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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.    Latar Belakang Masalah 

        Biologi sebagai salah satu ilmu dasar selalu mengalami perkembangan, 

apalagi dalam abad XXI nanti sudah dapat diduga bahwa biologi akan 

berkembang pesat. Apabila pendidikan memang bertujuan  untuk mencerdaskan 

anak bangsa dan mengantarkan mereka untuk dapat memahami lingkungan serta 

mengelolanya dengan baik, berarti konsep biologi yang diberikan  harus seirama 

dengan kemajuan ilmu dan teknologi (Redjeki, 2001). Menurut Rahadi (2003:23), 

seorang guru sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi yang berkaitan 

dengan media pembelajaran. Gagne (Rahadi, 2003:10) mengartikan media sebagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk 

belajar. Dengan demikian media sebagai bagian integral dalam proses 

pembelajaran karena dapat memperlancar interaksi antara guru dengan siswa 

sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. 

Perkembangan teknologi informasi saat ini dapat mempengaruhi 

perkembangan  media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jenis media apa 

yang akan digunakan, sangat tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang ada di 

lapangan. Teknologi  komputer merupakan sebagian teknologi informasi yang 

dapat digunakan untuk membuat berbagai macam media pembelajaran. Menurut 

Rahadi (2003:36), media komputer memiliki hampir semua kelebihan yang tidak  

dimiliki media lain. Komputer memiliki kemampuan mengkombinasikan teks, 

suara, warna, gambar, grafik, dan video serta mampu menyajikan proses interaktif 
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bukan hanya searah. Bahkan komputer yang disambung dengan internet dapat 

memberikan keleluasaan belajar menembus ruang dan waktu serta menyediakan 

sumber belajar yang hampir tanpa batas. Oleh karena itu media komputer dapat 

dimasukkan dalam kelompok multimedia. 

Daya tarik komputer menyebabkan banyak sekolah di Indonesia 

menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai salah satu mata 

pelajaran, dan komputer menjadi fokus dalam pembelajarannya. Munculnya 

kebijakan pemerintah dengan membuat rintisan sekolah standar nasional (SSN), 

pembelajaran di sekolah, hampir semua mata pelajaran ditekankan berbantuan  

TIK. Dengan bantuan  teknologi komputer, proses pembelajaran bisa lebih 

menarik. Selain itu, penggunaan multimedia dalam pembelajaran pada intinya 

dapat membantu memvisualisasikan konsep-konsep yang abstrak dan sulit untuk 

dipraktekkan di kelas yang biasanya menyebabkan kesulitan bagi siswa untuk 

menguasai dan memahami konsep tersebut.  Hal ini sesuai dengan prinsip 

pelaksanaan kurikulum, bahwa kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan 

pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang 

memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar 

(kurikulum SMA 2006). 

Kenyataan di lapangan, pemanfaatan multimedia pembelajaran belum 

optimal dalam mencapai tujuan pembelajaran, baik untuk meningkatkan 

penguasaan konsep atau  mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Salah 

satu penyebabnya, kekurangmampuan guru dalam mengoperasikan program-

program komputer, atau keengganan guru dalam mempersiapkan rencana 
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pembelajaran berbantuan multimedia sesuai tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai sehingga pembelajaran lebih bermakna.  

Di sisi lain, guru sebagai fasilitator dan kreator proses belajar mengajar 

dituntut untuk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis. Hal itu selaras dengan Undang-undang Sisdiknas 

Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 2 (Pemerintah RI, 2003) yang menyebutkan pendidik 

dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang 

bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, serta berkewajiban 

mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Dalam  melaksanakan proses pembelajaran sebagian guru kurang terbiasa 

mengembangkan metode tanya jawab dan diskusi dengan memanfaatkan 

multimedia. Guru hanya mengandalkan materi sesuai yang ditampilkan/ 

divisualisasikan  melalui multimedia, tanpa lebih jauh mengembangkan proses 

tanya jawab dan diskusi yang membimbing siswa untuk menggali pengetahuan, 

melatih ketrampilan berpikir kritis dan memahami konsep, sehingga pembelajaran 

lebih bermakna. Kenyataan lain  yang terjadi di lapangan, masih ada sebagian 

guru membawa siswa ke ruang multimedia, dan menghabiskan seluruh jam 

pelajaran yang tersedia hanya sekedar menonton VCD, tanpa disertai tanya jawab 

dan diskusi  sehingga tidak sesuai sasaran. 

Sebagai bahan perbandingan, hasil penelitian yang melibatkan guru di 

kotamadya dan kabupaten Bandung Rustaman (Yahya, 2005:1) menunjukkan 

bahwa guru  mengetahui peranan pertanyaan untuk memotivasi siswa (6,7%), 

merangsang berpikir (13,3%), mengetahui penguasaan konsep (73,3%), dan 
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mengecek ketercapaian tujuan-tujuan lain (6,7%). Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru masih menjadikan pertanyaan sebagai alat untuk  menguji 

kemampuan siswa. 

Melihat kondisi seperti ini, perlu dilakukan suatu penelitian yang dapat 

mengubah suasana pembelajaran dengan berbantuan media komputer yang dapat 

membuat siswa lebih mudah menguasai konsep,  terlibat secara aktif dan dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Salah satu upaya yang perlu 

dilakukan adalah dengan mencoba membuat rancangan  kegiatan  pembelajaran 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan  

berpikir kritis melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang mengoptimalkan 

keterampilan bertanya guru dengan berbantuan media komputer. Kegiatan  

dirancang secara sistematis dan terarah sesuai tujuan pembelajaran 

Sebagai indikator bahwa siswa aktif dalam berpikir akan tampak dalam 

kegiatan  belajarnya, cara memahami dan mengaplikasikan suatu konsep, 

mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi, dan dalam mengemukakan pendapat 

disertai argumentasi yang logis. Dengan kata lain apabila siswa melakukan proses 

belajar dengan baik , maka hasil  belajarnya cenderung akan  menjadi baik pula.  

Dalam penelitian ini topik yang diambil adalah sistem reproduksi pada 

manusia di kelas XI SMA dengan cakupan materi dan kompetensi dasar minimal 

yang harus dikuasai oleh siswa adalah menjelaskan keterkaitan antara struktur, 

fungsi, dan proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, 

fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan penyakit yang dapat terjadi pada 

sistem reproduksi. Pengkajian konsep ini didasarkan pada pertimbangan antara 
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lain materi sistem reproduksi manusia merupakan salah satu permasalahan yang 

sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Materi ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu materi dalam pendidikan seks di sekolah. Berdasarkan pendapat  

siswa, topik reproduksi manusia ini sangat menarik bagi siswa tetapi biasanya 

guru sungkan untuk menjelaskan lebih rinci terutama pada pembahasan struktur 

dan fungsi organ reproduksi pada pria dan wanita, sehingga siswa tidak 

memahami secara benar dan utuh mengenai struktur dan fungsi alat reproduksi. 

Dengan pembelajaran berbantuan multimedia yang disertai penggunaan teknik 

bertanya guru, konsep-konsep abstrak dapat divisualisasikan dan  informasi yang 

diperoleh siswa mengenai konsep reproduksi manusia dapat lebih dikuasai dan 

keterampilan berpikir kritis dapat dikembangkan.                                                       

Pertimbangan lain pemilihan topik ini berdasarkan pada usia-usia mereka 

(15-17 tahun) sedang terjadi perkembangan yang  pesat pada organ-organ 

reproduksi, sehingga mereka memerlukan informasi yang ilmiah dan edukatif, 

khususnya tentang kesehatan reproduksi.  

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan BKKBN terhadap remaja di Jawa  

Barat (2002) menunjukkan bahwa: 

83,0% tidak tahu tentang konsep kesehatan reproduksi, 61,8% tidak tahu 
masa subur, 40,6% tidak tahu resiko hamil usia muda, 40,6% tidak tahu 
perilaku seksual berisiko, dan 42,4% tidak tahu risiko penyakit menular seks 
(PMS). Mereka hanya tahu risiko seks bebas adalah HIV-AIDS 
(58,7%).(Pikiran Rakyat, 23 -11-2008, hal 17). 
 

Melalui penggunaan pertanyaan yang dikembangkan guru dengan 

berbantuan  media komputer,  pembelajaran sistem reproduksi akan lebih 

bermakna. Siswa diharapkan dapat mengerti dan lebih menguasai konsep-konsep 
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reproduksi, mengetahui kesehatan reproduksi, serta mampu berpikir kritis dalam 

menerima dan mengolah informasi untuk  memecahkan berbagai permasalahan 

yang berhubungan dengan reproduksi khususnya sehingga mereka tidak salah 

dalam mengaplikasikannya. 

Bertolak dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang 

spesifik untuk  mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep  siswa tentang sistem reproduksi manusia melalui penggunaan pertanyaan  

guru berbantuan media komputer.  

B.    Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

  Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimanakah pengembangan  

keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep  siswa tentang  sistem 

reproduksi manusia melalui penggunaan pertanyaan guru berbantuan media 

komputer?” 

 Agar penelitian ini lebih terarah, maka secara operasional permasalahan 

dalam penelitian ini dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep siswa 

kelas XI tentang sistem reproduksi manusia sebelum mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan pertanyaan guru berbantuan media komputer?   

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan guru berbantuan 

media komputer pada topik sistem reproduksi manusia?    
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3. Bagaimanakah penguasaan konsep siswa kelas XI tentang sistem reproduksi 

manusia setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan  

guru berbantuan media komputer?                                           

4. Bagaimanakah tanggapan siswa dan guru terhadap pembelajaran topik  sistem 

reproduksi manusia melalui penggunaan pertanyaan guru berbantuan  media 

komputer? 

5. Kendala-kendala apakah yang dijumpai guru dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep siswa tentang sistem 

reproduksi manusia melalui penggunaan pertanyaan guru berbantuan media 

komputer? 

C.  Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada hal yang diharapkan, 

maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal seperti diuraikan di 

bawah ini.  

1.  Pertanyaan guru berbantuan  komputer yang dimaksud pada penelitian ini 

adalah penggunaan pertanyaan guru dengan menggunakan bantuan media 

pembelajaran berupa komputer yang dihubungkan dengan LCD dengan 

bentuk program utama berformat presentasi Office Power Point dan 

disajikan secara klasikal. Peran media komputer pada penelitian ini 

terutama dalam membantu menyajikan  gambar diam, animasi, dan video 

sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

kritis dan penguasaan konsep yang digali melalui penggunaan pertanyaan  

guru. 
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 2. Pertanyaan guru disajikan  secara lisan pada bagian awal, selama proses, 

dan akhir pembelajaran.  

3.  Hasil belajar  yang diukur adalah keterampilan berpikir kritis dan 

penguasaan konsep siswa SMA kelas XI tentang topik sistem reproduksi 

manusia. 

4.  Berpikir kritis yang diukur dalam penelitian ini adalah keterampilan  

berpikir kritis menurut Ennis (1985: 54-55) dengan sub indikator:   

memberi alasan, mencari alternatif, berpikiran terbuka, fokus pada suatu 

pertanyaan, menganalisis argumen, membuat dan mempertimbangkan 

nilai keputusan, memutuskan suatu tindakan, menginterpretasi sebuah 

pernyataan, dan membuat kesimpulan. 

5.  Penguasaan konsep dalam penelitian ini adalah penguasaan konsep yang 

diukur berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi (Anderson & 

Krathwohl, 2001:67) meliputi proses kognitif C1 (mengingat), C2 

(memahami), C3 (mengaplikasikan), C4 (menganalisis), C5 (mensintesis), 

C6 (berkreasi/ mencipta). 

D.     Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1.      Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah penggunaan keterampilan 

bertanya guru berbantuan media komputer, sedangkan variabel terikatnya 

adalah keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep siswa. 

2.     Definisi operasional 
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    a.  Berpikir kritis adalah kemampuan siswa untuk memberikan alasan, 

berpikir reflektif, dan terfokus untuk memutuskan apa yang akan 

dilakukan atau apa yang diyakini (Ennis, 1985:54). Berpikir kritis siswa 

dalam penelitian ini didefinisikan merupakan berpikir kompleks yang 

dilakukan siswa meliputi memberi alasan, mencari alternatif, berpikiran 

terbuka, memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, membuat dan 

mempertimbangkan nilai keputusan, memutuskan suatu tindakan, 

membuat induksi dan mempertimbangkan  induksi, membuat deduksi 

dan mempertimbangkan hasil deduksi mengenai konsep reproduksi 

manusia yang diambil sebelum dan setelah  mengikuti pembelajaran  

konsep sistem reproduksi manusia melalui penggunaan pertanyaan guru 

berbantuan media komputer, yang diukur melalui  tes tertulis. 

b. Penguasaan konsep adalah kemampuan kognitif siswa untuk memahami 

makna materi sistem reproduksi manusia secara ilmiah, baik konsep 

secara teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan jenjang kognitif taksonomi Bloom yang telah direvisi yang 

diambil sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran  konsep sistem 

reproduksi manusia melalui penggunaan pertanyaan guru berbantuan 

media komputer. Penguasaan konsep diukur melalui tes tertulis bentuk 

pilihan ganda. 

c. Penggunaan pertanyaan guru adalah kemampuan guru dalam 

menggunakan berbagai jenis pertanyaan dan teknik bertanya untuk 

merangsang siswa berpikir dalam menjawab pertanyaan yang diajukan 



 

10 
 

guru.  Teknik bertanya yang digunakan adalah teknik membimbing 

(probing), teknik pengarahan ulang (redirecting), dan penggunaan waktu 

tunggu (waiting-time) (Dahar dkk., 1992 ). 

1)  Jenis pertanyaan guru yang dimaksud di sini adalah jenis pertanyaan 

konvergen/divergen, berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi. 

2)  Teknik probing adalah teknik membimbing dengan mengajukan satu 

seri pertanyaan  kepada seorang siswa, yang bertujuan untuk 

meningkatkan respon pertama siswa menuju ke jawaban benar atau 

yang lebih luas. 

3)  Teknik redirecting adalah teknik bertanya dengan mengajukan satu 

pertanyaan pada berberapa orang siswa, yang bertujuan agar lebih 

banyak siswa yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

4)  Waktu tunggu (waiting-time) adalah waktu yang dihitung sejak guru 

selesai mengajukan pertanyaan sampai menunjuk atau memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan. 

  d. Pembelajaran berbantuan media komputer merupakan suatu kegiatan 

pembelajaran dengan memanfaatkan komputer sebagai media untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

e. Sistem reproduksi manusia merupakan materi pembelajaran yang 

dikembangkan dari indikator-indikator pada kompetensi dasar dalam 

kurikulum 2006 (KTSP) kelas XI semester genap, yaitu menjelaskan 

keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang meliputi pembentukan 
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sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan pemberian ASI 

serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia.  

E. Tujuan Penelitian         

 Tujuan Penelitian  ini adalah secara umum untuk meningkatkan kondisi 

pembelajaran biologi di SMA dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

dan penguasaan konsep siswa melalui penggunaan pertanyaan guru berbantuan 

media komputer pada topik reproduksi manusia. 

 Secara khusus  tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh gambaran tentang keterampilan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep siswa kelas XI tentang sistem reproduksi manusia sebelum mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan guru berbantuan media 

komputer.   

2. Mengukur perkembangan keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan guru berbantuan 

media komputer pada topik sistem reproduksi manusia.  

3. Mengukur perkembangan penguasaan konsep siswa tentang reproduksi 

manusia setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan 

guru berbantuan media komputer. 

4.  Mengkaji kendala-kendala yang dijumpai guru dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis siswa melalui penggunaan pertanyaan guru 

berbantuan media komputer pada topik reproduksi manusia. 

5. Memperoleh informasi tentang tanggapan siswa dan guru terhadap 

pembelajaran  yang diterapkan. 
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F.    Manfaat Penelitian 

1.     Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi guru dalam memperbaiki 

proses pembelajaran biologi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan 

pertanyaan selama proses pembelajaran berbantuan media komputer di 

SMA. Penelitian ini diharapkan memberi dampak positif terhadap guru yang 

bersangkutan dalam meningkatkan profesionalismenya terutama dalam 

mengembangkan salah satu kompetensi guru dalam hal bertanya, sehingga 

dapat merefleksikan pentingnya pengembangan kemampuan bertanya guru 

untuk meningkatkan proses pembelajaran biologi secara umum, dan hasil 

belajar siswa. 

2.     Bagi Siswa 

Siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep  tentang  reproduksi manusia. 

3.     Bagi Instansi atau Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini juga berguna bagi instansi atau lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan dalam mempersiapkan guru-guru biologi khususnya, dan 

guru-guru IPA serta mata pelajaran lain umumnya untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan media komputer sebagai media pembelajaran,  yang dapat 

membimbing siswa meningkatkan penguasaan konsep dan mengembangkan 

berpikir kritis, melalui berbagai mata kuliah terkait . 

4.   Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan 

pertimbangan untuk penelitian yang sejenis pada konsep yang lain. 


