
 

 

ABSTRAK 

Lisna Ginawati : “Pengaruh Pemberian Tugas Awal Terhadap Keterampilan 

Berpikir Kritis (KBKr) Siswa  pada Materi Ekosistem” (Penelitian pada Siswa 

Kelas X SMA Pasundan Banjaran). 

 

 

Dalam pembelajaran biologi siswa jarang mempersiapkan diri untuk 

mengikuti pelajaran yang akan dipelajari disekolah. Untuk menuntun siswa 

mempersiapkan diri dalam pembelajaran di kelas, pemberian tugas awal kepada 

siswa diperlukan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian 

tugas awal terhadap kbkr siswa, mendeskripsikan respon siswa terhadap 

pemberian tugas awal, dan mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran dengan 

pemberian tugas awal pada materi ekosistem.Metode penelitiannya adalah Quasi 

Experimental Design dengan desain penelitian nonequivalent control group 

design. Penelitian dilaksanakan di kelas X SMA Pasundan Banjaran. Sampel 

penelitian sebanyak dua kelas yaitu kelas X MIA 1 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas X MIA 2 sebagai kelas kontrol yang masing-masing berjumlah 34 siswa. 

Teknik pengumpulan berupa tes uraian sebanyak 10 soal, angket respon siswa dan 

lembar observasi keterlaksanaan aktivitas guru dan siswa. Analisis data penelitian 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas dan uji t, analisis respon siswa serta 

keterlaksanaan aktivitas guru dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hasil uji t data pretest yaitu  hitung<  tabel yaitu Ho diterima, Ha ditolak. Rata-rata 

nilai gain yaitu 33,53 lebih tinggi dibanding rata-rata nilai gain kelas kontrol  

yaitu 20,29. Sedangkan hasil uji t data posttest menunjukkan bahwa thitung > ttabel 

yaitu 6,43 > 1,66 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil rata-rata nilai 

indikator berpikir kritis terbesar pada hasil pretest dan posttest kedua kelas 

tersebut yaitu memberi penjelasan lebih lanjut. Nilai rata-rata respon siswa 

terhadap pemberian tugas awal sebesar 82,99% (sangat kuat). Nilai rata-rata 

keterlaksanaan aktivitas guru sebesar 91,18% (sangat baik) dan nilai rata-rata 

aktivitas siswa sebesar 81,18% (baik). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

penelitian diterima. Pemberian tugas awal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kbkr siswa pada materi ekosistem.  
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