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INTISARI
Sriningsih, Lusia. 2012. Meningkatkan Kecerdasan Naturalis Siswa Kelas X
SMA Pangudi Luhur Yogyakarta Dengan Menerapkan Metode Pembelajaran
Praktikum Pada Materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan. Skripsi.
Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan naturalis siswa
kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta dengan menerapkan metode
pembelajaran Praktikum pada materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan
model dari Khemmis dan Mc. Taggart. Metodologi dalam penelitian ini terdiri
dari perencanaan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Penelitian
ini dilakukan dalam 2 siklus pembelajaran. Subyek dalam penelitian ini adalah
siswa kelas X.5 SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2011-2012.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan tes tertulis, dokumentasi laporan
praktikum, observasi, serta kuisioner. Wawancara dengan guru dilakukan untuk
mendukung data utama dari siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode
pembelajaran Praktikum pada materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
dapat meningkatkan kecerdasan naturalis siswa kelas X SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta. Hal ini dilihat dari : (1) rata-rata nilai kemampuan siswa dalam
menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perusakan dan
pelestarian lingkungan meningkat dari 67,04 menjadi 78,59 dan selanjutnya
meningkat menjadi 81,62 (2) kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan
konsep perusakan dan pelestarian lingkungan meningkat dari kategori cukup baik
menjadi baik. (3) Peningkatan aktivitas psikomotorik siswa dari kategori tinggi
menjadi sangat tinggi. (4) Respon positif siswa adalah aktif, tertarik, serta peduli
lingkungan.
Kesimpulan yang diperoleh adalah penerapan metode Praktikum pada
materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan dapat meningkatkan kecerdasan
naturalis siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta.
Kata Kunci : Kecerdasan Naturalis, Metode Praktikum, Materi Perubahan dan
Pencemaran Lingkungan.
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ABSTRACT
Sriningsih, Lusia. 2012. Improving Naturalistic Intelligence Students Grade X
Pangudi Luhur Senior High School Yogyakarta by Applying Learning Practical
Method to Environmental Change and Polution. Thesis. Department of Biology
Education, Faculty of Teachers Training and Education, Sanata Dharma
University, Yogyakarta.
The goal of this research was to improve naturalistic intelligence students
grade X Pangudi Luhur Senior High School Yogyakarta by applying learning
practical method to environmental change and polution.
This research was classroom action research, using Khemmis and Mc.
Taggart’s model. The method of this research was planning, acting and
observing, and reflecting. This classroom action research were done twice cycle.
Research subject were students grade X.5 Pangudi Luhur Senior High School
Yogyakarta 2011-2012. The method of gathering and recording data were written
test, practical report, observation, and questionnaire. Interview with the teacher
was done to support the main data.
The result showed that by applying learning practical method in studying
process of environmental change and polution could improve naturalistic
intelligence students grade X Pangudi Luhur Senior High School Yogyakarta.
This was indicated by : (1) the average score of the student’s ability to describe
the relation of human activity in the problem of environmental destruction and
conservation increased from 67,04 to 78,59 and then increased to 81,62. (2) The
ability of students in communicating concept of environmental destruction and
conservation increased from fair to good category (3) The student psychomotoric
activites increased from strength to very strength category. (4) The student’s
positive respond were active, interest, and concern with the nature.
It was concluded that the application of learning practical method in the
studying process of environmental change and polution could improve
naturalistic intelligence students grade X Pangudi Luhur Senior High School
Yogyakarta.
Key words: Naturalistic Intelligence, Practical Method, Environmental Change
and Polution.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran biologi dalam kurikulum pendidikan Sekolah Menengah
Atas memiliki peran dalam mengembangkan logika berpikir siswa dalam
memahami gejala-gejala kehidupan pada makhluk hidup. Melalui pembelajaran
biologi, siswa diajak untuk mencintai dan menghargai alam beserta makhluk
hidup ciptaan Tuhan. Pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran biologi
adalah pendekatan yang dapat memberikan ruang gerak dan kesempatan bagi
siswa untuk melakukan eksplorasi melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai agar
terbentuk proses dan hasil belajar yang baik.
Pembelajaran biologi yang dilakukan pada siswa kelas X SMA Pangudi
Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2010 – 2011, belum mampu membentuk proses
dan hasil belajar yang baik. Hasil belajar siswa pada kompetensi dasar dengan
materi pokok Perubahan dan Pencemaran Lingkungan masih rendah. Hal ini
terlihat dari nilai ulangan harian siswa pada materi pokok tersebut menunjukkan
bahwa KKM yang ditetapkan adalah 73. Namun, rata-rata kelas didapatkan hanya
67,04. Dari nilai ini, 60,71% siswa (17 siswa) telah mencapai KKM sedangkan
39,29% siswa (11 siswa) belum mencapai KKM.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi Biologi kelas X
SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, kegiatan pembelajaran untuk materi pokok pada
kompetensi dasar tersebut dilakukan dengan kegiatan ceramah dan presentasi oleh
1
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guru selanjutnya siswa membuat rangkuman materi. Menurut guru, siswa belum
mampu mengembangkan logika berpikirnya terhadap materi yang dipelajari serta
belum menunjukkan respon yang positif selama proses pembelajaran.
Ketidakmampuan siswa dalam belajar tersebut diduga disebabkan karena
kecerdasan naturalis siswa rendah dan metode mengajar yang dipilih guru kurang
sesuai dengan kebutuhan siswa. Metode mengajar yang dipilih guru belum
mengajak siswa melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan logika berpikir
mereka. Sementara itu, untuk membentuk kecerdasan, siswa belum mendapatkan
akses dan dorongan untuk berinteraksi dengan objek-objek yang terdapat di
lingkungannya.
Interaksi siswa dengan objek-objek yang terdapat di lingkungan alam yang
dilakukan selama proses pembelajaran dapat meningkatkan kecerdasan naturalis.
Dalam pembelajaran biologi pada kompetensi dasar tersebut, kecerdasan naturalis
diperlukan agar siswa mampu menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia
dengan masalah perusakan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, siswa semakin
mencintai dan menghargai alam beserta makhluk hidup ciptaan Tuhan.
Permasalahan pembelajaran biologi pada kompetensi dasar dengan materi
Perubahan dan Pencemaran Lingkungan juga dialami siswa kelas X SMA Pangudi
Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2009-2010. Pada tahun ajaran ini, materi
Perubahan dan Pencemaran Lingkungan tidak diajarkan karena waktu yang tidak
mencukupi untuk melangsungkan pembelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa
tidak memiliki pengalaman belajar dan tidak mendapatkan kompetensi seperti
yang diharapkan.
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Melihat permasalahan pembelajaran yang terjadi pada siswa kelas X SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta dan tuntutan kompetensi dasar yang harus dikuasai
oleh siswa, maka perlu dilakukan perbaikan terutama metode pembelajaran yang
diterapkan. Perbaikan ini dilakukan agar dapat meningkatkan kecerdasan naturalis
siswa dalam menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah
perusakan dan pelestarian lingkungan seperti yang termuat dalam kompetensi
dasar.
Peneliti mencoba untuk menerapkan metode Praktikum pada materi
Perubahan dan Pencemaran Lingkungan untuk meningkatkan kecerdasan naturalis
pada siswa. Metode Praktikum dipilih dalam penelitian ini karena metode
Praktikum dapat mengembangkan rasa kesadaran ilmiah yang berkaitan dengan
proses ilmiah, produk ilmiah, serta sikap ilmiah (Amien, 1988:5).
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan metode Praktikum
menuntut aktivitas berpikir, bahkan menuntut sejumlah proses mental yang
dilakukan siswa dalam membentuk kecerdasannya. Seperti yang diungkapkan
oleh Rustaman (2002:7) bahwa kegiatan praktikum dapat memberikan kontribusi
dalam peningkatan pemahaman, kecerdasan dan perluasan wawasan siswa
terutama pada fakta, konsep, prinsip, serta teori.
Dengan menerapkan metode Praktikum diharapkan dapat membantu
mengatasi permasalahan pembelajaran biologi pada materi Perubahan dan
Pencemaran Lingkungan sehingga kecerdasan naturalis pada siswa kelas X SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2011 – 2012 dapat meningkat.
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B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian dapat
dirumuskan sebagai berikut :
Apakah penerapan

metode pembelajaran Praktikum pada materi

Perubahan dan Pencemaran Lingkungan dapat meningkatkan kecerdasan naturalis
siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta?

C. Batasan Masalah
Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :
1. Subyek Penelitian
Subyek penelitian dibatasi pada siswa kelas X.5 SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta tahun ajaran 2011 - 2012.
2. Kecerdasan Naturalis
Kecerdasan naturalis ini difokuskan pada kemampuan siswa dalam
menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perusakan
dan pelestarian lingkungan, kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan
konsep perusakan dan pelestarian lingkungan, aktivitas psikomotorik siswa
dalam melakukan ketrampilan proses ilmiah, serta respon siswa selama proses
pembelajaran.
3. Kompetensi dan Materi Pembelajaran
Kompetensi yang ditingkatkan dalam penelitian ini adalah Standar
Kompetensi 4 yaitu (Syamsuri, dkk., 2007) :
“Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi
dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem”.
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Sedangkan, Kompetensi Dasarnya adalah 4.2 yaitu (Syamsuri, dkk., 2007) :
“Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah
perusakan dan pelestarian lingkungan ”.
Materi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Perubahan
Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan. Sedangkan, materi Pencemaran
Lingkungan itu sendiri hanya dibatasi pada Pencemaran Udara.
4. Kegiatan Praktikum
Jenis praktikum yang digunakan dalam penelitian ini adalah praktikum
terbimbing. Dalam praktikum terbimbing, siswa langsung melakukan kerja dan
seluruh rancangan kerja sudah dibuat oleh peneliti.
Panduan praktikum yang digunakan adalah penemuan (discovery), yaitu
siswa melakukan kerja sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh peneliti dan
selanjutnya dengan bantuan pertanyaan terbimbing siswa diajak untuk
menemukan

konsep

materi

berdasarkan

hasil

pengamatan

serta

menghubungkannya dengan fenomena yang terjadi di lingkungan.

D. Penegasan Istilah
Untuk

mengurangi

kesalahpamahaman

judul

diatas,

peneliti

menegaskan kembali istilah-istilah yang termuat dalam judul tersebut.
1. Pembelajaran
Pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang
dirancang sedemikian rupa sehingga proses belajar yang dilakukan berlangsung
dengan lebih mudah (Gagne, 1979 dalam Majid, 2009).
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2. Metode Praktikum
Metode Praktikum merupakan metode pembalajaran yang dapat
mengembangkan rasa kesadaran ilmiah yang berkaitan dengan proses ilmiah,
produk ilmiah, serta sikap ilmiah (Amien, 1988:5).
3. Kecerdasan Naturalis
Kecerdasan

naturalis

merupakan

kemampuan

seseorang

untuk

mengenali, mengkategorisasikan, dan menggambarkan kondisi tertentu dari
lingkungan beserta fenomena-fenomena yang terjadi didalamnya (Armstrong,
2009:7). Kecerdasan naturalis memungkinkan seseorang untuk memberikan
apresisasi pada hubungan antara manusia dengan lingkungan alam.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan naturalis
siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta dengan menerapkan metode
pembelajaran Praktikum pada materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara lain :
1. Bagi Siswa
Manfaat bagi siswa adalah :
a)

Meningkatkan kecerdasan naturalis sehingga siswa mampu mengenal
lingkungan, mengembangkan proses berpikir untuk menganalisa masalah
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lingkungan, serta memberikan sikap positif terhadap permasalahan
tersebut.
b) Memberikan pengalaman belajar yang lebih bervariasi dengan metode
Praktikum sehingga konsep, teori, maupun prinsip dapat ditemukan oleh
siswa sendiri.
c)

Membekali siswa untuk lebih peka terhadap lingkungan.

2. Bagi Guru
Manfaat bagi guru adalah :
a) Memberikan gambaran penerapan metode mengajar dengan praktikum
sebagai alternatif untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna
karena melibatkan proses berpikir siswa, aktivitas siswa, serta sikap
siswa dalam belajar.
b) Memberikan proses dan hasil pembelajaran yang dapat digunakan
sebagai evaluasi untuk pembelajaran pada tahun ajaran berikutnya.
3. Bagi Sekolah
Manfaat bagi sekolah adalah :
a)

Memberikan

sumbangan

metode

pembelajaran

dalam

rangka

memperbaiki proses dan hasil belajar siswa.
b) Membantu meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menanamkan
sikap peduli lingkungan kepada siswa, dimulai dari kepedulian terhadap
lingkungan sekolah.
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G. Hipotesa Penelitian
Hipotesa dari penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran
Praktikum pada materi Perubahan dan Pencemaran

Lingkungan

dapat

meningkatkan kecerdasan naturalis siswa kelas X SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Belajar dan Pembelajaran
1. Belajar
Belajar merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dapat
menimbulkan adanya perilaku (Suparno, 2001:2). Sedangkan, hasil belajar
merupakan perubahan perilaku peserta didik yang diperoleh setelah
melakukan aktivitas belajar. Perubahan tersebut dihasilkan karena adanya
respon yang diperkuat (reinforced). Selanjutnya, Bloom dalam Suparno
(2001:6) membagi belajar kedalam 3 ranah yaitu ranah kognitif, ranah
psikomotorik, dan ranah afektif.
Ranah kognitif berisi tingkatan mulai dari pengetahuan, pemahaman,
aplikasi, analisis, sintesis, hingga evaluasi. Pada tingkat evaluasi, seseorang
yang belajar telah memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian
terhadap fakta berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
Ranah psikomotorik menekankan ketrampilan motorik yaitu bekerja
dengan memerlukan koordinasi saraf dan otot. Kegiatan yang menunjukkan
ranah ini adalah berbicara, menulis, aktivitas jasmani, dan program-program
ketrampilan.
Ranah afektif berhubungan erat dengan sikap seseorang dalam belajar.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Suparno (2001:9) bahwa aspek afektif berkaitan
erat dengan sikap yang menunjukkan adanya tingkatan. Tingkatan tersebut
9
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dimulai dari menerima dan menaruh perhatian yang merupakan kesadaran
paling sederhana, memberikan respon secara sukarela, memberikan penilaian,
melakukan pengorganisasian yaitu apa yang telah dilakukan mengkristal
dalam diri seseorang sebagai tatakrama dan apa yang diyakini itu
dibandingkan dengan standar etika yang ada, serta karakterisasi dimana
seseorang siap menilai ulang apa yang diyakininya dan bersedia untuk
merevisi pandangan yang dipegangnya.
Dalam proses belajar, Aristoteless dalam Hergenhahn (2010:33)
mengemukakan bahwa kesan yang ditimbulkan secara sensual melalui indera
adalah awal dari pembentukan pengetahuan yang kemudian harus
direfleksikan atau ditemukan nilai-nilai serta konsep-konsep didalamnya.
Untuk itu situasi belajar harus diupayakan menyerupai situasi dunia riil yang
sedang dibahas. Kedua situasi tersebut dibuat mirip agar siswa memperoleh
gambaran yang lebih nyata (Thorndike dalam Hergenhahn, 2010:77).
Gagasan Thorndike ini diperkuat oleh Hergenhahn (2010:325) dengan
mengemukakan bahwa melalui interaksi siswa dengan lingkungan, struktur
kognitifnya akan berubah dan memungkinkan untuk terjadinya perkembangan
pengalaman secara terus-menerus.
Belajar terjadi dalam satu periode asosisatif, maka dibutuhkan banyak
latihan agar pembelajar mendapatkan ketrampilan tertentu (Gutrie dalam
Hergenhahn, 2010:229). Ketrampilan tersebut harus dikaitkan dengan
berbagai situasi dan stimulus yang akhirnya menghasilkan prestasi tertentu
dalam berbagai macam situasi.
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2. Pembelajaran
Menurut Gagne 1979 dalam Majid (2009), pembelajaran adalah suatu
rangkaian peristiwa eksternal yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa
sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran
yang efektif menurut Bloom dalam Suparno (2001:102), memiliki empat
komponen yaitu adanya orientasi yang jelas dan menggugah, adanya
keterlibatan siswa secara aktif, adanya proses penguatan, serta

terakhir

adanya umpan balik dan perbaikan.
Pembelajaran harus menunjukkan kepada siswa agar merasa lebih
nyata, menunjukkan adanya keterkaitan, menunjukkan masalah yang
bermakna dan menghadirkan isu-isu seputar kehidupannya yang harus
mereka pecahkan (Rogers dalam Patterson, 1977:23). Pembelajaran harus
difasilitasi oleh pengalaman siswa dengan praktek dan menghadirkan masalah
nyata dengan partisipasi aktif serta tanggungjawab mereka dalam proses
pembelajaran (Rogers dalam Patterson, 1977:35).
Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, baik secara internal maupun eksternal. Suparno (2001:52-57)
menjelaskan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi
pembelajaran. Faktor internal yang dapat muncul dari dalam diri orang yang
sedang belajar adalah adanya pengalaman hasil belajar sebelumnya, motivasi
belajar, konsep diri, serta adanya gangguan emosional. Sedangkan, faktor
eksternal yang dapat muncul adalah keadaan sosial ekonomi keluarga,
dukungan dari orang luar, lingkungan fisik, serta sarana belajar.
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Proses pembelajaran merupakan interaksi yang dilakukan antara guru
dengan peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang
telah ditetapkan. Berbagai pendekatan, model, serta metode yang digunakan
harus mampu membawa siswa pada tujuan yang telah ditentukan karena
metode serta sarana yang digunakan selama pembelajaran dapat mengukur
sukses tidaknya pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Majid (2009:136)
mengemukakan beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pemilihan
metode pembelajaran, diantaranya adalah metode berpusat kepada siswa,
mampu mengajak siswa untuk melakukan, mengembangkan kemampuan
sosial siswa, mengembangkan keingintahuan dan imajinasi siswa, serta
mengembangkan kreativitas dan ketrampilan untuk memecahkan masalah
dengan berpikir kritis dan kreatif.
Dalam melakukan proses belajar mengajar, Gagne dalam Majid
(2009:70) mengemukakan fase yang terjadi ketika siswa belajar, yaitu :
a) Fase menumbuhkan motivasi (activiting motivation), siswa akan
melakukan pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan
sesuatu dalam mencapai tujuan.
b) Fase menemukan tujuan belajar (motivation expectancy), siswa akan
mengetahui tujuan belajar yang telah ditetapkan dan bersedia
melibatkan diri.
c)

Fase penggalian (retrieval to working memory), siswa akan mengingat
kembali informasi yang telah didapakan sebelumnya terkait dengan
pokok bahasan yang dibahas.
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d) Fase berpersepsi selektif (selective perception), siswa memperoleh
persepsi-persepsi dan membuat pola pemikiran sesuai dengan persepsi
yang ada.
e) Fase pengolahan informasi (encoding, entry to storage), siswa
memberikan makna pada pola pemikirannya dan menghubungkan
dengan pengetahuan lama yang sudah pernah digali.
f)

Fase penggalian informasi (responding to question or task), siswa
melakukan penggalian informasi lebih lanjut untuk membentuk prestasi
belajar. Indikasi yang muncul adalah ketercapaian tujuan pembelajaran
yang telah ditetapkan guru.

g) Fase umpan balik (feedback, reinforcement), siswa akan mendapatkan
penguatan dari guru.
h) Fase memantapkan hasil belajar (frequent retrieval transfer), siswa
mengadakan transfer belajar, mengakarkannya, dan melakukan
pengulangan.
Semakin bertambah tingkat usia dan pendidikan siswa dapat
mempengaruhi proses pembelajaran yang dilakukan, maka pendekatan dan
strategi yang dilakukan oleh guru harus berbeda. Suparno (2001:131)
mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkatan usia dan pendidikan siswa,
maka siswa diajak untuk belajar secara mandiri dan guru menempatkan diri
sebagai fasilitator belajar. Dalam pembelajaran, guru harus mampu
membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya, membantu mengenali
pengalaman yang pernah diperoleh siswa dengan cara membangun struktur
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pengalaman tersebut, serta membantu untuk mengevaluasi diri untuk melihat
kelebihan dan kelemahan mereka. Lebih jelas lagi ditekankan bahwa
perbedaan individual ini akan mempengaruhi strategi belajar yang disusun
oleh guru dengan memperhatikan tingkat kemampuan berpikir siswa serta
lingkungan tempat tinggal mereka yang menuntut adanya perilaku.
Evaluasi proses dan hasil belajar harus dilakukan dalam sebuah
pembelajaran. Evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program
pendidikan, perencanaan termasuk pelaksanaannya, peningkatan kompetensi
guru, pengelolaan pendidikan secara keseluruhan (Majid, 2009:185). Evaluasi
dalam pembelajaran dilakukan dengan melakukan penilaian hasil belajar.
Penilaian yang dilakukan merupakan penilaian berbasis kelas.
Penilaian berbasis kelas menjabarkan penilaian sebagai assessment,
yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang
hasil belajar siswa pada tingkat kelas selama dan sesudah kegiatan belajar
mengajar. Hasil penilaian ini selanjutnya digunakan sebagai alat evaluasi
untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapakan serta sebagai
pedoman untuk melakukan perbaikan selanjutnya. Data penilaian akan
menjadi bukti keberhasilan suatu pembelajaran.

3. Pembelajaran Biologi
Jonathan dan Justin (2010:14) mengemukakan bahwa pembelajaran
sains dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan
alam sekitar serta prospek pengembangan lebih lanjut terutama penerapannya
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didalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran sains dilakukan dengan
menitikberatkan pada penemuan atau inquiry (Suparno, Rohandi, dkk.,
2001:47).
Pembelajaran biologi merupakan bagian dari pembelajaran sains.
Sehingga, pada prosesnya diperlukan suatu kerja ilmiah untuk memberikan
pengalaman kepada siswa dalam melakukan percobaan sederhana dan
sejumlah kegiatan praktis dengan menitikberatkan pada pengembangan
ketrampilan proses, produk, serta sikap ilmiah dengan tujuan untuk
memahami konsep dan menanamkan nilai-nilai yang penting dalam hidup
siswa (Jonathan dan Justin, 2010:13). Artinya, melalui pembelajaran biologi,
siswa akan memiliki kemampuan dalam menguasai proses sains, produk
sains, serta memiliki sikap sains berdasarkan tingkat perkembangan siswa itu
sendiri.

B. Metode Praktikum
Pendekatan laboratorium dengan metode Praktikum dalam proses
belajar mengajar menitikberatkan untuk membekali siswa dengan teori dan
prinsip belajar yang kreatif (Amien, 1988:4). Penggunaan metode Praktikum
dalam pembelajaran memungkinkan siswa untuk menggunakan semua
potensinya baik kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kegiatan praktikum dapat
meningkatkan proses mental siswa untuk menemukan prinsip sains maupun
untuk menemukan konsep diri (self-concept) dan pembentukan sikap kritis,
kreatif, serta peduli (Amien, 1988:5).
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Menurut Rustaman (2002:8), kegiatan praktikum harus dirancang
dengan kreatif dan menantang sesuai dengan peningkatan kognitif siswa serta
bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan yang harus dikuasai oleh siswa.
Kegiatan praktikum dapat mengembangkan ketrampilan dasar melakukan
eksperimen, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dengan
pendekatan ilmiah, meningkatkan pemahaman mengenai materi pelajaran.
Oleh karena itu kegiatan praktikum harus lebih menekankan pengembangan
ketrampilan menggunakan alat, observasi, mengukur, serta ketrampilan
lainnya. Pengembangan ketrampilan ini dapat meningkatkan pemahaman
siswa dalam menemukan atau membuktikan konsep (Rustaman, 2002:7).
Amien (1988:5-7) juga menjelaskan berbagai macam kegiatan
praktikum yang dapat dilaksanakan antara lain ditinjau dari waktu
pelaksanaannya dan isi kegiatan. Jika ditinjau dari waktu pelaksanaannya,
praktikum dibagi menjadi 2 kategori yaitu praktikum yang membutuhkan
waktu pendek (dalam satu hari atau satu pertemuan praktikum dapat selesai)
dan praktikum yang membutuhkan waktu panjang (dapat sampai beberapa
hari sampai beberapa minggu).
Jika ditinjau dari isi kegiatannya, praktikum dibagi menjadi 3 kategori
yaitu praktikum yang dilakukan semua kelompok dengan kegiatan yang sama
dan waktu yang bersamaan, praktikum yang setiap kelompok mengerjakan
kegiatan yang berbeda dengan rangkaian alat yang berbeda namun kemudian
dilakukan pergiliran kegiatan serta pergiliran alat sehingga semua kelompok
akhirnya mendapat kesempatan yang sama, serta praktikum yang setiap
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kelompok mengerjakan kegiatan yang berbeda-beda dengan prosedur kerja
yang berbeda-beda pula.
Dalam kegiatan praktikum juga dilakukan kegiatan diskusi dan
demonstrasi. Kegiatan diskusi lebih banyak meningkatkan kemampuan
kognitif. Sedangkan, kegiatan demonstrasi dilakukan untuk memudahkan
siswa mengamati suatu gejala dengan jelas atau memfokuskan perhatian
siswa pada sasaran pengamatan (Amien, 1988:41).
Hofstein dan Luneta (2004:38) dalam Jonathan dan Justin (2010:110)
menjelaskan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum
dapat meningkatkan pemahaman siswa pada konsep sains, minat dan motivasi
siswa, ketrampilan sains yang berhubungan dengan kemampuan siswa dalam
memecahkan masalah, berpikir kritis, serta pemahaman siswa pada hal-hal
yang berhubungan dengan fenomena alam. Pada prinsipnya, metode
Praktikum dapat membawa siswa pada kejadian-kejadian alam serta dapat
mengembangkan pemahaman siswa dengan membangun pengetahuan tentang
alam secara lebih mantap (Jonathan dan Justin, 2010:132).
Sementara itu Rustaman (2002:7) menjelaskan bahwa kegiatan
praktikum dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pemahaman,
kecerdasan, serta perluasan wawasan pengetahuan siswa terutama pada fakta,
konsep, prinsip, dan teori. Kontribusi ini dapat terwujud apabila kegiatan
praktikum yang dilakukan bersifat memberikan pengalaman bagi siswa untuk
mengindera fenomena alam dengan segenap indera yang dimilikinya.
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Pengalaman langsung siswa dengan fenomena alam menjadi prasyarat utama
untuk pemahaman materi.
Kegiatan dalam praktikum dapat bersifat discovery ataupun verifikasi.
Apabila kegiatan praktikum yang dilakukan bersifat discovery, maka fakta
yang diamati menjadi landasan dalam pembentukan konsep atau prinsip
dalam pikirannya. Sedangkan, apabila praktikum yang dilakukan bersifat
verifikasi, maka fakta yang diamati menjadi bukti konkret kebenaran konsep
atau prinsip yang dipelajarinya sehingga pemahaman siswa menjadi lebih
mendalam (Rustaman, 2002:8).
Untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan siswa dalam
mengkonstruksi pengetahuan, maka menuliskan hasil praktikum dalam
sebuah laporan merupakan hal penting karena dapat menunjukkan adanya
pengetahuan yang muncul pada siswa serta mengevaluasi pengetahuan baru
yang telah didapatkan (Jonathan dan Justin, 2010:151).
Lebih lanjut lagi, Jonathan dan Justin (2010:151-152) menjelaskan 3
(tiga) macam manfaat yang dapat diperoleh dengan mengajak siswa
menuliskan hasil pengamatan mereka dalam bentuk laporan praktikum yaitu :
1.

Dengan membuat laporan, siswa mendapatkan kesempatan untuk
memformulasikan gagasan mereka tentang konsep yang diperoleh untuk
selanjutnya disintesis menjadi teori-teori yang lebih kompleks.

2.

Dengan membuat laporan praktikum, siswa lebih memiliki keberanian
untuk menjelaskan tentang penemuan, membangun kesimpulan dari data
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yang didapatkan, dan mengembangkan pemahaman mereka tentang
mekanisme dari fenomena yang mereka selidiki.
3.

Dengan membuat laporan praktikum, siswa juga dapat memberikan
refleksi mereka tentang nilai-nilai yang telah mereka dapatkan yang
berguna bagi hidup mereka.
Kegiatan praktikum dalam laboratorium yang disertai dengan

kemampuan guru dalam merancang alat dan bahan, mengembangkannya
sendiri, serta kemampuan dalam menggunakan perangkat yang ada dalam
mengaktifkan siswa belajar dapat memungkinkan tumbuhnya dinamika baru
dalam kegiatan belajar siswa (Suparno, Rohandi, dkk., 2001:51).
Untuk lebih memberikan pengalaman belajar yang bervariasi, guru
tidak hanya menggunakan laboratorium saja sebagai sumber belajar, namun
guru juga perlu mengajak siswa dalam mengidentifikasi lingkungan sekolah
yang dapat dipakai sebagai alat bantu dan sumber belajar yang lebih baik
(Suparno, Rohandi, dkk., 2001:51).

C. Kecerdasan Naturalis
1. Pengertian Kecerdasan
Gardner (1983:64) mendefinisikan kecerdasan atau intelegensi
sebagai kemampuan dalam memecahkan persoalan dan menghasilkan
produk baru dalam suatu latar yang bermacam-macam dan situasi yang
nyata.
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Suatu kemampuan dapat disebut intelegensi jika menunjukkan
adanya ketrampilan seseorang dalam memecahkan persoalan dan kesulitan
yang

ditemukan

dalam

kehidupannya,

bahkan

memungkinkan

pengembangan pengetahuan yang baru (Gardner, 1983:65).
2. Macam-macam Kecerdasan
Gardner (1983:8) membagi kecerdasan kedalam 9 (sembilan) macam
kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal (linguistic intelligence), kecerdasan
musik (musical intelligence), kecerdasan intrapersonal (intrapersonal
intelligence), kecerdasan kinestetik-badani (body-kinesthetic intelligence),
kecerdasan interpersonal (interpersonal

intelligence), kecerdasan ruang

(spatial intelligence), kecerdasan matematis-logis (logical intelligence),
kecerdasan lingkungan atau naturalis (naturalistic intelligence), serta
kecerdasan eksistensial (existential intelligence).
Berdasarkan pembagian kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner
tersebut, maka setiap individu pada dasarnya merupakan individu yang
cerdas dan unik sehingga dapat dikatakan bahwa setiap individu memiliki
kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan tiap individu dapat berkembang,
sangat relatif dan independent satu dengan yang lain (Gardner, 1983:9).
Menurut Armstrong (2009:27), faktor-faktor yang mempengaruhi
kecerdasan adalah sumbangan biologis (hereditas, struktur genetik otak),
pengaruh riwayat kepribadian (relasi dengan orang lain yang dapat
membangun intelegensi ataupun justru menekan intelegensi seseorang),
adanya informasi yang tertanam dalam pikiran sehingga mempengaruhi
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pemikiran selanjutnya, latar belakang sosial budaya termasuk didalamnya
adalah waktu dan tempat tinggal, serta perkembangan hidup seseorang pada
lingkungan yang berbeda-beda.
3. Kecerdasan Jamak (Multiple Intelligences)
Teori kecerdasan jamak telah melahirkan paradigma baru dalam
proses pembelajaran. Pertama, dalam kelas tidak ada siswa yang pandai atau
siswa yang bodoh, siswa yang sangat cerdas atau siswa yang sedang-sedang
saja. Setiap siswa dapat memiliki kecerdasan dalam aspek yang berbedabeda.

Kedua,

berdasarkan

teori

Gardner

(1983:9)

tersebut

yang

mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki kapasitas dan jenis
kecerdasan yang berbeda-beda, maka harus dilakukan perubahan pada
strategi serta desain pembelajaran yang dilakukan agar lebih bervariasi dan
mengembangkan berbagai aspek dalam diri siswa.
Suparno (2003:15) memberikan gagasan bahwa banyak siswa
menjadi sangat maju dalam belajarnya setelah mereka dibantu oleh guru
melalui pendekatan yang sesuai dengan kecerdasan mereka. Kemunculan
teori kecerdasan jamak ini berdampak pada pembuatan kurikulum dan
desain pembelajaran di sekolah.
Haggerty dalam Suparno (2003:65) mengungkapkan beberapa
prinsip umum untuk membantu mengembangkan kecerdasan jamak pada
siswa, yaitu pembelajaran harus memperhatikan semua kemampuan
intelektual siswa, pembelajaran harus memandang siswa secara personal
dengan memperhatikan kecerdasan setiap siswa, pembelajaran harus
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menyemangati siswa untuk dapat menentukan tujuan dan program belajar
mereka, serta pembelajaran sebaiknya tidak dibatasi didalam ruang kelas
tetapi dilakukan diluar ruang kelas agar siswa lebih berinteraksi dengan
siswa lain serta berinteraksi dengan lingkungan.
4. Konsep Kecerdasan Naturalis
Kecerdasan naturalis merupakan bagian dari kecerdasan jamak.
Kecerdasan ini berkaitan dengan kepekaan dalam mengapresiasi alam dan
lingkungan sekitar. Armstrong (2009:7) mendefinisikan kecerdasan
naturalis

sebagai

kemampuan

seseorang

untuk

mengenali,

mengkategorisasikan, dan menggambarkan kondisi tertentu dari lingkungan
beserta fenomena-fenomena yang terjadi didalamnya.
Kecerdasan naturalis berkaitan dengan wilayah otak yang peka
terhadap sensori persepsi pada otak bagian kiri sehingga memungkinkan
manusia untuk memberikan apresiasi pada hubungan antara manusia dengan
alam.
5. Karakteristik Kecerdasan Naturalis
Armstrong (2005:36-37) memaparkan bahwa kecerdasan naturalis
seseorang dapat muncul pada sikap-sikap berikut :
a. Menunjukkan kesadaran ekologis yang tinggi, yaitu seseorang mampu
menjaga lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya,
menanam tanaman, serta merawatnya dengan baik.
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b. Mengenali fenomena alam yang muncul, misalnya terjadinya hujan,
banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, pemanasan global,
dan lain-lain.
c. Peka dalam mengenali keadaan alam, bertanya dan menanggapi keadaan
alam secara kritis.
d. Tertarik atau berminat pada kegiatan yang bersifat melestarikan alam,
misalnya menanam pohon.
e. Memiliki minat terhadap isu-isu lingkungan global dan berpandangan
bahwa pelestarian sumberdaya alam yang berkelanjutan (sustainable)
merupakan upaya yang harus dilakukan.
Menurut Gardner dalam Armstrong (2009:15), kecerdasan naturalis
tidak dapat tumbuh dengan sendirinya tetapi harus dirangsang dan didorong
melalui kegiatan-kegiatan perlindungan lingkungan seperti menanam pohon
dan merawatnya atau mengajak siswa melakukan eksperimen tentang
kejadian-kejadian yang muncul di lingkungan.
6. Strategi Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Naturalis
Gordon

dan

Poze

(1996)

dalam

Armstrong

(2009:166)

mengemukakan bahwa kecerdasan siswa terhadap lingkungan akan
meningkat jika pembelajaran dilakukan dengan membuat analogi dari
kejadian alam untuk menggambarkan sebuah masalah dan solusi yang harus
ditemukan oleh siswa. Kegiatan pembelajaran berbasis kecerdasan naturalis
harus mengajak siswa melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan level
berpikirnya sehingga dari kegiatan tersebut siswa mampu mengenali
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masalah dan juga solusi untuk lebih peduli terhadap lingkungan (Armstrong,
2009:48).
Armstrong

(2009:48)

menambahkan

bahwa

kegiatan

untuk

memberikan analogi yang dapat dilakukan adalah praktek ataupun
eksperimen. Dengan kegiatan eksperimen yang dilakukan, siswa diajak
untuk menghubungkan bahasan dengan objek yang ada dan diajak
mempelajari fenomena alam yang sedang terjadi (Armstrong, 2009:59).
Pendapat Armstrong (2009:59) ini selaras dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Suparno (2003:92) yaitu strategi pembelajaran yang
dapat diterapkan untuk meningkatkan kecerdasan naturalis adalah mengajak
siswa untuk melihat apakah topik materi yang dipelajari memiliki kaitan
dengan lingkungan tempat mereka hidup. Lebih lanjut, Suparno (2003:92)
memberikan contoh topik yang dipelajari untuk meningkatkan kecerdasan
naturalis siswa, yaitu misalnya pada topik Ketidakadilan. Pembelajaran
dilakukan dengan mengajak siswa menanggapi bagaimana tanaman di hutan
ditebang tanpa tanggungjawab sehingga mengakibatkan banjir, erosi,
kekeringan di musim kemarau, dan penderitaan banyak orang.
Metode

pembelajaran

yang

diterapkan

untuk

meningkatkan

kecerdasan naturalis harus menekankan adanya kepekaan siswa terhadap
lingkungan. Armstrong (2009:93-97) mengemukakan berbagai metode yang
dapat

dilakukan

untuk

meningkatkan

kepekaan

siswa

terhadap

lingkungannya. Pertama, mengajak siswa belajar secara langsung di alam
(nature walks) untuk berinteraksi dengan objek-objek yang terdapat di
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lingkungan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan
adanya kesadaran ekologis. Kedua, menghadirkan objek-objek yang
terdapat di lingkungan untuk dibawa kedalam kelas (plants as props)
sehingga siswa dapat mengenali konsep keragaman dari objek-objek yang
terdapat di lingkungan. Ketiga, dengan mengajak siswa mengindera
fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan (scientific observation) agar
siswa lebih peka dalam mengenali keadaan alam dan merangsang
ketertarikan siswa pada kegiatan-kegiatan yang bersifat melestarikan
lingkungan . Keempat, dengan megajak siswa melakukan eksperimen ilmiah
berdasarkan hasil pengamatan mereka terhadap fenomena yang terjadi di
lingkungan.
Dalam pembelajaran, siswa harus dirangsang untuk melakukan
berbagai aktivitas motorik. Kecerdasan naturalis dapat meningkat dengan
baik ketika siswa mensintesa pengetahuan dengan melakukan aktivitas
motorik yang menekankan sejumlah ketrampilan proses ilmiah dan
menekankan adanya pembentukan sikap ilmiah.
Respon yang ditunjukkan siswa selama pembelajaran dapat berupa
sikap aktif, tertarik, kritis, serta menunjukkan kepedulian terhadap
lingkungan. Guru dapat mengamati bagaimana reaksi siswa terhadap
metode yang diterapkan. Apakah siswa tertarik dan lebih berkonsentrasi
belajar ataukah menunjukkan sikap bosan, tidak jelas, dan tidak
bersemangat. Bila guru mengajar dengan metode tersebut siswa menjadi
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tertarik dan aktif, maka metode itu sesuai dengan inteligensi siswa
(Suparno, 2003:83).
Pembelajaran yang menekankan adanya kecerdasan naturalis dapat
membekali siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggungjawab serta lebih
mencintai lingkungan hidupnya. Suparno, Rohandi, dkk. (2001:97)
mengemukakan bahwa pembelajaran di sekolah juga harus menghasilkan
siswa yang memiliki kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan.
Penanaman kecerdasan naturalis dapat diupayakan dengan mengajak
siswa untuk mengkaji masalah-masalah kontroversial yang ada di
lingkungannya sehingga siswa akan mengerti dampak serta upaya yang
dapat dilakukan untuk menanggulanginya. Siswa juga dibantu untuk
mengembangkan kesadaran dan kecintaannya terhadap lingkungan hidupnya
(Suparno, Rohandi, dkk., 2001:97). Dengan strategi seperti ini, maka
kegiatan pembelajaran telah mengintegrasikan adanya kecerdasan dan nilainilai kemanusiaan yang berguna bagi hidup siswa dimasa mendatang.
7. Evaluasi Kecerdasan Naturalis
Armstrong (2009:148) menjelaskan beberapa cara yang dapat
digunakan untuk mengetahui kecerdasan naturalis siswa yaitu melalui tes,
pengumpulan dokumen dari siswa yang dapat menunjukkan adanya
perkembangan pemikiran, serta observasi siswa selama pembelajaran yaitu
ketika siswa aktif mengemukakan gagasan maupun aktif mengerjakan
sesuatu.
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a) Tes
Perumusan soal tes yang digunakan untuk mengetahui kecerdasan
naturalis pada siswa harus dikaitkan dengan kejadian sehari-hari terkait
permasalahan lingkungan dan dibuat dalam konteks yang beragam
sehingga siswa akan menganalisis permasalahan tersebut melalui proses
mentalnya (Armstrong, 2009:43).
Dalam soal perlu ditekankan persoalan-persoalan yang dapat
meningkatkan inteligensi siswa sehingga siswa juga mampu menemukan
solusi dari permasalahan tersebut.
Soal tes dapat didesain hingga tingkat kognitif yang paling tinggi
sesuai dengan perkembangan kognitif siswa yang mengacu pada teori
kognitif dari Bloom (Armstrong, 2009:169). Taksonomi Bloom
menyediakan mekanisme yang sesuai untuk melakukan pengontrolan
kedalaman pemikiran siswa, mulai dari pengetahuan, pemahaman,
penerapan, analisis, sintesis, hingga evaluasi (Armstrong, 2009:169).
b) Pengumpulan dokumen siswa
Dokumen ini memuat laporan serta tugas-tugas siswa selama
proses pembelajaran, termasuk portofolio, laporan tertulis, hasil diskusi
kelompok, hasil refleksi pribadi, lembar kerja siswa, kliping, gambar,
atau laporan lain yang pernah dibuat dan dikumpulkan siswa. Dari
dokumen nilai tersebut, guru dapat mengetahui tingkat kedalaman
pemikiran siswa apakah benar-benar menonjol atau tidak.
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c) Observasi siswa
Selama proses pembelajaran, guru harus memantau dan
memberikan penilaian singkat kepada siswa terutama ketika siswa aktif
dalam mengemukakan gagasan maupun aktif dalam mengerjakan
sesuatu. Guru juga harus memantau sikap siswa. Jika siswa menjadi
tertarik dan senang, maka metode yang dilakukan sesuai dengan
kebutuhan siswa.

D. Materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
Konsep-konsep materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam
Penelitian Tindakan kelas ini adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Lingkungan
Perubahan lingkungan disebabkan karena komponen dalam ekosistem
tidak seimbang yaitu hilangnya beberapa komponen dalam ekosistem serta
adanya gangguan pada aliran energi dan daur materi.
Pada ekosistem yang seimbang semua populasi secara alamiah
dibatasi oleh populasi organisme lain sehingga tidak ada populasi yang
tumbuh tanpa batas dan mendominasi yang lain. Bila ada perubahan apapun,
dengan sendirinya akan membentuk keseimbangan
Perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia
misalnya melakukan penebangan hutan, membuka pemukiman dengan
menebang banyak pohon, menumpuk sampah disembarang tempat,
membuang limbah dalam perairan, penerapan intensifikasi pertanian yang
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mengganggu lingkungan, serta penggunaan mesin-mesin bermotor yang
menimbulkan gas pencemar bagi lingkungan. Kegiatan-kegiatan manusia
tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan karena dapat
mempengaruhi hingga mengubah komponen biotik dan abiotik dalam
lingkungan, mengganggu aliran energi yang mengakibatkan hilangnya atau
meledaknya populasi tertentu, serta rusaknya habitat organisme.
Penebangan hutan yang liar akan mengurangi fungsi hutan. Akibatnya
daya dukung hutan menjadi berkurang. Selain itu, penggundulan hutan dapat
menyebabkan terjadinya banjir dan erosi. Akibat lain adalah hilangnya habitat
bagi beberapa organisme. Kegiatan penebangan hutan harus dilakukan secara
bijaksana dengan melakukan tebang pilih berdasarkan kelayakan pohon.

2. Pencemaran Udara
Pencemaran udara disebabkan kerana gas-gas yang terakumulasi di
udara sehingga mengganggu organisme didalamnya, seperti :
a. Gas H2S (Hidrogen Sulfida), dihasilkan dari letusan gunung berapi,
pembakaran minyak bumi, serta pembakaran batu bara.
b. Gas CFC (Chloro Fluoro Carbon) yang dihasilkan dari perusakan lemari
pendingin, sprayer.
c. Gas Karbonmonoksida (CO) yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak
sempurna. Gas ini sangat beracun jika berikatan dengan hemoglobin (Hb)
darah.
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d. Gas CO2 yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran misalnya
pembakaran sampah, pembakaran kendaraan bermotor.
Peningkatan CO2 di udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan
makhluk hidup, gangguan fisiologis tanaman, serta terjadinya efek rumah kaca.
Akumulasi CO2 di atmosfer akan membentuk lapisan yang menghalangi panas
keluar dari bumi sehingga panas tetap tertahan di bumi. Terjadi pemanasan
global karena suhu bumi terus naik. Jika terjadi pemanasan global,
keseimbangan lingkungan akan terganggu dan kualitas lingkungan akan
memperlihatkan grafik yang menurun.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran
udara adalah :
a. Tidak mengumpulkan sampah di tanah karena menyebabkan bau.
b. Mengurangi penggunaan kendaran bermotor.
c. Menggunakan bahan bakar mesin yang ramah lingkungan.
d. Menggunakan pupuk yang ramah lingkungan dan bio degradable.
e. Tidak melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan.
f. Melakukan penanaman pohon untuk mengurangi karbondioksida (CO2)
dan meningkatkan oksigen (O2) yang diperlukan makhluk hidup.
Semakin banyak menanam pohon, maka kualitas udara akan semakin
baik karena CO2 berkurang dan tergantikan oleh oksigen (O2).
(Pratiwi, dkk. 2004; Priadi dan Silawati. 2007).
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E. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian
ini adalah sebagai berikut.
Novaria (2010) dalam Penelitian Tindakan Kelasnya yang berjudul
“Peningkatan Kecerdasan Naturalis Anak Taman Kanak-kanak Melalui
Metode Pembelajaran Sains Dengan Metode Discovery di TK Melati Tahun
Ajaran 2009-2010 ”, diperoleh hasil bahwa respon anak terhadap materi
pembelajaran kecerdasan naturalis menjadi lebih antusias. Penelitian ini juga
menunjukkan adanya perubahan pembelajaran dalam hal : (1) pendekatan
yang semula berorientasi pada guru menjadi berorientasi pada siswa; (2)
metode yang semula ceramah berganti menjadi penemuan; (3) media
pembelajaran menjadi lebih kreatif dan beranekaragam; (4) respon anak lebih
senang karena mereka mengetahui konsep secara sederhana dan menunjukkan
kecerdasan naturalis seperti lebih peka terhadap lingkungan, menghargai
binatang dan tanaman.
Mariana (2007) dalam Penelitian Tindakan Kelasnya yang dilakukan
dalam 3 siklus 7 kali pertemuan, berjudul “Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa
Pada Pembelajaran Konsep Pengelolaan Lingkungan Dengan Penerapan
Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Model Conceptual Change Metode
Praktikum” menunjukkan bahwa aktivitas siswa meningkat dan hasil belajar
dari berbagai bentuk evaluasi seperti tes, portofolio, dan observasi yang
menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus satu ke siklus selanjutnya.
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, peneliti mengaplikasikan
metode pembelajaran Praktikum pada materi Perubahan dan Pencemaran
Lingkungan sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan naturalis siswa
kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian digunakan agar penelitian yang dilakukan dapat
mencapai kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) dengan menggunakan analisa deskriptif kuantitatif-kualitatif. Data
kualitatif digunakan untuk memperkuat deskripsi data kuantitatif.
Penelitian Tindakan Kelas atau classroom action research dilakukan untuk
perbaikan program pembelajaran dengan melakukan diagnosa keadaan lalu
menguji coba secara sistematis tindakan alternatif yang digunakan untuk
pemecahan permasalahan pembelajaran. Oleh karena itu, Penelitian Tindakan
Kelas merupakan penelitian praktis dan bukan merupakan penelitian formal
karena hanya memusatkan perhatian pada permasalahan spesifik dan kontekstual.
Penelitian Tindakan Kelas tidak terlalu mementingkan kerepresentatifan sampel
tetapi bersifat menemukan bentuk pengajaran di kelas yang sesuai dengan jenis
permasalahan yang dihadapi (Subijanto, 2009:19).

B. Setting Penelitian
1. Waktu dan Tempat Penelitian
a) Waktu penelitian

: bulan Mei 2012

b) Tempat Penelitian : SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

33

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34

Jl. Panembahan Senopati No. 18 Yogyakarta.
2. Subyek Penelitian
Subyek yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah siswa
kelas X.5 SMA Pangudi Luhur Yogyakarta pada semester II (genap) tahun
ajaran 2011 - 2012 yang berjumlah 29 siswa, terdiri dari 20 siswa laki-laki
dan 9 siswa perempuan.
3. Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah kecerdasan naturalis.

C. Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan
model dari Khemmis & Mc. Taggart yang terdiri dari 3 komponen berulang dalam
satu siklus, yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting) dan
pengamatan (observing), terakhir refleksi (reflecting)
Komponen-komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut
(Kusumah dan Dwitagama, 2010:21) :

Gambar 1. Alur Penelitian Tindakan Kelas Model Khemmis & Mc Taggart
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Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa komponen-komponen
tersebut dilakukan dalam satu siklus. Siklus yang dimaksud adalah suatu putaran
kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan,
serta refleksi. Jumlah siklus yang dilakukan dalam sebuah penelitian sangat
bergantung pada permasalahan yang diselesaikan dan target ketercapaiaanya. Jika
siklus belum mampu untuk mencapai target yang ditentukan, maka dilakukan
siklus selanjutnya. Namun, jika target penelitian sudah tercapai, maka siklus dapat
dihentikan.
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 (dua) siklus dengan kegiatan
sebagai berikut :
1. Perencanaaan atau Persiapan
Pada tahap persiapan penelitian, peneliti melakukan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
a. Peneliti melakukan identifikasi masalah pembelajaran biologi di sekolah
dan menetapkan alternatif pemecahan masalah.
b. Peneliti menentukan materi pokok pada kompetensi dasar yang
bermasalah.
c. Peneliti menyusun perangkat pembelajaran berupa Silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa untuk
diterapkan dalam pembelajaran.
d. Peneliti menyusun dan mengembangkan format evaluasi untuk tiap siklus
yaitu soal tes, rubrik observasi, rubrik laporan praktikum, serta
menyusun panduan kuisioner dan wawancara untuk siklus terakhir.
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e. Peneliti merancang dan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan
dalam penelitian.
f. Peneliti melakukan observasi awal terhadap kondisi siswa dalam
pembelajaran yang dilakukan bersama dengan guru bidang studi.

2. Pelaksanaan Tindakan (2 Siklus)
a. Siklus I (1 pertemuan – 2JP)
1) Tindakan (acting) dan Pengamatan (observing)
a) Guru pelaksana tindakan melakukan pretes untuk mengetahui
kemampuan awal siswa pada materi.
b) Guru pelaksana tindakan melakukan apersepsi dengan tanya jawab.
c) Guru pelaksana tindakan menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan
dilaksanakan dengan metode Praktikum.
d) Guru pelaksana tindakan mengorganisasikan siswa menjadi 6 (enam)
kelompok kerja.
e) Siswa dalam kelompok melakukan praktikum dengan topik Dampak
Kerusakan Hutan dengan rancangan alat dan bahan yang berbeda-beda.
f) Guru pelaksana tindakan mengajak kelompok memahami prosedur dan
melakukan praktikum tahap demi tahap sambil membimbing pada
konsep yang akan ditekankan.
g) Tiap kelompok mengisi hasil percobaan pada tabel di papan tulis agar
menjadi data seluruh kelompok.
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h) Guru pelaksana tindakan mengajak tiap kelompok untuk mendiskusikan
hasil percobaan dan menjawab pertanyaan pada Lembar Kerja Siswa.
i) Guru

pelaksana

tindakan

mengajak

tiap

kelompok

untuk

mempresentasikan hasil diskusi dan meminta siswa untuk menjelaskan
konsep-konsep yang didapatkan dari hasil percobaan.
j) Guru pelaksana tindakan mengajak siswa mengkaitkan hasil percobaan
dengan kejadian yang terjadi di lingkungan terutama dampak yang
ditimbulkan dan cara untuk mengatasinya.
k) Diakhir pembelajaran, guru pelaksana tindakan melakukan penilaian
kepada siswa secara individu melalui tes tertulis dan mengajak siswa
membuat laporan praktikum yang harus dikumpulkan sebelum
pertemuan berikutnya.
l) Selama kegiatan pembelajaran, observer melakukan pengamatan
kepada siswa terutama pada aspek kognitif dan psikomotorik siswa
dalam kelompok berdasarkan rubrik observasi.

2) Refleksi
Menurut Arikunto (2008:80), kegiatan refleksi dalam Penelitian
Tindakan Kelas dilakukan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang
telah dilakukan, berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dilakukan
evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Refleksi dalam
Penelitian Tindakan Kelas meliputi analisis, sintesis, serta penilaian
terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu,
guru pelaksana harus melakukan evaluasi diri (Arikunto, 2008:20).
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Setelah proses pembelajaran dalam satu siklus ini berakhir, maka
peneliti melakukan refleksi meliputi kegiatan :
a) Mengkaji

tindakan

yang telah

dilakukan

guna

memperbaiki

pelaksanaan tindakan pada siklus selanjutnya.
b) Melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah dilakukan.
c) Melakukan analisa ketercapaian target penelitian berdasarkan hasil
penilaian atas tindakan yang telah dilakukan.

b. Siklus II (1 pertemuan – 2 JP)
1) Tindakan (acting) dan Pengamatan (observing)
Pada siklus kedua ini terjadi perbedaan tindakan terutama pada jenis
kegiatannya. Jika pada siklus I masing-masing kelompok melakukan
praktikum dengan rancangan alat yang berbeda-beda kemudian hasil tiap
kelompok disatukan menjadi data seluruh kelompok, maka pada siklus kedua
ini tiap kelompok melakukan praktikum dengan alat dan bahan yang sama.
Hal ini dilakukan agar setiap kelompok melakukan pengamatan dan
pengukuran secara seragam, serta akan mengajak siswa pada kegiatan
menanam pohon sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan.
Berikut adalah rangkaian tindakan yang dilakukan pada siklus II :
a) Guru pelaksana tindakan melakukan apersepsi dengan tanya jawab.
b) Guru pelaksana tindakan menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan
dilaksanakan dengan metode Praktikum.
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c) Setiap kelompok melakukan kegiatan praktikum dengan topik Dampak
Pencemaran Udara dengan rancangan alat dan bahan yang sama.
d) Guru pelaksana tindakan mengajak tiap kelompok memahami prosedur
tahap demi tahap sambil membimbing pada konsep yang akan
ditekankan.
e) Guru pelaksana tindakan mengajak tiap kelompok untuk mendiskusikan
hasil percobaan dan menjawab pertanyaan pada Lembar Kerja Siswa.
f) Guru pelaksana tindakan meminta perwakilan kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi dan menjelaskan konsep-konsep yang
didapatkan dari hasil percobaan.
g) Guru pelaksana tindakan mengajak siswa mengkaitkan hasil percobaan
dengan kejadian yang terjadi di lingkungan terutama dampak yang
ditimbulkan dan cara untuk mengatasinya.
h) Guru pelaksana tindakan mengajak tiap kelompok untuk menanam
pohon dalam pot.
i) Diakhir pembelajaran, guru pelaksana tindakan melakukan penilaian
kepada siswa secara individu melalui tes tertulis, mengajak siswa
membuat laporan praktikum yang harus dikumpulkan sebelum
pertemuan berikutnya, serta meminta siswa untuk mengisi kuisioner
pembelajaran.
j) Selama kegiatan pembelajaran, observer melakukan pengamatan
kepada siswa terutama pada aspek kognitif dan psikomotorik siswa
dalam kelompok berdasarkan rubrik observasi.
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2) Refleksi
Setelah proses pembelajaran dalam satu siklus ini berakhir, maka
peneliti melakukan refleksi meliputi kegiatan :
a) Mengkaji

tindakan

yang telah dilakukan

guna

memperbaiki

pelaksanaan tindakan pada siklus selanjutnya.
b) Melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah dilakukan.
c) Melakukan analisa ketercapaian target penelitian berdasarkan hasil
penilaian atas tindakan yang telah dilakukan.

c. Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi merupakan proses penilaian atau pengukuran terhadap
efektifitas strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan. Evaluasi yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penilaian terhadap strategi yang
diterapkan pada keseluruhan siklus pembelajaran yang dilakukan. Evaluasi
dilakukan melalui wawancara dengan guru bidang studi yang bertindak sebagai
observer.
Evaluasi dari hasil wawancara ini digunakan untuk memperkuat data
utama yang dihasilkan dari siswa yaitu untuk memperkuat apakah metode
pembelajaran yang diterapkan sudah mampu meningkatkan kecerdasan naturalis
siswa berdasarkan target yang ditentukan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41

D. Variabel Penelitian
Variabel yang diukur dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah
kecerdasan naturalis. Selanjutnya, dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 3.1. Penjabaran Variabel Penelitian
Variabel

Aspek

Indikator
1. Menjelaskan
manusia

Kognitif

keterkaitan

dengan

antara

masalah

kegiatan

perusakan

dan

pelestarian lingkungan.
2. Mengkomunikasikan konsep perusakan dan
pelestarian lingkungan.

Kecerdasan
Siswa
naturalis

melakukan

ketrampilan

proses

dalam

Aktivitas
melakukan prosedur kerja, menggunakan alat,
Psikomotor
mengukur / menghitung objek, mengamati objek,
serta mengkomunikasikan hasil.
Afektif

Siswa memiliki sikap aktif, tertarik, serta peduli
lingkungan.
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E. Indikator Penelitian
Penelitian ini dikatakan mencapai indikator dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Aspek Kognitif
a. Untuk indikator menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan
masalah perusakan dan pelestarian lingkungan, siswa tuntas belajar dengan
nilai akhir ≥ 75 dan 80% siswa memperoleh nilai pada kisaran tersebut.
b. Siswa mampu mengkomunikasikan konsep perusakan dan pelestarian
lingkungan dengan rata-rata nilai ≥ 73 dan termasuk dalam kategori baik.
2. Aspek Psikomotor
Kecerdasan naturalis pada aspek psikomotor dilihat dari aktivitas
psikomotor siswa seperti melakukan prosedur kerja, terampil menggunakan
alat,

mengukur

dan

menghitung

objek,

mengamati

objek,

serta

mengkomunikasikan hasil dengan rata-rata nilai aktivitas psikomotor
didapatkan ≥ 75 dan termasuk dalam kategori tinggi.
3. Aspek Afektif
Minimal 70% siswa menunjukkan respon yang positif yaitu aktif,
tertarik, serta peduli lingkungan dan termasuk dalam kategori baik.
Indikator kinerja yang digunakan untuk menetapkan adanya peningkatan
kecerdasan naturalis siswa adalah jika nilai yang dihasilkan pada siklus II > siklus
I > data hasil belajar siswa pada tahun ajaran 2010-2011.
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F. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu
instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpulan data.
1. Instrumen Pembelajaran
Instrumen yang digunakan dalam pembelajaran, meliputi :
a) Silabus Pada K.D 4.2 (Lampiran 1).
b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Lampiran 2).
c) Lembar Kerja Siswa (Lampiran 3).
2. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan dalam penelitian, meliputi :
a) Kisi-kisi soal tes (Lampiran 4).
b) Soal tes (Lampiran 5).
c) Panduan skoring soal tes (Lampiran 6).
d) Kunci jawaban soal tes (Lampiran 7).
e) Rubrik observasi siswa (Lampiran 8).
f) Lembar observasi kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan konsep
(Lampiran 9).
g) Lembar observasi terhadap aktivitas psikomotor siswa (Lampiran 10).
h) Rubrik penilaian laporan praktikum (Lampiran 11).
i) Kisi-kisi kuisioner (Lampiran 12).
j) Lembar kuisioner (Lampiran 13).
k) Kisi-kisi wawancara dengan guru bidang studi (Lampiran 14).
l) Panduan wawancara mendalam (Lampiran 15).
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G. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :
1. Tes
Dalam penelitian ini, soal tes yang digunakan untuk meneliti
kecerdasan naturalis dibuat dengan mengkaitkan permasalahan lingkungan dan
dalam konteks yang beragam sehingga siswa dapat menganalisis permasalahan
tersebut melalui proses mentalnya.
Tes yang digunakan adalah pretes dan postes. Pretes dilakukan sebelum
siswa menerima materi pembelajaran dengan metode yang ditentukan. Nilai
pretes digunakan sebagai nilai awal kemampuan siswa. Sedangkan, postes
dilakukan di setiap siklus yaitu setelah satu siklus berakhir.
Jenis tes yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes objektif
berupa soal pilihan ganda (multiple choice) yang dipadukan dengan soal uraian
(essay). Bentuk uraian yang digunakan adalah uraian bebas, yaitu jawaban
siswa tidak dibatasi dan bergantung pada pandangan siswa itu sendiri (Sudjana,
2010:37).
Tes uraian mengajak siswa untuk mengekspresikan gagasannya dalam
bahasa tulisan sehingga dapat mengukur proses mental yang tinggi serta
mengembangkan daya analisis siswa dalam melihat suatu persoalan dari
berbagai segi dan dimensinya (Sudjana, 2010:36).
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2. Dokumen Laporan Praktikum
Laporan praktikum dikumpulkan oleh siswa disetiap siklus yaitu pada
akhir siklus secara individu. Laporan praktikum ini merupakan penugasan
terstruktur dan dikumpulkan oleh siswa sebelum pertemuan berikutnya.
Dokumen berupa laporan praktikum yang dibuat siswa tersebut dapat
menunjukkan hasil berpikir siswa. Dengan membuat laporan praktikum, siswa
dapat berpikir kritis dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk
menemukan konsep-konsep yang dapat mereka gunakan untuk membentuk
teori-teori ataupun prinsip-prinsip yang lebih kompleks. Dengan demikian,
hasil penilaian dari laporan praktikum yang dikumpulkan oleh siswa dapat
menyediakan informasi secara efektif tentang inteligensi mereka.
Untuk membuat laporan praktikum tersebut, siswa diajak untuk
menuliskan

hasil

percobaan,

mendiskusikan

hasil

percobaan,

serta

mempresentasikan hasil percobaan.

3. Observasi langsung
Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung terhadap subyek
yang diteliti. Terdapat dua macam observasi yang dilakukan yaitu observasi
kognitif mengenai kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan konsep serta
observasi terhadap aktivitas psikomotor kelompok siswa saat belajar.
Dalam mengukur kecerdasan naturalis dapat dilakukan dengan
observasi selama proses pembelajaran untuk memantau dan memberikan
penilaian singkat terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh siswa dalam
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menjawab atau menanggapi uraian guru serta mengetahui apa saja yang mereka
kerjakan saat belajar (Armstrong, 2009:148)
Observasi dilakukan disetiap siklus selama pembelajaran berlangsung.
Untuk mendapatkan data dalam bentuk kuantitatif, panduan lembar observasi
menggunakan model rating scale. Model rating scale ini dipilih karena
menyediakan data mentah dalam bentuk angka-angka. Angka-angka ini
kemudian dapat diolah dan diinterpretasikan secara lebih jelas (Sugiyono,
2009:97).
Dalam skala model rating scale tersebut, observer tidak mencatat hasil
pengamatan berdasarkan deskripsi yang terjadi, namun hanya memberikan
penilaian dengan salah satu skala jawaban yang disediakan (Sugiyono,
2009:98).

4. Kuisioner
Untuk mendapatkan data pada aspek afektif berupa respon siswa selama
pembelajaran, maka dibagikan kuisioner setelah semua siklus berakhir.
Metode pembelajaran akan sesuai dengan kecerdasan siswa termasuk
kecerdasan naturalis jika siswa menjadi tertarik dan aktif belajar (Suparno, P.
(2003:83). Sedangkan dari segi perilaku, siswa perlu dibantu untuk
mengembangkan kesadaran dan kecintaannya terhadap lingkungan (Suparno,
Rohandi, dkk., 2001:97). Dari dua pendapat ini, maka respon siswa dilihat dari
sikap siswa dalam belajar serta perilaku siswa selama berinteraksi dengan
lingkungannya.
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Untuk mengukur aspek afektif siswa yang menunjukkan adanya
kebiasaan atau karakterisasi hasil dari proses belajar, maka kuisioner yang
digunakan adalah kuisioner dengan model skala Linkert yaitu selalu, sering,
jarang, tidak pernah (Sugiyono, 2009:93). Kuisioner dibuat dengan 10
pernyataan positif. Siswa menjawab kuisioner dalam bentuk checklist.

5. Wawancara
Sebagai bagian dari evaluasi, maka dilakukan wawancara dengan guru
bidang studi terkait penerapan metode pembelajaran yang digunakan dalam
meningkatkan kecerdasan naturalis.
Evaluasi untuk keseluruhan siklus dalam penelitian ini juga dilakukan
untuk mendukung data yang diperoleh dari siswa sehingga data dari siswa
semakin didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh guru. Wawancara
dilakukan setelah semua siklus berakhir.
Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau tidak
berstruktur, yaitu responden (guru) tidak diberikan option jawaban sehingga
responden bebas mengemukakan jawabannya (Sudjana, 2010:68)
Instrumen yang telah dibuat oleh peneliti selanjutnya digunakan untuk
mempertimbangkan metode pengumpulan data dan analisa data yang tepat.
Adapun metode pengumpulan data dijabarkan sebagai berikut :
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Tabel 3.2. Penjabaran Metode Pengumpulan Data
No.
1.

Prosedur
Menganalisis
Kecerdasan
Naturalis
Siswa

Aspek

Kognitif

Aktivitas
Psikomotor

Afektif

Alat

Pelaku

Sumber
Informasi

Pelaksanaan

Cara
Analisis

Tes

Guru
pelaksana
tindakan

Siswa

Akhir setiap
siklus

Analisa
kuantitatif

Siswa

Akhir setiap
siklus

Analisa
kuantitatif,
kualitatif

Dokumentasi
laporan
praktikum

Siswa

Lembar
Observasi

Observer

Siswa

Lembar
observasi

Observer

Siswa

Kuisioner

Siswa

Siswa

Selama
proses
pembelajaran
Selama
proses
pembelajaran
Setelah
semua siklus
berakhir

H. Pengujian Validitas Instrumen
Pengujian instrumen berupa soal tes dilakukan dengan memperhatikan
validitas isi. Berdasarkan validitas isi, soal tes yang dibuat harus mengukur
dan mengungkapkan isi yang sesungguhnya dengan cara membuat kisi-kisi
(Sudjana, 2010:13). Setiap item soal tes dibuat dengan memperhatikan
taksonomi Bloom pada ranah kognitif sehingga item soal yang dibuat benarbenar mengukur kemampuan berpikir siswa hingga ke level kognitif Bloom
yang paling tinggi sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
Validitas isi tidak memerlukan uji coba dan analisis statistik yang
harus dinyatakan dalam bentuk angka (Sudjana, 2010:14). Setelah kisi-kisi
dibuat lalu peneliti meminta bantuan para ahli yaitu dosen dan guru untuk

Analisa
kuantitatif
Analisa
kuantitatif
Analisa
kuantitatif
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menelaah dan memberikan pertimbangan apakah item soal tes yang dibuat
sudah layak sebagai alat pengumpul data (judgement expert).
Instrumen bentuk non tes berupa kuisioner, rubrik skoring laporan
praktikum, panduan observasi siswa, serta wawancara dengan guru bidang
studi juga dilakukan validasi dengan membuat kisi-kisi. Selanjutnya, peneliti
meminta bantuan ahli yang berkompeten dibidangnya (judgment experts)
untuk menilai apakah instrumen yang dibuat telah memenuhi kelayakan
sebagai alat pengumpul data (Sudjana, 2010:13).

I. Metode Analisis Data
1. Analisa Kuantitatif
Analisa kuantitatif merupakan analisa dengan menggunakan angkaangka ataupun statistik yang kompleks. Analisa kuantitatif digunakan untuk
menganalisa data utama yang dihasilkan dari siswa seperti hasil tes, hasil
laporan praktikum, hasil observasi, serta hasil kuisioner.
a. Analisis Hasil Tes
Menurut Arikunto (172:2010), pemberian skor tes pada soal
pilihan ganda adalah sebagai berikut :

S =R
Keterangan :
S adalah skor yang diperoleh.
R adalah jawaban yang benar sesuai dengan kunci jawaban.
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Sedangkan, pemberian skor tes pada soal uraian dilakukan dengan
pemberian skala jawaban dengan mengacu rubrik skoring yang telah
dibuat oleh peneliti. Selain menggunakan sistem skala, skoring dilakukan
dengan menggunakan sistem bobot untuk setiap nomor soal. Bobot nilai
ini didasarkan pada kategori soal yaitu soal dengan kategori mudah,
sedang, sulit, atau sangat sulit (Sudjana, 2010:41).
Skoring soal uraian dilakukan dengan cara mengalikan skor yang
diperoleh siswa tiap nomor soal (n) dengan bobot skor untuk tiap nomor
soal (b). Sehingga, total skor untuk tiap nomor soal adalah ∑ (n.b).
Pemberian dengan bobot ini dapat memberikan penghargaan kepada
siswa yang mampu menjawab dengan kategori soal sulit sehingga siswa
tersebut

berkesempatan

untuk

memperoleh

skor

lebih

tinggi

dibandingkan dengan siswa yang hanya menjawab soal mudah (Sudjana,
2010:41).
b. Analisis Hasil Laporan Praktikum
Laporan praktikum yang dikumpulkan oleh siswa dinilai
berdasarkan rubrik penilaian yang telah dibuat. Terdapat 5 (lima) aspek
penilaian yaitu sistematika penulisan, informasi dan kaitannya dengan
pembahasan, kedalaman pembahasan, komunikasi, serta kesimpulan
(Trianto, 2009:108). Skor tertinggi untuk tiap aspek adalah 4 (empat) dan
skor terendah adalah 1 (satu). Selanjutnya, nilai yang telah diperoleh
tersebut dikonversikan kedalam skala 100. Analisis nilai laporan
praktikum adalah sebagai berikut:
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Nilai =

x 100

Nilai dari tes dan laporan praktikum tersebut dianalisis menjadi
nilai akhir dan menjadi data primer yang dapat menunjukkan kecerdasan
naturalis. Kedua nilai ini digabungkan menjadi satu karena masih
menunjukan indikator pada aspek yang sama yaitu aspek kognitif.
Karena nilai akhir yang dihasilkan tersebut berasal dari nilai tes
dan nilai laporan praktikum, maka kedua nilai tersebut harus dijumlahkan
dengan memberikan bobot untuk tiap nilai tersebut. Cara analisis ini
sependapat dengan cara yang dikemukakan oleh Arikunto (2010:278)
bahwa jika nilai yang dihasilkan dari siswa tidak hanya berasal dari satu
macam instrumen penilaian, maka harus menjumlahkan nilai yang
didapat dan memberikan bobot pada tiap nilai. Ketentuan yang
digunakan adalah sebagai berikut :
Nilai akhir =
Keterangan :
NT = Nilai tes.
Nt = Nilai tugas (nilai laporan praktikum).
Dari perhitungan ini, nilai tes memiliki bobot yang lebih tinggi
jika dibandingkan dengan nilai laporan praktikum karena tes dapat
mengukur kedalaman pemikiran siswa secara individu dan jelas.
Untuk menentukan ketuntasan belajar secara klasikal, rumus yang
digunakan adalah :
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P=

∑

x 100%

Keterangan :
P adalah nilai ketuntasan belajar klasikal
∑ n1 adalah jumlah siswa yang telah tuntas belajar
N adalah jumlah siswa seluruhnya
c. Analisis Hasil Observasi
Lembar observasi diisi berdasarkan skala yaitu dari 1 (satu)
sampai dengan 4 (empat). Selanjutnya, dianalisis dengan ketentuan
sebagai berikut :
1) Analisis observasi kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan
konsep
Observasi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menilai
ketercapaian indikator pada aspek kognitif proses yaitu kemampuan
siswa dalam mengkomunikasikan konsep selama proses pembelajaran.
Observasi ini hanya dilakukan pada siswa yang berpartisipasi dalam
mengkomunikasikan konsep.
Cara yang digunakan adalah sebagai berikut :
Tabel

3.3.

Cara

Analisis

Observasi

Kemampuan

Siswa

Dalam

Mengkomunikasikan Konsep
Aspek yang diamati
Kode
Siswa
S-001
S-002

Kemampuan
mengemukakan
konsep

Kemampuan
menjelaskan
konsep

Kemampuan
mengkaitkan konsep
dengan kehidupan
sehari-hari

Jumlah

Nilai
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Berdasarkan tabel diatas, maka setiap siswa yang mengemukakan
gagasan harus dibimbing agar ketiga aspek tersebut dapat teramati oleh
observer.
Nilai yang diperoleh siswa dalam lembar observasi model diatas
adalah (Sudjana, 2009:133) :
=

x 100
Jika nilai yang dihasilkan dari tiap siswa sudah dikonversi

kedalam skala 100, maka selanjutnya seluruh nilai tersebut dihitung rataratanya. Perhitungannya adalah :
Nilai Rata-rata =

∑

Keterangan :
∑

adalah jumlah seluruh nilai yang dihasilkan siswa
adalah banyaknya siswa yang teramati.
Interpretasi terhadap nilai yang dihasilkan dari observasi tersebut,

dilakukan berdasarkan parameter berikut (Kusumah dan Dwitagama,
2010:154) :
85 – 100

: Sangat baik

70 – 84

: Baik

55 – 69

: Cukup

40 - 54

: Kurang

< 40

: Sangat kurang
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2) Analisis hasil observasi aktivitas psikomotor kelompok siswa
Observasi terhadap aktivitas siswa dilakukan secara berkelompok.
Jadi, observasi yang digunakan adalah observasi tiap kelompok siswa.
Cara yang digunakan adalah sebagai berikut.
Tabel 3.4. Cara Analisis Hasil Observasi Aktivitas Kelompok Siswa
No

1
2
3
4
5

Aktivitas yang diamati

I

II

Kelompok
III
IV

V

VI

Melakukan prosedur kerja
Menggunakan alat
Mengukur / menghitung objek
Mengamati objek
Mengkomunikasikan hasil
Jumlah nilai seluruhnya
Rata-rata nilai
Kategori nilai
Nilai yang diperoleh kelompok siswa dalam lembar observasi
model diatas adalah (Sudjana, 2009:133) :
=

x 100
Jika nilai yang dihasilkan dari tiap kelompok siswa sudah

dikonversi kedalam skala 100, maka selanjutnya seluruh nilai tersebut
dihitung rata-ratanya. Perhitungannya adalah :
Nilai Rata-rata =

∑

Keterangan :
∑

adalah jumlah seluruh nilai yang dihasilkan tiap kelompok siswa.
adalah banyaknya kelompok siswa yang teramati.

Jumlah
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Selanjutnya, dilakukan interpretasi berdasarkan parameter berikut
ini (Soewandi, 2005:50) :
81 – 100

: Sangat tinggi

61 – 80

: Tinggi

41 – 60

: Cukup

21 – 40

: Rendah

0 - 20

: Sangat rendah

d. Analisis Hasil Kuisioner
Data yang dihasilkan dari kuisioner dihitung dengan memberikan
skor untuk tiap jawaban. Selalu memiliki skor 4 (empat), sering memiliki
skor 3 (tiga), jarang memiliki skor 2 (dua), dan tidak pernah memiliki
skor 1 (satu).
Berdasarkan skor yang diperoleh seluruh siswa, skor ini dihitung
dalam bentuk prosentase setiap item pernyataan dan selanjutnya
dikategorikan kedalam setiap aspek yang diamati.
Cara untuk menghitung kuisioner dalam bentuk prosentase
jawaban yang muncul setiap item pernyataan adalah sebagai berikut :
Prosentase =

∑

Selanjutnya,

skor

untuk

tiap

item

pernyataan

100%

tersebut

dikategorikan berdasarkan aspek yang diamati. Cara yang digunakan
adalah :
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Tabel 3.5. Cara Analisis Kuisioner
Aspek yang
Diamati
Aktif

Tertarik

Peduli
Lingkungan

Pernyataan

Hasil
(dalam %)

Rata-rata
(dalam %)

Terlibat aktif dalam pembelajaran
Mengemukakan pendapat / gagasan /
pemikiran
Ikut bekerja dalam kelompok saat
praktikum
Tertarik untuk mengikuti pembelajaran
Mengikuti
pembelajaran
dengan
antusias dan serius
Menghargai teman yang bertanya atau
berpendapat
Menjaga kebersihan ruang laboratorium
dan
halaman
sekolah
selama
pembelajaran
Membuang sampah pada tempat sampah
Membuang air/larutan yang telah
dipakai di tempat pembuangan yang
ditentukan
Menjaga kebersihan dan kelestarian
lingkungan sekolah

Interpretasi dilakukan dengan pertimbangan berikut (Soewandi, 2005:50) :
81% - 100%

: Sangat baik

61% - 80%

: Baik

41% - 60%

: Cukup

21% - 40%

: Kurang

0% - 20%

: Sangat kurang

2. Analisa Kualitatif
Analisa kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang tidak
dapat diukur dengan angka-angka. Analisa kualitatif dalam penelitian ini
digunakan untuk menganalisa data hasil laporan praktikum serta hasil
wawancara. Analisa kualitatif digunakan untuk memperkuat deskripsi data

Kategori
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kuantitatif. Dalam analisa kualitatif ini, terlebih dahulu dilakukan reduksi
data. Kemudian, dilakukan penentuan kategori-kategori data.
a. Reduksi data
Reduksi data adalah proses membandingkan bagian-bagian data
untuk menghasilkan topik-topik data. Dalam reduksi data ini dilakukan
dua macam kegiatan, yaitu :
1) Transkripsi
Transkripsi adalah penyalinan atau penyajian kembali sesuatu
yang terlihat ataupun terdengar kedalam bentuk rekaman tertulis.
2) Penentuan Topik Data
Topik data adalah deskripsi secara ringkas mengenai bagian
data yang mengandung makna tertentu yang diteliti. Peneliti
menentukan makna-makna apa saja yang terkandung dalam penelitian.
Kemudian, peneliti membandingkan bagian-bagian data tertentu pada
transkrip sesuai makna yang terkandung didalamnya dan membuat
suatu rangkuman bagian data yang selanjutnya disebut topik-topik
data.
b. Penentuan Kategori Data
Penentuan kategori data merupakan proses membandingkan
topik-topik data satu sama lain untuk menghasilkan kategori-kategori
data. Kategori data adalah gagasan abstrak yang mewakili makna tertentu
yang terkandung dalam sekelompok topik data.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Hasil Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini telah dilaksanakan untuk meningkatkan

kecerdasan naturalis siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta dengan hasil
sebagai berikut :
1. Deskripsi Kondisi Obyektif Kecerdasan Naturalis Siswa Kelas X Tahun
Ajaran 2009-2010 dan 2010-2011
Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan identifikasi pada
kompetensi dasar bermasalah. Dari hasil identifikasi masalah diketahui bahwa
siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2009-2010 dan
2010-2011 mengalami kesulitan dalam penguasaan kompetensi dasar 4.2
yaitu menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah
perusakan dan pelestarian lingkungan. Kompetensi dasar tersebut terdapat
pada materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan.
Ketidakmampuan siswa dalam belajar ini disebabkan karena
kecerdasan naturalis pada siswa masih rendah. Salah satu penyebab
rendahnya kecerdasan naturalis ini adalah siswa tidak didorong untuk
memenuhi kebutuhan belajarnya dengan menggunakan metode pembelajaran
yang kreatif dan menarik. Hasil nilai rata-rata siswa pada kompetensi dasar
tersebut didapatkan sebesar 67,04 dan ketuntasan klasikal hanya tercapai
sebesar 60,71% (17 siswa). Siswa belum melakukan aktivitas yang dapat
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meningkatkan kecerdasannya dengan melakukan interaksi dengan objekobjek yang terdapat di lingkungannya. Selama proses pembelajaran, siswa
tidak menunjukkan respon yang postif.
Sedangkan, pada siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
tahun ajaran 2009-2010 tidak ditemukan data nilai hasil belajar siswa pada
kompetensi dasar tersebut. Siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar pada
kompetensi dasar tersebut.
Dari data diatas, diketahui bahwa kecerdasan naturalis untuk
menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perusakan
dan pelestarian lingkungan masih rendah. Berikut adalah data nilai
kemampuan siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun ajaran
2010-2011 pada kompetensi dasar tersebut.
Tabel 4.1 Kemampuan Siswa Dalam Menjelaskan Keterkaitan Antara
Kegiatan Manusia Dengan Masalah Perusakan dan Pelestarian Lingkungan
Pada Materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
No
1
2

Jenis Data yang Diamati

Hasil yang Diperoleh

Nilai tertinggi
Nilai terendah

Jumlah siswa yang tuntas belajar (≥7 3)
Jumlah siswa yang belum tuntas
4
belajar (<73)
5
Rata-rata Nilai
6
Ketuntasan Klasikal
Data nilai selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.
3

93
30

17 siswa
11 siswa
67,04
60,71%

Setelah mengetahui kondisi pembelajaran yang terjadi, maka peneliti
menentukan metode pembelajaran yang tepat, menyusun instrumen
pembelajaran dan pengumpulan data yang tepat untuk meningkatkan
kecerdasan naturalis.
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2. Pelaksanaan Tindakan Untuk Meningkatkan Kecerdasan Naturalis
a. Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan Pada Siklus I
Pembelajaran siklus I dilaksanakan selama satu kali pertemuan (2
JP) pada hari Selasa, 15 Mei 2012. Pada jam pelajaran ke-3 sampai ke- 4
yaitu pada pukul 08.30 – 10.00 WIB. Pembelajaran dilaksanakan di Ruang
Laboratorium Biologi SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Pada pembelajaran
siklus I, jumlah siswa yang hadir adalah 29 siswa.
Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu
peneliti melakukan pretes pada materi Perubahan dan Pencemaran
Lingkungan. Pretes ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal
siswa terhadap materi.
Pada pembelajaran siklus I materi yang dipelajari adalah Perubahan
Lingkungan. Dari materi ini, siswa diajak untuk menganalisis berbagai
aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan sehingga menyebabkan
terjadinya perubahan lingkungan.
Kegiatan pendahuluan pada siklus I diawali dengan memeriksa
kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta menyampaikan
kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Sebagai bentuk
apersepsi, guru pelaksana tindakan mengajak siswa untuk menyebutkan
sebab-sebab

yang

menimbulkan

terjadinya

perubahan

lingkungan,

menjelaskan berbagai macam aktivitas manusia yang merusak lingkungan
sehingga menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan.
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Kegiatan inti dilaksanakan dengan mengorganisasikan siswa menjadi
6 kelompok kerja. Setiap kelompok mendapatkan rancangan alat yang
berbeda-beda sehingga hasil pengamatan dan pengukuran tiap kelompok
akan berbeda. Tiap kelompok melakukan praktikum sesuai dengan prosedur
yang terdapat dalam Lembar Kerja Siswa (LKS).
Melaui praktikum ini, siswa diajak untuk menganalisis kegiatan
perusakan hutan yang dapat menyebabkan banjir dan erosi sehingga
merusak dan merubah kualitas lingkungan. Kerusakan hutan karena
kegiatan penebangan pohon dibuktikan dengan bambu yang tidak ditanami
tanaman. Kemudian siswa mengamati serta mengukur air dan endapan tanah
yang tergerus ketika air disiramkan dalam bambu. Kejadian ini
membuktikan adanya banjir dan erosi akibat tumbuhan hutan yang
ditebangi. Hasil ini dibandingkan dengan bambu yang ditumbuhi banyak
tanaman.
Selama kegiatan praktikum, guru pelaksana tindakan mengajak tiap
kelompok untuk memahami prosedur dan melakukan praktikum tahap demi
tahap.

Gambar 2. Siswa melakukan kerja praktikum tahap demi tahap
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Berdasarkan hasil pengamatan tiap-tiap kelompok ini selanjutnya
data hasil pengamatan tersebut disatukan agar menjadi data hasil
pengamatan dari seluruh kelompok. Siswa menuliskan hasil pengamatannya
dalam tabel yang tertulis di papan tulis.
Selanjutnya, setiap kelompok mencatat dan mendiskusikan hasil
pengamatan serta menjawab pertanyaan dalam Lembar Kerja Siswa.

Gambar 3. Siswa berdiskusi dan mengerjakan Lembar Kerja Siswa
Setelah siswa berdiskusi dan mengerjakan Lembar Kerja Siswa, guru
pelaksana

tindakan

mengajak

siswa

untuk

maju

kedepan

mempresentasikan jawabannya.

Gambar 4. Siswa mempresentasikan jawaban di depan

dan
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Berdasarkan hasil jawaban dan presentasi siswa, guru pelaksana
tindakan mengajak siswa menyebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk
menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
Kegiatan penutup dilaksanakan dengan memberikan postes untuk
mengetahui ketercapaian indikator yang ditetapkan sehingga dapat diketahui
pula tingkat kedalaman pemikiran siswa. Postes dilaksanakan selama 15
menit.

Gambar 5. Siswa mengerjakan soal postes siklus I
b. Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan Pada Siklus II
Pembelajaran siklus II dilaksanakan selama satu kali pertemuan (2
JP) pada hari Sabtu, 19 Mei 2012, jam ke-2 sampai ke-3 yaitu pukul 07.4509.15 WIB. Pembelajaran dilaksanakan di Ruang Laboratorium Biologi
SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Pada pembelajaran siklus II,

jumlah

siswa yang hadir adalah 29 siswa. Pada pembelajaran siklus II materi yang
dipelajari

adalah

Pencemaran Udara.

Pencemaran

Lingkungan

yang

difokuskan

pada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

Pada praktikum siklus II ini, terjadi modifikasi tindakan yaitu
kegiatan praktikum dilakukan oleh setiap kelompok dengan rancangan alat
yang sama agar siswa dapat melakukan pengamatan secara seragam dan
hasil percobaan dapat dibandingkan secara jelas. Siswa bekerja dalam
kelompok. Pembagian kelompok kerja masih seperti pada pembelajaran
siklus I. Beberapa alat yang digunakan dalam praktikum disediakan sendiri
oleh siswa misalnya kaleng bekas, sampah kertas, dan plastik transparan.
Hal ini dimaksudkan agar siswa memanfaatkan barang-barang bekas yang
ditemukan di lingkungan tempat tinggalnya.
Kegiatan pendahuluan pada siklus II diawali dengan memeriksa
kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta menyampaikan
kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Pada kegiatan
pendahuluan ini, guru pelaksana tindakan juga memotivasi siswa dan
mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif agar kegiatan belajar yang
dilakukan lebih menyenangkan dibandingkan dengan pembelajaran pada
siklus I.

Gambar 6. Guru pelaksana tindakan menyampaikan tujuan pembelajaran
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Sebagai bentuk apersepsi, guru pelaksana tindakan menggali
pemahaman siswa dengan melakukan tanya jawab tentang sumber-sumber
gas pencemar udara serta efeknya bagi lingkungan.

Gambar 7. Guru pelaksana tindakan menggali pemahaman siswa
Kegiatan inti dilaksanakan dengan mengajak siswa menyiapkan alatalat yang dibawa dari rumah, membagikan Lembar Kerja Siswa, mengajak
siswa memahami prosedur dan melakukan praktikum sesuai prosedur.
Tahapan kerja pada praktikum siklus II adalah sebagai berikut :
a) Siswa membakar sampah kertas dalam kaleng hingga keluar asap

Gambar 8. Siswa membakar sampah kertas dalam kaleng
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b) Siswa menyiapkan dan memasukkan jangkrik kedalam plastik

Gambar 9. Siswa memasukkan jangkrik kedalam plastik
c) Siswa melakukan pengasapan dengan waktu yang berbeda.

Gambar 10. Siswa melakukan pengasapan
d) Siswa melakukan pengamatan terhadap hasil percobaan

Gambar 11. Siswa mengamati hasil percobaan
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e) Setiap kelompok mendiskusikan hasil percobaan dan menjawab
pertanyaan dalam Lembar Kerja Siswa serta mempresentasikannya.

Gambar 12. Siswa berdiskusi dan mengerjakan Lembar Kerja Siswa
Berdasarkan hasil percobaan yang dikemukakan oleh tiap kelompok,
maka guru pelaksana tindakan mengajak siswa untuk mengkaitkan hasil
percobaan dengan dampak yang ditimbulkan jika setiap hari manusia berada
pada lingkungan yang udaranya tercemar karena aktivitas pembakaran.
Sebagai bentuk penguatan, guru pelaksana tindakan mengajak siswa untuk
menyebutkan

tindakan

bijaksana

yang

dapat

dilakukan

menanggulangi dampak tersebut.

Gambar 13. Guru pelaksana tindakan memberikan penguatan

untuk
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Untuk

lebih

meningkatkan

kepedulian

siswa

terhadap

lingkungannya, maka guru pelaksana tindakan mengajak siswa untuk
memberikan aksi nyata pelestarian lingkungan dengan menanam pohon
dalam pot secara berkelompok.

Gambar 14. Siswa menanam pohon dalam pot
Kegiatan penutup dilakukan dengan membuat kesimpulan dan
refleksi pembelajaran. Diakhir pembelajaran, dilaksanakan postes dan
pengisian lembar kuisioner. Pengisian postes dan lembar kuisioner
dilaksanakan

selama

15

menit.

Hal

ini

dilakukan

dengan

mempertimbangkan waktu agar lebih efektif dan efisien.

Gambar 15. Siswa mengerjakan soal postes dan mengisi kuisioner
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Selama

proses

pembelajaran,

kemampuan

siswa

dalam

mengkomunikasikan konsep dan aktivitas psikomotor siswa diamati dan
dinilai berdasarkan rubrik observasi yang dibuat oleh peneliti.

3. Hasil Analisis Kecerdasan Naturalis Pada Aspek Kognitif
Dalam penelitian ini, kecerdasan naturalis pada aspek kognitif
ditunjukkan dengan kemampuan siswa dalam menjelaskan keterkaitan antara
kegiatan manusia dengan masalah perusakan dan pelestarian lingkungan.
Indikator tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi 8 (delapan) sub-indikator
kognitif produk yaitu menyebutkan contoh kegiatan manusia yang dapat
merusak lingkungan, menganalisis sebab-sebab terjadinya perubahan
lingkungan, menilai kegiatan penebangan hutan dan konsekuensinya terhadap
perubahan lingkungan, menyebutkan sumber-sumber gas pencemar udara,
menganalisis dampak peningkatan kadar CO2 di udara, menggambarkan
upaya-upaya

yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara,

menghubungkan antara kegiatan menanam pohon dengan berkurangnya gas
CO2 di udara (lihat Silabus pada Lampiran 1).
Sedangkan, indikator kognitif proses yang dapat menunjukkan
peningkatan kecerdasan naturalis adalah siswa mampu mengkomunikasikan
konsep perusakan dan pelestarian lingkungan.
Kemampuan awal siswa terhadap indikator yang ditetapkan diketahui
melalui pretes dengan hasil sebagai berikut :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70

Tabel 4.2 Hasil Analisis Kemampuan Awal Siswa Dalam
Menjelaskan Keterkaitan Antara Kegiatan Manusia Dengan Masalah Perusakan
dan Pelestarian Lingkungan
No
1
2

Jenis Data yang Diamati
Nilai tertinggi
Nilai terendah

Hasil yang Diperoleh
95
40

3

Jumlah siswa yang tuntas belajar (≥75)
12 siswa
Jumlah siswa yang belum tuntas
4
17 siswa
belajar (<75)
5
Rata-rata Nilai
70,35
6
Ketuntasan Klasikal
41,38%
Analisis nilai selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 17. Hasil
pretes siswa dapat dilihat pada Lampiran 18.

Dari tabel 4.2 diatas, rata-rata kemampuan awal siswa sebesar 70,35
dengan ketuntasan belajar secara klasikal hanya 41,38%. Sedangkan, 58,62%
siswa belum tuntas belajar. Dari nilai tersebut diketahui bahwa kemampuan
awal siswa masih rendah. Jika kemampuan siswa dalam menjelaskan
keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perusakan dan
pelestarian lingkungan masih rendah, maka kecerdasan naturalis siswa juga
masih rendah.
Selanjutnya, dilakukan pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan
naturalis. Evaluasi dilakukan dengan tes tertulis dan dokumentasi laporan
praktikum disetiap siklus pembelajaran. Nilai yang dihasilkan dari tes dan
laporan praktikum merupakan nilai akhir kecerdasan naturalis siswa dalam
menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perusakan
dan pelestarian lingkungan tersebut.
Hasil nilai akhir kecerdasan naturalis siswa yang diperoleh pada siklus
I adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.3 Nilai Akhir Kecerdasan Naturalis Siswa Pada Siklus I Dalam
Menjelaskan Keterkaitan Antara Kegiatan Manusia Dengan Masalah Perusakan
dan Pelestarian Lingkungan
No

Jenis Data yang Diamati

1
2

Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

Hasil yang Diperoleh
89
67

Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥75
20 siswa
Jumlah siswa yang memperoleh nilai <75
9 siswa
Rata-rata nilai
78,59
Ketuntasan Klasikal
68,97%
Data analisis nilai selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 19.
Hasil tes dan laporan praktikum yang dikumpulkan siswa pada siklus I dapat
dilihat pada Lampiran 20.
3
4
5
6

Pada siklus I ini, rata-rata nilai akhir siswa adalah 78,59 dengan
ketuntasan belajar secara klasikal diperoleh sebesar 68,97%. Nilai tertinggi
didapatkan sebesar 89 sedangkan nilai terendah sebesar 67. Pada siklus I ini,
jumlah siswa yang tuntas belajar adalah 20 siswa dan 9 siswa lainnya belum
tuntas belajar.
Rata-rata nilai yang dihasilkan tersebut menunjukkan bahwa siswa
belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 80% siswa memperoleh nilai
pada kisaran ≥75. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa
dalam menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah
perusakan dan pelestarian lingkungan masih rendah sehingga kecerdasan
naturalis pada pembelajaran siklus I ini belum meningkat dengan baik.
Pada siklus II, siswa menunjukkan adanya peningkatan nilai akhir
kecerdasan naturalis aspek kognitif. Hasil yang diperoleh adalah sebagai
berikut :
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Tabel 4.4 Nilai Akhir Kecerdasan Naturalis Siswa Pada Siklus II Dalam
Menjelaskan Keterkaitan Antara Kegiatan Manusia Dengan Masalah Perusakan
dan Pelestarian Lingkungan
No
1
2

Jenis Data yang Diamati

Hasil yang Diperoleh

Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

92
68

Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥75
24 siswa
Jumlah siswa yang memperoleh nilai <75
5 siswa
Rata-rata nilai
81,62
Ketuntasan Klasikal
82,76%
Data analisis nilai selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 21.
Hasil tes dan laporan praktikum yang dikumpulkan siswa pada siklus II
dapat dilihat pada Lampiran 22.
3
4
5
6

Pada siklus II ini, rata-rata nilai akhir yang dicapai siswa adalah 81,62
dengan ketuntasan klasikal sebesar 82,76%. Nilai tertinggi sebesar 92
sedangkan nilai terendah sebesar 68. Hal ini menunjukkan bahwa taget yang
diharapkan telah terpenuhi pada siklus II ini yaitu 80% siswa mendapat nilai
≥ 75. Nilai akhir tersebut juga mengindikasikan bahwa kemampuan siswa
dalam menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah
perusakan dan pelestarian lingkungan telah meningkat dengan baik sehingga
terjadi peningkatan kecerdasan naturalis pada siswa.
Indikator

kognitif

proses

berupa

kemampuan

siswa

dalam

mengkomunikasikan konsep perusakan dan pelestarian lingkungan diukur
melalui observasi pada siswa yang mengemukakan konsep selama proses
pembelajaran. Ketika siswa mengemukakan konsep, maka siswa tersebut
didorong agar ketiga aspek penilaian dapat teramati.
Berdasarkan observasi pada siklus I diketahui hasil sebagai berikut :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

Tabel 4.5 Hasil Observasi Kemampuan Siswa Dalam Mengkomunikasikan
Konsep Perusakan dan Pelestarian Lingkungan Pada Siklus I
No
1
2
3
4

Jenis Data yang Diamati
Hasil yang Diperoleh
Jumlah siswa yang mengemukakan konsep
9 siswa
Nilai Tertinggi
83,33
Nilai Terendah
50
Rata-rata Nilai
65,74
Kategori Nilai
(Kemampuan mengemukakan konsep,
5
Cukup baik
menjelaskan konsep, mengkaitkan konsep
dengan kehidupan sehari-hari)
Analisis nilai observasi selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 23.
Dari tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa 9 (sembilan) siswa

mengemukakan konsep perusakan dan pelestarian lingkungan dengan ratarata nilai observasi sebesar 65,74. Nilai ini termasuk dalam kategori cukup
baik yaitu kemampuan siswa dalam mengemukakan konsep, menjelaskan
konsep, serta mengkaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari berada pada
kategori cukup baik.
Sedangkan, kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan konsep
perusakan dan pelestarian lingkungan pada siklus II diperoleh hasil sebagai
berikut :
Tabel 4.6 Hasil Observasi Kemampuan Siswa Dalam Mengkomunikasikan
Konsep Perusakan dan Pelestarian Lingkungan Pada Siklus II
No
1
2
3
4

Jenis Data yang Diamati
Hasil yang Diperoleh
Jumlah siswa yang mengemukakan konsep
11 siswa
Nilai Tertinggi
100
Nilai Terendah
41,67
Rata-rata Nilai
74,24
Kategori Nilai
(Kemampuan mengemukakan konsep,
5
Baik
menjelaskan konsep, mengkaitkan konsep
dengan kehidupan sehari-hari)
Data nilai observasi selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 24.
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Pada siklus II terjadi peningkatan. Rata-rata nilai kemampuan siswa
dalam mengkomunikasikan konsep pada siklus II sebesar 74,24. Lebih dari
sepertiga jumlah siswa yaitu sebanyak 11 (sebelas) siswa yang dapat
mengemukakan konsep perusakan dan pelestarian lingkungan.
Nilai tersebut termasuk dalam kategori baik. Siswa mengemukakan
konsep dengan baik, menjelaskan konsep dengan baik, serta mengkaitkan
konsep dengan kehidupan sehari-hari dengan baik. Hasil pada siklus II ini
telah menunjukkan bahwa indikator telah tercapai karena siswa mendapat
nilai ≥ 73 dan termasuk dalam kategori baik.
Konsep

pelestarian

lingkungan

juga

ditunjukkan

oleh

siswa

berdasarkan hasil laporan praktikum. Pada pembelajaran siklus I, siswa
mengemukakan konsep pelestarian lingkungan dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 4.7 Konsep Pelestarian Lingkungan
Pada Topik Dampak Kerusakan Hutan
Kategori Data

Sub. Kategori Data
Tidak menebangi pohon sembarangan
Upaya pelestarian Menanam pohon atau reboisasi
lingkungan
Melakukan tebang pilih kemudian reboisasi.
Memiliki sikap sadar akan bahaya yang ditimbulkan.
Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 25.
Konsep pelestarian lingkungan ditunjukkan dari upaya pelestarian
lingkungan dengan tindakan seperti tidak menebangi pohon sembarangan,
menanam pohon, melakukan tebang pilih kemudian reboisasi, serta memiliki
sikap sadar akan bahaya yang ditimbulkan.
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Pada praktikum siklus II dengan topik Dampak Pencemaran Udara,
konsep pelestarian lingkungan yang ditunjukkan siswa melalui laporan
praktikum adalah sebagai berikut :
Tabel 4.8 Konsep Pelestarian Lingkungan
Pada Topik Dampak Pencemaran Udara
Kategori Data

Upaya pelestarian
lingkungan

Sub. Kategori Data
Menanam pohon untuk mengurangi karbondioksida di
lingkungan.
Mengurangi aktivitas yang menimbulkan polusi
karbondioksida
Menggunakan alat dan bahan yang ramah lingkungan
Tidak membakar semua jenis sampah
Mengurangi pembakaran
Mendaur ulang sampah
Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan
Membiasakan perilaku positif

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 26.
Siswa

mengemukakan

bahwa

untuk

melakukan

pelestarian

lingkungan, upaya yang perlu dilakukan adalah menanam pohon, mengurangi
aktivitas yang menimbulkan polusi karbondioksida, menggunakan alat-alat
yang ramah lingkungan, tidak membakar semua jenis sampah, mengurangi
pembakaran, mendaur ulang sampah, menggunakan bahan bakar yang ramah
lingkungan, serta membiasakan perilaku positif.

4. Hasil Analisis Aktivitas Psikomotor Siswa
Pada siklus I dengan topik praktikum berupa Dampak Kerusakan
Hutan, aktivitas psikomotor yang dilakukan oleh siswa telah diketahui dengan
hasil sebagai berikut :
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Tabel 4.9 Aktivitas Psikomotor Siswa Pada Pembelajaran Siklus I
No

1
2
3
4
5

Aktivitas yang diamati

Nilai

Rata-

Kategori

rata Nilai

Nilai

Melakukan prosedur kerja
83,3
76,7
Menggunakan alat
70,8
Mengukur/menghitung objek
70,8
Mengamati objek
79,2
Mengkomunikasikan hasil
79,2
Data nilai selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27.

Tinggi

Pada praktikum siklus I ini, telah diketahui bahwa metode Praktikum
yang diterapkan mampu mengajak siswa melakukan aktivitas psikomotor
seperti

melakukan

kerja

sesuai

prosedur,

menggunakan

alat,

mengukur/menghitung objek, mengamati objek, serta mengkomunikasikan
hasil dengan rata-rata nilai aktivitas sebesar 76,7 dan termasuk dalam kategori
tinggi.
Pada siklus II dengan topik praktikum berupa Dampak Pencemaran
Udara, aktivitas psikomotor siswa telah diketahui dengan hasil sebagai
berikut :
Tabel 5.0 Aktivitas Psikomotor Siswa Pada Pembelajaran Siklus II
No

1
2
3
4
5

Aktivitas yang diamati

Nilai

Rata-rata

Kategori

Nilai

Nilai

Melakukan prosedur kerja
79,2
87,5
Menggunakan alat
79,2
Mengukur/menghitung objek
95,8
Mengamati objek
91,7
Mengkomunikasikan hasil
91,7
Data nilai selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 28.

Sangat
tinggi

Pada praktikum siklus II ini diketahui bahwa metode Praktikum yang
diterapkan juga mampu mengajak siswa untuk melakukan aktivitas
psikomotor seperti melakukan kerja sesuai prosedur, menggunakan alat,
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mengukur/menghitung objek, mengamati objek, serta mengkomunikasikan
hasil dengan rata-rata nilai aktivitas sebesar 87,5 dan termasuk dalam kategori
sangat tinggi.

5. Respon Siswa Dalam Pembelajaran
Dalam penelitian ini, aspek afektif yang dapat menunjukkan adanya
kecerdasan naturalis pada siswa tampak pada sikap aktif, tertarik, serta peduli
lingkungan. Sikap-sikap tersebut ditunjukkan siswa dengan hasil sebagai
berikut :
Tabel 5.1 Respon Siswa Dalam Pembelajaran
Aspek
Afektif
Aktif

Pernyataan

Hasil
(dalam %)
78,48

Terlibat aktif dalam pembelajaran
Mengemukakan pendapat / gagasan
70,69
/ pemikiran
Ikut bekerja dalam kelompok saat
91,38
praktikum
Tertarik
Tertarik
untuk
mengikuti
88,79
pembelajaran
Mengikuti pembelajaran dengan
81,89
antusias dan serius
Peduli
Menghargai teman yang bertanya
87,07
Lingkungan atau berpendapat
Menjaga
kebersihan
ruang
laboratorium dan halaman sekolah
81,89
selama pembelajaran
Membuang sampah pada tempat
87,07
sampah
Membuang air/larutan yang telah
dipakai di tempat pembuangan
87,93
yang ditentukan
Menjaga kebersihan dan kelestarian
87,93
lingkungan sekolah
Analisis data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 29.

Rata-rata
Kategori
(dalam %)
80,18
Baik

85,34

Sangat
baik

86,38

Sangat
baik
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Berdasarkan Tabel 5.1 diatas, telah diketahui bahwa 80,18% siswa
terlibat aktif dalam pembelajaran dan termasuk dalam kategori baik, 85,34%
siswa tertarik mengikuti pembelajaran dan termasuk dalam kategori sangat
baik, serta 86,36% siswa memiliki sikap peduli lingkungan dan termasuk
dalam kategori sangat baik.

6. Hasil Refleksi dan Evaluasi Pembelajaran
a. Hasil Refleksi Siklus I
Proses pembelajaran yang dilakukan pada siklus I belum menunjukkan
kualitas proses yang baik. Pada siklus I ini, kegiatan penutup dengan mengajak
siswa untuk membuat kesimpulan terhadap proses pembelajaran tidak
terlaksana karena waktu tidak mencukupi. Guru pelaksana tindakan belum
melakukan pengaturan waktu secara efektif dan efisien, serta belum
memfokuskan siswa pada kegiatan praktikum yang dilakukan.
Pembelajaran yang dilakukan pada siklus I ini belum mencapai target
yang diharapkan. Kecerdasan naturalis pada siswa masih rendah. Target
penelitian untuk sekurang-kurangnya 80% siswa memperoleh nilai ≥ 75 belum
terpenuhi. Kemampuan berpikir siswa dalam mengemukakan konsep
perusakan dan pelestarian lingkungan hanya ditunjukkan oleh 9 (sembilan)
siswa dengan hasil yang berada pada kategori cukup. Upaya yang perlu
dilakukan di siklus II adalah melakukan pengaturan waktu secara efektif dan
efisien agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik, serta mengajak
siswa untuk lebih aktif dan antusias.
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b. Hasil Refleksi Siklus II
Pembelajaran pada siklus II lebih memiliki kualitas yang baik
dibandingkan dengan pembelajaran pada siklus I. Pada pembelajaran siklus II,
guru pelaksana tindakan telah melakukan pengaturan waktu pembelajaran yang
memungkinkan seluruh kegiatan pembelajaran dapat tercapai. Kegiatan
pembelajaran lebih bervariasi dan lebih bermakna. Siswa diajak untuk
melakukan kegiatan pelestarian lingkungan dengan menanam pohon.
Hasil evaluasi yang diperoleh dalam pembelajaran siklus II ini lebih
meningkat jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada pembelajaran
siklus I. Kecerdasan naturalis yang dilihat dari kemampuan berpikir siswa pada
aspek kognitif mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil pada siklus
sebelumnya dan telah mencapai target penelitian untuk sekurang-kurangnya
80% siswa mendapat nilai akhir ≥ 75. Lebih dari sepertiga jumlah siswa yaitu
11 siswa telah mengemukakan konsep dengan kategori baik. Siswa juga
melakukan aktivitas psikomotor yang sangat tinggi sehingga siswa memiliki
sejumlah ketrampilan proses, seperti melakukan percobaan sesuai prosedur,
menggunakan alat, mengukur/menghitung objek, mengamati objek, serta
mengkomunikasikan hasil. Siswa memiliki respon yang positif seperti aktif,
tertarik, serta peduli lingkungan.
Data evaluasi pembelajaran yang dihimpun dari siswa dalam hal
peningkatan kecerdasan naturalis, didukung dengan data hasil wawancara yang
dilakukan bersama guru bidang studi. Data hasil wawancara dengan guru dapat
dilihat pada Lampiran 30.
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B.

Pembahasan
Berdasarkan hasil diketahui bahwa pembelajaran biologi pada materi

Perubahan dan Pencemaran Lingkungan yang dilakukan dengan menerapkan
metode pembelajaran Praktikum pada siswa kelas X.5 SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta telah memberikan pengaruh yang lebih baik dari pembelajaran
sebelum memanfaatkan metode Praktikum dalam hal meningkatkan kecerdasan
naturalis siswa. Peningkatan kecerdasan naturalis ini dapat dilihat dari 3 (tiga)
aspek yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif.
1. Peningkatan Kecerdasan Naturalis Aspek Kognitif
Kecerdasan naturalis dengan indikator menjelaskan keterkaitan antara
kegiatan manusia dengan masalah perusakan dan pelestarian lingkungan telah
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Jika dibandingkan dengan
hasil belajar yang dicapai siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
tahun ajaran 2010-2011, juga menunjukkan adanya peningkatan.
Berikut adalah perbandingan nilai akhir yang diperoleh siswa pada
indikator menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah
perusakan dan pelestarian lingkungan antara siswa kelas X SMA Pangudi
Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2010-2011 dengan siswa kelas X SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2011-2012.
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Tabel 5.2 Perbandingan Nilai Akhir Kecerdasan Naturalis Siswa Untuk
Menjelaskan Keterkaitan Antara Kegiatan Manusia Dengan Masalah
Perusakan dan Pelestarian Lingkungan

95
40

Nilai
Akhir
Siklus I
89
67

Nilai
Akhir
Siklus II
92
68

17 siswa

12 siswa

20 siswa

24 siswa

11 siswa

17 siswa

9 siswa

5 siswa

67,04
60,71%

70,35
41,38%

78,59
68,97%

81,62
82,76%

Jenis Data yang
Diamati

Data Kemampuan
Tahun 2010-2011

Kemampuan
Awal Siswa

Nilai tertinggi
Nilai terendah
Jumlah siswa yang
tuntas belajar (≥75)
Jumlah siswa yang
belum tuntas belajar
(<75)
Rata-rata Nilai
Ketuntasan Klasikal

93
30

Pada tabel 5.2 diatas, diketahui bahwa metode ceramah yang diterapkan
oleh guru pada siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun ajaran
2010-2011 telah memberikan hasil nilai yang rendah. Ketuntasan belajar pada
indikator menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah
perusakan dan pelestarian lingkungan hanya dicapai oleh 17 siswa (60,71%).
Rata-rata nilai hanya didapatkan sebesar 67,04.
Sedangkan, pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan metode
Praktikum pada siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta tahun 20112012 menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan naturalis dari siklus I ke
siklus II. Peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah siswa yang
tuntas dalam belajar serta meningkatnya rata-rata nilai yang dicapai siswa pada
dua siklus pembelajaran tersebut.
Nilai kemampuan awal siswa masih rendah. Nilai tersebut digunakan
sebagai dasar dalam pelaksanaan tindakan terutama penekanan-penekanan
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pada konsep yang belum diketahui siswa. Pada siklus I rata-rata nilai yang
dicapai siswa telah meningkat, namun belum memenuhi target yang
diharapkan. Pada siklus I ini, nilai siswa masih rendah karena prosedur kerja
yang dilakukan oleh siswa selama praktikum kurang mengukur hasil yang
sesungguhnya serta topik praktikum yang dipilih kurang dekat dengan
lingkungan siswa sehari-hari. Hal ini menyebabkan konsep-konsep yang
diperoleh berdasarkan hasil pengamatan masih sulit dipahami siswa.
Pada siklus II terjadi peningkatan rata-rata nilai. Rata-rata nilai
diperoleh sebesar 81,62 dengan ketuntasan belajar sebesar 82,76%. Nilai yang
dihasilkan tersebut telah memenuhi target yang diharapkan. Peningkatan ratarata nilai dan ketuntasan belajar yang dicapai pada siklus II ini dipengaruhi
oleh adanya modifikasi tindakan pada praktikum yang dilakukan. Pada siklus
II, siswa melakukan kerja dengan rancangan alat yang sama dan melakukan 2
(dua) macam pengukuran. Modifikasi tindakan ini ternyata telah berpengaruh
pada pemahaman siswa karena siswa dapat membandingkan hasil pengamatan
secara lebih jelas dan konsep yang didapatkan semakin jelas sehingga
kecerdasan naturalis mereka meningkat.
Metode Praktikum yang diterapkan dalam pembelajaran ini telah
memberikan pengaruh yang lebih baik sehingga kecerdasan naturalis siswa
juga meningkat. Rancangan kerja yang dilakukan dalam kegiatan praktikum
telah membantu siswa dalam menemukan konsep sains sehingga tingkat
kognitif mereka dapat meningkat pada level kognitif yang lebih tinggi.
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Gagasan tersebut diperjelas dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Jonathan dan Justin (2010:132), kegiatan praktikum dalam sains dapat
membawa siswa pada kejadian alam serta dapat mengembangkan pemahaman
mereka dengan membangun pengetahuan secara lebih mantap. Rustaman
(2002:7) menambahkan bahwa kegiatan praktikum dapat memberikan
kontribusi dalam peningkatan pemahaman,

kecerdasan dan perluasan

pengetahuan siswa terutama pada fakta, konsep, prinsip, serta teori.
Melalui kegiatan praktikum yang disertai dengan pembuatan laporan
praktikum, siswa telah dibantu untuk memformulasikan konsep-konsep yang
diperoleh, menjelaskannya, membangun kesimpulan dari data yang didapatkan
sehingga pemahaman mereka meningkat. Gagasan ini didukung oleh Jonathan
dan Justin (2010:151-152), melalui laporan hasil pengamatan, siswa mendapat
kesempatan untuk memformulasikan gagasan mereka tentang konsep yang
diperoleh untuk selanjutnya disintesis menjadi teori-teori yang lebih kompleks,
siswa

lebih

memiliki

keberanian

untuk

menjelaskan

tentang

hasil

penemuannya, membangun kesimpulan dari data yang didapatkan dan
mengembangkan pemahaman mereka tentang mekanisme dari fenomena yang
sedang mereka selidiki.
Kecerdasan naturalis siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
selain ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam menjelaskan keterkaitan
antara kegiatan manusia dengan masalah perusakan dan pelestarian lingkungan
juga ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan konsep
perusakan dan pelestarian lingkungan.
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Berikut ini adalah perbandingan hasil observasi kemampuan siswa
dalam mengkomunikasikan konsep perusakan dan pelestarian lingkungan yang
ditunjukkan oleh siswa selama pembelajaran.
Tabel 5.3 Perbandingan Hasil Observasi Kemampuan Siswa Dalam
Mengkomunikasikan Konsep Perusakan dan Pelestarian Lingkungan
Indikator

Jenis Data yang Diamati

Jumlah
siswa
yang
mengemukakan konsep
Nilai Tertinggi
Mengkomunikasikan
Nilai Terendah
konsep perusakan dan Rata-rata Nilai
pemeliharaan
Kategori Nilai
lingkungan.
(Kemampuan mengemukakan
konsep, menjelaskan konsep,
mengkaitkan konsep dengan
kehidupan sehari-hari)

Hasil
Siklus I

Hasil
Siklus II

9 siswa

11 siswa

83,33
50
65,74

100
41,67
74,24

Cukup
baik

Baik

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas telah menunjukkan adanya peningkatan
nilai kemampuan siswa dalam mengemukakan konsep pada siklus II. Pada
pembelajaran siklus I kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan konsep
ditunjukkan oleh 9 (sembilan) siswa dan berada pada kategori cukup baik.
Sedangkan, pada siklus II meningkat menjadi 11 (sebelas) siswa dengan
kategori baik.
Pada siklus II, siswa dapat mengkomunikasikan konsep dengan baik
karena kegiatan praktikum yang dilakukan pada siklus II yaitu Dampak
Pencemaran Udara merupakan topik yang dekat dengan pengalaman siswa
sehari-hari sehingga siswa dapat memahami konsep dengan lebih baik
kemudian mengkomunikasikannya dengan baik pula.
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Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh tersebut, pembelajaran yang
dilakukan pada siklus II memiliki dinamika yang baik dalam mengaktifkan
siswa untuk berpikir dan mengkomunikasikan hasil pemikirannya, ditunjukkan
dengan 11 (sebelas) siswa mengkomunikasikan konsep dengan kategori baik.
Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Armstrong (2005:15) bahwa
dinamika pembelajaran yang baik terjadi jika lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah
siswa dalam satu kelas yang terlibat aktif untuk berpikir dan mengemukakan
gagasannya.
Konsep pelestarian lingkungan juga ditunjukkan oleh siswa berdasarkan
laporan praktikum yang telah dikumpulkan. Pada praktikum siklus I dengan
topik Dampak Kerusakan Hutan, siswa mengemukakan bahwa untuk
melakukan pelestarian lingkungan perlu dilakukan upaya-upaya seperti tidak
menebangi pohon sembarangan, menanam pohon atau reboisasi, tebang pilih
kemudian melakukan reboisasi, serta memiliki sikap sadar akan bahaya yang
ditimbulkan (lihat Tabel 4.7 halaman 74).
Pada praktikum siklus II dengan topik Dampak Pencemaran Udara,
siswa mengemukakan bahwa untuk melakukan pelestarian lingkungan perlu
dilakukan

upaya-upaya

seperti

menanam

pohon

untuk

mengurangi

karbondioksida di lingkungan, mengurangi aktivitas yang menimbulkan polusi
karbondioksida, menggunakan alat dan bahan yang ramah lingkungan, tidak
membakar semua jenis sampah, mengurangi pembakaran, mendaur ulang
sampah,

menggunakan

bahan

bakar

yang

ramah

membiasakan perilaku positif (lihat Tabel 4.8 halaman 75).

lingkungan,

serta
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Konsep pelestarian lingkungan yang dikemukakan oleh siswa tersebut
menunjukkan adanya kemampuan siswa dalam memberikan solusi dari
masalah lingkungan yang dihadirkan dalam pembelajaran sehingga kecerdasan
naturalis siswa dapat meningkat. Gagasan ini diperkuat dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Armstrong (2009:48) bahwa kecerdasan naturalis dalam
siswa akan semakin berkembang ketika siswa mampu melihat dan menemukan
berbagai masalah yang muncul dalam lingkungannya kemudian secara kreatif
dapat memikirkan cara terbaik untuk menjaga alam dari berbagai kerusakan.
Dengan konsep pelestarian lingkungan yang ditunjukkan oleh siswa
tersebut, siswa telah menyadari adanya masalah dan siswa juga menyadari
solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Ketika siswa
menyadari adanya masalah dan telah mengetahui solusi terbaik yang dapat
dilakukan, maka proses pembelajaran telah mengintegrasikan adanya
kecerdasan dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diterapkan oleh siswa
dimasa mendatang.
Pembelajaran

yang

baik

harus

mendorong

siswa

untuk

bertanggungjawab atas situasi hidup yang sedang dihadapi dan dapat menjadi
sarana untuk mengembangkan hidup siswa dengan mengajak mereka melihat
realitas yang terjadi di lingkungan hidupnya. Gagasan ini diperkuat oleh
Rogers dalam Patterson (1977:23), pembelajaran harus mampu menunjukkan
kepada siswa agar siswa merasa lebih nyata, menunjukkan adanya keterkaitan,
menunjukkan masalah yang bermakna dan menghadirkan isu-isu seputar
kehidupannya yang harus mereka pecahkan. Dalam belajar, siswa perlu diajak
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untuk menghubungkan topik yang dipelajari dengan hal-hal yang berkaitan
dengan kehidupan pribadi mereka sehingga siswa menjadi peka akan
kompleksitas dan kenyataan pada topik yang sedang mereka pelajari itu.
Data-data yang menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan naturalis
pada aspek kognitif siswa tersebut, diperkuat dengan hasil wawancara. Guru
menyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan telah meningkatkan
kecerdasan naturalis pada aspek kognitif siswa, yaitu pembelajaran telah
mengembangkan

kemampuan

berpikir

siswa

terhadap

permasalahan

lingkungan, siswa terlibat dalam berpendapat dan menjawab pertanyaan
seputar permasalahan lingkungan, siswa belajar tentang banjir, siswa juga
belajar tentang erosi (lihat hasil analisis data wawancara pada Lampiran 30).

2. Peningkatan Kecerdasan Naturalis Aspek Psikomotor
Pembelajaran yang dilakukan dengan metode Praktikum lebih
kompleks dan banyak menuntut aktivitas berpikir, bahkan menuntut sejumlah
aktivitas fisik dengan ketrampilan proses. Kegiatan belajar menjadi lebih aktif
karena sejumlah proses mental yang dilakukan siswa dalam membentuk
kecerdasannya. Oleh karena itu, pembelajaran melalui pendekatan inkuiri
dengan metode Praktikum dianggap sebagai salah satu pembelajaran yang tepat
untuk mengembangkan kecerdasan naturalis siswa karena dapat meningkatkan
ketrampilan siswa dalam melakukan proses ilmiah.
Aktivitas motorik siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah
melakukan kerja sesuai prosedur, menggunakan alat, mengukur ataupun
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menghitung objek, mengamati objek, serta mengkomunikasikan hasil.
Aktivitas-aktivitas motorik tersebut dapat membekali siswa pada ketrampilan
proses atau ketrampilan dasar ilmiah.
Berikut ini adalah perbandingan hasil observasi aktivitas psikomotor
yang dilakukan siswa disetiap siklus pembelajaran.
Tabel 5.4 Perbandingan Aktivitas Psikomotor Siswa Disetiap Siklus Pembelajaran
Siklus I
No

Aktivitas yang diamati

1
2

Melakukan prosedur kerja
Menggunakan alat
Mengukur/menghitung
objek
Mengamati objek
Mengkomunikasikan hasil

3
4
5

Nilai

83,3
70,8

Ratarata
Nilai

Kategori
Nilai

76,7

Tinggi

Nilai

79,2
79,2

70,8

95,8

79,2
79,2

91,7
91,7

Siklus II
RataKategori
rata
Nilai
Nilai
87,5
Sangat
tinggi

Dalam hasil belajar siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
tahun ajaran 2010-2011 tidak menunjukkan adanya data nilai aktivitas siswa
pada aspek psikomotor. Pembelajaran yang dilakukan dengan metode ceramah
hanya mengajak siswa mendengarkan, memahami dan menerima materi tanpa
mengajak siswa belajar dengan melakukan aktivitas untuk membentuk konsep.
Akibatnya, siswa menjadi kurang proaktif dalam mengikuti pembelajaran.
Dalam metode ceramah, siswa akan menunjukkan aktivitas dan merespon guru
ketika guru memberikan pertanyaan dan menunjuk salah satu siswa untuk
menjawab.
Pembelajaran dengan metode Praktikum pada siklus I telah membekali
siswa pada ketrampilan proses dengan kategori aktivitas yang tinggi. Meskipun
demikian, kegiatan praktikum yang dilakukan pada siklus I ini belum menarik
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perhatian siswa untuk terlibat melakukan kerja. Kegiatan praktikum pada siklus
I kurang melibatkan partisipasi siswa dalam bekerja karena rancangan kerja
masih sederhana dan setiap kelompok hanya melakukan 1 (satu) macam
pengukuran.
Pada siklus II, aktivitas psikomotor siswa telah meningkat dengan
kategori sangat tinggi. Kegiatan praktikum pada siklus II telah melibatkan
siswa dalam menyiapkan alat dan bahan serta memungkinkan seluruh siswa
untuk bekerja karena terdapat 2 (dua) macam kegiatan pengamatan dan
pengukuran yang berbeda. Kegiatan pengasapan pada objek percobaan
(jangkrik) dilakukan dengan waktu yang berbeda sehingga siswa dapat
mengukur/menghitung objek, mengamati objek, dan mengkomunikasikan hasil
secara maksimal.
Namun, ketrampilan siswa dalam menggunakan alat pada praktikum
siklus II ini berada pada nilai yang paling rendah. Hal ini disebabkan karena
terjadi kesalahan-kesalahan penggunaan alat yang dilakukan oleh siswa
terutama saat melakukan pengasapan, misalnya kesalahan dalam penggunaan
plastik sehingga menjadi lengket.
Metode Praktikum yang menekankan adanya ketrampilan ilmiah dapat
meningkatkan proses mental siswa dalam mengasimilasi sebuah konsep
ataupun prinsip sehingga kecerdasan dapat meningkat. Seperti yang telah
diungkapkan oleh Rustaman (2002:7), kegiatan praktikum yang dilakukan
dengan menekankan ketrampilan motorik seperti mengobservasi, menghitung,
mengukur, mengamati hasil, serta ketrampilan-ketrampilan lain dapat
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meningkatkan pemahaman siswa dalam menemukan ataupun membuktikan
konsep yang dapat digunakan untuk membentuk teori ataupun prinsip yang
kompleks. Gagasan tersebut juga diperkuat oleh Mariana (2007:15) dengan
mengemukakan bahwa aktivitas belajar yang mengajak siswa melakukan
eksplorasi dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam menemukan sendiri
gejala atau fenomena alam yang terjadi dan memberikan kesempatan kepada
mereka untuk mengembangkan pemahaman ataupun mengubah pemahaman
yang tidak benar.
Peningkatan aktivitas psikomotor siswa ini juga didukung dengan hasil
wawancara yang dilakukan dengan guru. Guru menyatakan bahwa kegiatan
praktikum yang telah dilakukan mampu mengolah psikomotorik siswa karena
siswa praktek dan melakukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan belajarnya
(lihat hasil analisis data wawancara pada Lampiran 30).

3. Peningkatan Kecerdasan Naturalis Aspek Afektif
Dalam penelitian ini sikap siswa dalam belajar dilihat dari seberapa
besar respon positif yang ditunjukkan siswa yaitu adanya keterlibatan aktif
siswa, ketertarikan siswa. Sedangkan, perilaku siswa di lingkungan belajarnya
dilihat dari seberapa besar kepedulian siswa terhadap lingkungannya.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam Tabel 5.1 halaman 77), telah
terlihat bahwa 80,18% siswa memiliki sikap aktif dengan kategori baik,
85,34% siswa tertarik mengikuti pembelajaran dengan kategori sangat baik,
dan 86,38% siswa memiliki sikap peduli lingkungan dengan kategori sangat
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baik. Data ini didukung oleh data yang dihasilkan dari wawancara dengan
guru. Guru menyatakan bahwa dengan menerapkan metode Praktikum, siswa
menjadi tertarik dan senang, kegiatan praktikum yang dilakukan dapat
menanamkan sikap positif (kerjasama, jujur, peduli lingkungan), siswa dapat
melestarikan lingkungan, siswa antusias dan serius saat menanam (lihat hasil
analisis data wawancara pada Lampiran 30).
Jika dibandingkan dengan respon yang ditunjukkan siswa kelas X SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta tahun ajaran 2010-2011 pada pembelajaran dengan
metode ceramah, respon yang ditunjukkan siswa melalui metode Praktikum ini
menunjukkan hasil yang lebih baik. Dalam pembelajaran dengan ceramah,
siswa tidak menunjukkan sikap proaktif terlebih menunjukkan sikap peduli
lingkungan.
Kegiatan belajar yang telah dilakukan dengan metode praktikum ini
telah membuat siswa menjadi aktif, tertarik, serta peduli terhadap lingkungan.
Dapat dikatakan bahwa, pembelajaran dengan metode Praktikum telah sesuai
dengan kebutuhan siswa. Gagasan ini didukung oleh Suparno (2003:83), jika
dalam pembelajaran siswa menjadi terlibat aktif dan tertarik, maka metode
pembelajaran yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan siswa.
Sikap aktif dan tertarik tersebut muncul karena kegiatan yang dilakukan
dalam praktikum lebih berorientasi pada siswa. Siswa dapat melakukan sendiri
aktivitas yang menunjang kebutuhan belajarnya. Selain itu rancangan kerja
yang dibuat dengan kreatif dan inovatif dapat membuat siswa menjadi tertarik
untuk terlibat dalam proses pembelajaran.
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Penerapan

metode

Praktikum

dalam

pembelajaran

ini

telah

memberikan variasi metode mengajar untuk meningkatkan kecerdasan
naturalis siswa. Metode tersebut juga dapat menjadi sarana dalam
menanamkan pembiasaan dan nilai-nilai ilmiah karena dalam kerjanya
terdapat langkah-langkah ilmiah yang dilakukan siswa. Kegiatan praktikum
dapat menjadi sarana untuk menanamkan konsep diri pada diri siswa.
Gagasan ini diperkuat oleh pendapat Amien (1998:5) bahwa kegiatan
praktikum dapat meningkatkan proses mental siswa dalam menemukan
konsep diri dan pembentukan sikap kritis, kreatif, serta peduli.
Kepedulian siswa terhadap masalah perusakan dan pemeliharaan
lingkungan telah ditunjukkan melalui kegiatan penanaman pohon. Siswa
menunjukkan adanya kesadaran ekologis untuk melestarikan lingkungan.
Kepedulian ini dapat terwujud karena selama pembelajaran, siswa dirangsang
dan didorong untuk meningkatkan kecerdasan naturalisnya.
Kecerdasan naturalis memiliki peranan penting bagi generasi muda
sekarang ini terutama mengajak mereka untuk menjaga alam dari berbagai
perusakan. Hal ini menjadi tantangan yang serius bagi dunia pendidikan
sekarang ini. Ditengah maraknya isu-isu global dan berbagai macam
permasalahan lingkungan yang terjadi, pembelajaran seharusnya tidak hanya
berhenti sampai pada teori-teori saja namun juga dapat mengajak siswa untuk
lebih peduli dan bertanggungjawab terhadap alam dan sesama.
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4. Faktor-faktor Pendukung Penerapan Metode Praktikum
Peningkatan kecerdasan naturalis pada siswa kelas X SMA Pangudi
Luhur Yogyakarta tahuan ajaran 2011-2012 didukung karena adanya metode
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kecerdasan siswa. Selain
karena metode pembelajaran yang sesuai, peningkatan kecerdasan naturalis
juga didukung oleh sumber belajar dan fasilitas belajar yang dimiliki oleh
SMA Pangudi Luhur Yogyakarta.
Metode Praktikum yang diterapkan lebih berorientasi kepada siswa
dan membekali siswa dengan pengalaman yang menuntut aktivitas berpikir
dan aktivitas fisik yang lebih kompleks. Melalui kegiatan praktikum yang
telah dilakukan, siswa mendapatkan ketrampilan proses ilmiah dan
meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam mengkaitkan hubungan
kegiatan manusia dengan masalah perusakan dan pemeliharaan lingkungan
sehingga kecerdasan naturalis siswa menjadi meningkat.
Keberhasilan

pembelajaran

dengan

metode

Praktikum

sangat

dipengaruhi oleh fasilitas yang dimiliki oleh sekolah terutama ketersediaan
ruang laboratorium beserta peralatan yang terdapat didalamnya. Dalam
pembelajaran ini, keberhasilan penerapan metode Praktikum didukung karena
adanya fasilitas yang dimiliki oleh SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, seperti
adanya ruang kegiatan dalam laboratorium yang memungkinkan siswa
melakukan kerja dengan baik, serta adanya peralatan laboratorium yang
cukup memadahi. Dari fasilitas dan peralatan yang dimiliki di ruang
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laboratorium ini, siswa memiliki akses yang lebih baik dalam melakukan
percobaan untuk meningkatkan kecerdasan naturalisnya.
Selain adanya fasilitas belajar yang memadahi, metode Praktikum
juga dipengaruhi oleh sumber belajar berupa lingkungan alam atau disebut
sebagai laboratorium alam. Laboratorium alam dapat digunakan sebagai
sumber belajar untuk meningkatkan kecerdasan naturalis siswa secara efektif.
Dalam pembelajaran ini, metode praktikum tidak dapat dilakukan di
laboratorium alam karena SMA Pangudi Luhur Yogyakarta belum memiliki
lingkungan atau halaman sekolah yang representatif untuk melangsungkan
pembelajaran dalam meningkatkan kecerdasan naturalis.
Langkah yang ditempuh adalah mengajak siswa untuk menghadirkan
objek-objek yang terdapat di lingkungan tempat tinggalnya sehingga siswa
masih memiliki akses yang baik untuk belajar meskipun didalam kelas.
Dalam pembelajaran yang dilakukan, keterlibatan siswa untuk membawa
objek-objek di lingkungan tempat tinggalnya ditunjukkan dengan upaya
pemanfaatan barang-barang bekas yang dapat mencemari lingkungannya.
Melalui objek-objek yang dibawa siswa untuk kegiatan praktikum, siswa
dapat memikirkan upaya terbaik untuk menjaga lingkungan dari kegiatan
pencemaran sehingga kecerdasan naturalisnya dapat meningkat.

5. Kendala Dalam Penerapan Metode Praktikum
Kendala yang ditemukan selama penerapan metode Praktikum dalam
penelitian ini ditemukan pada teknis yang dilakukan dan pengaturan waktu.
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Kendala-kendala ini ditemukan selama pembelajaran, namun dapat diatasi
dengan baik.
Teknik praktikum yang dilakukan pada siklus I kurang mengukur
hasil yang sesungguhnya. Siswa kurang memperhatikan prosedur yang ada
seperti posisi kemiringan bambu yang tidak seragam, serta cara menyiramkan
air kedalam bambu. Praktikum pada pembelajaran siklus II juga mengalami
kendala pada teknisnya. Ketika dilakukan pengasapan, plastik sebagai wadah
serangga yang diasapi menjadi lengket dan siswa tidak membawa cadangan
plastik. Kendala pada teknis ini dapat mempengaruhi hasil pada percobaan
yang dilakukan sehingga dapat mempengaruhi konsep yang didapatkan oleh
siswa. Cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah guru
pelaksaana tindakan memberikan penjelasan dan membimbing siswa pada
konsep yang perlu ditekankan.
Kendala terbesar dalam penerapan metode Praktikum adalah
pengaturan waktu. Pada penelitian ini, waktu pembelajaran yang dialokasikan
oleh guru hanya sebanyak 2 kali pertemuan (4JP). Kendala ini dapat diatasi
dengan cara melakukan pengaturan waktu pada setiap kegiatan yang
dilakukan. Selain itu, merancang prosedur kerja secara sederhana, mudah
dilakukan siswa dengan waktu yang singkat tanpa mengurangi konsep-konsep
yang perlu ditekankan dalam meningkatkan kecerdasan naturalis siswa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
penerapan metode Praktikum pada materi Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
dapat meningkatkan kecerdasan naturalis siswa kelas X SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta. Pada indikator menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia
dengan masalah perusakan dan pelestarian lingkungan, terjadi peningkatan ratarata nilai dari 67,04 dengan ketuntasan klasikal 60,71% menjadi 78,59 dengan
ketuntasan klasikal 72,41% dan selanjutnya meningkat menjadi 81,62 dengan
ketuntasan klasikal 82,76%. Pada indikator mengkomunikasikan konsep
perusakan dan pelestarian lingkungan, kemampuan siswa meningkat dari kategori
cukup baik menjadi baik. Aktivitas psikomotor yang dilakukan oleh siswa
meningkat dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi. Siswa menunjukkan respon
yang positif selama pembelajaran seperti aktif, tertarik, serta peduli lingkungan.

B. Saran
Berdasarkan hasil yang dicapai dalam penelitian ini, maka saran yang
perlu diperhatikan adalah :
1. Metode Praktikum sebaiknya dikembangkan kembali dengan melakukan
inovasi pada rancangan alat, bahan, serta cara kerja agar lebih meningkatkan
kecerdasan naturalis pada siswa.
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2. Perlu adanya upaya untuk menerapkan kembali metode Praktikum untuk
meningkatkan kecerdasan naturalis siswa melalui materi-materi lain yang
relevan atau memiliki permasalahan yang mirip dengan penelitian ini.
3. Guru bersama dengan sekolah sebaiknya mengupayakan sumber belajar dan
fasilitas belajar yang dapat mendukung penerapan metode Praktikum dalam
hal meningkatkan kecerdasan naturalis pada siswa.
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SILABUS
Mata Pelajaran
: Biologi
Kelas / Program
: X
Semester
: II (dua)
Sekolah
: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
Standar Kompetensi 4 : Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem.
Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

4.2
1. Perubahan
menjelaskan
Lingkungan
keterkaitan
antara kegiatan 2. Pencemaran
manusia dengan
Udara
masalah
perusakan dan
pelestarian
lingkungan

Penilaian
Karakter

Kegiatan Pembelajaran

Indikator

Aktif
1. Melakukan praktikum 1.
Tertarik
dampak
kerusakan
Peduli lingkungan
hutan.
2. Melakukan praktikum 2.
dampak pencemaran
udara.
3.
3. Berdiskusi
untuk
membahas
hasil
percobaan.
4.
4. Penanaman
pohon
5.
secara
berkelompok
sebagai
upaya
menanggulangi
6.
pencemaran udara.
Tugas
Mandiri
Terstruktur :
Pembuatan
laporan 7.
praktikum
secara
individu
8.

9.

Menyebutkan
contoh
kegiatan manusia yang
dapat
merusak
lingkungan.
Menganalisis sebab-sebab
terjadinya
perubahan
lingkungan.
Menilai
kegiatan
penebangan hutan dan
konsekuensinya terhadap
perubahan lingkungan.
Menyebutkan sumber gasgas pencemar udara.
Menganalisis
dampak
peningkatan kadar CO2 di
udara.
Menggambarkan upayaupaya yang dilakukan
untuk
mengurangi
pencemaran udara.
Menghubungkan
antara
kegiatan menanam pohon
dengan berkurangnya gas
CO2 di udara.
Mengkomunikasikan
konsep perusakan dan
pemeliharaan lingkungan
secara kritis.
Mengamati
hasil
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Jenis

Tekhnik

Tes tertulis

Tes

Penugasan
individu
dan
kelompok

Non tes

Bentuk
Instrumen
Soal
tes
(pilihan
ganda
dan
uraian)
Laporan
praktikum,
pengamatan
siswa.

Alokasi
Waktu
4 x 45’

Sumber/alat/bahan
Sumber :
1. Pratiwi, dkk. 2004.
Buku
Penuntun
Biologi
SMA
Untuk Kelas X.
Jakarta : Erlangga
2. Priadi
dan
Silaswati.
2007.
Sains
Biologi
SMA Kelas X.
Jakarta : Yudistira
3. Lingkungan
sekolah.
Alat :
Bambu
setengah
lingkaran,
gelas
ukur, beaker glass,
ember,
kantong
palstik transparan,
kaleng, korek, karet.
Bahan :
Air, tanah, tanaman,
jangkrik, sampah.
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Penilaian
Karakter

Kegiatan Pembelajaran

Indikator
percobaan.
10. Mengukur volume air dan
endapan
tanah
yang
terbentuk.
11. Menghitung
jumlah
jangkrik
yang
menunjukkan perubahan
setelah diasapi
12. Memiliki sikap tertarik,
aktif,
serta
peduli
lingkungan.
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Jenis

Tekhnik

Bentuk
Instrumen

Alokasi
Waktu

Sumber/alat/bahan
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus I

A. Identitas Sekolah
Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

: X

Semester / Tahun Ajaran : II (genap) / 2011-2012
Alokasi waktu
B. Standar Kompetensi

: 2 x 45 (2 JP / 1 pertemuan)
: 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem,
perubahan materi dan energi serta peranan manusia
dalam keseimbangan ekosistem.

C. Kompetensi Dasar

: 4.2 Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia
dengan masalah perusakan dan pelestarian lingkungan.

D. Indikator
Kognitif Produk
1. Menyebutkan contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan.
2. Menganalisis sebab-sebab terjadinya perubahan lingkungan.
3. Menilai kegiatan penebangan hutan dan konsekuensinya terhadap perubahan
lingkungan.
Kognitif Proses
Mengkomunikasikan konsep perusakan dan pemeliharaan lingkungan secara kritis.
Psikomotor
Mengukur volume air dan endapan tanah yang terbentuk selama praktikum.
Afektif
Memiliki sikap aktif, tertarik, serta peduli lingkungan.

E. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
1. Melalui praktikum, siswa dapat menyebutkan contoh kegiatan manusia yang dapat
merusak lingkungan dengan tepat.
2. Melalui praktikum, siswa dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya perubahan
lingkungan dengan tepat.
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3. Melalui praktikum, siswa dapat menilai kegiatan penebangan hutan dan
konsekuensinya terhadap perubahan lingkungan dengan tepat.
Kognitif Proses
Melaui tanya jawab, siswa mampu mengkomunikasikan konsep perusakan dan
pemeliharaan lingkungan secara kritis.
Psikomotor
Dengan melakukan praktikum, siswa dapat mengukur volume air dan endapan tanah
yang terbentuk.
Afektif
Selama mengikuti pembelajaran, siswa memiliki sikap aktif, tertarik, serta peduli
lingkungan.

F. Materi Pembelajaran
1. Perubahan Lingkungan
Perubahan lingkungan disebabkan karena komponen dalam ekosistem tidak
seimbang karena hilangnya beberapa komponen dalam ekosistem serta adanya gangguan
pada aliran energi dan daur materi.
Pada ekosistem yang seimbang semua populasi secara alamiah dibatasi oleh
populasi organisme lain sehingga tidak ada populasi yang tumbuh tanpa batas dan
mendominasi yang lain. Bila ada perubahan apapun, dengan sendirinya akan membentuk
keseimbangan
Perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia misalnya
melakukan penebangan hutan, membuang limbah industri dalam perairan, penerapan
intensifikasi pertanian yang mengganggu lingkungan, serta pembakaran hutan secara
sengaja. Kegiatan-kegiatan manusia tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan
lingkungan karena dapat mempengaruhi hingga mengubah komponen biotik dan abiotik
dalam lingkungan, mengganggu aliran energi yang mengakibatkan hilangnya atau
meledaknya populasi tertentu, serta rusaknya habitat organisme.
Penebangan hutan yang liar akan mengurangi fungsi hutan. Akibatnya daya
dukung hutan menjadi berkurang. Selain itu, penggundulan hutan dapat menyebabkan
terjadinya banjir dan erosi. Akibat lain adalah hilangnya habitat bagi beberapa organisme.
Kegiatan penebangan hutan harus dilakukan secara bijaksana dengan melakukan tebang
pilih berdasarkan kelayakan pohon.
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G. Kegiatan Pembelajaran
1 Kali Pertemuan : 2 x 45 menit (2 JP)
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan
1. Menyampaikan salam pembuka.
2. Memberikan pretes untuk mengetahui
kemampuan awal siswa.
3. Menyampaikan materi yang akan dibahas dan
rencana kegiatannya dalam praktikum.
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Mengajak siswa untuk menyebutkan sebabsebab yang menimbulkan terjadinya perubahan
lingkungan.
 Mengajak siswa menjelaskan contoh aktivitas
manusia yang dapat menyebabkan terjadinya
perubahan lingkungan.
Elaborasi
 Mengorganisasikan siswa dalam kelompok.
Terdapat 6 kelompok.
 Membagikan LKS untuk kegiatan praktikum.
 Menjelaskan prosedur kerja dalam praktikum.
 Selama siswa melakukan kegiatan praktikum,
guru mengajak siswa memahami prosedur
dalam melakukan praktikum tahap demi
tahap.
 Siswa menuliskan hasil pengamatannya di
LKS.
 Tiap
kelompok
menuliskan
hasil
pengamatannya
di
papan
tulis
dan
mensharingkan hasil pengamatannya kepada
kelompok lain.
Konfirmasi
 Membuat kesimpulan hasil diskusi.
Penutup
1. Membuat kesimpulan pembelajaran dengan
melibatkan siswa.
2. Melakukan refleksi pembelajaran dengan
melibatkan siswa.
3. Memberikan tugas pembuatan laporan
praktikum
dan
dikumpulkan
sebelum
pertemuan selanjutnya.
4. Memberikan
tes
untuk
mengetahui
ketercapaian indikator pembelajaran.
5. Menyampaikan
kepada
siswa
untuk
mempersiapkan alat dan bahan untuk
praktikum selanjutnya.

2.

3.

Alokasi
waktu
20 menit

10 menit

Karakter

Keterangan

Tertarik

Tatap Muka

Aktif

Praktikum

35 menit

Tertarik

Peduli
5 menit

lingkungan

20 menit

Aktif

Penugasan
Terstruktur
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H. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan adalah :
1. Praktikum
2. Tanya jawab
3. Diskusi kelompok
4. Penugasan terstruktur
I. Alat / Media /Bahan
Alat :
1. Bambu yang dipotong setengah bagian.
2. Gelas ukur 250 ml
3. Beaker glass 500 ml
Bahan :
1. Air
2. Tanah
3. Tanaman
J. Sumber Belajar
1. Pratiwi, dkk. 2004. Buku Penuntun Biologi SMA Untuk Kelas X. Jakarta : Erlangga.
2. Priadi dan Silawati. 2007. Biologi SMA Kelas X. Jakarta : Yudistira.
3. Lingkungan sekolah.
K. Penilaian
1. Jenis Penilaian
a. Tes
: tes tertulis
b. Non tes : observasi, laporan praktikum
2. Bentuk Instrumen
a. Soal pilihan ganda dan uraian
b. Lembar observasi siswa
c. Rubrik penilain laporan praktikum
Yogyakarta, Mei 2012
Dosen Pembimbing,

Guru Mata Pelajaran,

Drs. A. Tri Priantoro, M.For.Sc.

Anastasia Ratna D.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus II
A. Identitas Sekolah
Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

: X

Semester / Tahun Ajaran

: II (genap) / 2011-2012

Alokasi waktu

: 2 x 45 (2 JP / 1 pertemuan)

B. Standar Kompetensi

: 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem,
perubahan materi dan energi serta peranan manusia
dalam keseimbangan ekosistem.

C. Kompetensi Dasar

: 4.2 Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia
dengan masalah perusakan dan pelestarian lingkungan.

D. Indikator
Kognitif Produk
1. Menyebutkan sumber gas-gas pencemar udara.
2. Menganalisis dampak peningkatan kadar CO2 di udara.
3. Menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara.
4. Menghubungkan antara kegiatan menanam pohon dengan berkurangnya gas CO2 di
udara.
Kognitif Proses
Mengkomunikasikan konsep perusakan dan pemeliharaan lingkungan secara kritis.
Psikomotor
Menghitung jumlah jangkrik yang menunjukkan perubahan setelah diasapi.
Afektif
Memiliki sikap aktif, tertarik, serta peduli lingkungan.
E. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
1.

Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan menyebutkan sumber gas-gas
pencemar udara dengan tepat.

2.

Melalui praktikum pencemaran udara, siswa dapat menganalisis dampak peningkatan
kadar CO2 di udara dengan tepat.

3.

Melalui praktikum pencemaran udara, siswa dapat menggambarkan upaya-upaya
yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara dengan tepat.
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4.

Melalui praktikum pencemaran udara dan kegiatan menanam pohon, siswa dapat
menghubungkan antara kegiatan menanam pohon dengan berkurangnya gas CO2 di
udara dengan tepat.

Kognitif Proses
Melaui tanya jawab, siswa mampu mengkomunikasikan konsep perusakan dan
pemeliharaan lingkungan secara kritis.
Psikomotor
Melalui praktikum, siswa dapat menghitung jumlah jangkrik yang menunjukkan
perbedaan setelah diasapi.
Afektif
Selama mengikuti pembelajaran, siswa memiliki sikap aktif, tertarik, serta peduli
lingkungan.
F. Materi Pembelajaran
1. Pencemaran Udara
Pencemaran udara disebabkan kerana gas-gas yang terakumulasi di udara
sehingga mengganggu organisme didalamnya, seperti gas H2S yang dihasilkan dari
letusan gunung berapi, gas CFC yang dihasilkan dari perusakan lemari pendingin, gas CO
yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dan beracun jika berikatan dengan
hemoglobin darah, gas CO2 yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran misalnya
pembakaran sampah, pembakaran kendaraan bermotor.
Peningkatan CO2 di udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan makhluk
hidup, gangguan fisiologis tanaman, serta terjadinya efek rumah kaca. Akumulasi CO2 di
atmosfer akan menyebabkan pemanasan global karena suhu bumi terus naik. Jika terjadi
pemanasan global, keseimbangan lingkungan akan terganggu dan kualitas lingkungan
akan memperlihatkan grafik yang menurun.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara adalah,
tidak mengumpulkan sampah di tanah, mengurangi penggunaan kendaran bermotor,
menggunakan bahan bakar mesin yang ramah lingkungan, menggunakan pupuk yang
ramah lingkungan dan bio degradable, tidak melakukan pembakaran hutan untuk
membuka lahan, melakukan penanaman pohon untuk mengurangi karbondioksida (CO2)
dan meningkatkan oksigen (O2) yang diperlukan makhluk hidup. Semakin banyak
menanam pohon, maka kualitas udara akan semakin baik karena CO2 berkurang dan
tergantikan oleh oksigen (O2).
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G. Kegiatan Pembelajaran
1 Kali Pertemuan : 2 x 45 menit (2 JP)
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan
 Menyampaikan salam pembuka
 Menyampaikan materi yang akan
dibahas dan rencana kegiatan praktikum
 Menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Mengajak siswa menyebutkan sumber
gas-gas pencemar udara
Elaborasi
 Mengorganisasikan
siswa
untuk
melakukan praktikum pencemaran udara
secara berkelompok.
 Setiap kelompok melakukan jenis
kegiatan yang sama.
 Membagikan LKS untuk kegiatan
praktikum.
 Selama siswa melakukan kegiatan
praktikum, guru mengajak siswa
memahami prosedur dalam melakukan
praktikum tahap demi tahap.
 Siswa menuliskan hasil percobaan dalam
LKS.
 Mengajak siswa untuk mendiskusikan
hasil pengamatan.
 Mengajak siswa mempresentasikan hasil
percobaan.
 Mengajak siswa untuk melakukan
penanaman pohon dalam pot.
Konfirmasi
 Menghubungkan kegiatan menanam
pohon
dengan
berkurangnya
karbondioksida di udara.
Penutup
1. Membuat kesimpulan pembelajaran
dengan melibatkan siswa.
2. Melakukan refleksi pembelajaran dengan
melibatkan siswa.
3.
Memberikan tugas mandiri untuk
membuat laporan praktikum dan
dikumpulkan
sebelum
pertemuan
selanjutnya.
4. Memberikan post tes untuk mengetahui
ketercapaian indikator.

2.

3.

Alokasi
waktu
5 menit

Karakter

Keterangan

Tatap Muka
Tertarik

5 menit

55 menit
Aktif
Praktikum

Peduli
lingkungan

Tertarik
Penugasan
25 menit

Terstruktur

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109

H. Metode
Metode pembelajaran yang digunakan adalah :
1. Praktikum.
2. Tanya jawab.
3. Diskusi kelompok.
4. Penugasan terstruktur.
I. Alat dan Bahan
Alat :
1. Kantong plastik transparan masing-masing kelompok 2 buah (plastik A, plastik B).
2. 1 buah kantong plastik transparan untuk kontrol (plastik C)
3. Kaleng bekas
4. Korek api
5. Karet
Bahan :
1. Jangkrik
2. Sampah-sampah (kertas, plastik)
J. Sumber Belajar
1. Pratiwi, dkk. 2004. Buku Penuntun Biologi SMA Untuk Kelas X. Jakarta : Erlangga
2. Priadi dan Silawati. 2007. Biologi SMA Kelas X. Jakarta : Yudistira.
3. Lingkungan sekolah
K. Penilaian
1. Jenis Penilaian
a. Tes
: tes tertulis
b. Non tes : observasi, laporan praktikum
2. Bentuk Instrumen
a. Soal pilihan ganda dan uraian
b. Lembar observasi siswa
c. Rubrik penilain laporan praktikum

Dosen Pembimbing,

Yogyakarta, Mei 2012
Guru Mata Pelajaran,

Drs. A. Tri Priantoro, M.For.Sc.

Anastasia Ratna D.
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LEMBAR KEGIATAN SISWA I
“ Dampak Kerusakan Hutan”

A. Judul : Dampak Kerusakan Hutan
B. Tujuan
Menjelaskan dampak kerusakan hutan bagi lingkungan
C. Metode
Praktikum terbimbing (discovery)
D. Alat dan Bahan
Alat :
1. Bambu yang dipotong setengah bagian dan telah ditanami tanaman.
2. Gelas ukur 250 ml
3. Beaker glass 500 ml
4. Corong
Bahan :
1. Air
2. Tanaman
E. Cara Kerja
1. Letakkan bambu yang telah ditanami tanaman dengan posisi agak miring (kemiringan
+ 200).
2. Di ujung bawah bambu, letakkan gelas ukur 250 ml.
3. Letakkan corong pada ujung gelas ukur.
4. Isi beaker glass 500 ml dengan air. Kemudian, siramlah bambu tersebut dengan
volume air yang sama sebanyak 700 ml secara perlahan. Usahakan air tidak tumpah
keluar bambu.
5. Tampunglah air siraman masing-masing bambu dengan menggunakan gelas ukur yang
telah diberi corong.
6. Diamkan gelas ukur sebentar agar air dan tanah dapat diamati.
7. Amati dan hitunglah volume air yang terbentuk pada gelas ukur.
8. Amati dan hitung pula volume endapan tanah yang terbentuk pada gelas ukur.
9. Masukkan hasil pengamatan kelompokmu pada tabel dibawah ini.
10. Lengkapi tabel ini dengan hasil pengamatan dari kelompok lain.
11. Jawablah pertanyaan yang ada pada nomor G.
12. Laporkan hasil pengamatan kelompokmu dalam bentuk laporan praktikum. Laporan
praktikum dikerjakan secara individu dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya
Sabtu, 19 Mei 2012.
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F. Hasil Pengamatan
No

1
2
3
4
5
6

Bambu

Volume air yang

Volume endapan

Kondisi dalam bambu yang

terbentuk (ml)

tanah yang

teramati selama

terbentuk (ml)

penyiraman air

A (ditanami 6 buah
tanaman)
B (ditanami 5 buah
tanaman)
C (ditanami 4 buah
tanaman)
D (ditanami 2 buah
tanaman)
E (ditanami 1 buah
tanaman)
F (tidak ditanami
tanaman)

G. Pertanyaan Diskusi
1. Pada bambu mana dihasilkan volume air dan volume endapan tanah paling banyak?
Jawab ..............................................................................................................................
2. Pada bambu mana dihasilkan volume air dan volume endapan tanah paling sedikit?
Jawab .................................................................................................................................
3. Apa perbedaan antara kondisi bambu A (paling banyak tanaman) dengan bambu F
(tanpa tanaman) ketika air disiramkan kedalam bambu tersebut? Jelaskan!
Jawab .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Jika diumpamakan bahwa keenam bambu tersebut adalah hutan, air yang disiramkan
diumpamakan sebagai hujan, kondisi hutan seperti apakah yang tidak mampu untuk
menampung air dan menjaga kualitas tanah sehingga mengalami erosi dan banjir?
Mengapa terjadi demikian?
Jawab .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Jika pohon-pohon di hutan banyak ditebangi hingga tidak ada lagi pohon yang tumbuh,
apa dampak yang akan ditimbulkan? Berikan 4 dampak yang ditimbulkan!
Jawab .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
H. Kesimpulan
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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LEMBAR KEGIATAN SISWA II
“ Pencemaran Udara”

A. Judul
: Analisis Masalah Pencemaran Udara
B. Tujuan
Menganalisis dampak pencemaran udara bagi makhluk hidup
C. Metode
Praktikum terbimbing
D. Alat dan Bahan
Alat :
1. Kantong plastik transparan masing-masing kelompok 2 buah (plastik A, plastik B).
2. 1 buah kantong plastik transparan untuk kontrol (plastik C)
3. Kaleng bekas
4. Korek api
5. Karet
Bahan :
1. Jangkrik tiap plastik 4 ekor
2. Koran bekas
E. Cara Kerja
1. Beri nama untuk tiap plastik dengan kode A dan B untuk membedakan.
2. Masukkan sampah koran bekas dalam kaleng.
3. Bakarlah dengan korek api sampah koran dalam kaleng. Tunggu hingga keluar asap.
4. Masukkan jangkrik dalam plastik.
5. Dalam keadaaan banyak asap, ikatlah plastik berisi jangkrik dengan kaleng
menggunakan karet untuk diasapi.
6. Lama pengasapan adalah :
- Plastik A selama 10 menit.
- Plastik B selama 20 menit.
- Plastik C tidak diasapi.
7. Amati apa yang terjadi pada masing-masing plastik transparan tersebut.
8. Masukkan hasil pengamatanmu pada tabel dibawah ini.
9. Diskusikan dan simpulkan hasil percobaanmu.
F. Hasil Pengamatan
No

Jenis Plastik

1

Plastik A
(diasapi 10 menit)

2

Plastik B
(diasapi 20 menit)

3.

Plastik C
(tidak diasapi)

Jumlah jangkrik sebelum
diasapai
Sehat
Lemas Mati

Jumlah jangkrik setelah
diasapi
Sehat Lemas
Mati

Keterangan
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G. Pertanyaan
1. Bagaimana kondisi jangkrik sebelum diasapi?
Jawab :...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. Bagaimana kondisi jangkrik setelah diasapi?
Jawab : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. Bagaimana dengan kondisi jangkrik yang diasapi selama 20 menit? Apakah lamanya
pengasapan mempengaruhi kondisi kesehatan jangkrik?
Jawab : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
4. Gas apa yang dihasilkan dari pembakaran sampah tersebut? Apa pengaruhnya?
Jawab : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
5. Jika setiap hari dilakukan pembakaran sampah dan menghasilkan gas tersebut
bagaimana pendapatmu jika setiap hari manusia berada pada lingkungan itu?
Jawab : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
6. Menuru kelompokmu, usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi
pencemaran udara?
Jawab : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

H. Kesimpulan
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KISI-KISI SOAL PENELITIAN
(Soal Pretest)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Jumlah Soal
Bentuk soal
Kompetensi Dasar

Indikator

4.2
Menjelaskan 1. Menyebutkan
contoh
keterkaitan antara
kegiatan manusia yang
kegiatan manusia
dapat
merusak
dengan
masalah
lingkungan.
perusakan
dan 2. Menganalisis
sebabpelestarian
sebab
terjadinya
lingkungan.
perubahan lingkungan.
3. Menilai
kegiatan
penebangan hutan dan
konsekuensinya terhadap
perubahan lingkungan.
4. Menyebutkan
sumber
gas-gas pencemar udara.
5. Menganalisis
dampak
peningkatan kadar CO2 di
udara.
6. Menggambarkan upayaupaya yang dilakukan
untuk
mengurangi
pencemaran udara.
7. Menghubungkan antara
kegiatan
menanam
pohon
dengan
berkurangnya gas CO2 di

Materi
Pokok
Perubahan
Lingkungan
Pencemaran
Udara

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: Biologi
: X/II
: 17 soal
: Pilihan ganda dan uraian
Soal dan Jawaban
Jawaban
d, c

No. Soal
1, 2

C1
1,2

C2

Aspek Kognitif
C3
C4

3, 4

b, a

5, 6, 7

d, c, c

8, 9

e, d

10,11,12,13

a, b, c, e

11

10

14, 15

a, c

14

15

16, 17

c,
Penanaman
pohon
akan
menambah jumlah pohon yang
dapat menyerap kadar CO2 di
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4

C5

C6

5

7

3

6

8,9
12

13

16

17
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Kompetensi Dasar

Indikator
udara.

Materi
Pokok

No. Soal

Soal dan Jawaban
Jawaban
udara. CO2 dibutuhkan oleh
tanaman
untuk
proses
fotosintesis.
Semakin banyak pohon, maka
kadar CO2 akan semakin
berkurang.

Keterangan :
C1 : pengetahuan, C2 : pemahaman, C3: penerapan, C4 : analisis, C5 : sintesis, C6 : evaluasi.
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C1

C2

Aspek Kognitif
C3
C4

C5

C6
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KISI-KISI SOAL PENELITIAN
(Siklus I)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Jumlah Soal
Bentuk soal
Kompetensi Dasar

Indikator

4.2
Menjelaskan
keterkaitan
antara
kegiatan
manusia
dengan
masalah
perusakan
dan
pelestarian
lingkungan.

1. Menyebutkan
contoh
kegiatan manusia yang
dapat merusak lingkungan.
2. Menganalisis sebab-sebab
terjadinya
perubahan
lingkungan.
3. Menilai
kegiatan
penebangan
hutan
dan
konsekuensinya
terhadap
perubahan lingkungan.

Materi
Pokok
Perubahan
Lingkungan

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: Biologi
: X/II
: 17 soal
: Pilihan ganda dan uraian
Soal dan Jawaban
Jawaban

No. Soal
1,2,3

b, a, a

4,5,6,7,8

e, c, d, a, e

9,10,11,12,
13,14,15,16,17

b, b, e, e, d, c, a, d
Menebang semua pohon meskipun
dilakukan penanaman kembali.
Menebang semua pohon akan
menyebabkan ketidakseimbangan
dalam ekosistem karena dapat
memutus rantai makanan, hilangnya
habitat
bagi
organisme,
menyebabkan
kerusakan
lingkungan berupa banjir dan erosi
jika musim penghujan.
Penanaman kembali membutuhkan
waktu yang lama untuk tumbuh dan
memulihkan lingkungan.
Tebang pilih tidak menyebabkan
gangguan yang besar, ekosistem
masih tetap seimbang.

Keterangan :
C1 : pengetahuan, C2 : pemahaman, C3: penerapan, C4 : analisis, C5 : sintesis, C6 : evaluasi.
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C1

C2

Aspek Kognitif
C3
C4

C5

C6

13

17

1,2,3

4

5,6,7

10,12,15

9

8

11,14

16
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KISI-KISI SOAL PENELITIAN
(Siklus II)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Jumlah Soal
Bentuk soal
Kompetensi Dasar

Indikator

4.2
Menjelaskan 1. Menyebutkan sumber gasketerkaitan
antara
gas pencemar udara.
kegiatan
manusia 2. Menganalisis
dampak
dengan
masalah
peningkatan kadar CO2 di
perusakan
dan
udara.
pelestarian
3. Menggambarkan upayalingkungan.
upaya yag dilakukan
untuk
mengurangi
pencemaran udara.
4. Menghubungkan antara
kegiatan menanam pohon
dengan berkurangnya gas
CO2 di udara.

Materi
Pencemaran
Udara

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: Biologi
: X/II
: 17 soal
: Pilihan ganda dan uraian

Nomor Soal
1,2,3,4

Pengujian
Kunci Jawaban
d, c, b, d

5,6,7,8,9,10

c, e, a, d, c, b

11,12,13,14

b, a, a, d

15,16,17

c, a
Penanaman
pohon
akan
menambah jumlah pohon yang
dapat menyerap kadar CO2 di
udara. CO2 dibutuhkan oleh
tanaman untuk proses fotosintesis.
Semakin banyak pohon, maka
kadar
CO2
akan
semakin
berkurang.

Keterangan :
C1 : pengetahuan, C2 : pemahaman, C3: penerapan, C4 : analisis, C5 : sintesis, C6 : evaluasi.
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C1
1,2,3,4

C2

5

6,7

Aspek Kognitif
C3
C4

11,12

16

C5

8,9,10

13

14

15

17

C6
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SOAL PRE-TEST
Materi
Kelas/Semester
Sekolah
Waktu

: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
: X / Genap
: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: 20 Menit

Nama
: .....................................................................
No. Absen / kelas : ......................................................................
Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut dengan cara memberikan tanda silang (X) pada salah
satu pilihan jawaban yang paling benar.
Pilihan Ganda (Skor : 1)
1. Lingkungan dapat berubah karena adanya berbagai macam gangguan. Gangguan yang
disebabkan karena kegiatan manusia adalah.................................
a. Menimbun sampah organik
b. Tanah longsor
c. Melakukan pengelolaan lingkungan hidup
d. Penerapan intensifikasi pertanian
e. Reboisasi atau penanaman pohon kembali
2. Diantara aktivitas manusia berikut ini, aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan
keseimbangan lingkungan yang paling parah adalah .........................
a. Melakukan tebang pilih
b. Tidak membakar semua jenis sampah
c. Menebangi semua pohon di hutan
d. Menanam pohon
e. Menggunakan pupuk yang ramah lingkungan
3. A. Rantai makanan dalam ekosistem terputus
B. Tidak ada gangguan yang berarti dalam ekosistem
C. Hilangnya komponen dalam ekosistem
D. Komponen biotik (hidup) dan abiotik (tak hidup) seimbang
Berdasarkan pernyataan diatas, pernyataan yang dapat menyebabkan terjadinya
perubahan lingkungan adalah..........................................
a. A, B
d. B, D
b. A, C
e. B, C
c. C, D
4. Banjir dan erosi dapat memicu terjadinya perubahan lingkungan, disebabkan
karena...........................
a. Jumlah pohon sedikit, kualitas tanah menurun
b. Jumlah pohon banyak, kualitas tanah baik
c. Jumlah pohon banyak, kualitas tanah menurun
d. Jumlah pohon sedikit, kualitas tanah baik
e. Jumlah pohon banyak, tanah tidak berkualitas
5. Pada suatu ekosistem hutan, terdapat keseimbangan antara jumlah pohon, ulat, dan
burung pemakan ulat. Rantai makanan berjalan dari pohon  ulat  burung pemakan
ulat. Ketika terjadi penebangan pohon diketahui bahwa populasi ulat dan burung
pemakan ulat ternyata semakin meurun.
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6.

7.

8.

9.
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Dari kasus ini, dapat diketahui bahwa.................................
a. Penebangan pohon membuat jumlah populasi makhluk hidup seimbang kembali
b. Perubahan jumlah populasi ulat dan burung pemakan ulat tidak disebabkan karena
dampak penebangan hutan.
c. Setelah terjadi penebangan pohon, jumlah makhluk hidup akan seimbang kembali.
d. Penebangan hutan menyebabkan perubahan jumlah populasi dalam ekosistem hutan.
e. Kegiatan penebangan hutan tidak mengganggu ekosistem hutan.
Untuk menciptakan ekosistem hutan yang lebih seimbang, maka kegiatan penebangan
pohon harus dilakukan dengan cara........................................
a. Menebang semua pohon karena memiliki nilai jual tinggi
b. Menebang semua pohon dan melakukan reboisasi kembali
c. Melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih
d. Menebang semua pohon untuk membangun pemukiman tanpa reboisasi
e. Menebang pohon tanpa memperhatikan standar kelayakan pohon yang ditebang
Diantara pernyataan berikut ini, penilaian yang paling tepat terhadap kegiatan
penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia adalah...........................
a. Menebang semua pohon kemudian melakukan penanaman kembali tidak
menimbulkan gangguan pada ekosistem.
b. Menebang semua pohon tidak harus diikuti dengan penanaman kembali karena
lingkungan akan menuju keseimbangan dengan sendirinya.
c. Melakukan tebang pilih lebih baik daripada menebang semua pohon karena tidak
mengganggu keseimbangan ekosistem.
d. Tebang pilih adalah melakukan penebangan pohon tanpa memperhatikan kelayakan
pohon yang ditebang.
e. Melakukan penebangan semua pohon maupun melakukan tebang pilih tidak
menimbulkan gangguan pada ekosistem.
Berikut ini adalah sumber penghasil gas H2S (hidrogen sulfida) adalah..........................
a. Pembakaran sampah
b. Pembakaran kendaraan bermotor
c. Pembusukan sampah
d. Perusakan lemari pendingin dan AC
e. Letusan gunung berapi
Perhatikan gambar di bawah ini:

1
2
3
4
Pada gambar di atas, yang mengeluarkan gas karbondioksida (CO2) terbesar sehinga
mencemari udara adalah.....................
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
e. Tidak ada
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10. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara di jalan raya
adalah..................
a. Menanam tanaman penyerap polutan di sela-sela maupun dipinggir jalan raya
b. Menggunakan pestisida yang ramah lingkungan
c. Mengurangi jumlah tanaman yang ada di sekitar jalan raya
d. Melakukan tebang pilih di sekitar jalan raya
e. Membakar sampah di pinggir jalan raya
Perhatikan gambar berikut ini (untuk soal nomor 11, 12, dan 13) :
Radiasi Panas Matahari
Lapisan CO2 di atmosfer

PERMUKAAN BUMI

11. Gambar tersebut menunjukkan proses terjadinya........................................
a. Penipisan lapisan ozon
b. Efek rumah kaca
c. Daur karbon di atmosfer
d. Terbentuknya lubang ozon
e. Penyerapan CO2 di atmosfer
12. Berdasarkan gambaran diatas, pernyataan yang benar adalah......................
a. Suhu bumi akan turun hingga 50C
b. Sinar matahari dalam atmosfer akan mudah dibiaskan keluar atmosfer
c. Suhu bumi semakin naik karena radiasi matahari tertahan di bumi
d. Tanaman akan tumbuh dengan baik
e. Lingkungan menjadi lebih sehat
13. A. Konstruksi rumah kaca dapat mencegah pemanasan global
B. Panas matahari dipantulkan ke luar angkasa
C. Permukaan bumi menyerap radiasi panas matahari
D. Panas matahari terperangkap di permukaan bumi
E. Suhu permukaan bumi semakin meningkat
Penjelasan yang benar mengenai gambar diatas adalah..................................
a. A, B, dan C
d. C dan D
b. B, C, dan E
e. D dan E
c. C, D, dan E
14. Upaya penanganan pencemaran udara perlu dilakukan agar..................................
a. Mengurangi dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan
b. Manusia menggunakan sumber daya yang ada
c. Lingkungan menjadi tidak seimbang
d. Manusia melakukan kegiatan yang merusak lingkungan
e. Terjadi perubahan lingkungan yang mengarah pada kerusakan lingkungan
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15. Berikut ini adalah upaya untuk mengurangi kadar karbondioksida di udara. Upaya yang
paling tepat adalah..................................................
a. Membakar semua sampah.
b. Menggunakan alat-alat pendingin (kulkas, AC)
c. Menanan pohon
d. Tidak membuang sampah di sungai.
e. Menggunakan detergen yang ramah lingkungan
16. Kegiatan penanaman pohon memberikan pengaruh yang baik dalam upaya menangani
pencemaran udara. Diantara pernyataan berikut ini manakah yang paling tepat?
a. Dengan menanam tanaman, gas karbondioksida di lingkungan akan semakin tinggi
b. Dengan menanam tanaman, gas karbondioksida di lingkungan akan sama saja
c. Dengan menanam tanaman, dapat mengurangi gas karbondioksida di lingkungan
d. Tanaman tidak menghasilkan oksigen
e. Tanaman tidak mampu mengurangi kadar karbondioksida di lingkungan.

Uraian (skor : 4)
17. Kadar karbondioksida di udara dapat dikurangi dengan menanam pohon. Apa hubungan
antara kegiatan menanam pohon dengan berkurangnya kadar karbondioksida di udara!
Kemukakan pendapatmu secara jelas!
Jawab
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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SOAL TES (Siklus I)
Materi
: Perubahan Lingkungan
Kelas/Semester : X / Genap
Sekolah
: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
Waktu
: 15 Menit
Nama
: .....................................................................
No. Absen / kelas : ......................................................................
Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut dengan cara memberikan tanda silang (X) pada salah
satu pilihan jawaban yang paling benar.
Pilihan Ganda (Skor : 1)
1. Aktivitas manusia yang merugikan karena dapat menyebabkan terjadinya perubahan
lingkungan adalah .....................
a. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan.
b. Membuang limbah rumah tangga di aliran sungai.
c. Menggunakan pupuk yang ramah lingkungan.
d. Menjaga kelestarian lingkungan.
e. Menimbun sampah organik.
2. Diantara aktivitas manusia berikut ini, aktivitas yang menimbulkan dampak perubahan
lingkungan paling parah adalah................................
a. Menebangi semua pohon di hutan.
b. Melakukan tebang pilih di hutan.
c. Membakar sampah.
d. Membuang sampah di aliran sungai.
e. Menanam pohon.
3. Aktivitas manusia dalam bidang industri yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan
adalah...................
a. Membuang limbah di lahan pertanian.
b. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan.
c. Membuat cerobong asap.
d. Memisahkan jenis sampah yang dihasilkan.
e. Menangani limbah sesuai dengan prosedur.
4. Faktor alam yang menyebabkan perubahan lingkungan adalah...................
a. Penebangan hutan
b. Pembuangan sampah
c. Penggunaan pestisida yang berlebih
d. Pemberantasan hama tanaman
e. Gunung meletus
5. Perubahan lingkungan disebabkan karena .........................................
a. Terdapat gangguan di lingkungan namun gangguan tidak berpengaruh pada
lingkungan.
b. Lingkungan tidak dapat mencapai kesetimbangan dengan sendirinya setelah ada
gangguan.
c. Adanya gangguan dari luar sehingga merubah komponen-komponen dalam
lingkungan.
d. Keberadaan komponen biotik dan abiotik yang selalu setimbang.
e. Tidak adanya komponen yang hilang dalam lingkungan.
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6. Banjir dan erosi merupakan contoh perubahan lingkungan yang disebabkan
karena.................
a. Pohon banyak, kualitas tanah baik.
b. Pohon banyak, kualitas tanah menurun.
c. Pohon sedikit, kualitas tanah baik.
d. Pohon sedikit, kualitas tanah menurun.
e. Pohon banyak, tanah tidak berkualitas.
7. Munculnya gangguan-gangguan lingkungan yang dilakukan oleh manusia dapat
menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan karena....................................
a. Muncul ketidakseimbangan komponen dalam ekosistem.
b. Melestarikan lingkungan.
c. Menciptakan lingkungan yang stabil.
d. Gangguan yang dilakukan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
e. Perubahan lingkungan akan menuju titik keseimbangan lagi.
8. A. Tidak ada gangguan dalam ekosistem sehingga ekosistem cenderung stabil
B. Putusnya rantai makanan
C. Hilangnya beberapa komponen dalam ekosistem
D. Komponen abiotik (tak hidup) - biotik (hidup) saling berinteraksi
Berdasarkan pernyataan diatas, pernyataan manakah yang menyebabkan terjadinya
perubahan lingkungan....................................................
a. A, B, C
d. B, D, A
b. C, D, A
e. B, C
c. B, C, D
9. Penebangan hutan secara liar dianggap sebagai penyebab utama terjadinya banjir dan
erosi, karena.............
a. Pohon yang ditebang sangat mahal.
b. Kemampuan tanah untuk menahan air menjadi menurun.
c. Tanah menjadi lebih padat dan liat.
d. Tidak melibatkan masyarakat setempat.
e. Melanggar undang-undang yang telah dibuat Pemerintah.
10. Kegiatan berikut ini yang menyebabkan perubahan kualitas udara adalah...........................
a. Membuang sampah di aliran air.
b. Menebang banyak pohon.
c. Menumpuk sampah-sampah plastik di tanah.
d. Menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan.
e. Menimbun sampah.
11. Untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan, penebangan hutan harus dilakukan
dengan cara............
a. Tebang habis, tanami lagi.
b. Tebang habis, tidak perlu ditanami lagi.
c. Tebang pohon yang memiliki nilai jual tinggi
d. Penebangan ilegal (tanpa ijin penebangan)
e. Sistem tebang pilih
12. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan hutan adalah.......
a. Hewan-hewan akan tetap bertahan didalam hutan.
b. Tanah menjadi subur karena sirkulasi udara dan sinar matahari berlangsung dengan
baik.
c. Rantai makanan tidak akan mengalami perubahan dan ganguan.
d. Air akan tertahan di dalam tanah sehingga menyebabkan banjir.
e. Terjadi banjir dan erosi
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13. Pada suatu ekosistem hutan, terdapat keseimbangan antara jumlah pohon, ulat, dan
burung pemakan ulat.
Rantai makanan berjalan dari pohon  ulat  burung pemakan ulat. Ketika terjadi
penebangan pohon, diketahui bahwa popolasi ulat dan burung pemakan ulat ternayata
semakin menurun.
Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa.......................
a. Penebangan pohon membuat populasi makhluk hidup seimbang.
b. Perubahan jumlah populasi ulat dan burung pemakan ulat bukan terjadi karena
dampak penebangan pohon.
c. Setelah terjadi penebangan pohon, jumlah pohon akan seimbang kembali.
d. Penebangan hutan dapat menyebabkan perubahan jumlah populasi.
e. Kegiatan penebangan hutan tidak mengganggu ekosistem hutan.
14. Usaha yang paling tepat untuk mengurangi dampak perubahan lingkungan yang
diakibatkan oleh penebangan hutan, adalah...........................
a. Melakukan penebangan tanpa pilih-pilih.
b. Membuka lahan dengan membakar hutan.
c. Melakukan penanaman kembali setelah melakukan penebangan.
d. Tidak perlu memprioritaskan kelayakan tanaman yang akan ditebang.
e. Melakukan penebangan hutan secara besar-besaran.
15. Pada daerah dengan kenampakan (topografi) miring, jika dilakukan penebangan pohon
secara besar-besaran maka akan menyebabkan terjadinya ..................................
a. Erosi dan tanah longsor
b. Gempa bumi
c. Angin kencang
d. Naiknya permuakaan air laut
e. Iklim yang tidak menentu
16. A. Hewan-hewan akan menuju ke hutan untuk berlindung.
B. Erosi.
C. Semua populasi hewan yang ada di hutan akan terus bertambah.
D. Hewan-hewan akan masuk ke pemukiman untuk mencari makanan dan tempat tinggal.
E. Suhu bumi menjadi naik / semakin panas.
Pernyataan manakah yang menunjukkan perubahan lingkungan karena penebangan hutan
pada lahan yang sangat luas?
a. A, B, C, D, E
d. B, D, E
b. A, C, B
e. A, C, D
c. B, C, D, E
Uraian
17. Kegiatan manusia manakah yang dapat memberikan dampak kerusakan paling parah
terhadap lingkungan : menebang hutan dengan cara tebang pilih atau menebang semua
pohon meskipun melakukan penanaman kembali? Sebutkan 3 dampak yang timbul dari
kegiatan manusia yang kamu pilih tersebut!
(skor : 4)
Jawab: ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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SOAL TES (Siklus II)
Materi
: Pencemaran Udara
Kelas/Semester : X / Genap
Sekolah
: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
Waktu
: 15 Menit
Nama
: .....................................................................
No. Absen / kelas : ......................................................................
Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut dengan cara memberikan tanda silang (X) pada salah
satu pilihan jawaban yang paling benar.
Pilihan Ganda (Skor : 1)
1. Gas monoksida (CO) dihasilkan dari......................................
a. Letusan gunung berapi
b. Pembakaran mesin industri
c. Pembakaran sampah
d. Pembakaran yang tidak sempurna
e. Pembakaran hutan
2. Aktivitas gunung berapi ketika meletus menyebabkan pencemaran udara karena
mengeluarkan gas berupa....................
a. Karbonmonoksida (CO)
b. Timbal (Pb)
c. Hidrogen sulfida (H2S) pekat
d. Gas Chloro Fluoro Carbon (CFC)
e. Gas metan
3. Gas yang paling banyak dihasilkan dari pembakaran sampah adalah.......................
a. Karbonmonoksida (CO)
b. Karbondioksida (CO2)
c. Hidrogen sulfida (H2S)
d. Gas Chloro Fluoro Carbon (CFC)
e. Gas metana (CH4)
4. Perhatikan gambar di bawah ini:

1
2
3
4
Pada gambar di atas, yang mengeluarkan gas karbondioksida terbesar sehinga mencemari
udara adalah.....................
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
e. Tidak ada
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5. Pembakaran sampah dapat meningkatkan kadar karbondioksida (CO2) di udara. CO2
yang meningkat dapat menyebabkan terjadinya..........................
a. Hujan asam
b. Korosi pada bangunan
c. Gangguan kesehatan pernapasan
d. Erosi
e. Penipisan lapisan ozon
6. Efek rumah kaca sebagai masalah lingkungan global terjadi karena.............................
a. Kenaikan kelembaban udara
b. Kenaikan gas CFC di udara
c. Suhu lingkungan turun
d. Kadar bahan-bahan pencemar
e. Kenaikan kadar CO2 diatmofer
7. Tanaman membutuhkan CO2 dalam batas yang normal. Ketika terjadi kenaikan kadar
CO2, maka tanaman akan layu ditandai dengan daun yang mengering. Hal ini
disesababkan karena................
a. Stomata daun rusak dan fotosintetsis dalam daun terganggu
b. Daun rusak karena suhu yang panas
c. Batang mengalami kekurangan air
d. Akar dan batang tanaman tidak tahan panas
e. Akar tanaman menyerap banyak CO2
8. Diketahui data tentang proses pemanasan global yang diakibatkan oleh CO2:
A. Lapisan CO2 menghalangi radiasi panas matahari keluar dari bumi.
B. Aktivitas pembakaran yang menghasilkan CO2.
C. Radiasi panas matahari tertahan dibumi dan menyebabkan suhu bumi semakin
naik.
D. CO2 menumpuk membentuk lapisan tebal di atmosfer.
Dari pernayatan diatas, urutan proses pemanasan global yang benar
adalah...............................
a. A-B-C-D
b. D-B-C-A
c. C-B-A-D
d. B-D-A-C
e. B-A-D-C
9. Apa yang akan terjadi ketika gas-gas seperti karbondioksida berada dalam jumlah yang
berlebihan di atmosfer?
a. Suhu bumi akan turun hingga 50C
b. Sinar matahari dari dalam atmosfer akan mudah untuk dibiaskan keluar atmosfer
c. Terjadi kenaikan suhu di bumi karena panas tertahan di dalam atmosfer.
d. Tanaman akan tumbuh dengan baik
e. Lingkungan akan menjadi sehat
10. Diantara pilihan berikut ini, manakah yang akan terjadi ketika suhu bumi semakin
meningkat karena meningkatnya kadar CO2 di udara?
a. Lingkungan akan semakin nyaman, hangat
b. Terjadi perubahan iklim secara global
c. Tanaman akan semakin tumbuh subur
d. Terbentuk lubang pada lapisan ozon
e. Tanah menjadi tidak subur
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11. Keseimbangan lingkungan dan kualitas udara akan meningkat jika.....................................
a. Manusia melakukan eksploitasi sumberdaya alam
b. Manusia melakukan upaya-upaya untuk mengurangi pencemaran udara
c. Bersikap masa bodoh dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang
dilakukan
d. Melanggar peraturan yang dibuat oleh Pemerintah
e. Manusia mencari keuntungan sendiri-sendiri
12. Upaya penanganan pencemaran udara perlu dilakukan agar..................................
a. Mengurangi dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan
b. Manusia menggunakan sumber daya yang ada
c. Lingkungan menjadi tidak seimbang
d. Manusia melakukan kegiatan yang merusak lingkungan
e. Terjadi perubahan lingkungan yang mengarah pada kerusakan lingkungan
13. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara di jalan raya
adalah..................
a. Menanam tanaman penyerap polutan di sela-sela maupun dipinggir jalan raya
b. Menanam pohon berukuran besar di sela-sela jalan raya
c. Mengurangi jumlah tanaman yang ada di sekitar jalan raya
d. Melakukan tebang pilih di sekitar jalan raya
e. Membakar sampah di pinggir jalan raya
14. A. Membangun taman kota
B. Menggunakan detergen yang ramah lingkungan
C. Menebang pohon
D. Mengurangi pembakaran sampah
E. Membangun bak penampungan di sekitar rumah
Diantara pernyataan tersebut, usaha manakah yang bertujuan untuk mencegah
pencemaran udara?
a. A dan B
b. B dan E
c. C dan D
d. A dan D
e. D dan E
15. Kegiatan penanaman pohon memberikan pengaruh yang baik dalam upaya menangani
pencemaran udara. Diantara pernyataan berikut ini manakah yang paling tepat?
a. Dengan menanam banyak tanaman, gas karbondioksida di lingkungan akan
semakin tinggi
b. Dengan menanam banyak tanaman, gas karbondioksida di lingkungan akan sama
saja
c. Dengan menanam banyak tanaman, dapat mengurangi gas karbondioksida di
lingkungan
d. Dengan menanam banyak tanaman, kadar oksigen di udara akan menurun.
e. Tanaman tidak mampu mengurangi kadar karbondioksida di lingkungan.
16. Tanaman (pohon) dalam jumlah yang banyak dapat mengurangi kadar karbondioksida di
udara karena.........................
a. Tanaman membutuhkan karbondioksida untuk menghasilkan energi
b. Tanaman menggerakkan udara yang mengandung karbondioksida untuk terbawa
angin
c. Karbondioksida mudah masuk dalam batang dan akar pohon
d. Karbondioksida dihasilkan dari pembakaran sampah tanaman
e. Tanaman tidak membutuhkan karbondioksida.
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Uraian
17. Kadar karbondioksida di udara dapat dikurangi dengan menanam pohon. Apa hubungan
antara kegiatan menanam pohon dengan berkurangnya kadar karbondioksida di udara!
Kemukakan pendapatmu secara jelas! (skor : 4)
Jawab :....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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PANDUAN SKORING TES
Pre-Test
A. Pilihan Ganda
Untuk soal pilihan ganda nomor 1 sampai 16 :
Skor 1, jika memilih satu jawaban dengan benar.
Skor 0, jika pilihan jawaban salah atau tidak memberikan jawaban.
Penilaian pilihan ganda :
S=R
Keterangan :
S adalah skor yang diperoleh (Raw Score)
R adalah jawaban yang benar sesuai dengan kunci jawaban

B. Uraian
17. Skor 4, jika mengubungkan kegiatan penanaman dengan bertambahnya jumlah pohon
serta peranan pohon dalam mengurangi kadar CO2 di udara dengan tepat.
Skor 3, jika menghubungkan kegiatan penanaman pohon dengan bertambahnya
jumlah pohon tetapi hubungan dengan peranan pohon dalam mengurangi
kadar CO2 kurang tepat.
Skor 2, jika menghubungkan kegiatan penanaman pohon dengan menjelaskan
peranaan pohon dalam mengurangi CO2 saja tanpa menjelaskan
hubungannya dengan bertambahnya jumlah pohon.
Skor 1, jika memberikan hubungan namun tidak tepat.
Skor 0, jika tidak memberikan jawaban.

Penilaian uraian :
Nomor soal
17

Nilai Akhir

Skor yang
diperoleh (n)
4
Total

Bobot per soal
(b)
1

: (

Konversi kedalam skala 100 :
:

: 100

ℎ

100

Total nilai
(n.b)
4
∑ (n.b) = 4
+

100

)
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PANDUAN SKORING TES
Siklus I

A. Pilihan Ganda
Untuk soal pilihan ganda nomor 1 sampai 16 :
Skor 1, jika memilih satu jawaban dengan benar.
Skor 0, jika pilihan jawaban salah atau tidak memberikan jawaban.
Penilaian pilihan ganda :
S=R
Keterangan :
S adalah skor yang diperoleh (Raw Score)
R adalah jawaban yang benar sesuai dengan kunci jawaban
B. Uraian
17. Skor 4, jika memilih jawaban dengan tepat yaitu menebang semua pohon meskipun
melakukan penanaman kembali dan menyebutkan 3 dampak yang
ditimbulkan dengan benar.
Skor 3, jika memilih jawaban dengan tepat yaitu menebang semua pohon meskipun
melakukan penanaman kembali dan menyebutkan 2 dampak yang
ditimbulkan dengan benar.
Skor 2, jika memilih jawaban dengan tepat yaitu menebang semua pohon meskipun
melakukan penanaman kembali dan menyebutkan 1 dampak yang
ditimbulkan dengan benar.
Skor 1, jika memilih jawaban dengan tepat namun tidak memberikan penjelasan
dengan benar.
Skor 0, jika tidak memberikan jawaban atau jawaban tidak tepat.
Penilaian uraian :
Nomor soal
17

Nilai Akhir

Skor yang
diperoleh (n)
4
Total

Bobot per soal
(b)
1

:(

Konversi kedalam skala 100 :
:

: 100

ℎ

100

Total nilai
(n.b)
4
∑ (n.b) = 4
+

100

)
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PANDUAN SKORING TES
Siklus II
A. Pilihan Ganda
Untuk soal pilihan ganda nomor 1 sampai 16 :
Skor 1, jika memilih satu jawaban dengan benar.
Skor 0, jika pilihan jawaban salah atau tidak memberikan jawaban.
Penilaian pilihan ganda :
S=R
Keterangan :
S adalah skor yang diperoleh (Raw Score)
R adalah jawaban yang benar sesuai dengan kunci jawaban

B. Uraian
17. Skor 4, jika mengubungkan kegiatan penanaman dengan bertambahnya jumlah pohon
serta peranan pohon dalam mengurangi kadar CO2 di udara dengan tepat.
Skor 3, jika menghubungkan kegiatan penanaman pohon dengan bertambahnya
jumlah pohon tetapi hubungan dengan peranan pohon dalam mengurangi
kadar CO2 kurang tepat.
Skor 2, jika menghubungkan kegiatan penanaman pohon dengan menjelaskan
peranaan pohon dalam mengurangi CO2 saja tanpa menjelaskan
hubungannya dengan bertambahnya jumlah pohon.
Skor 1, jika memberikan hubungan namun kurang tepat.
Skor 0, jika tidak memberikan jawaban.

Penilaian uraian :
Nomor soal
17

Nilai Akhir

Skor yang
diperoleh (n)
4
Total

Bobot per soal
(b)
1

: (

Konversi kedalam skala 100 :
:

: 100

ℎ

100

Total nilai
(n.b)
4
∑ (n.b) = 4
+

100

)
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KUNCI JAWABAN TES
(PRE-TEST)
A. Soal Pilihan Ganda
1. d
2. c
3. b
4. a
5. d
6. c
7. c
8. e
9. d
10. a
11. b
12. c
13. e
14. a
15. c
16. c

B. Uraian
17. Penanaman pohon akan menambah jumlah pohon yang dapat menyerap kadar
CO2 di udara. CO2 dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis.
Semakin banyak pohon, maka kadar CO2 akan semakin berkurang.
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KUNCI JAWABAN TES
(SIKLUS 1)
A. Soal Pilihan Ganda
1. b
2. a
3. a
4. e
5. c
6. d
7. a
8. e
9. b
10. b
11. e
12. e
13. d
14. c
15. a
16. d

B. Soal Uraian
17. Menebang semua pohon meskipun melakukan penanaman kembali.
Dampak yang dihasilkan :
-

Hilangnya beberapa komponen dalam ekosistem hutan (punah) sehingga
ekosistem tidak seimbang

-

Memicu putusnya rantai makanan dan aliran energi

-

Hilangnya habitat bagi organisme didalamnya.

-

Banjir dan erosi

-

Kualitas udara menurun dan suhu bumi semakin naik.
Penanaman kembali membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh dan
memulihkan lingkungan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134

KUNCI JAWABAN TES
(SIKLUS II)
C. Soal Pilihan Ganda
1. d
2. c
3. b
4. d
5. c
6. e
7. a
8. d
9. c
10. b
11. b
12. a
13. a
14. d
15. c
16. a

D. Uraian
17. Penanaman pohon akan menambah jumlah pohon yang dapat menyerap kadar
CO2 di udara. CO2 dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis.
Semakin banyak pohon, maka kadar CO2 akan semakin berkurang.
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Rubrik Observasi
Kemampuan Siswa Dalam Mengkomunikasikan Konsep

Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Kelas

: X

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan

No

Kriteria

Skor

Kemampuan siswa dalam mengemukakan konsep

1.

Jelas, mudah dipahami, tepat

4

Jelas, mudah dipahami

3

Jelas

2

Belum mampu mengemukakan konsep

1

Kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep

2.

Logis, tepat, kritis

4

Logis, tepat

3

Kritis

2

Belum mampu memberikan analisa

1

Kemampuan siswa dalam mengkaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari

3.

Menyebutkan lebih dari 1 contoh, contoh pernah dijumpai

4

Menyebutkan 1 buah contoh, contoh pernah dijumpai

3

Menyebutkan 1 buah contoh, contoh belum pernah dijumpai

2

Belum mampu menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari

1
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KISI-KISI OBSERVASI AKTIVITAS PSIKOMOTOR SISWA

No

Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Kelas

: X

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan

Metode

: Praktikum

Aktivitas yang Diamati

Nomor Pernyatan

1

Melakukan kerja sesuai prosedur

2, 3, 8, 9

2

Menggunakan alat

1, 4, 10

3

Mengukur / menghitung objek

5

4

Mengamati objek

6

5

Mengkomunikasikan hasil

7
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Lembar Observasi
Kemampuan Mengkomunikasikan Konsep (Kognitif)
Nama Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
Materi
Metode
Tanggal
Siklus / Waktu
No.

Nama Siswa

Kode Siswa

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: X
: Biologi
: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
: Praktikum
: ..........................................
: ............. / ......................
Kemampuan
mengemukakan
konsep

Kemampuan
dalam
menjelaskan
konsep

Kemampuan
mengkaitkan
konsep dengan
kehidupan seharihari

Jumlah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Yogyakarta,.........................................
Observer

(......................................)
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Lembar Observasi
Aktivitas Kelompok Siswa (Psikomotor)
Nama Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
Materi
Metode
Tanggal
Siklus / Waktu
Kelompok

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: X
: Biologi
: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
: Praktikum
: ..........................................
: .................. / ...................
: ...........................................

Petunjuk :
Berilah tanda checklist () pada kolom yang tersedia untuk setiap aspek pengamatan berikut ini!
Keterangan :
Sangat baik, jika lebih dari 3 siswa yang menunjukkan aktivitas dalam aspek pengamatan.
Baik, jika hanya 2 siswa menunjukkan aktivitas dalam aspek pengamatan.
Cukup baik, jika 1 siswa menunjukkan aktivitas dalam aspek pengamatan.
Kurang baik, jika tidak ada siswa yang menunjukkan aktivitas dalam aspek pengamatan.

No.

Aspek Pengamatan

1

Menyiapkan alat dan bahan

2

Memperhatikan penjelasan guru

3

Kurang
baik
(1)

Melakukan kerja tahap demi tahap sesuai dengan
prosedur

4

Terampil menggunakan alat-alat

5

Mengukur / menghitung objek percobaan

6

Mengamati objek

7

Sangat
baik
(4)

Skala 1 - 4
Baik
Cukup
baik
(3)
(2)

Mendiskusikan hasil pengamatan melalui Lembar
Kerja Siswa (LKS)

8

Tekun dalam bekerja

9

Menggunakan waktu secara efektif

10

Memperhatikan kebersihan
Yogyakarta,.........................................
Observer

(......................................)
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PEDOMAN PENSKORAN LAPORAN PRAKTIKUM SISWA
Nama Sekolah
: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
Kelas
: X.5
Mata Pelajaran : Biologi
Materi
: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
Metode
: Praktikum
Aspek

Indikator
Memuat semua unsur yang harus dituliskan, runtut.
Memuat semua unsur yang harus dituliskan, kurang runtut.
Sistematika
Memuat sebagian unsur yang harus dituliskan, runtut.
Penulisan
Memuat hanya sebagian unsur yang dituliskan, kurang runtut.
Tidak memuat unsur yang harus dituliskan, tidak runtut.
Memberikan dasar teori atau referensi dengan tepat, ada hubungannya dengan
topik dan pembahasan, lengkap.
Memberikan dasar teori atau referensi dengan tepat, ada hubungannya dengan
Informasi dan topik dan pembahasan, namun kurang lengkap.
kaitannya
Memberikan dasar teori atau referensi yang kurang tepat, hanya sebagian
dengan
unsur yang berkaitan dengan topik dan pembahasan, kurang lengkap.
pembahaasan
Memberikan dasar teori atau referensi yang tidak tepat, tidak lengkap, tidak
berkaitan dengan topik dan pembahasan.
Tidak mencantumkan dasar teori atau referensi.
Memberikan penjelasan pada tabel hasil pengamatan dengan tepat.
Pembahasan yang dikemukakan tepat dan menunjukkan adanya hubungan
dengan dasar teori atau referensi yang dicantumkan.
Memberikan penjelasan pada tabel hasil pengamatan dengan tepat.
Pembahasan yang dikemukakan tepat namun kurang mampu untuk
menunjukkan adanya hubungan dengan dasar teori atau referensi yang
Kedalaman
dicantumkan.
pembahasan
Memberikan penjelasan pada tabel hasil pengamatan dengan kurang tepat.
dan
Pembahasan yang dikemukakan kurang menunjukkan adanya hubungan
pemahaman
dengan dasar teori atau referensi yang dicantumkan.
Memberikan penjelasan pada tabel hasil pengamatan dengan tidak tepat.
Pembahasan yang dikemukakan tidak menunjukkan adanya hubungan dengan
dasar teori atau referensi yang dicantumkan.
Tidak memberikan penjelasan pada tabel hasil pengamatan.
Tidak memberikan pembahasan.
Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
Memberikan gambar atau tabel yang sesuai, lengkap.
Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan kurang dipahami.
Memberikan gambar atau tabel yang sesuai, lengkap.
Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
Komunikasi
Memberikan gambar atau tabel yang kurang sesuai, kurang lengkap.
Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sulit dipahami.
Memberikan gambar atau tabel yang kurang sesuai, kurang lengkap.
Menggunakan bahasa yang tidak jelas dan sulit dipahami.
Tidak memberikan gambar atau tabel.
Kesimpulan jelas, logis, sesuai pembahasan.
Kesimpulan jelas, namun kurang sesuai dengan pembahasan.
Kesimpulan
Kesimpulan kurang jelas, kurang sesuai dengan pembahasan.
Kesimpulan tidak jelas, tidak sesuai pembahasan.
Tidak memberikan kesimpulan.

Skor
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4

3

2

1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
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KISI-KISI KUISIONER SISWA

Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Kelas / Semester : X / II (dua)
Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan

Sikap dan perilaku

Kisi-kisi

Nomor pernyataan

Siswa
Sikap siswa selama

Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran

1, 4, 6

pembelajaran

Siswa tertarik mengikuti pembelajaran

2, 3

Perilaku siswa di

Siswa peduli lingkungan
5, 7, 8, 9

lingkungan belajarnya
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LEMBAR KUISIONER SISWA
Nama Siswa
Nomor Absen
Tanggal

: ......................................................................
: ......................................................................
: ......................................................................

Petunjuk :
a. Pilihlah 1 jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda check list () pada
jawaban yang sesuai dengan pernyataan yang ada.
b. Jawablah semua pertanyaan dengan jujur, jelas, dan tanpa paksaan.
Keterangan :
Selalu, jika item pernyataan tersebut dilakukan selama belajar atau lebih dari 3 kali.
Sering, jika item pernyataan tersebut dilakukan sebanyak 2-3 kali selama belajar.
Jarang, jika item pernyataan tersebut dilakukan hanya 1 kali selama belajar.
Tidak pernah, jika item pernyataan tersebut tidak pernah dilakukan selama belajar.

Jawaban
No

Pernyataan
Selalu

1

Terlibat aktif dalam pembelajaran.

2

Tertarik untuk mengikuti pembelajaran.

3

Mengikuti pembelajaran dengan antusias dan serius.

4

Mengemukakan pendapat / gagasan / pemikiran.

5

Menghargai teman yang bertanya ataupun berpendapat.

6

Ikut bekerja dalam kelompok saat melakukan praktikum.

7

Menjaga kebersihan ruang laboratorium dan halaman
sekolah selama proses pembelajaran.

8

Membuang sampah pada tempat sampah.

9

Membuang air / larutan yang telah dipakai di tempat
pembuangan yang telah ditentukan.

10

Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah.

Sering Jarang

Tidak
pernah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
142

KISI-KISI WAWANCARA

Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Kelas / Semester : X / II (dua)
Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan

No

Kisi-Kisi
Tanggapan

guru

terhadap

metode

No. Pernyataan
Praktikum

untuk

1.

2
meningkatkan kecerdasan naturalis aspek kognitif siswa
Tanggapan

guru

terhadap

metode

Praktikum

untuk

2.

4, 6
meningkatkan kecerdasan naturalis aspek psikomotor siswa
Tanggapan

guru

terhadap

metode

Praktikum

untuk

3.

3, 5
meningkatkan kecerdasan naturalis aspek afektif siswa
Tanggapan guru terhadap seluruh rangkaian pembelajaran yang

4.

1,7,8
dilakukan dengan metode Praktikum
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PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA
(Guru Bidang Studi)

1. Bagaimanakah tanggapan Anda dengan seluruh rangkaian pembelajaran yang telah
dilakukan? Apakah kelebihan dan kelemahan dari penerapan metode ini?
2. Menurut Anda, apakah pembelajaran ini sudah mampu mengajak siswa untuk
mengembangkan kemampuan berfikirnya terhadap permasalahan lingkungan yang
dibahas?
3. Menurut pengamatan Anda, apakah pembelajaran dengan metode praktikum ini
dapat membuat siswa aktif untuk mengikuti proses pembelajaran?
4. Apakah siswa juga menunjukkan ketertarikan terhadap proses pembelajaran yang
dilakukan?
5. Dengan kegiatan praktikum yang dilakukan, apakah dapat menanamkan sikap
positif kepada siswa misalnya kerjasama, kritis, peduli lingkungan?
6. Dengan kegiatan penanaman yang dilakukan, apakah dapat mengajak siswa untuk
menciptakan kelestarian lingkungan?
7. Berdasarkan proses dan hasil belajar siswa, bagaimanakah pendapat Anda dengan
penerapan strategi ini jika dibandingkan dengan strategi sebelumnya?
8. Inovasi seperti apa yang dapat dilakukan untuk tahun depan jika berniat untuk
menggunakan metode praktikum ini?
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HASIL NILAI KEMAMPUAN SISWA
Kompetensi Dasar
Kelas / Sekolah
Tahun Ajaran

: 4.2 Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan
masalah perusakan dan pelestarian lingkungan
: X / SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: 2010 – 2011

No

KODE
SISWA

UH1

R1

FINAL

KETUNTASAN

1

S-001

63

75

73

Tuntas

2

S-002

25

40

40

Tidak Tuntas

3

S-003

60

75

73

Tuntas

4

S-004

73

-

73

Tuntas

5

S-005

60

75

73

Tuntas

6

S-006

90

-

90

Tuntas

7

S-007

60

37

60

Tidak Tuntas

8

S-008

63

80

73

Tuntas

9

S-009

35

27

35

Tidak Tuntas

10

S-010

63

93

73

Tuntas

11

S-011

83

-

83

Tuntas

12

S-012

25

30

30

Tidak Tuntas

13

S-013

55

75

73

Tuntas

14

S-014

38

53

53

Tidak Tuntas

15

S-015

55

57

57

Tidak Tuntas

16

S-016

68

80

73

Tuntas

17

S-017

40

53

53

Tidak Tuntas

18

S-018

48

67

67

Tidak Tuntas

19

S-019

38

50

50

Tidak Tuntas

20

S-020

93

-

93

Tuntas

21

S-021

78

-

78

Tuntas

22

S-022

83

-

83

Tuntas

23

S-023

43

50

50

Tidak Tuntas

24

S-025

55

77

73

Tuntas

25

S-026

68

70

70

Tidak Tuntas

26

S-027

80

-

80

Tuntas

27

S-028

75

-

75

Tuntas

28

S-029

50

80

73

Tuntas

67,04

60,71%

Rata-rata Nilai
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HASIL NILAI KEMAMPUAN AWAL SISWA DALAM MENJELASKAN
KETERKAITAN ANTARA KEGIATAN MANUSIA DENGAN MASALAH
PERUSAKAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
Nama Sekolah
Kelas
Tahun Ajaran
Mata Pelajaran
Materi

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: X.5
: 2011 – 2012
: Biologi
: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan

No.

Kode Siswa

Nilai

Ketuntasan (≥ 75)

1

S-001

75

Tuntas

2

S-002

80

Tuntas

3

S-003

65

Tidak Tuntas

4

S-004

75

Tuntas

5

S-005

70

Tidak Tuntas

6

S-006

70

Tidak Tuntas

7

S-007

70

Tidak Tuntas

8

S-008

60

Tidak Tuntas

9

S-009

75

Tuntas

10

S-010

75

Tuntas

11

S-011

55

Tidak Tuntas

12

S-012

80

Tuntas

13

S-013

80

Tuntas

14

S-014

80

Tuntas

15

S-015

70

Tidak Tuntas

16

S-016

65

Tidak Tuntas

17

S-017

95

Tuntas

18

S-019

75

Tuntas

19

S-020

60

Tidak Tuntas

20

S-021

40

Tidak Tuntas

21

S-022

75

Tuntas

22

S-023

65

Tidak Tuntas

23

S-024

65

Tidak Tuntas

24

S-025

70

Tidak Tuntas

25

S-026

55

Tidak Tuntas

26

S-027

70

Tidak Tuntas

27

S-028

70

Tidak Tuntas

28

S-029

90

Tuntas

29

S-030

65

Tidak Tuntas

Jumlah Nilai

2040

=

Rata-rata Kelas

70,35

= 41,38%

100%
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HASIL NILAI AKHIR KECERDASAN NATURALIS SISWA PADA SIKLUS I
DALAM MENJELASKAN KETERKAITAN ANTARA KEGIATAN MANUSIA DENGAN
MASALAH PERUSAKAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Nama Sekolah
Kelas / Tahun ajaran
Mata Pelajaran
Materi

:
:
:
:

SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
X.5 / 2011-2012
Biologi
Perubahan Lingkungan

S-001
S-002
S-003
S-004
S-005
S-006
S-007
S-008
S-009
S-010
S-011
S-012
S-013
S-014
S-015
S-016
S-017
S-019
S-020
S-021
S-022
S-023
S-024
S-025
S-026
S-027
S-028
S-029
S-030
Jumlah nilai
Rata-rata nilai
Nilai tertinggi

80
85
70
85
80
80
75
70
75
90
65
80
85
85
70
75
85
75
65
65
75
75
65
80
75
85
65
85
80
2225
76,72
90

Nilai
Laporan
Praktikum (t)
95
80
75
95
90
95
80
70
80
85
70
80
90
80
80
75
90
80
75
70
90
75
75
90
70
95
70
85
75
2360
81,38
95

Nilai terendah

65

70

No.

Kode Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nilai Tes (T)

Nilai Akhir

67

(

+

86
83
72
89
84
86
77
70
77
88
67
80
87
83
74
75
87
77
69
67
81
75
69
84
73
89
67
85
78
2279
78,59
89

)

Ketuntasan
Tuntas
Tuntas
Tidakk tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidakk tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidakk tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidakk tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidakk tuntas
Tidakk tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidakk tuntas
Tuntas
Tidakk tuntas
Tuntas
Tidakk tuntas
Tuntas
Tuntas
Ketuntasan
Klasikal
=

x100%

= 68,97%
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HASIL NILAI LAPORAN PRAKTIKUM
Nama Sekolah
Kelas/ Tahun Ajaran
Mata Pelajaran
Materi
Metode / Jenis Praktikum
Siklus / Waktu

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: X.5 / 2011 - 2012
: Biologi
: Perubahan Lingkungan
: Praktikum / Dampak Kerusakan Hutan
: I (satu) / 08.30 – 10.00 (90 menit)

Aspek Penilaian (skala 1-4)
Kode
Siswa

Sistematika
Penulisan

Referensi dan
kaitannya dengan
pembahasan

Jumlah

Nilai

Kedalaman
pembahasan

Komunikasi

Kesimpulan

(∑)

( x100)

∑

S-001

4

3

4

4

4

19

95

S-002

3

3

3

4

3

16

80

S-003

4

2

3

3

3

15

75

S-004

4

3

4

4

4

19

95

S-005

4

3

3

4

4

18

90

S-006

4

3

4

4

4

19

95

S-007

4

3

3

4

2

16

80

S-008

3

3

3

3

2

14

70

S-009

4

3

3

4

2

16

80

S-010

4

3

3

4

3

17

85

S-011

3

3

2

4

2

14

70

S-012

4

3

3

3

3

16

80

S-013

4

3

3

4

4

18

90

S-014

4

2

3

4

3

16

80

S-015

3

3

3

4

3

16

80

S-016

4

3

3

3

2

15

75

S-017

4

3

3

4

4

18

90

S-019

4

3

3

3

3

16

80

S-020

3

3

3

3

3

15

75

S-021

4

2

3

3

2

14

70

S-022

4

4

3

4

3

18

90

S-023

4

2

3

3

3

15

75

S-024

3

3

3

3

3

15

75

S-025

4

3

3

4

4

18

90

S-026

4

3

2

3

2

14

70

S-027

4

4

3

4

4

19

95

S-028

3

3

3

3

2

14

70

S-029

4

3

3

4

3

17

85

S-030

3

3

3

3

3

15

75
2.360

Jumlah Nilai Seluruh Siswa
Rata-rata Nilai Laporan Praktikum Siswa (

∑

)

81, 38
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HASIL NILAI AKHIR KECERDASAN NATURALIS SISWA PADA SIKLUS II
DALAM MENJELASKAN KETERKAITAN ANTARA KEGIATAN MANUSIA DENGAN
MASALAH PERUSAKAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Nama Sekolah
Kelas / Tahun ajaran
Mata Pelajaran
Materi

:
:
:
:

SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
X.5 / 2011-2012
Biologi
Pencemaran Lingkungan

S-001
S-002
S-003
S-004
S-005
S-006
S-007
S-008
S-009
S-010
S-011
S-012
S-013
S-014
S-015
S-016
S-017
S-019
S-020
S-021
S-022
S-023
S-024
S-025
S-026
S-027
S-028
S-029
S-030
Jumlah nilai
Rata-rata nilai
Nilai tertinggi

85
85
65
90
90
90
80
80
80
85
75
85
90
85
85
75
90
80
60
75
80
80
75
80
80
80
80
85
85
2355
81,21
90

Nilai
Laporan
Praktikum (t)
90
70
75
95
90
90
80
85
85
90
70
80
90
90
85
75
90
75
80
70
90
80
70
85
75
95
70
85
80
2385
82,24
90

Nilai terendah

60

70

No.

Kode Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nilai Tes (T)

Nilai Akhir

68

(

+

87
79
69
92
90
90
80
82
82
87
73
83
90
87
85
75
90
78
68
73
84
80
73
82
78
86
76
85
83
2367
81,62
92

)

Ketuntasan
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Ketuntasan
Klasikal
=

x100%

= 82,76%
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HASIL NILAI LAPORAN PRAKTIKUM
Nama Sekolah
Kelas/ Tahun Ajaran
Mata Pelajaran
Materi
Metode / Jenis Praktikum
Siklus / Waktu

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: X.5 / 2011 - 2012
: Biologi
: Pencemaran Lingkungan
: Praktikum / Pencemaran Udara
: II (dua) / 07.45 – 09.15 (90 menit)

Aspek Penilaian (skala 1-4)
Kode
Siswa

Sistematika
Penulisan

Referensi dan
kaitannya dengan
pembahasan

Jumlah

Nilai

Kedalaman
pembahasan

Komunikasi

Kesimpulan

(∑)

( x100)

∑

S-001

4

3

3

4

4

18

90

S-002

4

4

2

2

2

14

70

S-003

4

3

3

3

2

15

75

S-004

4

3

4

4

4

19

95

S-005

4

3

3

4

4

18

90

S-006

4

4

4

4

3

18

90

S-007

4

3

3

3

3

16

80

S-008

4

3

3

4

3

17

85

S-009

4

3

3

4

3

17

85

S-010

4

4

3

4

3

18

90

S-011

3

2

3

4

2

14

70

S-012

4

3

3

3

3

16

80

S-013

4

3

4

4

3

18

90

S-014

4

4

3

4

3

18

90

S-015

4

3

3

4

3

17

85

S-016

4

3

3

3

2

15

75

S-017

4

3

4

4

3

18

90

S-019

3

2

3

4

3

15

75

S-020

3

2

3

3

3

14

70

S-021

3

3

2

3

3

14

70

S-022

4

4

3

4

3

18

90

S-023

4

3

3

3

3

16

80

S-024

4

3

3

4

3

17

85

S-025

4

3

3

4

3

17

85

S-026

4

2

2

3

3

14

70

S-027

4

4

3

4

4

19

95

S-028

3

2

3

3

3

14

70

S-029

4

4

3

3

3

17

85

S-030

4

3

3

3

3

16

80
2.385

Jumlah Nilai Seluruh Siswa
Rata-rata Nilai Laporan Praktikum Siswa (

∑

)

82,24
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Lembar Observasi
Kemampuan Siswa Dalam Mengkomunikasikan Konsep
Nama Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
Materi
Metode
Tanggal
Siklus / Waktu

No.

Nama Siswa

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: X.5
: Biologi
: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
: Praktikum
: 15 Mei 2012
: I / 08.30 – 10.00 (90 menit)

Kemampuan
mengemukakan
konsep

Kemampuan
dalam
menjelaskan
konsep

Kemampuan
mengkaitkan konsep
dengan kehidupan
sehari-hari

Jumlah

1

Dika

3

2

2

7

2

Albert

3

2

1

6

3

Vino

4

3

3

10

4

Disa

3

2

1

6

5

Shania

4

3

2

9

6

Asgard

4

3

3

10

7

Bangkit

3

3

3

9

8

Irene

3

3

1

7

9

Andrea

3

3

1

7

Yogyakarta, 15 Mei 2012
Observer,

(Ann. Ratna D.)
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HASIL ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MENGKOMUNIKASIKAN
KONSEP PADA SIKLUS I

Nama Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
Materi
Metode
Tanggal
Siklus / Waktu

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: X.5
: Biologi
: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
: Praktikum
: 15 Mei 2012
: I / 08.30 – 10.00 (90 menit)
Aspek Pengamatan

Kode

Kemampuan

Siswa

mengemukakan
konsep

Kemampuan
dalam
menjelaskan
konsep

Kemampuan
mengkaitkan
konsep dengan

Nilai
Jumlah

kehidupan sehari-

∑

( x100)

hari

S-017

3

2

2

7

58,33

S-002

3

2

1

6

50

S-006

4

3

3

10

83,33

S-011

3

2

1

6

50

S-025

4

3

2

9

75

S-004

4

3

3

10

83,33

S-005

3

3

3

9

75

S-020

3

3

1

7

58,33

S-013

3

3

1

7

58,33

Jumlah Nilai Pemikiran Siswa
Rata-rata Nilai Pemikiran Siswa ( ̅ )

591,65
65,74
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Lembar Observasi
Kemampuan Siswa Dalam Mengkomunikasikan Konsep
Nama Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
Materi
Metode
Tanggal
Siklus / Waktu

No.

Nama Siswa

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: X.5
: Biologi
: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
: Praktikum
: 19 Mei 2012
: II / 07.45 – 09.15 (90 menit)

Kemampuan
mengemukakan
konsep

Kemampuan
dalam
menjelaskan
konsep

Kemampuan
mengkaitkan konsep
dengan kehidupan
sehari-hari

Jumlah

1

Disa

2

2

1

5

2

Albert

3

2

1

6

3

Irene

4

3

3

10

4

Asgard

4

4

4

12

5

Vino

4

4

4

12

6

Shania

4

3

3

10

7

Bangkit

3

3

3

9

8

Pandu

3

2

3

8

9

Geraldy

3

3

3

9

10

Prima

3

3

2

8

11

Beni

3

3

3

9

Yogyakarta, 19 Mei 2012
Observer,

(Ann. Ratna D.)
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HASIL ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MENGKOMUNIKASIKAN
KONSEP PADA SIKLUS II

Nama Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
Materi
Metode
Tanggal

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: X.5
: Biologi
: Perubahan dan Pencemaran Lingkungan
: Praktikum
: 19 07.45 – 09.15 (90 menit)
Aspek Pengamatan

Kode

Kemampuan

Siswa

mengemukakan
konsep

Kemampuan
dalam
menjelaskan
konsep

Kemampuan
mengkaitkan
konsep dengan

Nilai
Jumlah

kehidupan sehari-

∑

( x100)

hari

S-011

2

2

1

5

41,67

S-002

3

2

1

6

50

S-020

4

3

3

10

83,33

S-004

4

4

4

12

100

S-006

4

4

4

12

100

S-025

4

3

3

10

83,33

S-005

3

3

3

9

75

S-007

3

2

3

8

66,67

S-016

3

3

3

9

75

S-027

3

3

2

8

66,67

S-009

3

3

3

9

75

Jumlah Nilai Pemikiran Siswa
Rata-rata Nilai Pemikiran Siswa ( ̅ )

816,67
74,24
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Analisa Konsep Pelestarian Lingkungan
Berdasarkan Hasil Kesimpulan Laporan Praktikum Siklus I
Kode
Siswa

S-001

S-002

S-003

S-004

S-005

S-006

S-007
S-008

S-009

S-010
S-011

Pokok-pokok Data

Uraian Kesimpulan
Hutan yang mempunyai paling banyak tumbuhan
pasti mampu untuk menampung air dan bisa
menjaga kualitas tanah sehingga bisa menahan
banjir, tanah longsor, dan erosi. Maka tumbuhan
tidak ditebangi sembarangan.
Semakin banyak tanaman yang tumbuh di hutan
dan tempat lain, semakin baik keadaan lingkungan
di sekitar sehingga harus menanam tanaman untuk
melestarikan lingkungan.
Tanaman dan pohon-pohon yang di hutan sangat
bermanfaat untuk penghasil utama oksigen,
menahan, dan menyuburkan tanah. Harus menanam
untuk menjaga kelestarian hutan.
Jumlah tumbuhan di hutan itu dapat mempengaruhi
fungsi hutan. Misalnya jika hutan memiliki banyak
tumbuhan, bila turun hujan air lebih mudah terserap
dan tidak menimbulkan banjir dna tanah longsor
(karena ada akar tumbuhan yang mencengkeram
tanah).
Hutan yang mempunyai paling banyak tumbuhan
pasti mampu untuk menampung air dan bisa
menjaga kualitas tanah sehingga bisa menahan
banjir, tanah longsor, dan erosi.
Jika hutan yang sebelumnya terdapat banyak
tanaman dan tiba-tiba habis ditebang akan
berdampak buruk bagi ekosistem hutan,
menyebabkan banjir dan erosi. Namun, jika hutan
tidak ditebangi semuanya dan ada kegaiatan
reboisasi, maka tidak akan berdampak buruk.
Jika hutan gundul, maka tanah akan mengalami
erosi dan banjir saat musim hujan. Air akan
membawa tanah.
Tidak melakukan penggundulan hutan agar kualitas
tanah tetap baik.
Banjir terjadi ketika hutan tidak banyak tanaman.
Tanaman yang banyak dapat menyerap banyak air
dan unsur hara sedangkan tanaman yang sedikit
tidak dapat menyerap air atau menyerap hanya
sedikit air sehingga menyebabkan longsoran.
Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia dan
juga bermanfaat bagi hutan.
Tanaman dan pohon-pohon yang di hutan sangat
bermanfaat untuk penghasil utama oksigen,
menahan, dan menyuburkan tanah. Harus menanam
untuk menjaga kelestarian hutan.
Tanaman di hutan menghasilkan oksigen dan



Kode
Data

Tidak menebangi
pohon
sembarangan.

P. 001

 Menanam
tanaman
untuk
melestarikan
lingkungan.
 Menanam untuk
melestarikan
hutan

P. 002



Banyak
tumbuhan,
kualitas
tanah
meningkat.

P. 004



Melestarikan
hutan
dengan
tebang pilih lalu
reboisasi

P. 005



Tidak melakukan
penggundulan
hutan

P. 006

-

P. 003

P. 007
P. 008

-

-

P. 009

 Menanam untuk
melestarikan
hutan

P. 010

-

P. 011
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Kode
Siswa

S-012

S-013

S-014

S-015

S-016

S-017

S-019

S-020
S-021
S-022

S-023

S-024

Pokok-pokok Data

Uraian Kesimpulan
menahan air.
Tanaman dan pohon-pohon di hutan sangat
bermanfaat untuk penghasil oksigen, menahan, dan
menyuburkan tanah.
Harus menanam untuk
menjaga kelestarian hutan.
Kalau tidak ada tanaman, tanah tidak bisa menyerap
air sehingga menyebabkan tanah longsor dan banjir
yang merugikan manusia.
Tanaman di hutan sangat penting bagi manusia.
Tanpa tanaman, manusia tidak akan hidup dengan
nyaman.
Tanaman dan pohon-pohon di hutan sangat
bermanfaat untuk penghasil oksigen, menahan, dan
menyuburkan tanah.
Harus menanam untuk
menjaga kelestarian hutan.
Bahwa tanaman dapat menyerap air dan mengikat
tanah.
Banyak tanaman, akan semakin baik. Perlu
melestarikan hutan dengan menanam tanaman dan
tidak menebanginya.
Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia dan
juga bermanfaat bagi hutan.
Hutan yang mempunyai paling banyak tumbuhan
pasti mampu untuk menampung air dan bisa
menjaga kualitas tanah sehingga bisa menahan
banjir, tanah longsor, dan erosi.
Tumbuhan di hutan sangat penting, maka tidak
boleh ditebangi sembarangan.
Jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia
maupun
hewan
karena
selain
menjaga
keseimbangan
ekosistem,
tumbuhan
juga
menghasilkan oksigen, maka harus dijaga
kelestariaannya.
Tanaman dapat mengikat air dan tanah sehingga
tidak menyebabkan banjir dan erosi.
Tanaman di hutan tidak ditebangi.
Pohon dapat menyerap air waktu hujan turun.
Jika hutan gundul, maka tanah akan tandus.
Jadi, tidak boleh menebangi pohon di hutan agar
tidak terjadi erosi dan banjir.
Penebangan hutan yang berlebihan dapat
menimbulkan banyak kerugian bagi umat manusia.
Seharusnya manusia sadar bahwa menebang hutan
yang berlebihan dapat membahayakan hidup
manusia, makhluk hidup, dan lingkungan.
Jika hutan tidak ada pohon, tanah tidak bisa
menyerap air
Pohon di hutan sangat penting bagi manusia, maka
tidak ditebangi.

Kode
Data

 Menanam untuk
melestarikan
hutan

P. 012

 Tanaman penting
bagi lingkungan.

P. 013



Menanam untuk
melestarikan
hutan

P. 014



Perlu
melestarikan
hutan
dengan
menanam
dan
tidak menebangi.

P. 015

P. 016



Tidak menebangi
pohon
sembarangan

 Melestarikan
hutan

P. 017

P. 018

 Tidak menebangi
pohon di hutan.

P. 019

 Tidak menebangi
pohon di hutan.

P. 020
P. 021

 Manusia
harus
sadar bahaya yang
ditimbulkan dari
penebangan hutan.

P. 022

 Pohon di
penting.

P. 023

hutan
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Kode
Siswa

S-025

S-026

S-027

S-028

S-029

S-030

Uraian Kesimpulan

Pokok-pokok Data

Sebuah hutan jika tidak memiliki pohon dapat
menimbulkan banjir dan erosi ketika hujan.
Kualitas tanahnya menurun. Karena itu, sebuah
hutan harus memiliki banyak pohon agar akarnya
menyerap air hujan sehingga tanah tidak tergerus.
Kelestarian hutan harus dijaga dengan tebang pilih
dan reboisasi.
Tanaman mampu menghasilkan oksigen dan
makanan yang berguna bagi makhluk hidup.
Jika hutan tanpa tanaman, maka akan terjadi banjir,
erosi, tanah longsor, dan sebagainya. Maka, peduli
terhadap hutan yaitu salah satunya dengan cara
menjaga kelestarian hutan sangatlah penting karena
semakin banyak kita menanam sebaik-baik pula
bagi kehidupan setiap makhluk di bumi ini.
Bahwa tanaman dapat menyerap air dan mengikat
tanah
Tanah yang memiliki banyak tumbuhan dapat
menyerap banyak air dan tanah yang tidak memiliki
tumbuhan hanya menyerap sedikit air dan
membawa sebagian tanah sehingga air keruh.
Hutan akan semakin baik jika pohon tidak
ditebangi.
Jika pada hutan banyak tanaman yang ditebangi dan
tidak ditanam lagi, akan menyebabkan jumlah
oksigen berkurang juga akan menyebabkan
ekosistem hutan tidak seimbang.
Kita boleh menebangi dengan tebang pilih lalu
menanam kembali agar tumbuh pohon baru
sehingga hutan seimbang.

 Melestarikan
hutan
dengan
tebang pilih dan
reboisasi.

 Menanam tanaman
untuk
melestarikan hutan.

-

Kode
Data
P. 024

P. 025
P. 026

P. 027

 Melestarikan hutan
dengan
tidak
menebangi pohon.

P. 028

 Tebang pilih lalu
reboisasi.

P. 029
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Analisa Konsep Pelestarian Lingkungan
Berdasarkan Hasil Kesimpulan Laporan Praktikum Siklus II
Kode
Siswa

S-001

S-002

S-003

S-004

S-005

S-006

S-007

Uraian Kesimpulan

Pokok-pokok Data

Gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran
sampah dapat menyebabkan pencemaran udara
dan menyebabkan gangguan kesehatan pada
makhluk hidup. Maka dari itu, kita harus
mengurangi pencemaran udara dengan cara
menanam pohon. Dengan menanam pohon, maka
pencemaran udara yang disebabkan oleh gas CO2
dapat terkurangi.
Semakin lama polusi menyebar, semakin buruk
kualitas udara yang mengakibatkan gangguan
pernafasan pada makhluk hidup.
Pencemaran udara disebabkan oleh gas CO2
sehingga menyebabkan gangguan kesehatan
makhluk hidup didalamnya.
Jika kita menghirup terlalu banyak dan terlalu
sering CO2 maka dapat menyebabkan gangguan
pernafasan yang kemudian bisa menyebabkan
lemas dan sakit kepala. Pembakaran kertas adalah
salah satu cara yang menyebabkan pencemaran
udara. Cara yang dilakukan untuk mengurangi
pencemaran udara adalah melakukan penanaman
banyak pohon yang dapat menyerap polusi.
Bahwa makhluk hidup jika menghirup gas dari
pembakaran misalnya CO2 terlalu lama atau
terlalu banyak dapat mengganggu pernafasan dan
membuat makhluk hidup lemas bahkan
mengalami kematian jika terlalu lama menghirup
gas
tersebut.
Maka
untuk
itu,
cara
menanggulanginya dengan penanaman pohon
dalam jumlah banyak atau dengan cara
mengurangi
produksi
gas
CO2
dengan
menggunakan alat/bahan yang ramah lingkungan.
Jika manusia melakukan banyak pembakaran
sampah yang menghasilkan CO2, maka NH udara
di lingkungan tersebut akan tercemar dan
menyebabkan sesak nafas kemungkinan besar
juga menyebabkan kematian. Perilaku yang dapat
dilakukan manusia misalnya tidak membakar
semua jenis sampah atau memilih jenis sampah
tertentu saja yang dibakar.

 Mengurangi
pencemaran udara
dengan menanam
pohon

Saya mengetahui bahwa pembakaran sampah
menghasilkan CO2 yang menyebabkan lingkungan
dan makhluk hidup tercemar. Oleh karena itu, kita
harus mengurangi pembakaran sampah agar CO2
tidak mencemari udara di lingkungan.

Kode
Data
T.001

T.002
T.003
 Melakukan
penanaman banyak
pohon yang dapat
menyerap polusi

T.004

 Melakukan
penanaman pohon
dalam
jumlah
banyak
 Mengurangi
produksi gas CO2
 Menggunakan
alat/bahan
yang
ramah lingkungan

T.005

 Tidak membakar
semua
jenis
sampah

T.006

 Mengurangi
pembakaran
sampah agar udara
di lingkungan tidak
tercemar.

T.007
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Kode
Siswa

S-008

S-009

S-010

S-011

S-012

S-013

S-014

S-015

S-016

S-017

Kode

Uraian Kesimpulan

Pokok-pokok Data

Pencemaran udara adalah perubahan yang tidak
diinginkan pada lingkungan ataupun atmosfer
bumi. Dampak pencemaran udara adalah efek
rumah kaca, penipisan lapisan ozon, dan
gangguan kesehatan makhluk hidup. Usaha yang
dapat dilakukan adalah mendaur ulang sampah
atau bahan-bahan yang tidak terpakai agar tidak
dibakar, mengurangi polusi, dan menanam pohon.
Gas CO2 dari pembakaran sampah dapat
menyebabkan gangguan kesehatan pada makhluk
hidup. Untuk mengurangi gas CO2 di lingkungan
dapat dilakukan dengan menanam banyak pohon.
Dampak pencemaran udara bagi makhluk hidup
sangat berbahaya dan menyebabkan gangguan
kesehatan dan merusak lingkungan. Oleh sebab
itu, kita harus mengurangi kadar gas pencemar di
lingkungan misalnya tidak menumpuk sampah
juga tidak membakar semua jenis sampah.
Pencemaran udara disebabkan oleh gas CO2
sehingga menyebabkan gangguan kesehatan
makhluk hidup didalamnya.
Gas CO2 cukup berbahaya bagi kesehatan
makhluk hidup dan penanaman merupakan cara
yang paling efektif untuk mengurangi adanya gas
CO2 di lingkungan.
Gas CO2 sangat mengganggu kesehatan
pernafasan makhluk hidup dan jika terlalu lama
menghisap gas CO2 tersebut bisa menyebabkan
kematian. Dengan menanam pohon, gas CO2 dan
gas lainnya yang menyebabkan pencemaran bisa
berkurang.
Dampak pencemaran udara bagi makhluk hidup
sangat berbahaya dan menyebabkan gangguan
kesehatan dan merusak lingkungan. Oleh sebab
itu, kita harus mengurangi kadar gas pencemar di
lingkungan misalnya tidak menumpuk sampah
juga tidak membakar semua jenis sampah.
Gas CO2 cukup berbahaya bagi kesehatan
makhluk hidup dan penanaman merupakan cara
yang paling efektif untuk mengurangi adanya gas
CO2 di lingkungan.
Pembakaran yang dihasilkan dari kendaraan
bermotor, sampah, pabrik dapat menghasilkan gas
karbondioksida yang mencemari lingkungan.
Gas karbonmonoksida dan karbondioksida dapat
mencemari lingkungan serta mengganggu
kesehatan makhluk hidup. Bisa lemas dan juga
menyebabkan kematian jika terlalu lama.
Mengurangi pembakaran sampah dan menanam

 Mendaur ulang
sampah agar tidak
dibakar.
 Mengurangi polusi.
 Menanam pohon.

T.008

 Menanam pohon
untuk mengurangi
CO2 di lingkungan.

T.009

 Tidak menumpuk
dan
membakar
semua
jenis
sampah.

T.010

Data

T.011
 Menanam pohon
untuk mengurangi
CO2 di lingkungan.

T.012

 Menanam pohon
untuk mengurangi
CO2 di lingkungan

T.013

 Tidak menumpuk
dan
membakar
semua
jenis
sampah.

T.014

 Menanam pohon
untuk mengurangi
CO2 di lingkungan

T.015

T.016
 Mengurangi
pembakaran
sampah
 Menanam pohon
untuk mengurangi

T.017
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Kode
Siswa

S-019

S-020

S-021

S-022

S-023

S-024

S-025

Uraian Kesimpulan
pohon adalah cara yang dapat dilakukan untuk
mengurangi pencemaran udara.
Pencemaran udara selain mengganggu kesehatan
juga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman,
dan dapat menyebabkan rumah kaca. Pencemaran
udara dapat ditanggulangi dengan melakukan
penanaman pohon terutama hutan yang telah
hilang pohonnya, menggunakan bahan bakar yang
lebih ramah lingkungan misalnya tidak
menghasilkan CO2 terlalu banyak ataupun gas
monoksida.
Gas karbondioksida sangat berbahaya untuk
kehidupan makhluk hidup dan penanaman pohon
serta mengurangi asap pembakaran (sampah,
kendaraan bermotor) merupakan cara yang efektif
untuk mengurangi dampak adanya karbondioksida
Udara di lingkungan akan tercemar jika kita
melakukan kegiatan yang menambah polusi udara.
Usaha yang dilakukan adalah mengurangi
pencemaran udara dengan tidak membakar
sampah.
Jika manusia melakukan banyak pembakaran
sampah yang menghasilkan CO2, maka NH udara
di lingkungan tersebut akan tercemar dan
menyebabkan sesak nafas kemungkinan besar
juga menyebabkan kematian. Perilaku yang dapat
dilakukan manusia misalnya tidak membakar
semua jenis sampah atau memilih jenis sampah
tertentu saja yang dibakar.
Gas CO2 dapat mempengaruhi makhluk hidup
dan mencemari makhluk hidup dan penapasannya.
Usaha yang dapat dilakukan adalah mengurangi
kegiatan yang dapat menghasilkan CO2, seperti
tidak
membakar
sampah-sampah
secara
berlebihan agar tidak menghasilkan asap yang
mengandung CO2.
Pencemaran udara adalah perubahan yang tidak
diinginkan pada lingkungan ataupun atmosfer
bumi. Dampak pencemaran udara adalah efek
rumah kaca, penipisan lapisan ozon dan gangguan
kesehatan makhluk hidup. Usaha yang dapat
dilakukan adalah mendaur ulang sampah atau
bahan-bahan yang tidak terpakai agar tidak
dibakar, mengurangi polusi, dan menanam pohon.
Dari percobaan ini, kami mengetahui bahwa
perilaku manusia seperti membakar sampah dapat
membuat kondisi udara tercemar. Pencemaran
dapat menimbulkan hal negatif seperti gangguan
pernafasan sampai menipisnya lapisan ozon. Oleh

Pokok-pokok Data

Kode
Data

pencemaran udara.
 Menanam pohon
untuk mengurangi
pencemaran udara.
 Menggunakan
bahan bakar yang
ramah lingkungan.

T.018

 Menanam pohon
untuk mengurangi
kadar CO2.
 Mengurangi asap
pembakaran
 Tidak membakar
sampah

T.019

 Tidak membakar
semua
jenis
sampah

T.021

 Tidak membakar
sampah
secara
berlebihan.

T.022

 Mendaur ulang
sampah agar tidak
dibakar.
 Mengurangi polusi.
 Menanam pohon.

T.023

 Membiasakan
perilaku positif
 Mengurangi
pembakaran
sampah

T.024

T.020
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Kode
Siswa

S-026

S-027

S-028

S-029

S-030

Uraian Kesimpulan

Pokok-pokok Data

karena itu, kita harus membiasakan perilaku
positif agar udara tidak tercemar, seperi
mengurangi pembakaran sampah dan hal lain
yang dapat dilakukan adalah dengan menanam
pohon. Pohon yang kita tanam harus banyak agar
semakin banyak CO2 yang terserap sehingga
pencemaran udara dapat diminimalisir.
Karbondioksida dapat menyebabkan ganngguan
kesehatan makhluk hidup, efek rumah kaca, dan
penipisan lapisan ozon. Gas tersebut dihasilkan
dari pembakaran. Usaha yang harus dilakukan
adalah mengurangi pembakaran.
Gas CO2 sangat berbahaya bagi kesehatan
makhluk hidup dan berdampak buruk bagi
makhluk hidup. Oleh karena itu, penghijauan
merupakan langkah yang paling efektif untuk
mengurangi adanya gas CO2 di lingkungan.
Semakin banyak polusi di lingkungan maka
kesehatan akan menurun dan lingkungan akan
tercemar. Sehingga, kita harus mengurangi polusi
dengan cara menanam pohon sebanyakbanyaknya.
Kandungan CO2 yang terbentuk dari hasil
pembakaran menyebabkan dampak negatif bagi
jangkrik maupun manusia di bumi. Dengan
menanam pohon, kita dapat meminimalisir
dampak-dampak negatif tersebut. Dari hasil
fotosintesis
tumbuhan
yang
memerlukan
karbondioksida, tumbuhan akan menghasilkan
oksigen yang berguna bagi kehidupan.
Jika di lingkungan tercemar gas yang dihasilkan
dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor,
tumpukan sampah yang bau, maka kesehatan akan
menurun. Cara yang dapat dilakukan adalah
dengan mengurangi pembakaran sampah dan
mendaur ulang jenis sampah yang masih berguna.

 Menanam pohon
untuk mengurangi
CO2.

Kode
Data

 Mengurangi
pembakaran

T.025

 Melakukan
penghijauan untuk
mengurangi CO2 di
lingkungan.

T.026

 Menanam pohon
untuk mengurangi
polusi.

T.027

 Menanam pohon
untuk mengurangi
pencemaran.

T.028

 Mengurangi
pembakaran
sampah.
 Mendaur
ulang
sampah
yang
berguna.

T.029
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HASIL ANALISIS AKTIVITAS KELOMPOK SISWA
SELAMA PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS I
Nama Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
Materi
Metode
Tanggal
Siklus / Waktu

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: X.5
: Biologi
: Perubahan Lingkungan
: Praktikum
: 15 Mei 2012
: I / 08.30 – 10.00 (90 menit)
Aspek yang diamati

Kelompok
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kelompok I

3

4

4

3

3

4

3

3

3

3

Kelompok II

3

4

2

2

3

3

3

3

3

2

Kelompok III

3

4

3

3

3

3

3

3

2

3

Kelompok IV

3

4

3

3

2

3

3

3

3

2

Kelompok V

3

4

4

3

3

3

2

3

3

4

Kelompok VI

3

4

4

3

3

3

3

3

4

2

No

1

Aktivitas yang diamati
Melakukan prosedur kerja
(4 item)

Kelompok

Nilai

I

II

III

IV

V

VI

14

12

12

13

14

15

83,3

2

Menggunakan alat ( 3 item)

9

7

9

8

10

8

70,8

3

Mengukur / menghitung objek

3

3

3

2

3

3

70,8

4

Mengamati objek

4

3

3

3

3

3

79,2

5

Mengkomunikasikan hasil

3

3

3

3

2

3

79,2

Jumlah nilai seluruhnya

383,3

Rata-rata nilai

76,7

Kategori nilai

Tinggi
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HASIL ANALISIS AKTIVITAS KELOMPOK SISWA
SELAMA PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS II
Nama Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
Materi
Metode
Tanggal
Siklus / Waktu

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
: X.5
: Biologi
: Pencemaran Udara
: Praktikum
: 19 Mei 2012
: II / 07.45 – 09.15 (90 menit)
Aspek yang diamati

Kelompok
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kelompok I

4

3

3

2

4

4

4

4

3

3

Kelompok II

4

3

3

2

3

3

4

4

3

3

Kelompok III

4

3

3

2

4

3

4

4

3

3

Kelompok IV

4

2

4

3

4

4

3

4

3

3

Kelompok V

4

2

3

3

4

4

3

4

3

3

Kelompok VI

4

3

3

3

4

4

4

4

2

3

No

1

Aktivitas yang diamati
Melakukan prosedur kerja
(4 item)

Kelompok

Nilai

I

II

III

IV

V

VI

13

13

13

13

12

12

79,2

2

Menggunakan alat ( 3 item)

9

9

9

10

10

10

79,2

3

Mengukur / menghitung objek

4

3

4

4

4

4

95,8

4

Mengamati objek

4

3

3

4

4

4

91,7

5

Mengkomunikasikan hasil

4

4

4

3

3

4

91,7

Jumlah nilai seluruhnya

437,6

Rata-rata nilai

87,5

Kategori nilai

Sangat
Tinggi
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HASIL ANALISIS KUISIONER SIKAP DAN PERILAKU SISWA
KELAS X.5 SELAMA PROSES PEMBELAJARAN

No

Kode Siswa

1

Pernyataan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S-001

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

2

S-002

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

3

S-003

4

4

4

3

4

4

4

2

4

4

4

S-004

4

4

4

4

4

4

2

3

3

2

5

S-005

4

4

4

3

3

3

2

3

3

2

6

S-006

4

4

3

4

3

4

2

4

2

3

7

S-007

3

2

2

3

2

3

3

3

4

3

8

S-008

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

9

S-009

4

4

4

4

3

4

2

4

3

3

10

S-010

2

3

3

3

4

4

3

3

3

4

11

S-011

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

12

S-012

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

13

S-013

3

4

3

3

3

4

3

4

3

3

14

S-014

2

4

4

2

4

3

4

2

4

4

15

S-015

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

16

S-016

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

17

S-017

4

4

3

3

3

4

4

3

3

4

18

S-019

3

3

2

2

3

3

3

4

4

3

19

S-020

3

3

4

3

3

4

4

4

3

3

20

S-021

2

3

3

2

4

4

4

4

4

4

21

S-022

2

3

3

2

4

4

4

4

4

4

22

S-023

4

4

3

3

3

4

2

2

4

3

23

S-024

2

4

3

2

4

4

4

4

4

4

24

S-025

4

4

4

4

4

3

4

3

3

3

25

S-026

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

26

S-027

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

27

S-028

3

3

3

2

4

3

2

3

3

3

28

S-029

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

29

S-030

2

3

3

2

4

4

4

4

3

4
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PERHITUNGAN KUISIONER
BERDASARKAN PROSENTASE (%) TIAP ASPEK
SIKAP DAN PERILAKU SISWA

Skala Jawaban
No. Pernyataan

1. Terlibat aktif dalam pembelajaran.
2.

Tertarik

untuk

mengikuti

pembelajaran.
3. Mengikuti pembelajaran dengan
antusias dan serius.
4.

Mengemukakan

pendapat

/

gagasan / pemikiran.
5. Menghargai teman yang bertanya
atau berpendapat.
6. Ikut bekerja dalam kelompok saat
praktikum.
7.

Menjaga

kebersihan

laboratorium

dan

halaman

selama

proses

sekolah

Jumlah skor
Tidak

setelah

Pernah

dikali skor

(1)

tiap skala

7

-

91

78,48%

9

2

-

103

88,79%

11

15

3

-

95

81,89%

4

16

9

-

82

70,69%

15

13

1

-

101

87,07%

19

10

-

-

106

91,38%

14

9

6

-

95

81,89%

17

9

3

-

101

87,07%

16

12

1

-

102

87,93%

17

10

2

-

102

87,93%

Selalu

Sering

Jarang

(4)

(3)

(2)

11

11

18

Prosentase

ruang

pembelajaran.
8. Membuang sampah pada tempat
sampah.
9. Membuang air / larutan yang telah
dipakai di tempat pembuangan
yang ditentukan.
10. Menjaga kebersihan dan
kelestarian lingkungan sekolah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 195

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 196

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
197

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Narasumber

Keterangan :
G : Guru
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

:
:
:
:

Selasa, 29 Mei 2012
Pukul 10.00 WIB - selesai.
SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
Guru Bidang Studi Biologi SMA Pangudi
Luhur Yogyakarta (Ibu Ann. Ratna D.)

P : Peneliti (pelaksana tindakan)

P : “Setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada materi Perubahan dan
Pencemaran Lingkungan pada siswa kelas X.5, saya akan meminta
tanggapan dan evaluasi dari Ibu terhadap kegiatan pembelajaran yang
telah dilakukan”.
G :”Yah......baik”.
[diam sejenak]
P : “Pertama, bagaimanakah tanggapan Ibu dengan seluruh rangkaian
kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan
metode praktikum kemaren Bu?”
G : “Menimbulkan inspirasi” [tegas]
P : “ Oh, gitu”.
G : “Karena saya tidak pernah praktikum, hhehhe....”. [tersenyum]
P : [tersenyum] “Kemudian, kalo dari sisi kelebihan dan kelemahannya apa
Bu?”
G : “Kegiatan itu yah?”
P : “Iya Bu, dengan praktikum”
G : “Kalo kelebihannya, ya...siswa dapet pengalaman yah buat hidup
mereka”.
G : “Yah, minimal bisa tahu, nyata, peristiwa yang akan digambarkan itu ya
seperti itu. Itu kelebihannya”.
P : “Oke Bu”.
G : “Trus kalo kelemahannya, ya....waktu” [nada melembut]
P : “Oh, waktunya ya?”.
G : “Iya......, waktunya”.
G : “Waktunya kan harusnya lebih banyak”.
G : “Terus memang, untuk persiapan, apa namanya? Pccekkkk...
[membunyikan mulut] media praktikumnya itu yang kayak kemarin kan
untuk penanaman itu harus waktunya lama, kan?”
P : “he’em....”
G : “Nek memang mau menunjukkan proses erosi kan berarti nyokote akar
itu sudah harus kuat”
P : “Gitu ya Bu?”
G : “Iya”.
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22. P : “Kemudian, apakah menurut Ibu pembelajaran ini mampu mengajak
siswa mengembangkan kemampuan berfikirnya terhadap permasalahan
lingkungan?”
23. G : “Ya” [tegas]
24. G : “Kan mereka praktek, melakukan sendiri toh”.
25. P : “Misalnya apa Bu?”
26. G : “Yah, beberapa siswa juga terlibat berpendapat, menjawab ketika diberi
pertanyaan seputar permasalahan lingkungan itu tadi”.
27. G : “Cuman kemaren nggak terlalu, nggak terlalu bisa, apa ya istilahnya,
mengukur banget karena teknisnya aja. Pengasapan dan sebagainya itu
sehingga plastiknya lenyet”.
28. P : “Iya Bu, ternyata siswa tidak membawa plastik cadangan”.
29. G : “Iya, tidak apa-apa. Cuman lain kali itu harus dipikirkan bener. Apa
yah, carane. Bagaimana supaya asap itu bener-bener masuk dan tidak
bisa keluar dan plastik itu bener-bener rapet gitu loh. Sehingga ya bisa
diitung tenan jangkrik e ki lemes apa mati. Kan gitu.”
30. P : “Kemudian apakah pembelajaran ini sudah mampu membuat siswa aktif
untuk mengikuti pembelajaran?”
31. G : “Hmmm....Pasti”.
32. G : “Lak yo do seneng to bocah-bocahe wingi?”
33. P : “Apakah aktivitasnya meningkat?”
34. G : “Iyaaa.......terlihat aktif, gitu”.
35. P : Kemudian apakah siswa menunjukkan ketertarikan terhadap
pembelajaran Bu?”
36. G : “Iya to, pasti”.
37. G : Apalagi itu kalo kaitannya dengan psikomotor ya?”.
38. P : “Iya”
39. G : “Anak-anak itu kan memang sekarang psikomotornya lebih oke yah,
sudah over energi. Jadi memang harus diolah dan dilampiaskan dengan
cara-cara atau kegiatan seperti itu”.
40. P : “Kemudian, apakah kegiatan praktikum yang telah dilakukan dapat
menanamkan sikap positif, misalnya kerjasama?”
41. G : “Ya”
42. P :”Peduli lingkungan?”
43. G : “Ya..... Pasti”.
44. P :”Gimana Bu?”
45. G :” Yah.....itu semua, pasti. Terus, ada sikap yang lain yang terihat
misalnya jujur, peduli lingkungan itu pasti”.
46. P :”Kemudian, apakah dengan kegiatan penanaman yang dilakukan mampu
mengajak siswa menciptakan kelestarian lingkungan sekolah Bu?”
47. G : “Itu sebagai salah satu gambaran aksi peduli lingkungan sekolah gitu
yah?”
48. P : “Iya Bu”.
49. G : ” Emmmmm, Itu kalo diliat dari antusiasme mereka iya ya....”.
50. P : “ Emmm”.
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51. G : ”Cuma apakah mereka praktek dirumah sendiri, itu yang kita ga tau ya,
whualahualam ya”. [tertawa]
52. G : “Ehmmm,.....Tapi nek keliatan kemarin kan le do nandur, ya pada
tenanan, antusias gitu ya. Saya rasa bisa itu”.
53. P :”Berarti kalo mereka didorong untuk melakukan, sebenarnya mereka
mau?”
54. G : “Yak, bisa, bisa”.
55. P :”Kemudian berdasarkan hasil dan proses, bagaiamana pendapat ibu
dengan strategi ini jika dibandingkan dengan startegi yang pernah
diterapkan sebelumnya?”
56. G :”Ya, berbeda lah, ada variasi ya yang jelas. hehehe.....” [tertawa]
57. G : “Cuman ya itu tadi terbentur dengan waktu ya...... hhehh....”
[tersenyum].
58. G : “Kalo memang boleh memilih gitu ya, untuk Biologi itu ya... kalo bisa
ya semua materi begitu. Eksperimen, mereka kerja, psikomotornya bisa
diliat, unjuk kerjanya seperti apa. Kuwi ya luwih apik, jane”.
59. G : “Tapi ya....karena terbentur waktu, tenaga, ya..gimana ya? Alat dan
bahannya. Bambune kuwi? Setengah mati deh mbuat plus mbawa
bambune segala. Hhaha....” [tertawa]
60. G : “Materinya juga diakhir, harus benar-benar memanage deh”.
61. P : “Mungkin dari pengalaman pembelajaran yang dilakukan kemarin,
inovasi untuk tahun depan gimana Bu? Misalnya berniat untuk
melakukan praktikum pada materi itu Bu?”.
62. G :” Yang perlu diperbaiki, kalo menurut saya, ya...alat dan bahan sama
teknisnya aja. He’em....”
63. G :”Kalo rancangan kerjanya sih sudah oke ya, bagus, inovatif dan kreatif”.
64. G : “Ya mungkin, cuman itu tadi teknisnya aja lebih dimatengke, gitu”.
65. P : ”Oke, baik Bu”.
66. G : “Tapi ya bisa memberikan gambaran lah, dari kemarin kan kita bisa
belajar bagaimana proses banjir dan erosi itu, penanaman pohonnya
harus begini. Kemudian pengasapannya harus seperti ini. Kan begitu”.
67. P : ”Iya Bu. Ehmmm..... Cukup sekian Bu wawancaranya. Terimakasih atas
waktu dan kerjasama yang sudah diberikan”.
68. G : “ Iyak... Sama-sama, saya juga berterimakasih”.
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Topik-Topik Data Hasil Wawancara
No
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

Topik Data
Pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum telah
menimbulkan inspirasi
Kelebihan pembelajaran yang telah dilakukan adalah siswa
mendapatkan pengalaman dan siswa mengetahui secara nyata
peristiwa yang akan digambarkan
Kelemahan pembelajaran yang dilakukan adalah waktu harus
lebih banyak, persiapan lama, teknis yang dilakukan kurang
mengukur sesungguhnya.
Pembelajaran yang dilakukan mampu mengajak siswa
mengembangkan kemampuan berpikirnya terhadap permasalahan
lingkungan, ditunjukkan dengan beberapa siswa terlibat
berpendapat, menjawab pertanyaan seputar permasalahan
lingkungan
Pembelajaran yang dilakukan mampu membuat siswa aktif,
aktivitas meningkat, psikomotor anak lebih baik sehingga harus
diolah dan dilampiaskan dengan cara-cara atau kegiatan seperti
ini, mereka praktek, melakukan sendiri.
Pembelajaran yang dilakukan mampu membuat siswa tertarik dan
senang
Pembelajaran yang telah dilakukan dapat menanamkan sikap
positif, misalnya kerjasama, peduli lingkungan, dan jujur
Kegiatan menanam yang telah dilakukan dapat mengajak siswa
menciptakan kelestarian lingkungan sekolah
Siswa antusias dan serius dalam menanam jika diberikan
dorongan untuk menanam, siswa pasti mampu menanam di
rumah.
Pendapat Guru dengan strategi ini jika dibandingkan dengan
strategi sebelumnya adalah berbeda, ada variasi. Untuk semua
materi Biologi memang lebih baik dengan eksperimen karena
siswa kerja, unjuk kerjanya dapat dilihat. Tetapi karena materi
paling akhir, maka terbentur dengan waktu dan tenaga sehingga
perlu memanage waktu.
Inovasi pembelajaran dengan praktikum untuk pembelajaran
mendatang adalah perbaikan pada alat dan bahan serta tekhnisnya.
Rancangan kerja yang dilakukan dalam praktikum sudah bagus,
inovatif, dan kreatif. Siswa juga dapat belajar tentang proses
banjir dan erosi, tekhnik penanaman pohon serta teknik
pengasapan.

Bagian Data
3-6
7-12

13-21
27-29
22-26

30-31
33-34
37-39
32
35-36
40-45
46-50
51-54

55-60

61-62
63-66
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Kategori-kategori Data Hasil Wawancara
No
1

2

3

4

Kategori Data
Guru menyatakan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan dengan
metode praktikum meningkatkan kecerdasan naturalis siswa pada
aspek kognitif.
a) Pembelajaran telah mengembangkan kemampuan berpikir
siswa terhadap permasalahan lingkungan
b) Siswa terlibat berpendapat menjawab pertanyaan seputar
permasalahan lingkungan
c) Siswa belajar tentang proses banjir dan erosi, teknik
penanaman pohon serta teknik pengasapan
Guru menyatakan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan dengan
metode praktikum meningkatkan kecerdasan naturalis siswa pada
aspek psikomotor.
a) Aktivitas siswa meningkat
b) Psikomotor siswa harus dilampiaskan dengan cara atau
kegiatan seperti ini
c) Siswa praktek dan melakukan sendiri
d) Siswa menanam tanaman
Guru menyatakan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan dengan
metode praktikum meningkatkan kecerdasan naturalis siswa pada
aspek afektif.
a) Siswa menjadi tertarik dan senang
b) Menanamkan sikap positif, misalnya kerjasama, peduli
lingkungan, jujur
c) Siswa melestarikan lingkungan
d) Siswa antusias dan serius saat menanam
Tanggapan Guru terhadap proses pembelajaran dengan metode
praktikum.
a) Menimbulkan inspirasi
b) Siswa mendapatkan pengalaman dan lebih nyata terutama
peristiwa yang digambarkan
c) Waktu harus lebih banyak, persiapan lama, tekhnis kurang
mengukur sesungguhnya
d) Berbeda, ada variasi, terbentur waktu dan tenaga, materi paling
akhir sehingga harus memanage waktu
e) Melakukan inovasi pada rancangan alat dan bahan serta
tekhnisnya
f) Rancangan kerja bagus, inovatif, dan kreatif

Topik Data

T.4

T.12

T.5

T.6
T.7
T.8
T.9

T.1
T.2
T.3
T.10
T.11
T.12
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