276.9909274 46.37096774 

Observations 32 32 

Df 31 31 

F 5.973369565  
P(F<=f) one-tail 1.59656E-06  
F Critical one-tail 1.822132289   

 

 

  Kontrol Eksperimen 

Mean 74.54545455 88.125 

Variance 152.1306818 46.37096774 

Observations 33 32 
Hypothesized Mean 

Difference 0  
Df 50  
t Stat -5.516716833  
P(T<=t) one-tail 6.10547E-07  
t Critical one-tail 1.675905026  
P(T<=t) two-tail 1.22109E-06  
t Critical two-tail 2.008559072   
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z-Test: Two Sample for Means  

   
  POST TES POST TEST 

Mean 74.54545455 88.125 

Known Variance 33 32 

Observations 33 32 
Hypothesized Mean 

Difference 0  

Z 

-
9.60218

8676  
P(Z<=z) one-tail 0  
z Critical one-tail 1.644853627  
P(Z<=z) two-tail 0  
z Critical two-tail 1.959963985   

 

Effect Size 

Rumus: ES = 
Xe − Xc 

Sc
 

Keterangan:  

ES: Effect size  

Xe : Nilai rata-rata kelompok eksperimen  

Xc : Nilai rata-rata kelompok kontrol  

Sc : Standar devisi kelompok kontrol 

 

d = 
88,125−74,545

12,33
 

d = 
13,58

12,334
 

   = 1,10 

Perhitungan tersebut menunjukan ES > 1,10 atau 1,10 > 0,7. Jadi pengaruh 

Model Pembelajaraan Predict Observe Explain (POE) terhadap hasil belajar 

siswa dikategorikan besar, karena lebih 0,7. Tabel Klasifikasi Effeck Size 

(d). 

 

Effect size Interprestasi 

d > 0,2 Tidak ada kontribusi 

0,2 < d < 0,5 Kecil 

0,5 < d < 0,7 Sedang 

1,10 > 0,7 Besar 
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Lampiran 17 
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Lampiran 18 

DOKUMENTASI 

 

Foto saat siswa-siswi mengerjakan soal Pretest 

 

Foto saat siswa-siswi mengerjakan soal Pretest 



109 
 

 

Foto saat Menerapkan Model Pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) 

 

Foto saat Menerapkan Model Pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) dengan membentuk kelompok 
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Foto saat siswa-siswi mengerjakan soal Post Test 

 

 
 



111 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 


