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ABSTRAK
Christin Widyaningsih. “PENERAPAN PENDEKATAN SALINGTEMAS (SainsLingkungan-Teknologi-Masyarakat) DALAM MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN
HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI EKOSISTEM KELAS X SMA
PANGUDI LUHUR SEDAYU, BANTUL”. Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa
tentang materi ekosistem. Subyek dari penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XDsemester genap tahun pelajaran 2012/2013, sebanyak 32 siswa. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari instrumen pembelajaran (Silabus dan RPP),
dan instrumen pengumpulan data (kuesioner, lembar observasi, wawancara dan tes).
Model penelitian yang digunakan adalah Model Kemmis dan Mc. Taggart. Model ini
diawali dengan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, mengobservasi dan
Refleksi.
Pada masa sebelum tindakan skor rata-rata pretest adalah 48,71%. Berdasarkan
hasil observasi pada aspek kognitif diperoleh skor rata-rata siklus I sebesar 75,25% pada
siklus II meningkat menjadi 79,18%. Skor rata-rata aspek psikomotor siswa pada siklus
I sebesar 40,93 pada siklus II meningkat menjadi 66,02.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan
Salingtemas (Sains-Lingkungan-Teknologi-Masyarakat) dapat Meningkatkan Aktivitas
Dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Ekosistem Kelas X SMA Pangudi Luhur Sedayu,
Bantul, Yogyakarta.
Kata kunci : Aktivitas siswa, hasil belajar, salingtemas.
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ABSTRACT
Christin Widyaningsih. “APPLICATION APPROACH SALINGTEMAS (ScienceTechnology-Society-Environment)
INCREASE
IN
STUDENT
LEARNING
ACTIVITIES AND RESULTS OF THE ECOSYTEM IN CLASS X HIGH SCHOOL
PANGUDI LUHUR SEDAYU, BANTUL”. Biology Education Studies Program,
Department of Mathematics Education and Natural Sciences, Teacher Training and
Education Faculty, Sanata Dharma University, Yogyakarta 2013.

This research aims to improve the activity and student learning outcomes about
the ecosystem. The subject of this research is the students of class X-D semester of
academic year 2012/2013, as many as 32 students.The instruments used in this study,
consists of alearning instrument (Syllabus and RPP), and data collection instruments
(questionnaires, observation sheets, interviews and tests).The research model used is
Model Kemmis and Mc. Taggart. This Model begins with action planning, actions,
observation and reflection.
In the period before the action the average pretest score was 48.71%. Based on
observations obtained scores on the cognitive aspects of the average first cycle of
75.25% in the second cycle increased to 79.18%. The average score of students in the
psychomotor aspects of the first cycle of 40.93 on the second cycle increased to 66.02.
Thus, it can be concluded that the applicationof the approachSalingtemas
(Science-Technology-Society-Environment) can increase activities and learning
outcomes student about ecosytem in class X High School Pangudi Luhur Sedayu,
Bantul, Yogyakarta.

Keywords: activities of students, learning outcomes, salingtemas.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa sejak
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah
Atas (SMA). Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama materi biologi
masih bersifat umum dan tingkat kesulitannya masih sederhana, sedangkan untuk
Sekolah Menengah Atas materi biologi dikatakan dalam tingkat yang cukup sulit
dan sudah mendetail. Salah satu materi biologi yang diberikan untuk kelas X
adalah Ekosistem. Cakupan materi ini cukup luas dan hanya diberikan dalam
waktu 4 kali pertemuan (6 x 45 menit), dimana penelitian ini dilakukan dalam 2
minggu. Untuk minggu pertama dilaksanakan 2 kali pertemuan (2 x 45 menit dan
1x45 menit), begitu pula untuk minggu kedua. Tingkat kesulitan siswa dalam
memahami materi tersebut terasa cukup berat. Bukan hanya sebatas pada ulangan
harian dan ujian saja, tetapi saat proses pembelajaran di kelas pun siswa masih
banyak yang merasakan kesulitan dalam memahami materi tersebut. Selain itu,
aktivitas siswa di kelas pada saat pembelajaran berlangsung tidak begitu aktif
(pasif), hanya beberapa siswa yang aktif dalam pembelajaran di kelas.
Ketercapaian keberhasilan pembelajaran pada materi Ekosistem masih rendah.
Dari hasil yang dicapai untuk siswa kelas X-D SMA Pangudi Luhur Sedayu pada
materi Ekosistem menunjukkan bahwa dari 33 siswa, hanya 13 siswa (40 %) yang
mencapai KKM. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan yaitu 75
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sedang nilai rata-rata kelas hanya 70,1. Siswa kerap kali mengeluh karena merasa
kesulitan dalam memahami materi ataupun soal yang diberikan. Banyak siswa
yang tidak memperhatikan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung karena
merasa bosan dengan metode ceramah. Sedang untuk aktivitas siswa hanya
mendengar, mencatat, dan jarang yang mengemukakan pendapat/bertanya. Selain
itu siswa juga belum bisa mengkaitkan materi pembelajaran yang ada di kelas
dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, pembelajaran di kelas siswa dapat
mengerti tentang konsep materi pembelajaran namun siswa belum dapat
memecahkan permasalahan di lingkungan/alam sekitar.
Tujuan dari pembelajaran adalah menekankan pada penambahan pengetahuan
dan penguasaan materi. Selain hal tersebut, aspek yang perlu diperhatikan pada
siswa yaitu membangkitkan semangat kerjasama dan kepercayaan diri siswa dalam
mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga hasil belajar yang dicapai siswa akan
maksimal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan
tersebut dalam belajar materi Ekosistem yaitu dengan pendekatan salingtemas.
Pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat (STM) atau Science-Technology and
Society (STS) awal mula dikembangkan oleh The National Science Teachers
Association (NSTA) yang bermarkas di Amerika Serikat. STM merupakan
pendekatan terpadu antara sains, teknologi dan isu teknologi yang muncul di
masyarakat. Dengan pendekatan ini peserta didik dikondisikan agar mau dan
mampu menerapkan prinsip-prinsip sains untuk menghasilkan karya teknologi
sederhana dan atau pemikiran untuk mengatasi dampak negatif yang muncul akibat
perkembangan teknologi. Dengan kata lain pendekatan Sains-Teknologi-
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Masyarakat

merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada

pemecahan masalah yang muncul di masyarakat akibat perkembangan teknologi.
Di Indonesia gagasan penerapan pendekatan STM sebetulnya sudah dimunculkan
dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran materi Sains Kurikulum 1994,
namun dalam praktek di lapangan masih jarang bahkan bisa dikatakan belum
diterapkan. Penerapan pendekatan STM pada umumnya masih terbatas pada tahap
uji coba atau penelitian. Disinyalir salah satu kendala yang menyebabkan adalah
belum dipahami dengan baik bagaimana operasionalisasi pendekatan tersebut bagi
sebagian besar guru sains (Yager, 1996:119-131).
Keunggulan dari pendekatan salingtemas adalah (1) menekankan cara belajar
dengan baik yang mencakup ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik,
(2) menggunakan berbagai sumber informasi, kerja lapangan, studi mandiri serta
interaksi antara manusia secara optimal, (3) mengajar dengan berbagai strategi
baru di dalam kelas, sehingga memahami tentang kecakapan dan kematangan serta
latar belakang siswa, (4) ada hubungan antara tujuan, proses dan hasil belajar.
Dengan begitu diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis,
logis, kreatif, mampu memecahkan masalah yang ada di lingkungan, dan dapat
mengambil keputusan untuk masalah yang menyangkut sains, teknologi, dan
masyarakat (Yager, 1996: 119-131).
Penelitian lain yang sudah meneliti tentang STM yaitu Siti Asrifah yang
berjudul Penerapan Pendekatan Salingtemas untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Biologi Materi Pokok Lingkungan Kelas X 3 MA NU Muallimat Kudus Tahun
Ajaran 2008/2009. Pada penelitian tersebut di siklus I didapat hasil belajar kategori
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baik yaitu 2,3 %. Pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 43,13%. Pada siklus
III juga mengalami peningkatan yaitu 81,9%. Dari penelitian ini maka dapat
dirangkum

bahwa

dengan

menggunakan

pendekatan

salingtemas

dapat

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi lingkungan Kelas X 3 MA NU
Muallimat Kudus Tahun Ajaran 2008/2009.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis melakukan penelitian
untuk

Menerapkan

Pendekatan

Salingtemas

(Sains-Lingkungan-Teknologi-

Masyarakat) Dalam Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi
Ekosistem Kelas X SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti dapat
merumuskan masalah yaitu :
Apakah

penerapan

pendekatan

salingtemas

(Sains-Lingkungan-Teknologi-

Masyarakat) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi
Ekosistem kelas X SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul?

C. Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, penulis membatasi masalah :
1. Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem,
perubahan materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan
ekosistem.
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2. Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan peran komponen ekosistem dalam aliran
energi dan daur biogeokimia serta pemanfaatan komponen ekosistem bagi
kehidupan.
3. Kelas/Sekolah : X-D SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul.

D. Hipotesa
Dari rumusan masalah yang sudah ada, maka rumusan hipotesa dari penelitian ini
ialah :
Penerapan pendekatan salingtemas (Sains-Lingkungan-Teknologi-Masyarakat)
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi Ekosistem kelas X
SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul.

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan hipotesa yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian
ini yaitu :
Untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi
Ekosistem kelas X SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul dengan menerapkan
pendekatan salingtemas (Sains-Lingkungan-Teknologi-Masyarakat).

F. Manfaat Penelitian
1. Bagi Siswa
 Sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan keaktifan dan hasil belajar
siswa dalam pembelajaran biologi.
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 Meningkatkan keterampilan

berpikir dan keterampilan memecahkan

masalah melalui interaksi antar siswa.
 Menumbuhkan kepekaan siswa terhadap perkembangan sains dan teknologi

serta pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat.

2. Bagi Guru/Sekolah
 Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode atau model
pembelajaran

dengan

tujuan

agar

dapat

meningkatkan

kualitas

pembelajaran.
 Menambah variasi pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran.
 Sebagai pedoman/acuan/referensi dalam proses pembelajaran untuk
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui kegiatan penelitian
dengan menerapkan pendekatan Salingtemas.

3. Bagi Peneliti
 Sebagai pengembangan pengetahuan tentang penelitian dalam pembelajaran
biologi.
 Sebagai pengalaman serta wawasan yang
tindakan kelas.

luas tentang penelitian
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BAB II
DASAR TEORI

1. Belajar
a) Pengertian Belajar
Menurut James O.Whittaker dalam Abu Ahmadi (1991:119) belajar
merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan
atau pengalaman. Sedangkan definisi belajar yang dikemukakan oleh Cronbach
dalam Abu Ahmadi (1991:120) yaitu belajar dapat ditunjukan dalam perubahan
tingkah laku dari hasil pengalaman. Maka dapat dikatakan bahwa belajar yang
efektif adalah melalui pengalaman. Dalam proses belajar, seseorang berinteraksi
langsung dengan obyek belajar dengan menggunakan semua alat inderanya. Dan
satu definisi lagi yang perlu dikemukakan di sini yaitu yang dikemukakan oleh
Howard L. Kingsley dalam Abu Ahmadi (1991:120) yaitu belajar adalah proses
dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek
atau latihan.
Belajar merupakan proses daripada perkembangan hidup manusia. Dengan
belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga
tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah
hasil dari belajar. Kita pun hidup dan bekerja menurut apa yang telah kita pelajari.
Belajar itu bukan sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu proses dan bukan
suatu hasil. Oleh karena itu belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan
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menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan (Abu
Ahmadi 1991:120).
Menurut pengertian secara psikologi dalam Abu Ahmadi (1991:121), belajar
merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan di dalam tingkah laku sebagai
hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Perubahan-perubahan tersebut akan dinyatakan dalam seluruh aspek tingkah laku.
Pengertian belajar juga dapat didefinisikan yaitu suatu proses usaha yang
dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi
dengan lingkungan.
Menurut Chaplin dalam Muhibbin Syah (2003:65) ada dua pengertian belajar.
Pengertian belajar yang pertama, belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku
yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Pengertian belajar
yang kedua, belajar ialah proses memperoleh respons-respons sebagai akibat
adanya latihan khusus.
Sedangkan Hintzman dalam Muhibbin Syah (2003:65) berpendapat bahwa
belajar ialah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme (manusia) yang
disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme
tersebut. Jadi dalam pandangan Hintzman, perubahan yang ditimbulkan oleh
pengalaman tersebut baru dapat dikatakan belajar apabila mempengaruhi
organisme.
Dari semua pengertian belajar diatas, peneliti berpendapat bahwa pengertian
belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu
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perubahan sikap atau perilaku seseorang berdasarkan latihan dan hasil
pengalaman seseorang itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.

b) Aktivitas Belajar
Menurut Sardiman (2011:96), aktivitas diperlukan dalam belajar karena pada
prinsipnya belajar adalah berbuat, dengan melakukan suatu kegiatan. Tanpa
adanya aktivitas, proses belajar tidak akan berlangsung dengan baik. Itu sebabnya
aktivitas merupakan hal penting dalam interaksi belajar-mengajar. Sardiman
menyatakan bahwa kegiatan siswa dapat digolongkan sebagai berikut :
1. Visual activities, misalnya membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi,
percobaan dan pekerjaan orang lain.
2. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi.
3. Listening activities, contohnya mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi,
musik, dan pidato.
4. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket dan
menyalin.
5. Drawing activities, contohnya menggambar, membuat grafik, peta, garis,
dan diagram.
6. Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi model,
mereparasi dan bermain.
7. Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal,
menganalisa, melihat hubungan dan mengambil keputusan.
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8. Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, tenang, berani, dan gugup.
Menurut Djamarah (2008:38), menyebutkan aktivitas-aktivitas dalam belajar,
namun yang membedakan dari Sardiman yakni :
1. Meraba, Membau dan Mengecap
2. Mengamati tabel dan bagan-bagan
3. Latihan atau praktek

c) Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima
pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses
pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi
kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan
belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat
menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk
keseluruhan kelas maupun individu.
Menurut Anni (2004:4) hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa
sebagai akibat proses belajar yang dilaksanakan oleh siswa. Hasil belajar
merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami
aktivias belajar. Makin tinggi proses belajar yang dilakukan siswa, harus makin
tinggi pula hasil belajar yang dicapainya.
Hasil belajar juga merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah
melalui kegiatan belajar (H. Nashar, 2004:77). Seseorang dapat dikatakan telah
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belajar sesuatu apabila dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan. Jadi hasil
belajar merupakan pencapaian tujuan belajar dan hasil belajar sebagai produk dari
proses belajar, maka didapat hasil belajar.
Menurut Horward Kingsley dalam Sudjana (2010:22) hasil belajar dibagi
menjadi tiga macam yaitu :
a) Keterampilan dan kebiasaan,
b) Pengetahuan dan pengertian,
c) Sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan
yang ada pada kurikulum sekolah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu :
1) Faktor Internal (dari dalam individu yang belajar)
Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini lebih ditekankan pada faktor
dari dalam individu yang belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil
belajar yaitu Faktor Fisiologis dan Faktor Psikologis. (1) Faktor Fisiologis
berkaitan dengan kondisi fisik siswa, hal ini sangat menentukan keberhasilan
siswa dalam belajar. Siswa yang kelelahan akan mengalami kesulitan dalam
mendapatkan hasil belajar secara maksimal. Di samping itu juga fungsi panca
indra yang terdapat pada fisik mereka akan terganggu sehingga membuat
hasil belajar mereka menjadi rendah. Karena dengan panca indra yang masih
berfungsi dimungkinkan akan berpengaruh terhadap hasil belajar sesuai
keinginan. (2) Faktor Psikologis berkaitan dengan kondisi jiwa siswa. Faktor
Psikologis mendorong atau memotivasi belajar siswa. Faktor-faktor tersebut
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diantaranya motivasi, minat, perhatian, sikap, rasa ingin tahu, perhatian,
pengamatan, tanggapan, simpati dan sebagainya.
2) Faktor Eksternal (dari luar individu yang belajar)
Faktor-faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut
mempengaruhi belajar anak, antara lain : (1) berasal dari orang tua, (2)
sekolah, dan (3) masyarakat. Faktor yang berasal dari orang tua inilah yang
utama. Karena peran orang tua yaitu sebagai cara mendidik anak dalam
keluarga. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru, mata
pelajaran yang ditempuh dan metode yang diterapkan. Faktor guru banyak
menjadi penyebab kegagalan belajar anak, yaitu yang menyangkut
kepribadian guru dan kemampuan mengajarnya terhadap mata pelajaran.
Kebanyakan anak memusatkan perhatiannya kepada yang diminati saja,
sehingga mengakibatkan nilai yang diperolehnya tidak sesuai dengan yang
diharapkan. Keterampilan, kemampuan dan kemauan belajar anak tidak
dapat dilepaskan dari pengaruh atau campur tangan orang lain. Oleh karena
itu menjadi tugas guru untuk membimbing anak dalam belajar. (3) Faktor
yang berasal dari masyarakat sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan
anak, karena anak tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Pengaruh
masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukung
perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi.
Hasil belajar siswa dapat dilihat dari tiga ranah yaitu ranah kognitif,
afektif dan psikomotor. Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar
dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah yaitu antara lain
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kognitif, afektif dan psikomotor (Winkel dalam Angkowo dan Kosasih,
2007:53). Dengan perinciannya adalah sebagai berikut :
1) Ranah Kognitif
Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek
kemampuan yaitu ;
a) Ingatan atau pengetahuan
Yang dimaksud dengan ingatan atau hafalan ialah tingkat
kemampuan yang hanya meminta responden untuk mengetahui atau
mengenal konsep, fakta dan istilah. Dalam hal ini responden hanya
dituntut untuk mnyebutkan kembali (ingatan) atau menghafal.
b) Pemahaman
Yang dimaksud dengan pemahaman ialah kemampuan yang
mengharapkan responden mampu memahami arti atau konsep, situasi
dan fakta yang diketahuinya.
c) Penerapan
Yang

dimaksud

mengharapkan

dengan
responden

penerapan

ialah

kemampuan

yang

dituntut

untuk

menerapkan

atau

menggunakan apa yang telah diketahuinya dalam situasi yang baru
baginya; dapat berupa ide, teori atau petunjuk teknis.
d) Analisis
Yang dimaksud dengan analisis ialah kemampuan yang mampu
menguraikan suatu situasi tertentu ke dalam komponen atau unsur
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pembentukannya. Dapat berupa kemampuan untuk memahami,
menguraikan, proses terjadinya sesuatu.
e) Sintesis
Yang dimaksud dengan sintesis ialah penyatuan unsur-unsur atau
bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh dan dituntut responden
kreatif.
f) Evaluasi
Yang dimaksud dengan evaluasi adalah responden diminta untuk
membuat suatu penilaian tentang suatu pernyataan, konsep, situasi
berdasarkan suatu kriteria tertentu kegiatan penilaian dapat dilihat
dari segi tujuannya, dan gagasannya.
2) Ranah Afektif
Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima aspek
kemampuan yaitu :
a) Stimulasi
Stimulasi yaitu semacam kepekaan dalam menerima rangsang dari
luar yang datang dalam bentuk masalah, situasi dan gejala, dalam
tipe ini termasuk kesadaran, keinginan untuk menerima stimulasi
control dan seleksi gejala rangsangan dari luar.
b) Jawaban
Jawaban yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap
stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan reaksi,
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perasaan, kepuasan dalam menjawab rangsang dari luar kepada
dirinya.
c) Penilaian
Penilaian yakni penilaian ini termasuk di dalamnya kesediaan
menerima nilai, latar belakang atau pengalaman untuk menerima
nilai dan kesepakatan terhadap nilai tersebut.
d) Organisasi
Organisasi yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem
organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain,
pemantapan dan prioritas nilai.
e) Karakteristik
Karakteristik yakni keterpaduan semua sistem nilai yang dimiliki
seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah
lakunya.
3) Ranah Psikomotor
Meliputi keterampilan motorik, tampak dalam bentuk keterampilan
(skill) dan kemampuan bertindak individu ada enam aspek yaitu :
a) Gerakan reflek (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar)
b) Keterampilan pada gerakan dasar
c) Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual,
membedakan audity dan motoris
d) Kemampuan di bidang fisik misalnya kekuatan, keharmonisan, dan
ketepatan
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e) Gerakan skill mulai dari keterampilan sederhana sampai yang
komplek
f) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non discursive
seperti gerakan ekspresif dan interpretatif

2. Pendekatan Salingtemas
a) Pengertian Salingtemas
Pendekatan

(STM)

Sains

Teknologi

Masyarakat

merupakan

terjemahan dari Science Technology and Society Approch (STS) yang
merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan
masalah yang muncul di masyarakat akibat perkembangan teknologi.
Sedangkan menurut para tokoh lain pendekatan Sains Teknologi
Masyarakat (STM) merupakan salah satu pendekatan pembelajaran
kontekstual yang dapat membantu siswa untuk membuat pelajaran menjadi
lebih berarti. Hal ini dimungkinkan karena dalam pembelajaran yang
bersumber dari pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) siswa
mampu melibatkan perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran
yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan
teman sebayanya berpengaruh kepada kemampuan menyerap dan perilaku
belajar. Lingkungan siswa yang berupa lingkungan alam, lingkungan
tempat tinggal, dan pergaulan juga mengalami perubahan lingkungan
budaya siswa yang berupa surat kabar, majalah, radio, televisi dan film
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sehingga semakin menjangkau siswa ke semua lingkungan tersebut dan
mampu mendinamiskan motivasi belajar (Yager R.E, 1996).
Menurut Poedjiadi dalam Mulyani Dwi Retno (2008:15) pembelajaran
STM adalah bentuk pembelajaran yang tidak hanya menekankan
penguasaan konsep tetapi juga menekankan peranan sains dan teknologi
dalam kehidupan bermasyarakat. STM tidak hanya berfokus pada konsep
sains tetapi juga menekankan hubungan sains dan teknologi melalui
peranannya dalam masyarakat. Pembelajaran STM atau dikenal juga
dengan Salingtemas (Sains Lingkungan Teknologi Masyarakat) merupakan
bentuk

pembelajaran

yang

mengaitkan

materi

pelajaran

dengan

lingkungan, teknologi dan dampaknya bagi masyarakat sehingga memberi
kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan antara apa yang
dipelajari dengan komponen sains dan teknologi dalam kehidupan seharisehari.
Galib dalam Mulyani Dwi Retno (2008:15) menyatakan pendekatan
STM adalah belajar dan mengajarkan sains dan teknologi dalam konteks
pengalaman dan kehidupan manusia sehari-hari dengan fokus isu-isu atau
masalah yang sedang dihadapi masyarakat baik masalah yang bersifat
lokal, regional, nasional, maupun global yang memiliki komponen sains
dan teknologi sehingga siswa dapat

menghubungkan apa

yang

dipelajarinya dalam pembelajaran Biologi dengan kehidupannya seharihari. Isu atau permasalahan yang diangkat dalam STM harus memiliki
komponen sains dan teknologi. Yang penting siswa mengetahui
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permasalahan

tersebut

dan

dengan

mengetahui

serta

mengkaji

permasalahan itu diharapkan dapat menambah nilai poditif pada diri siswa.
Pendekatan STM dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan
antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membanjirnya info
ilmiah dalam dunia pendidikan dan nilai-nilai iptek itu sendiri dalam
kehidupan.

Keterkaitan

antara

sains,

teknologi

dan

masyarakat

diperlihatkan pada diagram 2.1 berikut :
Science
Lingkungan alam

Student
Lingkungan buatan

Lingkungan sosial

Technology

Society

Sumber : Aikenhead (1993)
Gambar 2.1
Diagram Kandungan Pendekatan Salingtemas

Diagram di atas menjelaskan bahwa siswa berinteraksi dengan
lingkungan sosial (masyarakat), lingkungan alam (dipelajari dengan sains)
dan lingkungan buatan (teknologi). Teknologi ini diciptakan oleh manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi dan sains saling
melengkapi, sebab sains merupakan pengetahuan yang sistematis tentang
alam di mana manusia hidup, sedangkan teknologi merupakan metode
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sistematis yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Eugene Staley (Rifai
dalam Retno (2008:15)) bahwa teknologi juga meliputi aspek sosial yaitu
apa yang ia sebut sebagai the social technology development.

b) Keunggulan Salingtemas
Menurut Rusmansyah dan Irhasyuarna dalam Retno (2008:20) sebagai
suatu pendekatan pembelajaran, pendekatan salingtemas
keunggulan-keunggulan

tertentu

yang

membedakannya

memiliki
dengan

pendekatan pembelajaran yang lain, yakni :
1) Identifikasi masalah oleh murid yang mempunyai dampak negatif,
masalah ini dapat pula dimunculkan oleh guru.
2) Menggunakan masalah yang ada di masyarakat dan ada hubungannya
dengan ilmu pengetahuan alam sebagai wahana untuk menyampaikan
materi pokok.
3) Meningkatkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam melampaui jam
pelajaran di kelas
4) Meningkatkan kesadaran murid akan dampak iptek.
5) Memperluas wawasan murid mengenai sains lebih dari sesuatu yang
perlu dikuasai untuk lulus ujian.
6) Mengikutsertakan murid untuk mencari informasi ilmiah atau
informasi teknologi.
7) Mengenalkan peranan sains dalam masyarakat.
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8) Memfokuskan pada kasus yang erat hubungannya dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
9) Meningkatkan kesadaran murid akan tanggung jawab sebagai warga
negara dalam memecahkan masalah yang muncul di masyarakat
terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10) Sains merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi murid.

Dari beberapa keunggulan salingtemas diatas, dapat disimpulkan
bahwa keunggulan utama pendekatan salingtemas adalah pengungkapan
masalah atau isu sosial teknologi di awal pembelajaran. Pembelajaran
salingtemas bermula dari pengungkapan isu atau masalah sosial teknologi.
Pembelajaran mengutamakan keaktifan siswa, sedang guru hanya berperan
sebagai fasilitator saja. Pengungkapan permasalahan di awal pembelajaran
dapat membantu siswa membangun pengetahuan serta mengenalkan
peranan sains dalam kehidupan kepada siswa. Dengan menganalisis
permasalahan yang dihadirkan, diharapkan siswa dapat membuat suatu
keputusan. Belajar dari suatu yang nyata akan membantu siswa memahami
materi pelajaran. Rusmanyah dan Irhasyuarna dalam Retno (2008:23)
merangkum perbedaan antara pembelajaran sains dengan pendekatan
salingtemas dan pembelajaran sains lainnya, yang dapat dilihat pada tabel
2.1 berikut :
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Tabel 2.1
Perbedaan Pembelajaran Pendekatan Salingtemas dengan
Pembelajaran Sains Lainnya

No

1.

Pembelajaran Pendekatan

Pembelajaran Sains

Salingtemas

Lainnya

Sesuai dengan kurikulum dan

Konsep berasal dari teks

berkaitan dengan permasalahan yang

sesuai kurikulum

dihadapi masyarakat serta berusaha
menjawab permasalahan tersebut
2.

Multidisipliner, melibatkan berbagai

Monodisipliner dan

aspek dan keilmuan dalam

diajarkan secara terpisah

pembelajarannya
3.

Topik/arah/fokus ditentukan siswa

Topik/arah/fokus

atau oleh isu/masalah yang ada di

ditentukan oleh guru

lingkungan sekitar
4.

5.

Pembelajaran dimulai dengan

Pembelajaran dimulai dari

aplikasi sains (teknologi) dalam

konsep, prinsip kemudian

masyarakat

contoh

Guru berperan sebagai fasilitator

Guru sebagai pemberi
informasi

6.

7.

Menggunakan sumber daya yang ada

Menggunakan sumber

di lingkungan

daya yang ada di sekolah

Tugas utama siswa adalah mencari,

Tugas utama siswa adalah

mengolah dan menyimpulkan

memahami isi buku teks

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

c) Langkah-langkah Pembelajaran Salingtemas
Menurut Poedjiadi dalam Ratuna (2012:24), pelaksanaan pendekatan
salingtemas dapat dilakukan melalui tiga macam strategi, yaitu :
Strategi pertama, menyusun topik-topik tertentu yang menyangkut
konsep-konsep yang ingin ditanamkan pada peserta didik. Pada strategi
ini, di awal pembelajaran (topik baru) guru memperkenalkan atau
menunjukkan kepada peserta didik adanya isu atau masalah di lingkungan
anak atau menunjukkan aplikasi sains atau suatu produk teknologi yang
ada di lingkungan mereka. Masalah atau isu yang ada di lingkungan
masyarakat dapat pula diusahakan agar ditemukan oleh anak sendiri
setelah guru membimbing dengan cara-cara tertentu. Melalui kegiatan
eksperimen atau diskusi kelompok yang dirancang oleh guru, akhirnya
dibangun atau dikonstruksi pengetahuan pada anak. Dalam hal ini,
pengetahuan yang dibangun pada anak-anak berbentuk konsep-konsep.
Strategi kedua, menyajikan suatu topik yang relevan dengan konsepkonsep tertentu yang termasuk dalam standar kompetensi atau kompetensi
dasar. Pada saat membahas konsep-konsep tertentu, suatu topik relevan
yang telah dirancang sesuai strategi pertama dapat diterapkan dalam
pembelajaran. Dengan demikian program STM merupakan suplemen dari
kurikulum.
Strategi ketiga, mengajak anak untuk berpikir dan menemukan
aplikasi konsep sains dalam industri atau produk teknologi yang ada di
masyarakat di sela-sela kegiatan belajar berlangsung. Contoh-contoh
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adanya aplikasi konsep sains, isu atau masalah, sebaiknya diperkenalkan
pada awal pokok bahasan tertentu untuk meningkatkan motivasi peserta
didik

mempelajari

konsep-konsep

selanjutnya,

atau

mengarahkan

perhatian peserta didik kepada materi yang akan dibahas sebagai apersepsi.
Poedjiadi dalam Retno (2008:25) menyebutkan beberapa tahapan atau
langkah pembelajaran dengan pendekatan salingtemas, yaitu :
o Tahap Invitasi. Pada tahap ini siwa mengemukakan isu atau masalah
aktual yang ada di masyarakat dan dapat diamati oleh siswa serta dapat
merangsang siswa untuk bisa ikut mengatasinya. Hal lain yaitu isu atau
masalah yang digali dari pendapat atau keinginan siswa dan ada kaitannya
dengan konsep sains yang akan dipelajari.
o Tahap Eksplorasi. Pada tahap ini siswa melalui aksi dan reaksinya sendiri
berusaha memahami/mempelajari situasi baru atau merupakan masalah
baginya. Dapat ditempuh dengan cara membaca buku, majalah, koran,
mendengarkan radio, melihat televisi, diskusi dengan sesama teman atau
wawancara dengan masyarakat maupun melakukan observasi langsung di
lapangan.
o Tahap Solusi. Pada tahap ini berdasarkan hasil eksplorasinya siswa
menganalisis terjadinya fenomena dan mendiskusikan bagaimana cara
pemecahan masalahnya. Dengan kata lain siswa mengenal dan
membangun konsep baru yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.
o Tahap Aplikasi. Pada tahap ini siswa mendapat kesempatan untuk
menggunakan konsep yang telah diperoleh. Dalam hal ini siswa
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mengadakan aksi nyata dalam mengatasi masalah lingkungan yang
dimunculkan pada tahap invitasi.

d) Kendala Salingtemas
Menurut Poetry Zea Zetina Ratuna (2012:24) dalam melakukan
pembelajaran dengan pendekatan salingtemas ada kendala dalam
pembelajaran tersebut, yaitu dalam hal pengalokasian waktu pada tiap
tahapan pembelajaran salingtemas. Di mana waktu yang tersedia dalam
proses pembelajaran masih kurang sehingga kurang sesuai dengan apa
yang diharapkan. Selain itu langkah-langkah/tahapan salingtemas tidak
dapat diterapkan pada semua materi pembelajaran dan tidak semua metode
pembelajaran dapat diaplikasikan dalam pendekatan salingtemas.
Dari beberapa kendala

yang sudah disebutkan maka dapat

disimpulkan bahwa pendekatan salingtemas memiliki keunggulan dan
kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran.

3. Ekosistem
Ekosistem merupakan salah satu materi belajar pada kelas X yang terdapat
dalam Kompetensi Dasar 4.1 yaitu ; Mendeskripsikan peran komponen
ekosistem dalam aliran energi dan daur biogeokimia serta pemanfaatan
komponen ekosistem bagi kehidupan. Sedangkan dalam penelitian ini meliputi
pembahasan :
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a. Komponen Ekosistem
Komponen ekosistem terdiri dari unsur biotik dan abiotik. Dalam ekosistem
terjadi interaksi antar unsur biotik dan abiotik lainnya (predasi, simbiosis).
Hubungan yang dinamis antara unsur-unsur tersebut menyebabkan
terjadinya keseimbangan lingkungan.
b. Manfaat Komponen Ekosistem Bagi Kehidupan
Manfaat komponen ekosistem bagi kehidupan yaitu saling ketergantungan
antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup dan hal ini mengakibatkan
terjadinya keseimbangan alam, dimana antara abiotik dan biotik saling
berkesinambungan satu sama lain.

4. Pembelajaran Ekosistem dengan Metode STM
Pembelajaran Ekosistem dengan menggunakan Metode STM pada
dasarnya mempelajari kehidupan nyata di lingkungan/alam, yang dipengaruhi
oleh teknologi dan dapat diaplikasikan ke masyarakat. Pendekatan salingtemas
sangat bermanfaat bagi siswa karena siswa dapat belajar dengan apa yang
mereka lakukan dan mereka aplikasikan sendiri. Selain itu pendekatan
salingtemas juga pembelajaran yang menyenangkan untuk diajarkan kepada
siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan salingtemas lebih
banyak untuk mengeksplor diri siswa yang nantinya mereka bisa menganalisis
permasalahan yang ada disekitar lingkungan mereka, dan dari permasalahan
tersebut siswa dapat menganalisa serta dapat memberi solusi/pemecahan
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masalah terhadap persoalan/permasalahan yang ada dan dapat diterapkan ke
masyarakat.
Pada pendekatan salingtemas (sains-lingkungan-teknologi-masyarakat)
untuk pembelajaran ekosistem, yang termasuk sains yaitu materi yang
diajarkan kepada siswa (ekosistem), teknologi yang digunakan yaitu dengan
cara menanam tanaman di dalam pot dan mendesain poster, lingkungan yang
digunakan di penelitian ini ialah lingkungan alam sekitar (dimana siswa belajar
dari alam sekitar mereka), lingkungan buatan (teknologi) dan lingkungan sosial
(masyarakat). Dari hubungan ketiganya maka ada proses belajar siswa antara
lingkungan sekitar, dengan menggunakan teknologi yang ada dan dapat
diaplikasikan ke masyarakat.

5. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian yang
dilakukan oleh Arief Syamsul (2009) tentang “Penerapan Pendekatan Sains
Teknologi Masyarakat (STM) untuk Meningkatkan Motivasi, Aktivitas, dan
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Petung I
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan”. Hasil penelitian menunjukan
bahwa ada peningkatan hasil kemampuan siswa dengan menerapkan
pendekatan STM dalam pembelajaran, yaitu peningkatan motivasi belajar
siswa dengan nilai rata-rata 74,56, peningkatan aktivitas belajar siswa dengan
nilai rata-rata 75,94 dan rata-rata hasil belajar siswa mencapai 73,42. Dari 38
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siswa terdapat 31 (81,58%) siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar dan 7
(18,42%) siswa belum tuntas.
Penelitian relevan yang lain dalam penelitian ini adalah penelitian yang
dilakukan oleh Devy Istika Tresnaning Prajawati (2008) yang berjudul
“Penerapan

pendekatan

sains

teknologi

masyarakat

dengan

strategi

pembelajaran diskoveri-inkuiri sebagai upaya meningkatkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi dan hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 10
Malang”. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata skor postest siswa pada
siklus I sebesar 77,55 sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan yaitu
sebesar 87,95. Untuk presentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I sebesar
60,52% dan di siklus II mengalami peningkatan yaitu sebesar 89,47. Dari data
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan
salingtemas dapat meningkatkan kemampuan berpikir tinggi dan hasil belajar
biologi siswa kelas X SMA Negeri 10 Malang.

6. Kerangka Berpikir
Bertolak dari hasil penelitian yang relevan di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tindakan kelas dengan penerapan pendekatan salingtemas
pada materi ekosistem. Hal ini dikarenakan pendekatan salingtemas dapat
meningkatkan aspek pemahaman (kognitif) dan aspek aktivitas (psikomotor)
pada siswa.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang akan dilakukan sebagai Penelitian
Tindakan Kelas. Karakteristik yang khas dari penelitian ini yakni tindakan (aksi)
yang berulang-ulang untuk memperbaiki proses pembelajaran, terutama pada aspek
pengajaran guru.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan
penelitian yang dilakukan di kelas. Ciri-ciri penelitian tindakan kelas adalah adanya
tindakan yang nyata, tindakan dilakukan pada situasi yang alami yang ditujukan
untuk memecahkan masalah praktis. Tindakan tersebut merupakan suatu kegiatan
yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam rangkaian
siklus kegiatan (Hopkins. 2008: 44)

2. Desain Penelitian
Penelitian ini dirancang untuk dua siklus, yakni siklus I dan siklus II. Masingmasing siklus melalui tahap perencanaan tindakan (planning), pelaksanaan tindakan
(acting), observasi (observing) dan refleksi (reflecting). Secara umum alur
pelaksanaan tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini digambarkan oleh Kemmis
dan Mc. Taggart yaitu sebagai berikut :

28
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Gambar 3.1
Bagan Model PTK Menurut Kemmis dan Mc. Taggart
3. Setting Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Lokasi digunakan dalam penelitian ini adalah SMA Pangudi Luhur Sedayu, yang
beralamat di Jl. Wates Km. 12 Sedayu, Kecamatan Bantul, Yogyakarta 55752.
b. Obyek Penelitian
Obyek dari penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar siswa, pada materi
ekosistem.
c. Subyek Penelitian
Subyek dari penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XD semester genap tahun
pelajaran 2012/2013, dengan jumlah 33 siswa.
d. Waktu Penelitian
Penelitian laksanakan pada tanggal 22-23 April dan 29-30 April 2013.
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4. Rancangan Tindakan
Rancangan tindakan ini dilaksanakan dengan dua siklus. Tiap-tiap siklus terdiri
atas 2 kali pertemuan dengan beberapa tahap yaitu : tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi.
a. Pra Tindakan
1) Identifikasi masalah, langkah ini diawali dengan menganalisis hasil belajar
siswa berdasarkan hasil ulangan harian pada materi ekosistem dari tahun
sebelumnya.
2) Observasi, kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal
tentang kegiatan belajar mengajar biologi dikelas XD SMA Pangudi Luhur
Sedayu, Bantul.
3) Analisis studi pustaka sesuai dengan permasalahan dan judul penelitian.
4) Menyelesaikan rancangan penelitian dengan bimbingan dosen, hingga
memperoleh persetujuan untuk melakukan penelitian dari dosen yang
bersangkutan.
5) Permintaan izin untuk melakukan penelitian kepada Sekretariat Jurusan
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sanata
Dharma (USD) Yogyakarta.
6) Menghubungi pihak SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul, dengan menemui
kepala sekolah, bagian kurikulum dan guru mata pelajaran biologi dengan
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menyerahkan surat izin penelitian dari Universitas Sanata Dharma (USD)
Yogyakarta.

b. Siklus I
1) Perencanaan (Planning)
Pada tahap ini, dilakukan penyusunan rencana tindakan berupa penyiapan
kegiatan rencana pembelajaran, yaitu:
a)

Peneliti dan guru menggali data awal karakteristik siswa untuk
memetakan para siswa berdasarkan jenis kelamin, kemampuan dan
membagi siswa secara heterogen menjadi kelompok-kelompok yang
beranggotakan 5-6 orang.

b) Pada siklus I akan dibahas tentang komponen ekosistem dan
hubungannya dengan lingkungan sekitar.
c)

Menyusun

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP),

tentang

komponen ekosistem dan hubungannya dengan lingkungan sekitar
dengan menggunakan slide gambar yang akan digunakan dalam
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
d) Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai instrumen pembelajaran.
e)

Peneliti menyusun instrumen pengumpulan data, meliputi :
(1) Lembar evaluasi hasil belajar siswa.
(2) Lembar observasi secara individu per-kelompok untuk data aktivitas
belajar siswa.

2) Pelaksanaan (Acting)
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Pada

tahap

ini,

pembelajaran

dilaksanakan

dengan

menggunakan

pendekatan salingtemas (sains-lingkungan-teknologi-masyarakat) yaitu
dengan metode pengamatan lingkungan sesuai dengan rencana tindakan.
Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a)

Peneliti bertindak sebagai guru yang membimbing dan mengarahkan
siswa, sedangkan guru biologi SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul
sebagai observer.

b) Melakukan apersepsi dengan menyajikan materi biologi yang sudah
dipelajari sebelumnya.
c)

Siswa dimotivasi untuk merangsang minat dan sikapnya dalam
pembelajaran.

d) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
e)

Siswa dibagi dalam kelompok di mana masing-masing kelompok terdiri
dari 5-6 anggota/siswa. Pembagian kelompok ini dibagi secara acak.

f)

Pada saat proses pembelajaran berlangsung ;
(Tahap Invitasi) guru memberikan slide gambar daerah atau lingkungan
yang terkena erupsi Merapi. Kemudian guru memberikan pertanyaan
apa yang dapat kalian ceritakan dari slide gambar tersebut? Lalu apa
yang akan terjadi jika di alam ini tidak ada tumbuhan/pohon yang
hidup? (Tahap Eksplorasi) Setelah itu siswa diberi LKS untuk
berdiskusi sambil mengerjakan soal sesuai dengan petunjuk LKS
(Tahap Solusi). Siswa diminta untuk menganalisis guna menemukan
pemecahan masalahnya dan menunjukan keterkaitan antara konsep dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33

ide-ide yang dipikirkan. Selanjutnya perwakilan anggota kelompok
mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. (Tahap
Aplikasi) Siswa diminta untuk melakukan aksi menanam pohon atau
tanaman pada lingkungan sekitar.
g) Melakukan refleksi setelah selesai kegiatan belajar mengajar (KBM).
3) Observasi (Observing)
Tahap observasi, dilaksanakan bersamaan dengan tahap tindakan. Di
dalam tahap ini, guru/observer melakukan pengamatan atas dampak dan
hasil dari pelaksanaan tindakan, yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa dalam
proses pembelajaran. Hasil belajar ranah kognitif menggunakan lembar tes
tertulis sedangkan untuk aktivitas belajar siswa menggunakan lembar
observasi secara individu per-kelompok. Pengamatan juga menggunakan
kamera foto dan direkam dengan menggunakan video camcorder.
Observasi dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran
biologi materi ekosistem yang dilaksanakan guru dan siswa. Peneliti dan
observer mengamati, mengenali dan mendokumentasikan proses, hasil
pengaruh dan masalah baru yang mungkin saja muncul selama tindakan
kelas dilakukan. Data hasil tes kognitif dan lembar observasi secara individu
per-kelompok ini akan dijadikan bahan analisis dan dasar refleksi terhadap
tindakan yang telah dilakukan serta penyusunan rencana tindakan
berikutnya.
4) Refleksi (Reflection)
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Pada tahap ini hasil yang diperoleh dari observasi selama proses
belajar mengajar yaitu hasil tes dan hasil lembar observasi dibahas dan di
diskusikan, kemudian diidentifikasi kelemahan dan kelebihan selama proses
pembelajaran berlangsung dan apa saja yang belum dapat dicapai pada
siklus I. Refleksi dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan
observer dan hasil refleksi dirumuskan kembali antara guru dengan peneliti
guna memperoleh perbaikan rencana pembelajaran untuk tindaklanjut pada
siklus berikutnya yaitu pada siklus II.

c. Siklus II
1) Perencanaan (Planning)
a) Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan hasil dan
refleksi pada siklus I.
b) Peneliti dan guru menggali data dari hasil refleksi siklus I mengenai
karakteristik siswa untuk memetakan kembali kelompok baru siswa.
Kelompok baru beranggotakan 4-5 orang. Kelompok ini dibentuk
berdasarkan

kemampuan

masing-masing

siswa

yang

memiliki

kompetensi tinggi, rendah dan sedang dijadikan dalam satu kelompok.
c) Menyiapkan

seluruh

pengumpulan data.
2) Pelaksanaan (Acting)

instrumen

pembelajaran

dan

instrumen
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a) Peneliti bertindak sebagai guru yang membimbing dan mengarahkan
siswa. Sedangkan guru biologi SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul
bertindak sebagai peneliti/observer.
b) Melakukan apersepsi dengan menyajikan materi biologi yang sudah
dipelajari sebelumnya.
c) Siswa dimotivasi untuk merangsang minat dan sikapnya dalam
pembelajaran.
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
e) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dimana masing-masing
kelompok terdiri dari 4-5 anggota/siswa.
f)

Pada saat proses pembelajaran berlangsung ;
(Tahap Invitasi) guru memberikan artikel mengenai erupsi merapi.
Kemudian guru memberikan pertanyaan ini : apa yang dapat kalian
ceritakan dari artikel tersebut? Lalu apa yang akan terjadi jika seluruh
permukaan bumi terkena erupsi merapi? (Tahap Eksplorasi) Setelah itu
siswa diberi LKS untuk berdiskusi sambil mengerjakan soal sesuai
dengan petunjuk LKS (Tahap Solusi). Siswa diminta untuk mensintesis
guna menemukan pemecahan masalahnya dan menunjukan keterkaitan
antara konsep dan ide-ide yang dipikirkan. Selanjutnya perwakilan
anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan
kelas. (Tahap Aplikasi) Siswa diminta untuk mendesain poster sesuai
dengan pemecahan masalah dari ide siswa.

g) Melakukan refleksi setelah selesai kegiatan belajar mengajar (KBM).
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3) Observasi (Observing)
Tahap observasi siklus II, secara operasional masih sama seperti pada
siklus I. Pada tahap ini guru/observer mengadakan pengamatan atas dampak
dan hasil dari pelaksanaan tindakan yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa
dalam proses pembelajaran. Hasil belajar ranah kognitif menggunakan lembar
tes tertulis sedangkan untuk aktivitas belajar siswa menggunakan lembar
observasi secara individu per-kelompok. Pengamatan juga menggunakan
kamera foto dan direkam dengan menggunakan video camcorder. Hal ini
disebabkan seluruh anggota kelompok siswa pada siklus II tidak sama seperti
pada siklus I. Sedangkan metode yang digunakan pada siklus I dan siklus II
berbeda.
4) Refleksi (Reflection)
Pada tahap refleksi hasil yang diperoleh dari observasi selama proses
belajar mengajar, hasil tes dan hasil lembar observasi dibahas. Setelah itu
ditarik kesimpulan apakah tindakan berhasil atau tidak. Diharapkan pada
akhir siklus ini aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XD SMA Pangudi
Luhur Sedayu, Bantul meningkat.

5. Instrumen Penelitian
Suparno (2007) menyatakan bahwa instrumentasi adalah seluruh proses untuk
mengumpulkan data. Sedangkan, instrumen adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian. Bentuknya dapat berupa tes tertulis, angket,
wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pada penelitian ini ada dua macam
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instrumen

yang digunakan,

yaitu

instrumen pembelajaran dan

instrumen

pengumpulan data.
a) Instrumen Pembelajaran
Instrumen pembelajaran dalam proposal ini berupa silabus dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat
pada lampiran 2 dan 3) yang disusun oleh peneliti dengan mengacu pada
pembelajaran yang menggunakan pendekatan salingtemas (sains-lingkunganteknologi-masyarakat), juga dilengkapi lembar kerja siswa (lembar kerja siswa
dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5).
b) Instrumen Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data dilakukan melalui
beberapa cara, antara lain :
1.

Untuk data aktivitas belajar siswa diperoleh melalui :
a. Observasi/Pengamatan
Observasi/pengamatan digunakan sebagai alat pengumpul data yang
dilakukan dengan mengamati aktivitas belajar siswa dalam proses
pembelajaran. Pengamatan aktivitas belajar siswa tersebut dilakukan pada
saat diskusi kelompok di kelas maupun di luar kelas. Pada saat proses
pembelajaran berlangsung, pengamat mengamati apa yang dilakukan oleh
siswa,

kemudian

pengamat

memberikan

penilaian

kepada

siswa

menggunakan lembar observasi siswa. Dari lembar observasi tersebut,
maka dapat diketahui mana siswa yang sangat aktif, aktif, tidak aktif dan
sangat tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran.
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Pada penelitian ini lembar observasi yang digunakan yaitu lembar
observasi siswa secara individu per-kelompok. Observasi ini dilakukan
pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang mengobservasi aktivitas
siswa selama proses pembelajaran adalah observer I dan II. (lembar
observasi aktivitas siswa secara individu per-kelompok dapat dilihat pada
lampiran 14). Lembar observasi secara individu per-kelompok terdiri dari
10 item. Tiap-tiap item disediakan empat kriteria skor dimana observer
harus memberikan penilaian berdasarkan empat kriteria tersebut. Empat
kriteria skor tersebut dapat dilihat pada pembahasan selanjutnya.
Komponen-komponen yang digunakan dalam lembar observasi
secara individu per-kelompok yaitu, antara lain :
a) Siswa aktif membaca materi pelajaran
b) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru
c) Siswa aktif bertanya
d) Siswa mengemukakan ide/pendapat
e) Siswa aktif berdiskusi
f) Siswa aktif menggambar
g) Siswa mencatat materi pelajaran
h) Siswa menanggapi pertanyaan dari guru/teman lain
i) Siswa menceritakan apa yang telah ia pelajari
j) Siswa melalukan aksi nyata pada proses pembelajaran
(kisi-kisi lembar observasi siswa secara individun per-kelompok dapat
dilihat pada tabel 3.1 lampiran 6)
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b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pada
penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap siswa di luar jam pelajaran
dan dilaksanakan pada akhir penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk
menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan keaktifan siswa,
pengalaman siswa dan kesulitan yang mungkin dihadapi siswa selama
pembelajaran.
Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti menggunakan lembar
wawancara. Lembar wawancara berguna untuk mendaftar pertanyaan yang
akan diajukan kepada subyek penelitian guna melengkapi data yang
dibutuhkan. Lembar wawancara berbentuk pertanyaan uraian yang berisi
tentang pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
salingtemas. (pertanyaan wawancara dapat dilihat pada lampiran 15)
Pada penelitian ini, peneliti juga bertanya kepada guru pendamping
namun tidak dengan melakukan wawancara hanya melakukan obrolan
tentang penelitian skripsi. Tanggapan guru tentang penelitan ini sudah
bagus dan menarik karena penelitan ini dapat meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa, namun beberapa hal masih kurang dalam hal materi
pembelajaran. Materi pembelajaran yang digunakan untuk skripsi masih
kurang luas dan kurang dalam namun dalam kegiatan belajar mengajar
sudah bagus.
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2.

Untuk data hasil belajar siswa
Hasil belajar dalam penelitian ini mencakup 3 ranah, yaitu ranah
kognitif, psikomotor, dan afektif. Setiap ranah memiliki penilaian yang
berbeda. Untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa pada ranah kognitif
berpedoman pada hasil tes tertulis. Dimana hasil tes tertulis dalam penelitian
ini didapat dari dua macam tes yaitu pretes dan postes (siklus I dan II). Untuk
pretes dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Soal pretes terdiri dari 20
soal obyektif (A) dengan bobot tiap soal jika jawaban benar adalah 1 dan jika
salah 0. Sedangkan untuk soal postes terdiri dari soal esai (B) dengan rentang
skor 0-5 (kisi-kisi soal dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8)
Peningkatan hasil belajar dengan membandingkan hasil belajarsesudah
pelaksanaan tindakan siklus pertama dan siklus kedua. Hasil belajar siswa
dikatakan tuntas jika mencapai nilai 75 sesuai dengan kriteria ketuntasan
minimum yang sudah ditetapkan sekolah. Sedangkan untuk mengetahui hasil
belajar ranah psikomotorik berpedoman pada lembar observasi.

6. Analisis Data
Data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah dengan rumus penghitungan,
sehingga hasilnya dapat disajikan sebagai bahan untuk analisis dan dalam rancangan
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peningkatan
aktivitas dan hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan salingtemas.
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Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dijabarkan sebagai
berikut :
a. Lembar Observasi/Pengamatan
Pada rancangan ini menggunakan jenis observasi/pengamatan yaitu
observasi secara individu per-kelompok. Observasi/pengamatan tersebut
digunakan untuk mengetahui skor aktivitas belajar siswa dan untuk mengetahui
apakah siswa aktif dalam proses pembelajaran atau tidak setelah diberi tindakan.
Berikut ini adalah rumus penghitungan data observasi secara individu perkelompok :
ℎ

=

∑

ℎ

∑

Pada rumus penghitungan diatas, untuk jumlah skor seluruh siswa itu
maksudnya jumlah skor seluruh siswa dalam satu kelompok. Dari julmah skor
seluruh siswa dalam satu kelompok dibagi julmah siswa yang diobservasi
sehingga didapat hasil data observasi per-kelompok.
Adapun penetapan kriteria hasil skor dari data observasi secara individu
per-kelompok yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.2
Penetapan Kriteria Hasil Skor
Skor Siswa

Presentase (%)

Keterangan

0–10

1–25 %

Rendah

11–20

26–50 %

Sedang

21–30

51–75 %

Tinggi

31–40

76 – 100 %

Sangat Tinggi
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b. Hasil Belajar
Data hasil belajar dalam penelitian ini mencakup tiga ranah, yaitu ranah
kognitif, psikomotor, dan afektif. Setiap ranah memiliki penilaian yang berbeda.
Untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa pada ranah kognitif berpedoman
pada hasil tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda dan uraian, sedangkan untuk
mengetahui aktivitas belajar siswa pada ranah psikomotorik berpedoman pada
lembar observasi siswa secara individu per-kelompok. Sedangkan untuk
mengetahui sikap siswa dalam proses pembelajaran berpedoman pada ranah
afektif menggunakan kuisioner. Untuk ranah kognitif dapat di baca pada
pembahasan selanjutnya, sedangkan pada ranah psikomotor menggunakan
lembar observasi secara individu per-kelompok sudah dibahas pada lembar
sebelumnya. Dan dalam penelitian ini, peneliti tidak meneliti ranah afektif
menggunakan kuisioner. Perhitungan hasil belajar pada setiap ranah adalah
sebagai berikut :
1.

Ranah Kognitif
Pengukuran hasil belajar siswa pada ranah kognitif menggunakan
tes tertulis. Tes tertulis yang digunakan terdiri dari dua bentuk soal yaitu :
a. Soal Pretest
Bentuk soal untuk pretest yaitu tes pilihan ganda (tes obyektif)
dengan jumlah soal 20. Dimana untuk masing-masing soal pilihan
ganda memiliki skor 1 sehingga skor keseluruhan untuk soal pilihan
ganda yaitu 20 skor. Dengan pedoman penilaian :
 Jika jawaban benar maka soal tersebut memiliki skor 1
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 Jika jawaban salah maka soal tersebut memiliki skor 0
Skor pretest = ∑ jawaban yang benar

b. Soal Postest
Bentuk soal untuk postest pada siklus I dan II yaitu soal esai
dengan jumlah soal 5. Dimana untuk masing-masing soal esai
memiliki 5 skor, sehingga skor keseluruhan untuk soal esai yaitu 25
skor. Dengan pedoman penilaian sebagai berikut :
Tabel 3.3
Pedoman Penilaian Soal Postest
Penilaian

Skor

Jawaban benar dan penjelasan tepat

5

Jawaban benar dan penjelasan kurang tepat

4

Jawaban tidak benar dan penjelasan tepat

3

Jawaban benar dan penjelasan tidak tepat

2

Jawaban kurang benar dan penjelasan tidak tepat

1

Jawaban tidak benar dan penjelasan tidak tepat

0

(panduan skoring soal postest dapat dilihat pada lampiran 12)
Sehingga dapat diperoleh skor postest yaitu :
Skor postest = ∑ skor soal 1 s/d 5

Adapun penentuan ketuntasan yaitu sebagai berikut :
a)

Ketuntasan individu
Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas
apabila memperoleh nilai ≥ 75 (KKM). Tes kognitif dilaksanakan
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sebelum tindakan (pretest) dan di setiap akhir siklus (postest) yang
ditujukan untuk mengetahui hasil belajar siswa.
Adapun untuk mengetahui ketuntasan individual maka dapat
menggunakan rumus sebagai berikut :
=

∑

100%

∑

Untuk mengetahui skor rata-rata kelas menggunakan rumus
sebagai berikut :
−

=

∑

ℎ

ℎ

∑

b) Ketuntasan klasikal
Ketuntasan klasikal dikatakan telah dicapai apabila siswa
melampaui KKM dengan target pencapaian ideal ≥ 85 % dari
jumlah siswa dalam kelas.
Untuk mengetahui ketuntasan secara klasikal menggunakan
rumus sebagai berikut :
KK =

x 100 %

Keterangan :
KK

= Ketuntasan Klasikal

n1

= Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 75

n

= Jumlah siswa yang ikut tes (banyaknya siswa)
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7. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini meliputi peningkatan aktivitas dan
hasil belajar (aspek kognitif).
Tabel 3.4
Indikator Keberhasilan Penelitian
Data
Indikator ketercapaian

Variabel
Aktivitas belajar

Lembar observasi

Peningkatan aktivitas belajar siswa

siswa

aktivitas siswa

selama mengikuti pembelajaran 85 %

secara individu per- termasuk dalam kategori tinggi
kelompok
Hasil belajar siswa

Evaluasi akhir

Siswa

mencapai

aspek kognitif

siklus I dan akhir

ketuntasan minimal ≥ 75 dengan

siklus II

sebanyak

85%

nilai

siswa

kriteria

mencapai

ketuntasan minimal.

8. Jadwal / Agenda Penelitian
Penelitian rencana dilaksanakan pada bulan April, bertepatan dengan materi
ekosistem yang akan di sampaikan. Berikut ini adalah jadwal/agenda penelitian yaitu
sebagai berikut :
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Tabel 3.5
Jadwal / Agenda Penelitian
Bulan
No

Kegiatan

1.

Persiapan dan Penyusunan Proposal

2.

Penyiapan Instrumen Penelitian

3.

Pengumpulan Data

4.

Analisis Data

√

√

√

5.

Penulisan Laporan

√

√

√

6.

Ujian Skripsi

Jan

Feb

√

√

√

√

Mar

Apr

√
√

√

Mei

Jun Jul

√

9. Personalia
Penelitian ini dilaksanakan oleh mahasiswa yang bertujuan untuk membantu
guru dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di dalam kelas. Penelitian ini
dibantu oleh :
Eni Purwaningsih, S.Si

: Sebagai Observer I (Guru Biologi SMA Pangudi Luhur
Sedayu, Bantul)

Christin Widyaningsih

: Peneliti (Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta)

Bernardinus Kristianto

: Observer II / (Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta)
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian
Penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan salingtemas
(sains-lingkungan-teknologi-masyarakat) ini dilaksanakan di kelas X-D SMA
Pangudi Luhur Sedayu, Bantul. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 22
April 2013 dalam waktu dua minggu dan dilaksanakan dalam dua siklus. Subyek
dari penelitian ini adalah siswa kelas X-D berjumlah 32 siswa.
1. Pre-test
Sebelum tindakan penelitian dimulai, guru memberikan pretest pada
siswa dengan materi eksosistem. Semua siswa mengikuti pretest tersebut.
(daftar nilai pretest siswa dapat di lihat pada lampiran 24). Sedangkan data
pretest siswa sebelum tindakan penelitian diperoleh hasil pada tabel 4.1
dibawah ini :
Tabel 4.1
Nilai Pretest Siswa
Presentase Pretest
Interval

Kategori

∑ Siswa

81 – 100

Sangat Tinggi

-

0%

66 – 80

Tinggi

5

16,12 %

56 – 65

Cukup

3

9,67 %

46 – 55

Rendah

9

29,03 %

0 – 45

Sangat Rendah

14

45,16 %

Rata-rata

-

48,71

47

Siswa(%)
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Dari data tersebut tampak bahwa persentase siswa yang memiliki hasil
pretest dengan kriteria sangat tinggi adalah 0%, kriteria tinggi adalah 16,12%,
kriteria cukup adalah 9,67%, kriteria rendah adalah 29,03%, dan kriteria sangat
rendah adalah 48,71%. Dari hasil pretest yang telah dilaksanakan, diperoleh
hasil bahwa persentase rata-rata skor yang diperoleh siswa adalah 48,71%.
Hasil pretest siswa digunakan hanya untuk mengetahui kemampuan awal siswa
pada materi ekosistem. (lembar penilaian hasil nilai siswa dapat dilihat pada
lampiran 13)
Sebelum melakukan tindakan penelitian, peneliti menyiapkan instrumen
penelitian seperti ; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, lembar
kerja siswa (LKS), soal-soal dan lain-lain sehingga pada siklus I maupun siklus
II, peneliti dapat memulai kegiatan inti. Pada siklus I, guru dan peneliti
menggali data awal karakteristik siswa kelas XD untuk memetakan para siswa
berdasarkan jenis kelamin, kemampuan dan membagi siswa secara heterogen
menjadi kelompok-kelompok yang beranggotakan 5-6 orang. Sedangkan untuk
siklus II, guru dan peneliti menggali data dari hasil siklus I mengenai
karakteristik siswa untuk memetakan kembali kelompok baru siswa, kelompok
baru beranggotakan 4-5 orang, kelompok ini dibentuk berdasarkan kemampuan
masing-masing siswa yang memiliki kompetensi tinggi, rendah dan sedang
dijadikan dalam satu kelompok.
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I dan siklus II terdiri
dari empat tahap yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), observasi
(observing) dan refleksi (reflection). Deskripsi penelitian tindakan kelas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49

tentang pembelajaran biologi materi ekosistem dengan pendekatan salingtemas
(sains-lingkungan-teknologi-masyarakat) adalah sebagai berikut :

I.

Siklus I
a) Perencanaan (Planning)
Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu peneliti melakukan
perencanaan. Berikut kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan :
1) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan
digunakan guru sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP
tersebut memuat metode pendekatan salingtemas (sains-lingkunganteknologi-masyarakat) dalam kegiatan pembelajarannya.
2) Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan sebagai
bahan diskusi kelompok. LKS ini dikonsultasikan dengan guru dan
dosen pembimbing.
3) Menyusun instrumen penelitian yang terdiri atas lembar observasi
siswa dan tes.
a. Lembar Observasi Siswa
Lembar observasi siswa ini terdiri dari lembar observasi untuk
penilaian aspek psikomotor, sedangkan untuk aspek afektif
menggunakan kuisioner. Pada lembar observasi ini digunakan
observer dalam melaksanakan observasi serta untuk mencatat hasil
observasi siswa saat pembelajaran biologi pada materi ekosistem.
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b. Tes
Soal tes disusun oleh peneliti dengan bimbingan dari dosen dan
guru pelajaran biologi kelas XD. Soal tes terdiri dari 20 soal
pretest dan 5 soal di setiap akhir siklus.
4) Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran biologi yang akan
bertindak sebagai guru dan peneliti sebagai observer selama proses
pembelajaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.
5) Menyiapkan alat dokumentasi yang diperlukan.
b) Pelaksanaan (Acting)
Setelah perencanaan selesai, dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan.
Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan rancangan tindakan yang akan
dilaksanakan oleh peneliti. Selama tindakan berlangsung peneliti bertindak
sebagai guru mata pelajaran biologi. Berikut kegiatan yang dilakukan pada
tahap pelaksanaan tindakan :
Pra Pembelajaran
Guru menyapa siswa dan mengajak siswa mempersiapkan buku
dan alat tulis masing-masing. Kemudian guru menyampaikan apersepsi dan
indikator pembelajaran kepada siswa. Untuk mengecek pemahaman siswa
sebelum masuk ke inti pembelajaran, guru memberikan soal pretest terlebih
dahulu kepada siswa dengan materi ekosistem. Setelah itu, guru masuk ke
inti pembelajaran.
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Tahap Invitasi
Setelah memberikan pretest, kemudian guru memberikan beberapa slide
gambar daerah atau lingkungan yang terkena erupsi merapi. Dan guru
memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa sesuai persoalan tersebut.
Kemudian beberapa siswa menanggapi pertanyaan dari guru terkait
persoalan yang ada.

Gambar 4.1 Guru mengajak siswa untuk berpikir
Tahap Eksplorasi
Setelah itu siswa diberi Lembar Kerja Siswa untuk berdiskusi sambil
mengerjakan soal sesuai dengan petunjuk Lembar Kerja Siswa. Dalam
berdiskusi kelompok, siswa diajak untuk menggali pikiran lebih dalam
serta dapat menjalin kerjasama dan saling menghargai pendapat teman lain
dalam berdiskusi kelompok. Disamping itu, guru juga mendampingi dan
membimbing siswa dalam mengerjakan Lembar Kerja Siswa. Pembentukan
kelompok dilakukan oleh peneliti, 1 kelompok terdiri dari 5-6 orang.
Karena jumlah kelompok ada 32 orang maka jumlah kelompok ada 6
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kelompok. Siswa berdiskusi dalam kelompok masing-masing seperti
terlihat pada gambar.

Gambar 4.2 Siswa berdikskusi dalam kelompok
Tahap Solusi
Kemudian siswa diminta untuk menganalisis guna menemukan pemecahan
masalah yang terjadi dan siswa juga dapat menunjukan keterkaitan antara
konsep serta ide-ide yang dipikirkan oleh siswa. Dalam menemukan solusi
terhadap permasalahan yang ada, siswa yang menemukan solusi tersebut
dengan bimbingan guru. Setelah mendapatkan solusi, kemudian siswa
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.

Gambar 4.3 Siswa mempresentasikan hasil diskusi
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Tahap Aplikasi
Dalam tahap aplikasi siswa diminta untuk menerapkan apa yang sudah
mereka temukan dalam tahap solusi, yaitu siswa diminta untuk melakukan
aksi menanam pohon pada lingkungan sekitar. Kemudian siswa
mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas dan siswa menanggapi
kelompok yang sudah presentasi. Setelah itu, siswa mengerjakan soal
postest I sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari.

Gambar 4.4 Siswa melakukan aksi tanam pohon
Penutup
Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang bagus. Kemudian
guru membimbing siswa merangkum butir-butir pembelajaran dan guru
mengajak siswa untuk merefleksikan hasil belajarnya. Setelah itu, guru
juga memberikan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan
selanjutnya.
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c) Observasi dan Tes
a. Data Hasil Observasi
Peneliti

bertindaksebagaipengajar

sekaligus

sebagai

observer

melakukan observasi terhadap kegiatan siswa yaitu aspek psikomotor
selama berlangsungnya proses pembelajaran di kelas.Diperoleh skor
rata-rata aspek psikomotor sebesar 40,93 %. Dalam penelitian ini
terdapat dua observer/pengamat, dimana masing-masing observer
melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses
pembelajaran. Adapundata dari hasil observasi yaitu dapat dilihat dari
tabel 4.2 dibawah ini :
Tabel 4.2
Data Hasil Observasi Siklus I
Aspek Psikomotor
Kategori

∑ Siswa

Presentase (%)

-

0

Tinggi (T)

11

34,37

Sedang (S)

19

59,37

Rendah (R)

2

6,25

Sangat Tinggi (ST)

Tabel diatas menunjukkan bahwa, pada aspek psikomotor
terdapat 11 (sebesar 34,37%) siswa masuk dalam kategori tinggi, 19
(sebesar 59,37%) siswa masuk dalam kategori sedang dan 2 (sebesar
6,25%) siswa masuk dalam kategori rendah. (tabel data hasil observasi
siswa siklus I dapat dilihat pada lampiran 25)
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Dalam penghitungan skor pada observasi aktivitas siswa secara
individu di siklus I, observer menilai keaktifan siswa dengan cara
memberi skor 1-4 pada kolom A,B,C,D,E,dst. Dimana pada kolom A,
B,C,D,E,dst ada keterangan tentang kegiatan yang dilakukan oleh
siswa. Dari situ maka diperoleh berapa skor yang di dapat tiap siswa
(skor yang diperoleh siswa dapat lihat pada lampiran 18)
Untuk data hasil observasi siswa siklus I tiap siswa memiliki
skor, dimana skor tersebut didapat dari observasi aktivitas siswa secara
individu (lembar observasi aktivitas siswa secara individu perkelompok dapat dilihat pada lampiran 17). Dari masing-masing siswa
yang memiliki skor maka dapat dihitung presentase skor tersebut.
Berikut rumus penghitungan data observasi :
ℎ

=

∑

ℎ

100%

∑

Misalkan ambil contoh nomor urut siswa 1 dan 2, berikut ini :
Nomor urut siswa 1 memiliki skor = 16 dan jumlah keseluruhan untuk
lembar observasi aktivitas siswa yaitu 40, dimana lembar observasi
aktivitas siswa memiliki 10 kriteria dan jika semua kriteria memiliki
skor 4 maka totak keseluruhan yaitu 40. (lihat pada tabel 3.2 bab III)


Nomor Urut Siswa 1 :
ℎ

=

=

∑
∑

x 100 %

ℎ

100%

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56

= 40 %


Nomor Urut Siswa 2 :
ℎ

=
=

∑
∑

ℎ

100%

x 100 %

= 35 %
Dan seterusnya....
Pada penghitungan diatas, maka diperoleh presentase untuk
aspek psikomotor pada siswa 1 dan 2 yaitu 40% dan 35%. Siswa yang
memperoleh presentase tersebut dikatakan dalam kategori rendah pada
aspek psikomotor siklus I. (hasil observasi siswa siklus I dapat dilihat
pada lampiran 25)
Dalam siklus I siswa diajak untuk mengerjakan soal pretest,
kemudian masuk ke dalam pembelajaran inti, setelah itu siswa diminta
untuk mengerjakan soal postest I. Pada soal pretest siswa mendapatkan
nilai yang bervariasi, namun ada dua siswa yang mendapatkan nilai
pretest tertinggi yaitu 80 (hasil nilai pretest siswa dapat dilihat pada
lampiran 24). Sedangkan pada data hasil observasi siswa siklus I, dua
siswa tersebut memiliki presentase 30% dan 60% (hasil observasi siswa
siklus I dapat dilihat pada lampiran 25). Hal ini dikarenakan pada saat
kedua siswa mengerjakan soal pretest, mereka sangat fokus dalam
mengerjakan soal tersebut. Sedangkan dalam pembelajaran di siklus I,
mereka kurang memperhatikan guru dalam menjelaskan, kurang
mengemukakan pendapatnya dan kurang aktif dalam menanggapi
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pertanyaan dari guru/teman lain sehingga observer dalam mengamati
kedua siswa tersebut memberikan penilaian yang rendah. Maka tak
dapat dipungkiri jika data hasil observasi siswa pada siklus I mengalami
penurunan dibandingkan pada kognitif awal (nilai pretest).
b. Data Hasil Tes Siklus I
Pada akhir pertemuan siklus I (Selasa, 23 April 2013) peneliti
mengadakan tes akhir siklus I untuk mengetahui pencapaian indikator.
Data tes hasil belajar siswa dalam siklus I dapat dilihat pada tabel 4.3
dibawah ini :

Aspek

Tabel 4.3
Data Tes Akhir Siklus I
Pencapaian Hasil Belajar

Nilai Tertinggi

88

Nilai Terendah

64

∑ Siswa Tuntas ≥ 75

19

∑ Siswa Tidak Tuntas < 75

13

Rata-rata

75,25

% KKM

59,37

Tabel diatas menunjukkan bahwa, terdapat 19 siswa telah tuntas
dan 13 siswa yang tidak tuntas. Rata-rata hasil belajar siswa adalah
75,25 dengan persentase pencapaian KKM sebesar 59,37%. (data
hasil tes akhir siswa siklus I dapat dilihat pada lampiran 26)
Pada tabel 4.3 menunjukan bahwa data hasil postest siklus I
terdapat dua siswa yaitu nomor urut siswa 6 dan 8 memiliki hasil
postest siklus I 84 dan 85. Nilai tersebut dikatakan sebagai kategori
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tinggi, namun pada data hasil observasi siklus I kedua siswa tersebut
memiliki tingkat psikomotor yaitu 30% dan 60%. Dimana kategori
pada tingkat psikomotor tersebut rendah jika dibandingkan dengan
hasil postest I. Hal ini dikarenakan pada saat kedua siswa tersebut
kurang aktif untuk melakukukan aktivitasnya selama pembelajaran
berlangsung, misalnya saja siswa tersebut kurang aktif dalam
mendiskusikan soal bersama saat diskusi kelompok, siswa tersebut
tidak mengemukakan pendapat, siswa tersebut asyik mengobrol
dengan teman lain sehingga hal ini mempengaruhi tingkat keaktifan
siswa dalam aspek psikomotor. Selain itu pada saat mengerjakan soal
postest I, siswa tersebut menyontek teman lain atau membuka buku
pelajaran sehingga dalam hasil postest I nilainya lebih baik
dibandingkan dengan tingkat keaktifan siswa pada aspek psikomotor.
(hasil observasi siswa dan tes akhir siswa siklus I dapat dilihat pada
lampiran 25 dan 26)
Pada data hasil nilai pretest siswa (nilai awal siswa) terdapat
siswa yang memiliki nilai pretest 80 (siswa dengan nomor urut 9 yaitu
AVR), sedangkan pada data hasil postest siklus I terdapat siswa yang
memiliki nilai 76. Dalam aspek kognitif hal ini dapat dikatakan
adanya penurunan nilai, dari nilai awal siswa yaitu 80 menjadi 76
pada nilai postest I. Hal ini dikarenakan jenis soal yang digunakan
berbeda pada soal pretest dan soal postest. Pada soal pretest
menggunakan soal pilihan ganda, dimana siswa yang akan
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mengerjakan soal tersebut dengan mudah untuk menjawab karena
hanya memilih salah satu dari lima pilihan yang ada, sehingga jika
menjawab salah maka jawaban salah dan jika jawaban benar maka
jawaban juga benar. Sedangkan pada soal postest menggunakan soal
uraian, dimana soal uraian berisi jawaban yang lebih tepat dan bobot
jawaban juga lebih banyak sehingga jika bobot jawaban yang dijawab
oleh siswa kurang maka skor yang di dapat siswa tersebut juga
kurang, begitu sebaliknya. Maka dapat dirangkum bahwa siswa
tersebut dalam menjawab soal postest yang berupa soal uraian
memiliki skor yang lebih sedikit dibandingkan pada soal pilihan
ganda, sehingga nilai kognitif awal (pretest) siswa lebih besar
dibandingkan nilai kognitif setelah siklus I (postest I).
c. Refleksi
Berdasarkan analisis nilai tes dan observasi diperoleh nilai
minimal siswa dari hasil tes siklus I diketahui presentase ketuntasan
klasikal siswa sebesar 59,37 %. Dari hasil presentase pada siklus I dapat
dilihat bahwa hasil tersebut dikatakan belum memenuhi target yang
diharapkan, karena masih ada 16 siwa yang belum tuntas pada penilaian
aspek kognitif. Sedang pada penilaian aspek psikomotor masih ada 19
siswa yang memperoleh nilai sedang dan 2 siswa rendah, oleh karena
itu diadakan siklus II.
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II. Siklus II
a.

Perencanaan
Pada tahap perencanaan siklus II, secara umum kegiatan yang
dilakukan peneliti sama dengan kegiatan perencanaan pada siklus I.
Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu peneliti melakukan
perencanaan. Berikut kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan :
1) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan
digunakan guru sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP
tersebut memuat metode pendekatan salingtemas (sains-lingkunganteknologi-masyarakat) dalam kegiatan pembelajarannya.
2) Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan sebagai
bahan diskusi kelompok. LKS ini dikonsultasikan dengan guru dan
dosen pembimbing.
3) Menyusun instrumen penelitian yang terdiri atas lembar observasi
siswa dan tes.
a. Lembar Observasi Siswa
Lembar observasi siswa ini terdiri dari lembar observasi untuk
penilaian aspek psikomotor, sedangkan untuk aspek afektif
menggunakan kuisioner. Pada lembar observasi ini digunakan
observer dalam melaksanakan observasi serta untuk mencatat hasil
observasi siswa saat pembelajaran biologi pada materi ekosistem.
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b. Tes
Soal tes disusun oleh peneliti dengan bimbingan dari dosen dan
guru pelajaran biologi kelas XD. Soal tes terdiri dari 20 soal pretes
dan 5 soal di setiap akhir siklus.
4) Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran biologi yang akan
bertindak sebagai guru dan peneliti sebagai observer selama proses
pembelajaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.
5) Menyiapkan alat dokumentasi yang diperlukan.
b.

Pelaksanaan
Setelah perencanaan selesai, dilanjutkan dengan pelaksanaan
tindakan. Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan rancangan tindakan
yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Selama tindakan berlangsung
peneliti bertindak sebagai guru mata pelajaran biologi. Berikut kegiatan
yang dilakukan pada tahap pelaksanaan tindakan :
Pra Pembelajaran
Guru memberi salam

dan memeriksa kesiapan siswa, kemudian guru

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sebelum masuk ke
inti pembelajaran pada siklus II, guru mengajak siswa untuk mengulang
kembali materi pada pertemuan minggu lalu mengenai materi ekosistem.
Setelah barulah masuk ke inti pembelajaran.
Tahap Invitasi
Guru memberikan artikel mengenai erupsi merapi. Kemudian guru
memberikan pertanyaan apa yang dapat kalian ceritakan dari artikel
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tersebut? Lalu apa yang akan terjadi jika seluruh permukaan bumi terkena
erupsi merapi? Kemudian beberapa siswa memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut.

Gambar 4.5. Siswa sedang memperhatikan penjelasan dari guru
Tahap Eksplorasi
Siswa diajak untuk menggali pikiran mereka lebih dalam permasalahan
yang ada. Selain itu siswa juga diajak untukmengerjakan Lembar Kerja
Siswa yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Dan siswa diminta
untuk berdiskusi dalam kelompok sambil mengerjakan soal sesuai dengan
petunjuk Lembar Kerja Siswa.

Gambar 4.6. Siswa sedang berdiskusi kelompok
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Tahap Solusi
Selanjutnya siswa diajak untuk mempresentasikan apa yang telah mereka
diskusikan dalam kelompok di depan kelas, dan mereka juga diminta
memberikan pemecahan masalah atas masalah tersebut.

Gambar 4.7. Siswa sedang dibimbing oleh guru untuk menemukan solusi
Tahap Aplikasi
Kemudian siswa diminta untuk mendesain poster sesuai dengan
pemecahan masalah dari ide-ide siswa. Misalnya poster tentang
penanaman pohon kembali pada daerah yang terkena erupsi merapi. Lalu
dipresentasikan di depan kelas, sedangkan guru mengamati keaktifan
siswa dalam mempresentasikan poster. Dan siswa diajak untuk
mengerjakan soal postes II.
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Gambar 4.8. Siswa sedang mempresentasikan poster
Penutup
Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang bagus. Kemudian
guru membimbing siswa merangkum butir-butir pembelajaran dan guru
mengajak siswa untuk merefleksikan hasil belajarnya. Kemudian beberapa
siswa diminta untuk wawancara tentang pendekatan salingtemas (sainslingkungan-teknologi-masyarakat). Berikut ini adalah hasil wawancara
dengan salah satu siswa :

Gambar 4.9. Wawancara dengan salah satu siswa
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c.

Observasi dan Tes
a) Data Hasil Observasi
Peneliti

bertindaksebagaipengajar

sekaligus

sebagai

observer

melakukan observasi terhadap kegiatan siswa yaitu aspek psikomotor
selama berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Diperoleh skor
rata-rata aspek psikomotor sebesar 66,02%. Dalam penelitian ini
terdapat dua observer/pengamat, dimana masing-masing observer
melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses
pembelajaran. Adapun data dari hasil observasi yaitu dapat dilihat dari
tabel 4.4 di bawah ini :
Tabel 4.4
Data Hasil Observasi Siklus II
Aspek Psikomotor
Kategori

∑ Siswa

Presentase (%)

Sangat Tinggi (ST)

1

3,12

Tinggi (T)

23

71,87

Sedang (S)

8

25

Rendah (R)

-

0

Tabel diatas menunjukkan bahwa, pada aspek psikomotor
terdapat 1 (sebesar 3,12%) siswa masuk dalam kategori sangat tinggi,
23 (sebesar 71,87%) siswa masuk dalam kategori tinggi, 8 (sebesar
25%) siswa masuk dalam kategori sedang dan tidak ada siswa yang
masuk dalam kategori rendah. (tabel data hasil observasi siswa siklus II
dapat dilihat pada lampiran 27)
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b) Data Hasil Tes Akhir Siklus II
Pada akhir pertemuan siklus II (Selasa, 30 April 2013) peneliti
mengadakan tes akhir siklus II untuk mengetahui pencapaian
indikator. Data tes hasil belajar siswa dalam siklus II dapat dilihat
pada tabel 4.5 dibawah ini :
Tabel 4.5
Data Tes Akhir Siklus II
Aspek

Pencapaian Hasil Belajar

Nilai Tertinggi

92

Nilai Terendah

72

∑ Siswa Tuntas ≥ 75

27

∑ Siswa Tidak Tuntas < 75

5

Rata-rata

79,18

% KKM

84,37

Tabel diatas menunjukkan bahwa, terdapat 27 siswa telah tuntas
dan 5 siswa yang tidak tuntas. Rata-rata hasil belajar siswa adalah
79,18 dengan persentase pencapaian KKM sebesar 84,37%. (data
hasil tes akhir siswa siklus II dapat dilihat pada lampiran 28)
Pada data hasil tes akhir siswa siklus I ada 3 siswa yang
memiliki nilai tinggi namun pada data hasil tes akhir siswa siklus II
mengalami penurunan nilai. Ketiga siswa tersebut yaitu nomor urut 8
(AAN), nomor urut 11 (ABP), dan nomor urut 21 (HLS). AAN
mendapat nilai 85 pada siklus I kemudian menurun dengan nilai 72
pada siklus II. ABP mendapat nilai 78 pada siklus I kemudian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67

menurun dengan nilai 76 pada siklus II. Dan HLS mendapat nilai 82
pada siklus I kemudian menurun dengan nilai 78 pada siklus II. Ketiga
siswa tersebut mengalami penurunan aspek kognitif, hal ini
dikarenakan pada saat pembelajaran berlangsung di siklus II mereka
lebih banyak untuk tidak memperhatikan guru mengajar, ngobrol
dengan teman lain, kurang fokus dan siswa merasa bosan. Selain itu
sebelum mereka belajar mata pelajaran biologi, mereka belajar
pelajaran kimia, dimana pada saat itu mereka mengerjakan soal-soal
kimia dan ada pekerjaan rumah (PR) sehingga tenaga dan pikiran
mereka sudah terkuras dalam belajar kimia. Maka pada saat
pembelajaran biologi berlangsung, mereka tidak semangat dan pada
waktu mengerjakan soal postest II mereka mengerjakan kurang fokus.
d.

Refleksi
Refleksi siklus II ini dilakukan oleh peneliti dan teman peneliti,
berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh teman peneliti, proses
pembelajaran menggunakan pendekatan salingtemas (sains-lingkunganteknologi-masyarakat) siklus II berjalan optimal. Setiap langkah dalam
pembelajaran, berjalan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun
sebelumnya.
Berdasarkan refleksi pada siklus I, pelaksanaan tindakan pada
siklus II telah mengalami perbaikan, baik dalam proses pembelajaran
maupun hasil tes siswa. Melalui perbaikan tersebut dapat dilihat adanya
peningkatan hasil belajar siswa ditinjau dari aspek kognitif pada siklus I

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68

ketuntasan klasikal sebesar 59,37%, meningkat pada siklus II menjadi
84,37 %. Ditinjau dari aspek psikomotor peningkatan hasil belajar siswa
pada siklus I sebesar 40,93 % meningkat pada siklus II menjadi 66,02
%dan peningkatan hasil belajar siswa ditinjau dari aspek afektif, yang
awalnya siswa hanya melamun, mengobrol, mengantuk, tidak fokus dan
kurang semangat namun pada siklus I dan siklus II, para siswa lebih
percaya diri, berani mengemukakan pendapat, tegas, aktif dalam
berdiskusi maupun dalam menjawab pertanyaan dan berani aksi.

B. Analisis Data
Analisis yang peneliti gunakan untuk melihat keberhasilan penelitian adalah
dengan analisis komparatif. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan
antara pretest, postest I dan postest II, hasil observasi pada aspek psikomotor dari
siklus I dan siklus II.
1.

Pretest
Pretest yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebagai tes untuk menguji
kemampuan awal siswa pada materi ekosistem dengan pendekatan salingtemas
(sains-lingkungan-teknologi-masyarakat). Ketika siswa memiliki nilai pretest
maka dapat dibandingkan dengan nilai postest I dan II. Kemudian dapat dilihat
dari nilai pretest, postest I dan postest II apakah mengalami peningkatan dalam
aspek kognitif tiap siswa atau malah sebaliknya. Dari perbandingan tersebut
maka dapat diambil kesimpulan dari data yang ada. (daftar nilai pretest siswa
dapat dilihat pada lampiran 24 dan tabel 4.1)
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2.

Hasil Belajar Siswa
a.

Aspek Kognitif
Peningkatan hasil belajar siswa tentang materi ekosistem dengan
pendekatan salingtemas (sains-lingkungan-teknologi-masyarakat) diukur
melalui tes hasil belajar siswa. Berikut ini disajikan tabel 4.6 perbandingan
tes hasil belajar siswa siklus I dan siklus II.
Tabel 4.6
Analisis Hasil Tes Siswa
Komponen

Siklus I

Siklus II

Rata-rata

75,25

79,18

% KKM

59,37

84,37

Berdasarkan tabel 4.6 diatas pada siklus I didapat hasil belajar
siswa yaitu dengan rata-rata nilai 75,25. Dari hasil yang dicapai
menunjukan bahwa 59,37 % telah mencapai KKM. Pada siklus II didapat
hasil belajar siswa yaitu dengan rata-rata nilai 79,18. Dari hasil yang
dicapai menunjukan bahwa 84,37% telah mencapai KKM.

b.

Aspek Psikomotor
Dari hasil analisis observasi, pada aspek psikomotor selama proses
pembelajaran siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.
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Tabel 4.7
Analisis Aspek Psikomotor Siswa Siklus I dan Siklus II
Kriteria Pencapaian Hasil Belajar

Siklus I

Siklus II

0%

3,12%

Tinggi (T)

34,37%

71,87%

Sedang (S)

59,37%

25%

Rendah (R)

6,25%

0%

Sangat Tinggi (ST)

Pada siklus I untuk aspek psikomotor didapat hasil aktivitas belajar
siswa yaitu tidak ada siswa yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 11
(sebesar 34,37%) siswa masuk dalam kategori tinggi, 19 (sebesar 59,37%)
siswa masuk dalam kategori sedang dan 2 (sebesar 6,25%) siswa masuk
dalam kategori rendah. Siklus II untuk aspek psikomotor didapat hasil
aktivitas belajar siswa yaitu 1 (sebesar 3,12%) siswa masuk dalam kategori
sangat tinggi,23 (sebesar 71,87%) siswa masuk dalam kategori tinggi, 8
(sebesar 25%) siswa masuk dalam kategori sedang dan tidak ada siswa
yang masuk dalam kategori rendah.
Pada penelitian ini indikator ketercapaian/target untuk aspek
psikomotor yaitu jumlah siswa masuk dalam kategori minimal tinggi. Dari
tabel diatas dapat dilihat pada siklus I jumlah siswa yang masuk dalam
kategori tinggi yaitu 11 siswa (sebesar 34,37%). Pada siklus II jumlah
siswa yang masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu 1 siswa (sebesar
3,12%) dan II jumlah siswa yang masuk dalam kategori tinggi yaitu 23
siswa (sebesar 71,87%). Untuk data diatas dapat dikatakan bahwa aspek
psikomotor pada siklus I dengan jumlah siswa 11 (sebesar 34,37%) naik
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menjadi 24 siswa (sebesar 74,99%). Dari hasil peningkatan aktivitas dan
hasil belajar siswa dalam pelajaran biologi materi ekosistem setelah proses
penelitian ini, maka proses ini menunjukan bahwa penggunaan pendekatan
salingtemas (sains-lingkungan-teknologi-masyarakat) merupakan salah
satu pendekatan yang tepat terutama pada materi ekosistem yang
bersifatnyata (konkret), dimana siswa dapat melihat dan belajar langsung
dari alam sehingga mempermudah siswa untuk mengetahui tentang
ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Karena kebanyakan materi pada
mata pelajaran biologi itu bersifat abstrak sehingga siswa sering merasa
bosan dalam belajar. Hal ini menunjukan bahwa dengan menggunakan
pendekatan salingtemas (sains-lingkungan-teknologi-masyarakat) dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XD pada materi
ekosistem SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul.
Sedangkan untuk wawancara rata-rata siswa senang dengan
pembelajaran

pendekatan

salingtemas

(sains-lingkungan-teknologi-

masyarakat), guru juga jarang untuk melakukan pendekatan tersebut, dan
pendekatan tersebut sangat bermanfaat karena langsung belajar dengan
alam sekitar sehingga tidak terpaku hanya di dalam ruangan saja.

C. Pembahasan
Pada penelitian ini, yang diteliti oleh peneliti yaitu aktivitas dan hasil belajar
siswa dengan menggunakan pendekatan salingtemas (sains-lingkungan-teknologimasyarakat) pada materi ekosistem kelas X di SMA Pangudi Luhur Sedayu,Bantul.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72

Pendekatan

salingtemas

(sains-lingkungan-teknologi-masyarakat)

merupakan

pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah yang muncul
di masyarakat akibat perkembangan teknologi dan peranannya bagi masyarakat.
Dengan pendekatan salingtemas maka dapat diteliti aktivitas dan hasil belajar
siswa.

Menurut

Sardiman

(2011:96)

aktivitas

yang

dimaksud

yaitu

perilaku/perbuatan yang dilakukan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar
berlangsung. Dimana siswa dapat belajar dengan melakukan aktivitas di dalam
kelas maupun diluar kelas, karena tanpa adanya aktivitas proses belajar mengajar
tidak akan berlangsung dengan baik. Untuk aktivitas siswa dapat dilihat dari
beberapa macam aktivitas/kegiatan siswa diantaranya yaitu visual activities (seperti
membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi dan lain-lain), oral activities
(seperti menyatakan, bertanya, merumuskan, memberi saran, wawancara, diskusi
dan lain-lain), listening activities (contohnya mendengarkan : uraian, percakapan,
diskusi, musik, dan pidato) dan sebagainya.
Dari apa yang dilakukan siswa selama proses kegiatan belajar mengajar
berlangsung maka siswa mendapatkan hasil belajar yang diperolehnya yaitu hasil
belajar dari mengerjakan soal/tes maupun dari lembar observasi yang dilakukan
oleh observer. Dengan kata lain siswa yang belajar di dalam kelas maupun diluar
kelas dengan aktivitas/kegiatan belajar yang mereka lakukan hingga mereka
mendapatkan hasil dari belajar mereka. Menurut Anni (2004:4) hasil belajar
merupakan hasil yang diperoleh siswa sebagai akibat proses belajar yang
dilaksanakan oeh siswa. Makin tinggi proses belajar yang dilakukan siswa, harus
makin tinggi pula hasil belajar yang dicapainya. Maka dapat dikatakan bahwa
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aktivitas yang dilakukan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa. Pada kelas XD ada beberapa anak yang aktif dan
pasif dikelas, untuk anak yang aktif guru memberikan tugas ke siswa aktif tersebut
untuk bisa bekerjasama dengan teman lain agar teman lain dapat lebih aktif juga.
Sedangkan untuk siswa yang pasif maka guru memberikan tugas atau menunjuk
siswa pasif tersebut untuk menjawab, presentasi atau pun mengerjakan soal.
Pada data penelitian ini untuk mengetahui kualitas soal ada empat aspek
yang harus diketahui yaitu validitas, reliabel, daya pembeda dan tingkat kesukaran.
Menurut Suparno (2007:55) validitas berasal dari kata validity yang mempunyai
arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi
ukurnya. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai
validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau
memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran
tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data
yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Sedangkan reliabel merupakan
indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat
diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali–untuk mengukur gejala yang
sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur
tersebut reliabel. Dengan kata lain, realibitas menunjukkan konsistensi suatu alat
pengukur di dalam pengukur gejala yang sama.
Menurut Suparno (2007:55) daya pembeda soal adalah kemampuan soal
untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai.
Sedangkan analisis daya pembeda soal adalah mengkaji butir-butir soal dengan
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tujuan mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong
pandai dan kurang pandai, artinya bila soal tersebut diberikan kepada siswa yang
pandai maka akan menunjukan prestasi yang baik, dan apabila diberikan kepada
siswa yang kurang pandai maka akan menghasilkan prestasi yang kurang baik
pula. Sedangkan tingkat kesukaran soal yaitu peryataan tentang seberapa mudah
atau seberapa sukar sebuah butir tes itu bagi siswa terkait. Tingkat kesukaran
merupakan salah satu ciri tes yang perlu diperhatikan, karena tingkat kesukaran tes
menunjukan seberapa sukar atau mudahnya butir-butir tes. Butir tes yang baik
adalah butir yang memiliki tingkat kesukaran yang sedang, yaitu yang dapat
dijawab dengan benar sekitar 40-80% peserta tes. Sebab butir tes yang hanya
dijawab oleh 10% atau bahkan 90% akan sulit dibedakan, manakah kelompok yang
benar-benar mampu dan kelompok yang benar-benar kurang mampu dalam
menjawab soal. Keempat aspek tersebut sangat diperlukan dalam menganalisis data
penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada siswa kelas X-D
SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul dengan menggunakan pendekatan salingtemas
(sains-lingkungan-teknologi-masyarakat) pada materi ekosistem, terbukti dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Peningkatan dilihat dari tiga aspek
yaitu aspek kognitif, aspek psikomotor dan aspek afektif. Selain itu juga, dari data
yang ada maka dapat dibuat grafik perbandingan antara hasil belajar siswa dalam
aspek kognitif pada siklus I dan siklus II, kemudian grafik perbandingan antara
aktivitas siswa dalam aspek psikomotor pada siklus I dan siklus II. Berikut ini
pembahasan aspek kognitif dan aspek psikomotor pada siklus I dan siklus II.
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1.

Aspek Kognitif
Berdasarkan analisis hasil tes siswa, Tabel 4.6 yang dilakukan pada akhir
siklus I dan siklus II, presentase pencapaian KKM disajikan pada gambar 4.10
dibawah ini.

% KKM
120

84,37

100
80

59,37

60
40
20
0

Siklus I

Siklus II

Gambar 4.10 Grafik Pencapaian % KKM
Berdasarkananalisis hasil tes siswa dan grafik di atas dapat dilihat
perolehan skor rata-rata dan pencapaian KKM. Skor rata-rata siklus I sebesar
75,25 sedangkan skor rata-rata siklus II meningkat menjadi 79,18. Dari segi
persentase KKM atau ketuntasan secara klasikal, juga menunjukan adanya
peningkatan dimana persentase pencapaian KKM siklus I sebesar 59,37% dan
persentase pencapaian KKM siklus II menjadi 84,37%. Indikator target
keberhasilan dalam penelitian ini adalah siswa mencapai nilai kriteria
ketuntasan minimal ≥ 75 sebanyak 85% artinya proses pembelajaran telah
berhasil.
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Penggunaan

pendekatan

salingtemas

(sains-lingkungan-teknologi-

masyarakat)ini sangat membantu siswa dalam belajar. Materi yang banyak
dengan teori-teori yang ada dapat dibuat ringkasan, kemudian siswa dapat
mengkaitkan antara teori dalam pembelajaran dengan melihat langsung di alam
dan siswa dapat menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan mereka
sehari-hari. Berdasarkan uraian diatas maka diharapkan proses pembelajaran
tidak hanya dilakukan di dalam ruangan namun lebih baik diluar ruangan
(lingkungan sekitar) karena materi ajar langsung berkaitan dengan alam sekitar.
Selain itu interaksi antara guru dan siswa juga sangat penting dimana guru dan
siswa saling berinteraksi satu sama lain dalam proses pembelajaran, tidak
hanya mentransfer ilmu dari guru ke siswa saja. Proses penelitian ini
menunjukan bahwa adanya kedekatan antara guru dan siswa sehingga interaksi
antara guru dan siswa terjalin dengan baik. Kemudian sarana dan prasarana
juga sangat mendukung dalam proses pembelajaran di sekolah sehingga
penggunaan pendekatan salingtemas (sains-lingkungan-teknologi-masyarakat)
dapat dilaksanakan dengan tepat.

2.

Aspek Psikomotor
Berdasarkan analisis hasil observasi pada tabel 4.7 yang dilakukan
selama penelitian menunjukan adanya peningkatan jumlah siswa yang masuk
dalam kategori minimal tinggi. Berikut ini jumlah siswa dalam kategori pada
gambar 4.11 dibawah ini.
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Gambar 4.11 Diagram Jumlah Siswa Dalam Kategori
Berdasarkan hasil analisis aspek psikomotor siswa (siklus I dan siklus II)
dan diagram jumlah siswa kategori diatas dapat dilihat bahwa aspek
psikomotor (kinerja) siswa pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan
siklus I. Berdasarkan diagram jumlah siswa kategori pada gambar 4.11 siklus I
untuk aspek psikomotor didapat hasil aktivitas belajar siswa yaitu tidak ada
siswa yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 11 (sebesar 34,37%) siswa
masuk dalam kategori tinggi, 19 (sebesar 59,37%) siswa masuk dalam kategori
sedang dan 2 (sebesar 6,25%) siswa masuk dalam kategori rendah. Sedang
siklus II untuk aspek psikomotor didapat hasil aktivitas belajar siswa yaitu 1
(sebesar 3,12%) siswa masuk dalam kategori sangat tinggi, 23 (sebesar
71,87%) siswa masuk dalam kategori tinggi, 8 (sebesar 25%) siswa masuk
dalam kategori sedang dan tidak ada siswa yang masuk dalam kategori rendah.
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Pada penelitian ini indikator ketercapaian/target untuk aspek psikomotor
yaitu jumlah siswa masuk dalam kategori minimal tinggi. Berdasarkan hasil
analisis aspek psikomotor siswa (siklus I dan siklus II) dan diagram jumlah
siswa kategori diatas dapat dilihat bahwa pada siklus I jumlah siswa yang
masuk dalam kategori tinggi yaitu 11 siswa (sebesar 34,37%). Pada siklus II
jumlah siswa yang masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu 1 siswa (sebesar
3,12%) dan II jumlah siswa yang masuk dalam kategori tinggi yaitu 23 siswa
(sebesar 71,87%). Maka dari data diatas dapat dikatakan bahwa aspek
psikomotor pada siklus I dengan jumlah siswa 11 (sebesar 34,37%) naik
menjadi 24 siswa (sebesar 74,99%). Berdasarkan data yang telah diperoleh
maka dapat dinyatakan bahwa pencapaian aktivitas siswa untuk aspek
psikomotor sudah melampaui indikator keberhasilan.
Pada RPP siklus I untuk indikator psikomotor (rencana pelaksanaan
pembelajaran dapat lihat pada lampiran 2) dengan pernyataan “membuktikan
bahwa komponen abiotik dan biotik memiliki keterkaitan/hubungan satu sama
lain dalam ekosistem”. Hal ini dapat dibuktikan yaitu dengan adanya
keterkaitan/hubungan antara tanaman (biotik) dan tanah,air (abiotik) maka
tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur dan baik. Jika antara tanaman
(biotik) dan tanah,air (abiotik) tidak ada keterkaitan maka tanaman tersebut
tidak akan tumbuh (layu dan mati). Jadi pada pernyataan diatas dapat
dibuktikan bahwa komponen abiotik dan biotik memiliki keterkaitan/hubungan
satu sama lain dalam ekosistem.
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Dari analisis dan pembahasan pada aspek kognitif dan aspek
psikomotor diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan salingtemas
(sains-lingkungan-teknologi-masyarakat) dapat meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa pada materi ekosistem SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul,
Yogyakarta.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelas X-D SMA Pangudi
Luhur Sedayu, Bantul, Yogyakarta tentang penerapan pendekatan salingtemas
(sains-lingkungan-teknologi-masyarakat) dalam meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa pada materi ekosistem menunjukan hasil adanya peningkatan
aktivitas dan hasil belajar siswa.
Dilihat dari jumlah siswa kategori minimal tinggi untuk aspek
psikomotor siswa pada siklus I yaitu dengan jumlah siswa 11 (sebesar 34,37%)
mengalami peningkatan pada siklus II yaitu dengan jumlah siswa 24 (sebesar
74,99%). Presentase jumlah siswa yang mencapai KKM juga menunjukan
adanya peningkatan dimana persentase pencapaian KKM siklus I sebesar
59,37% dengan rata-rata kognitif 75,25 dan persentase pencapaian KKM siklus
II menjadi 84,37% dengan rata-rata kognitif 79,18.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan
salingtemas (sains-lingkungan-teknologi-masyarakat) pada materi ekosistem
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X-D SMA Pangudi
Luhur Sedayu, Bantul.

80

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

B. Saran
Adapun beberapa saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.

Bagi guru dapat dijadikan sebagai media alternatif dalam meningkatkan
keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang dilaksanakan di
kelas, sehingga tercipta ketertarikan siswa dalam pembelajaran biologi.

2.

Bagi siswa dapat digunakan untuk melatih diri agar lebih aktif dalam
kegiatan belajar mengajar sehingga diharapkan keaktifan dan hasil belajar
biologi dapat lebih meningkat.

3.

Bagi peneliti lain, sebaiknya lebih pandai dalam mengatur waktu agar pada
saat proses pembelajaran berlangsung waktu yang digunakan dapat tepat
waktu/sesuai. Selain itu, materi yang akan diajarkan menyesuaikan dengan
pendekatan salingtemas (sains-lingkungan-teknologi-masyarakat) karena
tidak semua materi dapat diterapkan pada pendekatan tersebut.
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Lampiran 1 (Silabus)
SILABUS

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

:X

Semester

:I

Standar Kompetensi

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

Kompetensi Dasar

: 4.1Mendeskripsikan peran komponen ekosistem dalam aliran energi dan daur biogeokimia serta pemanfaatan
komponen ekosistem bagi kehidupan

Materi Pokok
 Komponen

Pengalaman Belajar
 Melakukan pengamatan

Indikator

Nilai
Karakter

 Menyebutkan

 Serius
 Saling

Penilaian
 Jenis

ekosistem

ekosistem di lingkungan

komponen

(biotik dan

sekitarnya dan mengidentifikasi

ekosistem dalam

menghargai

Tugas

abiotik)

komponen-komponen yang

kehidupan

teman lain

mandiri,

 Hubungan
antara

menyusun ekosistem
 Menganalisis hubungan antara

 Mendeskripsikan
hubungan antara

tagihan :

 Kreatif

tugas

 Bertanggung

kelompok

Alokasi
Waktu
(menit)
4 kali
pertemuan
(6 x 45’)

Sumber/
Bahan/Alat
Sumber :
Buku Paket
Biologi kelas
1B

Alat :
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Komponen

komponen abiotik dan biotik

komponen

Ekosistem

dalam ekosistem

ekosistem dalam

dalam

 Menganalisis kemungkinan

lingkungan

ketidakseimbangan lingkungan

sekitar

karena rusaknya atau

 Manfaat
komponen
ekosistem bagi
kehidupan

jawab
 Percaya diri

OHP/LCD/
 Bentuk

lingkungan

instrumen :

sekitar

produk,

 Mendeskripsik-an

pengamata

terganggunya salah satu

manfaat

n sikap,

komponen ekosistem

komponen

pilihan

ekosistem bagi

ganda dan

kehidupan

uraian

 Melakukan aksi nyata (aplikasi
langsung) dari kegiatan yang
pernah dilakukan berkaitan
dengan keseimbangan ekosistem
dalam pendekatan salingtemas.
Misalnya : menanam pohon atau
tanaman, mendesain poster,
melakukan promosi/penyuluhan
kepada teman lain.

komputer

Bahan : LKS,
bahan
presentasi
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Lampiran 2 (RPP Siklus I)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I

Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul

Mata Pelajaran

: IPA Biologi

Kelas / Semester

:X/2

Alokasi Waktu

: 2 x Pertemuan ( 3 x 45 menit )

A. Standar Kompetensi
4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan
energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem
B. Kompetensi Dasar
4.1 Mendeskripsikan peran komponen ekosistem dalam aliran energi dan daur
biogeokimia serta pemanfaatan komponen ekosistem bagi kehidupan
C. Indikator
1. Kognitif Produk
a. Menjelaskan komponen ekosistem dalam kehidupan
b. Mendeskripsikan hubungan antara komponen ekosistem dalam lingkungan
sekitar
2. Kognitif Proses
a. Mengamati komponen ekosistem dalam lingkungan
b. Mengidentifikasi hubungan antara komponen ekosistem dalam lingkungan
sekitar
3. Psikomotor
a. Melakukan penanaman pohon pada lingkungan sekitar
b. Membuktikan

bahwa

komponen

abiotik

dan

keterkaitan/hubungan satu sama lain dalam ekosistem

biotik

memiliki
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4. Afektif Karakter
Serius dalam melakukan penanaman pohon pada lingkungan sekitar
5. Afektif Sosial
Saling menghargai pendapat teman dalam berdiskusi dengan semangat kerja
D. Tujuan Pembelajaran
o Kognitif Produk
1. Dengan melakukan pengamatan siswa dapat menjelaskan komponen
ekosistem dalam kehidupan
2. Setelah membaca buku panduan siswa dapat mendeskripsikan hubungan
antara komponen ekosistem dalam lingkungan sekitar

o Kognitif Proses
1. Dengan melakukan pengamatan siswa dapat mengidentifikasi komponen
ekosistem dalam lingkungan
2. Dengan diberi gambar siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara
komponen ekosistem dalam lingkungan sekitar

o Psikomotor
1. Dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia siswa dapat melakukan
penanaman tanaman pada lingkungan sekitar
2. Dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia siswa dapat
membuktikan

bahwa

komponen

abiotik

dan

biotik

memiliki

keterkaitan/hubungan satu sama lain dalam ekosistem

o Afektif Karakter
Secara berkelompok siswa dapat melakukan penanaman tanaman pada
lingkungan sekitar dengan serius
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o Afektif Sosial
Melalui kegiatan yang dirancang guru siswa mampu berdiskusi dengan
semangat kerja dan saling menghargai pendapat teman
E. Materi Pembelajaran
1. Macam-macam Komponen Ekosistem
2. Hubungan antara Komponen Ekosistem dalam lingkungan sekitar

F. Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran
Metode Pembelajaran

: Pembelajaran Salingtemas
: Ceramah, Diskusi, Pengamatan dan Tanya jawab

G. Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan I ( 2 x 45 menit ) :
Kegiatan
(waktu)

Fase

Pendahuluan (10 Melakukan
menit)

apersepsi,
menyampaikan
tujuan dan
memotivasi siswa

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Guru memberi salam pada siswa dan
memeriksa kesiapan siswa.
2. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai.
3. Kemudian guru melakukan pretes
pada siswa.

Tahap Invitasi

4. Guru memberikan slide gambar
daerah atau lingkungan yang terkena
erupsi

merapi.

Kemudian

guru

memberikan pertanyaan apa yang
dapat kalian ceritakan dari slide
gambar tersebut? Lalu apa yang
akan terjadi jika di alam ini tidak ada
tumbuhan/pohon yang hidup?
5. Kemudian
Tahap Eksplorasi

siswa

pertanyaan dari guru.

menanggapi
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6. Setelah itu siswa diberi LKS untuk
berdiskusi sambil mengerjakan soal
Kegiatan Inti (70

sesuai dengan petunjuk LKS.

menit)

7. Siswa diminta untuk menganalisis
guna
Tahap Solusi

menemukan

masalahnya

pemecahan

dan

menunjukan

keterkaitan antara konsep dan ideide yang dipikirkan.
8. Selanjutnya

perwakilan

anggota

kelompok mempresentasikan hasil
diskusi mereka di depan kelas.
Penutup
menit)

(10 Penghargaan

9. Memberikan

perhargaan

bagi

kelompok yang bagus
10. Membimbing

siswa

merangkum

butir-butir pembelajaran
11. Mengajak

siswa

untuk

merefleksikan hasil belajarnya
12. Memberi tugas membaca materi
yang akan dibahas pada pertemuan
selanjutnya
untuk

yaitu

membawa

siswa

diminta

pohon

atau

tanaman.

2. Pertemuan II ( 1 x 45 menit ) :
Kegiatan (waktu)
Pendahuluan
menit)

Fase
(5 Melakukan
apersepsi,
menyampaikan
tujuan dan
memotivasi siswa

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Guru memberi salam pada siswa dan
memeriksa kesiapan siswa.
2. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai
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Kegiatan Inti (35 Tahap Aplikasi
menit)

3. Siswa diminta untuk melakukan aksi
menanam pohon atau tanaman pada
lingkungan sekitar.
4. Kemudian siswa mempresentasikan
hasil kerjanya di depan kelas.
5. Postes I

Penutup (5 menit)

Penghargaan

6. Memberikan

perhargaan

bagi

kelompok yang bagus
7. Membimbing

siswa

merangkum

butir-butir pembelajaran
8. Mengajak

siswa

untuk

merefleksikan hasil belajarnya
H. Sumber Belajar
1. Istamar, Syamsuri dkk. 2007. Biologi 1B. Malang : Erlangga.
2. Suwarno. 2009. Biologi untuk SMA/MA kelas X. Jakarta : Departemen
Pendidikan Nasional
3. LKS dilengkapi dengan kunci LKS
I.

J.

Alat dan Bahan
o Tanaman

o Air

o Tanah

o Sekop

Penilaian
o Jenis Penilaian : Tes pilihan ganda dan tes esai
o Instrumen :
- Soal (Pretes dan postes),

- Rubrik Penilaian

- Kunci Jawaban

- Pedoman Skoring (Terlampir)
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Lampiran 3 (RPP Siklus II)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II
Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Sedayu, Bantul

Mata Pelajaran

: IPA Biologi

Kelas / Semester

:X/2

Alokasi Waktu

: 2 x Pertemuan ( 3 x 45 menit )

A. Standar Kompetensi
4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi
serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem
B. Kompetensi Dasar
4.1 Mendeskripsikan peran komponen ekosistem dalam aliran energi dan daur
biogeokimia serta pemanfaatan komponen ekosistem bagi kehidupan
C. Indikator
1. Kognitif Produk
Menjelaskan manfaat komponen ekosistem bagi kehidupan
2. Kognitif Proses
Mengidentifikasi manfaat komponen ekosistem bagi kehidupan
3. Psikomotor
Mendesain poster tentang ekosistem yang terkena dampak erupsi merapi
4. Afektif Karakter
Mendesain poster tentang ekosistem yang terkena dampak erupsi merapi dengan
kreatif
5. Afektif Sosial
Berdiskusi dan saling menghargai pendapat teman lain
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D. Tujuan Pembelajaran
o Kognitif Produk
a. Dengan melakukan pengamatan siswa dapat menjelaskan manfaat komponen
ekosistem bagi kehidupan
o Kognitif Proses
1. Setelah membaca buku panduan siswa dapat mengidentifikasi manfaat
komponen ekosistem bagi kehidupan
o Psikomotor
Dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia siswa dapat mendesain poster
tentang ekosistem yang terkena dampak erupsi merapi
o Afektif Karakter
Secara berkelompok siswa mendesain poster tentang ekosistem yang terkena
dampak erupsi merapi dengan kreatif
o Afektif Sosial
Melalui kegiatan yang dirancang guru siswa mampu berdiskusi dan saling
menghargai pendapat teman lain
E. Materi Pembelajaran
1. Manfaat komponen ekosistem bagi kehidupan
F. Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran
Metode Pembelajaran

: Pembelajaran Salingtemas
: Ceramah, Diskusi, Menggambar dan Tanya Jawab

G. Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan III ( 2 x 45 menit) :
Kegiatan
(waktu)

Fase

Pendahuluan

Melakukan

(10 menit)

menyampaikan

Kegiatan Guru dan Siswa

apersepsi,
tujuan

dan memotivasi siswa

1. Guru

memberi

salam

dan

memeriksa

kesiapan siswa.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
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yang akan dicapai.
Tahap Invitasi

3. Guru memberikan artikel mengenai erupsi
merapi.

Kemudian

guru

memberikan

pertanyaan apa yang dapat kalian ceritakan
dari artikel tersebut? Lalu apa yang akan
terjadi jika seluruh permukaan bumi terkena
erupsi merapi?
Tahap Eksplorasi

4. Setelah

itu

siswa

diberi

LKS

untuk

berdiskusi sambil mengerjakan soal sesuai
dengan petunjuk LKS.

Kegiatan Inti
(70 menit)

Tahap Solusi

5. Siswa diminta untuk mensintesis guna
menemukan pemecahan masalahnya dan
menunjukan keterkaitan antara konsep dan
ide-ide yang dipikirkan.
6. Selanjutnya perwakilan anggota kelompok
mempresentasikan hasil diskusi mereka di
depan kelas.

Penutup (10 Penghargaan
menit)

7. Membimbing siswa merangkum butir-butir
pembelajaran.
8. Mengajak siswa untuk merefleksikan hasil
belajarnya.
9. Di pertemuan selanjutnya siswa ditugaskan
untuk membuat poster tentang pentingnya
penanaman pohon kembali pada daerah
yang terkena erupsi merapi.
10. Tugas tersebut dikerjakan di rumah sebagai
pekerjaan rumah (PR), dan pada pertemuan
selanjutnya

siswa

diminta

untuk

mempresentasikan hasil mendesain poster.
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2. Pertemuan IV ( 1 x 45 menit ) :
Kegiatan
Fase

(waktu)
Pendahuluan

Melakukan

(5 menit)

menyampaikan

Kegiatan Guru dan Siswa

apersepsi,
tujuan

dan memotivasi siswa

1. Guru

memberi

salam

dan

memeriksa

kesiapan siswa.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai.

Kegiatan Inti Tahap Aplikasi
(35 menit)

3. Siswa diminta untuk mempresentasikan
poster tersebut di depan kelas.
4. Kemudian guru mengamati keaktifan siswa
dalam mempresentasikan poster.
5. Postes II

Penutup

(5 Penghargaan

menit)

6. Membimbing siswa merangkum butir-butir
pembelajaran
7. Mengajak siswa untuk merefleksikan hasil
belajarnya.

H. Sumber Belajar
1. Istamar, Syamsuri dkk. 2007. Biologi 1A. Malang : Erlangga.
2. Widayati, Sri dkk. 2009. Biologi SMA/MA kelas X. Jakarta : Departemen
Pendidikan Nasional
3. LKS dilengkapi dengan Kunci LKS
I. Alat dan Bahan
o Kertas gambar

o Penghapus

o Pensil warna
J. Penilaian
o Jenis Penilaian : Tes pilihan ganda dan tes esai
o Instrumen : Soal Pre tes dan post tes, Kunci Jawaban, Rubrik Penilaian dan
Pedoman Skoring (Terlampir)
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Lampiran 4 (LKS Siklus I)
LEMBAR KERJA SISWA

Judul

: Komponen Ekosistem

A. Tujuan
o Untuk mengenal macam-macam komponen ekosistem
o Untuk mengetahui hubungan antara komponen ekosistem dengan lingkungan
B. Alat dan Bahan
o Gambar erupsi merapi
C. Cara Kerja
1. Amati gambar erupsi merapi di bawah berikut ini!

a) Apa yang dapat kalian amati pada gambar diatas?
b) Bagaimana kondisi dan lingkungan yang terkena erupsi merapi?
c) Apa yang terjadi jika seluruh bumi terkena dampak erupsi?
d) Bagaimana dengan makhluk hidup yang ada di daerah tersebut?
e) Apa yang akan kita lakukan agar lingkungan dapat kembali seperti semula?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Diskusikan bersama kelompokmu dan presentasikan hasil diskusi tersebut di
depan kelas.
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D. Hasil Pengamatan
1. Apa yang dapat kalian amati dari gambar erupsi merapi?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Bagaimana kondisi/situasi dan lingkungan yang terkena erupsi merapi?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Apa yang terjadi jika seluruh bumi terkena erupsi merapi?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Bagaimana interaksi antara organisme satu dengan yang lainnya?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Bagaimana dengan makhluk hidup yang ada di daerah yang terkena erupsi
merapi?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Apa yang akan kita lakukan agar lingkungan dapat kembali seperti semula?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
E. Kesimpulan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Lampiran 5 (LKS Siklus II)
LEMBAR KERJA SISWA
Judul : Peranan Komponen Ekosistem dalam Aliran Energi
A. Tujuan
 Untuk mengetahui peranan komponen ekosistem dalam aliran energy
B. Alat dan Bahan
 Artikel tentang erupsi merapi
C. Cara Kerja
Perhatikan artikel yang terkait dengan ekosistem erupsi merapi pada lembar
selanjutnya!
1. Permasalahan dan dampak apa saja yang ada dalam artikel tersebut?
2. Bagaimana solusi dari permasalahan yang ada di artikel tersebut?
3. Apa manfaat komponen ekosistem bagi kehidupan?
4. Buatlah sebuah poster tentang penanaman pohon kembali pada daerah yang
terkena erupsi merapi!
D. Hasil Pengamatan
1. Permasalahan dan dampak apa saja yang ada dalam artikel tersebut?
2. Bagaimana solusi dari permasalahan yang ada di artikel tersebut?
3. Apa manfaat komponen ekosistem bagi kehidupan?
4. Buatlah sebuah poster tentang penanaman pohon kembali pada daerah yang
terkena erupsi merapi!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Kesimpulan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Erupsi Merapi 2010 Lebih Besar dari 1872
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Letusan Gunung Merapi
pada 2010 lebih besar dibanding dengan letusan gunung tersebut
lebih dari 100 tahun lalu atau pada 1872. "Jika diukur dengan
indeks letusan, maka letusan pada 2010 ini lebih besar dibanding
letusan Merapi yang pernah tercatat dalam sejarah, yaitu pada
1872," kata Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian
(BPPTK) Yogyakarta Subandriyo di Yogyakarta, Selasa (9/11/2010). Menurut dia,
salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan besar indeks letusan adalah dari
jumlah material vulkanik yang telah dilontarkan. Pada letusan 1872, jumlah material
vulkanik yang dilontarkan oleh Gunung Merapi selama proses erupsi mencapai 100 juta
meter kubik.
Sementara itu, hingga kini jumlah material vulkanik yang telah
dimuntahkan Gunung Merapi sejak erupsi pada 26 Oktober hingga
sekarang diperkirakan telah mencapai sekitar 140 juta meter kubik dan
aktivitas seismik gunung tersebut belum berhenti. "Sebagian besar
material vulkanik itu mengarah ke Kali Gendol dan kini bagian atas
sungai tersebut telah dipenuhi oleh material vulkanik," katanya. Oleh
karena itu, ancaman adanya banjir lahar di sejumlah sungai yang berhulu di Gunung
Merapi masih sangat dimungkinkan terjadi. BPPTK mencoba melakukan pemantauan
dari udara dengan foto udara. Namun, pihaknya masih terus melakukan analisis
terhadap hasil foto tersebut. "Ada beberapa kendala saat pelaksanaan foto udara tadi,
yaitu kolom asap yang masih cukup tebal sehingga menghalangi pandangan untuk
melihat kondisi puncak Merapi," ujarnya. Berdasarkan hasil pemantauan hingga pukul
12.00 WIB, masih terjadi gempa tremor secara beruntun yang mengindikasikan adanya
aktivitas magma di dalam tubuh gunung. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi Surono mengatakan, ada beberapa ahli vulkanologi dan geologi dari
negara asing yang ingin membantu melakukan pemantauan terhadap aktivitas Merapi.
"Kami persilakan saja. Merapi adalah sebuah laboratorium dunia sehingga siapa pun
bisa melakukan penyelidikan, apalagi letusan Merapi tidak terjadi satu tahun sekali,"
katanya. Sejumlah ahli vulkanologi dan geologi asing tersebut berasal dari Jepang,
Amerika Serikat, dan juga Perancis. Sementara itu, Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengimbau agar masyarakat tetap
mengikuti instruksi pemerintah untuk berada di radius aman, yaitu 20 kilometer (km)
dari puncak Gunung Merapi. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas di
jarak 500 meter dari tiap sisi sungai, khususnya sungai yang berhulu di Gunung Merapi,
untuk menghindari bahaya lahar dingin. Berdasarkan data dari BNPB, jumlah korban
yang meninggal dunia akibat letusan Gunung Merapi sejak 26 Oktober telah mencapai
151 orang yang terdiri atas 135 orang di DIY dan 16 orang di Jawa Tengah dan total
pengungsi mencapai 320.090 jiwa. Letusan Gunung Merapi tersebut juga merusak 291
rumah. Satu tanggul jebol di Desa Ngepos akibat luapan lahar dingin.
http://megapolitan.kompas.com/read/2010/11/09/15573541/erupsi.merapi.2010.lebih.be
sar.dari.1872
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Lampiran 6 (Kisi-kisi lembar observasi siswa)
Kisi-kisi pada lembar observasi siswa secara individu per-kelompok
Tabel 3.1
Kisi-kisi lembar observasi siswa secara individu per-kelompok
Skor
No

Aktivitas Siswa

1

Siswa aktif membaca materi pelajaran

2

Siswa aktif bertanya

3

Siswa mengemukakan ide/pendapat

4

Siswa aktif berdiskusi

5

Siswa aktif menggambar

6

Siswa mencatat materi pelajaran

7

Siswa menanggapi pertanyaan dari guru/teman lain

8

Siswa menceritakan apa yang telah ia pelajari

9

Siswa melalukan aksi nyata pada proses pembelajaran

10

Siswa memperhatikan penjelasan dari guru

Keterangan memilih skor 1 s/d 4 yaitu sebagai berikut :
 Skor 1 jika siswa tidak aktif
 Skor 2 jika siswa kurang aktif
 Skor 3 jika siswa aktif
 Skor 4 jika siswa sangat aktif

Keterangan :


Skor 1-10

Sangat Rendah (SR)



Skor 11-20

Rendah (R)



Skor 21-30

Tinggi (T)



Skor 31-40

Sangat Tinggi (ST)

1

2

3

4
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Lampiran 7 (Kisi-kisi soal pretest)
KISI-KISI SOAL PRETEST

A
No

1

2

3

= Soal Pilihan Ganda ( No. 1-20)
Indikator

Pengetahuan
A1, A4

Menyebutkan
komponen ekosistem
dalam kehidupan terkait
dengan permasalahan
ekosistem yang terkena
erupsi merapi
Mendeskripsikan
A5,A6,A8
hubungan antara
komponen ekosistem
dalam lingkungan
sekitar dalam ekosistem
yang terkena dampak
erupsi merapi
Mendeskripsikan
manfaat komponen
ekosistem bagi
kehidupan dalam aksi

A11, A12

ASPEK
Pemahaman Penerapan
A2, A3

Jawaban
Analisis

1.
2.
3.
4.

A7

A9

Sintesis

A10

E (abiotik dan biotik)
C (batu, kerikil, udara)
A (biotik)
B (tumbuhan sebagai produsen)

5. A ( semua makhluk hidup akan mati
secara bergantian)
6. C (agar lingkungan sekitar memiliki
keterkaitan antara komponen abiotik
dan biotik sehingga lingkungan dapat
berjalan dengan seimbang dan lestari)
7. E (air, tanah, batu, cahaya)
8. B (menghambat pergerakan hewan)
9. B (terganggunya interaksi organisme
yang terdapat di ekosistem tersebut)
10. E (untuk mensharingkan/mempromosikan bahwa pentingnya penanaman
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tanam pohon

4

Menjelaskan peranan
komponen ekosistem
dalam lingkungan
kepada masyarakat

A14

A17, A18,
A19, A20

5

Menjelaskan daur
biogeokimia dalam
lingkungan sekitar
terkait masalah
ekosistem yang terkena
erupsi merapi

A13

A15,
A16

pohon kembali pada daerah yang
terkena erupsi merapi agar lingkungan
tetap terjaga kelestariannya)
11. A (memberikan lingkungan yang
bersih,indah,dan lestari sehingga
lingkungan dapat berjalan seimbang)
12. A (benda hidup)
13. D (benda mati)
14. B (kambing)
15. A (singa)
16. D (orang utan)
17. B (melakukan aksi tanam pohon di
lingkungan sekitar)
18. D (maka interaksi antara makhluk
hidup dengan lingkungan tidak terjadi
sehingga mengakibatkan alam menjadi
tidak seimbang/mati)
19. A (banyak makhluk hidup, lingkungan
dan benda-benda yang ada hancur)
20. C (saling memberian keuntungan dalam
siklus di alam dan sebagai tempat untuk
makhluk hidup yang ada di suatu
daerah tertentu)
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Lampiran 8 (Kisi-kisi soal posttest siklus I)
KISI-KISI SOAL POSTTEST

B = Soal Esai Post test I (No. 1-3)
Soal Esai Post test II (No. 4-5)
Postest I Setelah Siklus I
No

Jawaban

ASPEK
Indikator

Pengetahuan Pemahaman

Penerapan Analisis Sintesis

B1

1

1. Dalam eksositem terdapat dua komponen yaitu
komponen abiotik dan kemponen biotik.
Komponen abiotik adalah komponen yang
terdiri dari benda-benda tak hidup (mati).
Misalnya saja udara, tanah, batu, kerikil, air,
suhu, kelembapan dan lain-lain. Sedangkan
komponen biotik adalah komponen yang terdiri
dari benda-benda hidup. Misalnya makhluk
hidup (manusia, hewan, tumbuhan, bakteri).

Menyebutkan
komponen ekosistem
dalam kehidupan terkait
dengan permasalahan
ekosistem yang terkena
erupsi merapi
B5

5. Caraku yaitu meningkatkan komponen biotik
yang lainnya atau meningkatkan komponen
biotik yang terganggu tersebut. Karena dengan
begitu alam dapat berjalan dengan seimbang
dan saling bergantian.
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2

Mendeskripsikan
hubungan antara
komponen ekosistem
dalam lingkungan
sekitar dalam ekosistem
yang terkena dampak
erupsi merapi

B2

2. Interaksi antara komponen abiotik dan biotik
dalam lingkungan memiliki hubungan saling
ketergantungan satu sama lain. Dimana
ketergantungan tersebut saling memberikan
keuntungan maupun kerugian bagi komponen
tersebut. Namun di dalam ketergantungan
tersebut memberikan dampak/pengaruh bagi
kehidupan yang membuat lingkungan berubah.
3. Karena dengan menanam pohon di lingkungan
sekitar maka dapat memberikan kehidupan
bagi makhluk hidup yang lainnya sehingga
alam akan terjaga kelestariannya. Misalnya,
tumbuhan mengeluarkan O2 bagi hewan dan
manusia, O2 digunakan manusia dan hewan
untuk melakukan respirasi.

B3

3

Mendeskripsikan
manfaat komponen
ekosistem bagi
kehidupan dalam aksi
tanam pohon

B4

4. Yang saya dapatkan dari pengalaman
menanam tanaman yaitu dapat menjaga
keseimbangan ekosistem antara makhluk hidup
dengan lingkungan sekitar. Dan saling
mengembangkan komponen abiotik dan biotik
dalam lingkungan.
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Lampiran 8 (Kisi-kisi soal posttest siklus II)
Postest II di Siklus II
No

ASPEK
Indikator

Pengetahuan Pemahaman

Jawaban

Penerapan Analisis Sintesis

B1

4

Menjelaskan manfaat
komponen ekosistem
bagi kehidupan terkait
dengan permasalahan
ekosistem yang terkena
erupsi merapi

1. Berdasarkan artikel yang telah dipelajari,
dampak dari erupsi merapi bagi ekosistem yaitu
makhluk hidup (tumbuhan, hewan, manusia)
mati, bangunan rumah hancur lebur, terjadi
polusi udara karena debu vulkanik yang sangat
tebal, terjadi banjir lahar dingin, tanggul jebol
dan lain-lain.
B2

2. Manfaat komponen abiotik dan biotik dalam
kehidupan yaitu saling memberikan timbal balik
antara makhluk hidup satu dengan makhluk
hidup yang lain dan juga lingkungan sekitar.
Misalnya saja, cacing dalam tanah dapat
menyuburkan tanaman, pohon yang ada di
lingkungan sekitar mengeluarkan oksigen yang
bermanfaat bagi hewan dan manusi dan
sebagainya.
B5

5. Yang akan terjadi yaitu alam tidak lagi
memberikan kehidupan yang lebih baik karena
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jika air terganggu atau tercemar maka akan
banyak makhluk hidup yang lainnya yang akan
mati sedikit demi sedikit sehingga hal itu dapat
membuat alam semakin tidak lestari. Dan air itu
sangatlah penting bagi makhluk hidup. Jika
salah satu komponen abiotik terganggu, maka
hal itu akan berpengaruh dengan makhluk hidup
yang lainnya. Sehingga kita harus menjaga apa
yang sudah alam berikan kepada kita, karena hal
ini dapat berjalan dengan seimbang dan lestari.
3. Tujuannya agar dapat men-sharingkan kepada
teman lain bahwa pentingya menanam pohon
kembali pada daerah yang terkena erupsi
merapi. Karena dengan melakukan hal demikian
dapat menjernihkan udara sehingga tidak kotor
dari polusi.

B3

5

Mendeskripsikan
manfaat komponen
ekosistem bagi
kehidupan dalam aksi
mendesain poster

B4

4. Dengan membuat poster tentang penanaman
pohon kembali pada daerah yang terkena erupsi
merapi maka kita dapat menceritakan bahwa
solusi yang tepat untuk memulihkan lagi daerah
yang terkena dampak erupsi merapi yaitu
menanam pohon. Karena hal itu dapat
membantu dalam hal meningkatkan kelestarian
alam dan keindahan alam sehingga alam dapat
berjalan dengan seimbang.
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Lampiran 9 (Soal prettest siklus I dan siklus II)
SOAL PRETEST (SIKLUS I DAN SIKLUS II)
A. SOAL PILIHAN GANDA
Pilihlah jawaban berikut yang paling tepat!
1. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu ...
b. Hidup dan Biotik
c. Tak hidup dan abiotik
d. Abiotik dan abiotik
e. Biotik dan biotik
f. Abiotik dan biotik
2. Dari gambar erupsi merapi yang telah kalian pelajari, kalian mengamati ada
banyak sekali benda seperti tanah, batu, kerikil, udara, debu, pohon, tanaman, air,
semut, kupu-kupu, capung dan lain-lain. Sebutkan yang termasuk komponen
abiotik yaitu ...
a. Kupu-kupu, air, tanah
b. Kerikul, tanah, pohon
c. Batu, kerikil, udara
d. Tanaman, air, semut
e. Capung, semut, udara
3. Saat kamu melakukan pengamatan di lapangan sekolah, kamu menemukan
banyak benda, misalnya kupu-kupu, capung, cicak, pohon palem, pohon cemara,
tanaman puring, ikan, semut, laba-laba. Yang kamu temukan diatas, termasuk ke
dalam komponen ...
a. Biotik
b. Abiotik
c. Benda hidup
d. Heterotrof
e. Autotrof
4. Contoh komponen biotik dalam lingkungan yaitu ...
a. Intensitas cahaya
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b. Tumbuhan sebagai produsen
c. Kelembapan
d. Oksigen
e. Ketersediaan mineral
5. Apa yang akan terjadi jika seluruh muka bumi terkena dampak erupsi merapi ...
a. Semua makhluk hidup akan mati secara bergantian
b. Makhluk hidup dapat bertahan hidup dalam kondisi tersebut
c. Adanya pergantian musim dalam kondisi tertentu, dimana suatu daerah
tertentu dapat menjadi daerah yang subur
d. Tidak akan ada kehidupan lagi di muka bumi ini
e. Makhluk hidup dan lingkungan yang ada akan punah
6. Ketika kamu sedang melakukan aksi tanam pohon di lingkungan sekolah mu,
tujuan apa yang didapat oleh mu dalam aksi tersebut ...
a. Agar lingkungan dapat lebih lestari dan indah
b. Supaya makhluk hidup yang ada saling berinteraksi dengan makhluk hidup
yang lain
c. Agar lingkungan sekitar memiliki keterkaitan antara komponen abiotik dan
biotik sehingga lingkungan dapat berjalan dengan seimbang dan lestari
d. Supaya udara tetap bersih dan bebas dari polusi
e. Supaya lingkungan tetap terjaga keindahannya
7. Sebutkan contoh komponen abiotik dalam ekosistem persawahan ...
a. Iklim, cuaca, katak, air
b. Kelembapan, padi, air, lumut
c. Cahaya, air, ular, siput
d. Padi, tikus, semut, udara
e. Air, tanah, batu, cahaya
8. Setiap komponen dalam suatu ekosistem memiliki peran masing-masing. Berikut
ini manfaat tumbuhan dalam ekosistem kecuali ...
a. Penghasil O2
b. Menghambat pergerakan hewan
c. Menyimpan cadangan air
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d. Sumber makanan bagi herbivore
e. Sebagai penahan jatuhnya air saat hujan
9. Di dalam suatu ekosistem, jika salah satu komponen biotiknya terganggu, hal
yang akan terjadi adalah ...
a. Tidak akan berpengaruh apapun
b. Terganggunya interaksi organisme yang terdapat di ekosistem tersebut
c. Terganggunya biomassa pada piramida makanan
d. Adanya komponen abiotik yang tidak berfungsi
e. Tetap stabilnya rantai makanan pada ekosistem tersebut
10. Dalam pembuatan poster tentang penanaman pohon kembali pada daerah yang
terkena erupsi merapi, apa tujuan dalam pembuatan poster tersebut ...
a. Untuk melestarikan lingkungan sekitar
b. Untuk menjaga alam sekitar
c. Untuk menciptakan karya seni
d. Untuk menciptakan suatu seni dan kreatif dalam membuat poster
e. Untuk men-sharingkan/mempromosikan bahwa pentingnya penanaman pohon
kembali pada daerah yang terkena erupsi merapi agar lingkungan tetap terjaga
kelestariannya
11. Manfaat ekosistem dalam kehidupan yaitu ...
a. Memberikan lingkungan yang bersih, indah, dan lestari sehingga lingkungan
dapat berjalan seimbang
b. Agar saling berinteraksi dengan lingkungan sekitar
c. Tercipta kesesuaian dengan lingkungan sekitar
d. Tercipta suasana yang tenteram
e. Tercipta pemandangan yang elok
12. Komponen biotik adalah komponen yang mempelajari ...
a. Benda hidup
b. Benda tak hidup
c. Benda mati
d. Benda keras
e. Benda tak keras
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13. Komponen abiotik adalah komponen yang mempelajari ...
a. Benda keras
b. Benda padat
c. Benda hidup
d. Benda mati
e. Benda tidak mati
14. Contoh hewan pemakan tumbuhan yaitu ...
a. Macan
b. Kambing
c. Serigala
d. Buaya
e. Singa
15. Contoh hewan pemakan daging yaitu ...
a. Singa
b. Kambing
c. Kerbau
d. Kuda
e. Kelinci
16. Contoh hewan pemakan segalanya yaitu...
a. Kuda
b. Sapi
c. Macan
d. Orang utan
e. Kerbau
17. Dalam artikel tentang erupsi merapi, solusi apa yang dapat kalian ambil dalam
permasalahan erupsi merapi ...
a. Tidak mebuang sampah pada sembarang tempat
b. Melakukan aksi tanam pohon di lingkungan sekolah
c. Tidak mencemari udara, tanah dan air
d. Melakukan aksi kerja bakti bersama di lingkungan sekolah
e. Melakukan aksi daur ulang sampah organik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110

18. Apa yang akan terjadi jika di muka bumi ini tidak ada pohon/tanaman yang
tumbuh...
a. Tidak akan terjadi apa-apa
b. Manusia dengan lingkungan saling bergantung satu sama lain
c. Semua makhluk hidup akan lestari
d. Maka interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tidak terjadi
sehingga mengakibatkan alam menjadi tidak seimbang (mati)
e. Maka akan terjadi bencana alam
19. Berdasarkan artikel erupsi merapi yang ada pada pembelajaran, apa dampak
yang dialami oleh lingkungan sekitar ...
a. Banyak makhluk hidup, lingkungan dan benda-benda yang ada hancur
b. Lingkungan yang ada semakin subur dan lestari
c. Makhluk hidup punah
d. Lingkungan menjadi tidak bersih dan polusi udara
e. Terjadi banjir lahar dingin
20. Pada pembuatan poster, apa peranan ekosistem dalam kehidupan ....
a. Sebagai proses alam di lingkungan sekitar
b. Sebagai tempat tinggal makhluk hidup
c. Saling memberikan keuntungan dalam siklus di alam dan sebagai tempat
untuk makhluk hidup yang ada di suatu daerah tertentu
d. Sebagai sarana untuk berkembang dan tumbuh
e. Sebagai penghuni di alam

******Selamat Mengerjakan*******
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Lampiran 10 (Soal esai siklus I dan siklus II)
SOAL ESAI
POSTEST I (SIKLUS I) DAN POSTEST II (SIKLUS II)
B. SOAL ESAI
Postest I Setelah Siklus I
 INSTRUMEN PENILAIAN
1. Jelaskan apa saja komponen ekosistem dalam kehidupan?
2. Bagaimana interaksi antara komponen biotik dengan abiotik dalam lingkungan
sekitar?
3. Menurut mu, apa tujuan kamu menanam pohon di lingkungan sekolah? Jelaskan
dengan kata-kata mu sendiri!
4. Apa yang kamu dapat dari menanam pohon di lingkungan sekitar pada
pembelajaran di minggu pertama ini? Berikan alasannya!
5. Bagaimana cara mu untuk menyeimbangkan lingkungan, apabila salah satu
komponen biotik terganggu? Jelaskan alasan mu!

Postest II Setelah Siklus II
 INSTRUMEN PENILAIAN
1. Berdasarkan artikel yang telah kalian pelajari, apa saja dampak dari erupsi
merapi bagi ekosistem?
2. Sebutkan apa saja manfaat dari komponen abiotik dan biotik dalam kehidupan?
3. Menurut mu, apa tujuan kamu membuat poster tentang penanaman pohon
kembali pada daerah yang terkena erupsi merapi?
4. Apa yang dapat kamu ceritakan dari mendesain poster tentang penanaman
pohon kembali pada daerah yang terkena erupsi merapi? Jelaskan dengan katakatamu sendiri!
5. Apa yang terjadi jika salah satu komponen abiotik terganggu, misalnya air yang
terganggu! Jelaskan menurut pendapatmu!
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Lampiran11 (Kunci jawaban soal prettest dan posttest)
KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST DAN POSTEST
I. KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST

II.

1. E

6. C

11. A

16. D

2. C

7. E

12. A

17. B

3. A

8. B

13. D

18. D

4. B

9. B

14. B

19. A

5. A

10. E

15. A

20. C

KUNCI JAWABAN SOAL POSTEST I

1. Dalam ekosistem terdapat dua komponen yaitu komponen abiotik dan komponen
biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tak
hidup (mati). Misalnya saja udara, tanah, batu, kerikil, air, suhu, kelembapan dan
lain-lain. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari bendabenda hidup. Misalnya makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan, bakteri).
2. Interaksi antara komponen abiotik dan biotik dalam lingkungan memiliki hubungan
saling ketergantungan satu sama lain. Dimana ketergantungan tersebut saling
memberikan keuntungan maupun kerugian bagi komponen tersebut. Namun di
dalam ketergantungan tersebut memberikan dampak/pengaruh bagi kehidupan yang
membuat lingkungan berubah.
3. Karena dengan menanam pohon di lingkungan sekitar maka dapat memberikan
kehidupan bagi makhluk hidup yang lainnya sehingga alam akan terjaga
kelestariannya. Misalnya, tumbuhan mengeluarkan O2 bagi hewan dan manusia, O2
digunakan manusia dan hewan untuk melakukan respirasi.
4. Yang saya dapatkan dari pengalaman menanam tanaman yaitu dapat menjaga
keseimbangan ekosistem antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Dan
saling mengembangkan komponen abiotik dan biotik dalam lingkungan.
5. Caraku yaitu meningkatkan komponen biotik yang lainnya atau meningkatkan
komponen biotik yang terganggu tersebut. Karena dengan begitu alam dapat
berjalan dengan seimbang dan saling bergantian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
113

Lampiran11 (Kunci jawaban soal prettest dan posttest)
III.

KUNCI JAWABAN SOAL POSTEST II

1. Berdasarkan artikel yang telah dipelajari, dampak dari erupsi merapi bagi ekosistem
yaitu makhluk hidup (tumbuhan, hewan, manusia) mati, bangunan rumah hancur
lebur, terjadi polusi udara karena debu vulkanik yang sangat tebal, terjadi banjir
lahar dingin, tanggul jebol dan lain-lain.
2. Manfaat komponen abiotik dan biotik dalam kehidupan yaitu saling memberikan
timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain dan juga
lingkungan sekitar. Misalnya saja, cacing dalam tanah dapat menyuburkan
tanaman, pohon yang ada di lingkungan sekitar mengeluarkan oksigen yang
bermanfaat bagi hewan dan manusi dan sebagainya.
3. Tujuannya agar dapat men-sharingkan kepada teman lain bahwa pentingya
menanam pohon kembali pada daerah yang terkena erupsi merapi. Karena dengan
melakukan hal demikian dapat menjernihkan udara sehingga tidak kotor dari polusi.
4. Dengan membuat poster tentang penanaman pohon kembali pada daerah yang
terkena erupsi merapi maka kita dapat menceritakan bahwa solusi yang tepat untuk
memulihkan lagi daerah yang terkena dampak erupsi merapi yaitu menanam pohon.
Karena hal itu dapat membantu dalam hal meningkatkan kelestarian alam dan
keindahan alam sehingga alam dapat berjalan dengan seimbang.
5. Yang akan terjadi yaitu alam tidak lagi memberikan kehidupan yang lebih baik
karena jika air terganggu atau tercemar maka akan banyak makhluk hidup yang
lainnya yang akan mati sedikit demi sedikit sehingga hal itu dapat membuat alam
semakin tidak lestari. Dan air itu sangatlah penting bagi makhluk hidup. Jika salah
satu komponen abiotik terganggu, maka hal itu akan berpengaruh dengan makhluk
hidup yang lainnya. Sehingga kita harus menjaga apa yang sudah alam berikan
kepada kita, karena hal ini dapat berjalan dengan seimbang dan lestari.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114

Lampiran 12 (Panduan skoring soal prettest dan postest)
PANDUAN SKORING SOAL PRETEST DAN POSTTEST
 PEDOMAN PENSKORAN SOAL PRETEST
 Untuk setiap soal memiliki 1 skor, sehingga skor untuk keseluruhan 20 skor.
 Jika jawaban tepat, maka skor untuk soal tersebut memiliki skor 1.
 Jika jawaban salah, maka skor untuk soal tersebut memiliki skor 0.

 PEDOMAN PENSKORAN SOAL POSTEST I DAN II
a) Postes I
1. Skor nol jika jawaban tidak benar, tidak tepat dan tidak diisi
Skor 1 jika menyebutkan satu komponen tidak dengan penjelasan
Skor 2 jika menyebutkan dua komponen tidak dengan penjelasan
Skor 3 jika menyebutkan satu komponen dengan penjelasan
Skor 4 jika menyebutkan dua komponen dengan penjelasan kurang lengkap
Skor 5 jika menyebutkan dua komponen beserta penjelasannya dengan
lengkap

2. Skor nol jika jawaban tidak benar, tidak tepat dan tidak diisi
Skor 1 jika menyebutkan satu manfaat komponen tidak dengan penjelasan
Skor 2 jika menyebutkan dua manfaat komponen tidak dengan penjelasan
Skor 3 jika menyebutkan satu manfaat komponen dengan penjelasan
Skor 4 jika menyebutkan dua komponen dengan penjelasan kurang lengkap
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Skor 5 jika menyebutkan dua komponen beserta penjelasannya dengan
lengkap

3. Skor nol jika jawaban tidak benar, tidak tepat dan tidak diisi
Skor 1 jika menyebutkan satu interaksi dan tidak ada penjelasan
Skor 2 jika menyebutkan satu interaksi dengan penjelasan
Skor 3 jika menyebutkan satu interaksi dengan penjelasan lengkap
Skor 4 jika menyebutkan dua interaksi dengan penjelasan yang singkat
Skor 5 jika menyebutkan satu interaksi dengan penjelasan secara lengkap

4. Skor nol jika jawaban tidak benar, tidak tepat dan tidak diisi
Skor 1 jika jawaban kurang benar dan kurang tepat
Skor 2 jika jawaban hanya menyebutkan poin-poin saja
Skor 3 jika jawaban menjelaskan poin-poin yang ada
Skor 4 jika jawaban benar dan tepat namun penjelasan kurang
Skor 5 jika jawaban menceritakan apa yang dilakukan dengan lengkap

5. Skor nol jika jawaban tidak benar, tidak tepat dan tidak diisi
Skor 1 jika menyebutkan satu cara saja
Skor 2 jika menyebutkan satu cara dengan sedikit penjelasan
Skor 3 jika menyebutkan dua cara saja
Skor 4 jika menyebutkan dua cara dan menjelaskan secara lengkap
Skor 5 jika menyebutkan cara lebih dari tiga dan menjelaskan secara lengkap
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b) Postes II
1. Skor nol jika jawaban tidak benar, tidak tepat dan tidak diisi
Skor 1 jika menyebutkan peranan komponen hanya satu saja
Skor 2 jika menyebutkan peranan komponen dengan sedikit penjelasan
Skor 3 jika menyebutkan dua peranan komponen dan penjelasan secara
lengkap
Skor 4 jika menyebutkan tiga peranan komponen dan penjelasan secara
lengkap
Skor 5 jika menyebutkan tiga/lebih peranan komponen dan penjelasan secara
lengkap

2. Skor nol jika jawaban tidak benar, tidak tepat dan tidak diisi
Skor 1 jika menjelaskan hanya poin-poin saja
Skor 2 jika menjelaskan secara singkat
Skor 3 jika hanya menjelaskan secara lengkap
Skor 4 jika hanya skema gambar saja
Skor 5 jika menjelaskan dengan gambar dan penjelasan secara lengkap

3. Skor nol jika jawaban tidak benar, tidak tepat dan tidak diisi
Skor 1 jika jawaban kurang benar dan kurang tepat
Skor 2 jika hanya menceritakan poin-poin saja
Skor 3 jika jawaban benar namun kurang tepat
Skor 4 jika jawaban hanya menceritakan secara singkat
Skor 5 jika menceritakan poster ekosistem yang terkena erupsi merapi
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4. Skor nol jika jawaban tidak benar, tidak tepat dan tidak diisi
Skor 1 jika jawaban kurang benar dan kurang tepat
Skor 2 jika hanya poin-poin saja
Skor 3 jika jawaban benar namun kurang tepat
Skor 4 jika penjelasan hanya sedikit
Skor 5 jika jawaban menjelaskan secara lengkap tentang salah satu komponen
abiotik terganggu dalam daur biogeokimia

5. Skor nol jika jawaban tidak benar, tidak tepat dan tidak diisi
Skor 1 jika jawaban kurang benar dan kurang tepat
Skor 2 jika hanya menjawab poin-poin saja
Skor 3 jika menjelaskan hanya dengan gambar anak panah
Skor 4 jika menjelaskan dengan jawaban yang singkat
Skor 5 jika jawaban menjelaskan hubungan antara hewan satu dengan hewan
yang lain

Keterangan

Jumlah Jawaban

Total Skor

yang Benar (skor)
Jawaban benar dan tepat

5

25

Jawaban benar dan kurang tepat

4

20

Jawaban tidak benar dan tepat

3

15

Jawaban benar dan tidak tepat

2

10

Jawaban kurang benar dan tidak tepat

1

5

Jawaban tidak benar dan tidak tepat

0

0
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Lampiran 13 (Lembar penilaian hasil nilai siswa)
LEMBAR PENILAIAN HASIL NILAI SISWA
Persentase Skor *)
No
Nama siswa
Pre Test
Post Test I Post Test II
1
ADWK
30
80
80
2
AEM
35
73
83
3
ATP
30
77
80
4
ARF
40
70
84
5
AAP
50
83
79
6
ALN
80
84
84
7
ARA
75
70
92
8
AAN
70
85
72
9
AVR
80
76
76
10 AOR
50
75
77
11 ABP
40
78
76
12 BVS
35
71
75
13 BP
55
70
76
14 CA
40
68
76
15 CEP
60
78
80
16 EN
55
70
88
17 FDP
30
79
76
18 GBS
40
72
72
19 HCO
40
67
73
20 HD
70
88
92
21 HLS
40
82
78
22 KW
45
75
72
23 LSS
40
79
79
24 MFYS
30
70
92
25 MINW
60
76
79
26 NSP
50
66
70
27 PYR
60
77
83
28 PWN
45
73
81
29 S
55
64
76
30 VNSS
40
76
76
31 YADP
40
81
81
32 YDP
30
75
76
Rata-rata
48,71
75,25
79,18
*) Persentase Skor dihitung dengan menggunakan rumus :
Persentase Skor =

Skor yang diperoleh
x 100%
Skor maksimal laporan

Rata-Rata
63,3
63,6
62,3
64,6
70,7
82,7
79
75,7
77,3
67,3
64,7
60,3
67
61,3
72,7
71
61,7
61,3
60
83,3
66,7
64
66
64
71,7
62
73,3
66,3
65
64
67,3
60,3
67,5
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Lampiran 14 (Lembar observasi aktivitas siswa secara individu)

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SECARA INDIVIDU PERKELOMPOK

Nama sekolah

:

Mata pelajaran

:

Bahan kajian/konsep

:

Kelas/Semester

:

Hari/Tanggal

:

Nama Siswa

:
Skor

No

Aktivitas Siswa

1

Siswa aktif membaca materi pelajaran

2

Siswa aktif bertanya

3

Siswa mengemukakan ide/pendapat

4

Siswa aktif berdiskusi

5

Siswa aktif menggambar

6

Siswa mencatat materi pelajaran

7

Siswa menanggapi pertanyaan dari guru/teman lain

8

Siswa menceritakan apa yang telah ia pelajari

9

Siswa melalukan aksi nyata pada proses pembelajaran

10

Siswa memperhatikan penjelasan dari guru

Keterangan;
4 : sangat aktif
3 : aktif
2 : kurang aktif
1 : tidak aktif

1

2

3

4
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Lampiran 15 (Lembar observasi aktivitas belajar siswa dengan wawancara)

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA DENGAN
WAWANCARA

Nama Sekolah

:

Kelas/Semester

:

Hari, tanggal

:

Nama Siswa 1

:

Siswa 2

:

Siswa 3

:

Pertanyaan wawancara :

No

Pertanyaan

Siswa

1

Menurut mu, bagaimana metode yang

1

saya ajarkan?

2
3

2

Jika

dibandingkan

ceramah

3

4

dan

dengan

metode

metode

1

salingtemas,

2

menurutmu mana yang kamu pilih?

3

Selama

menggunakan

1

metode salingtemas, apa saja kegiatan

2

yang kamu lakukan?

3

Bagaimana kesan mu terhadap metode

1

salingtemas?

2

pembelajaran

3
5

Selama pembelajaran berlangsung di

1

kelas, apakah kamu merasa kesulitan?

2
3

Jawaban
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Lampiran 16 (Materi ekosistem siklus I)

MATERI EKOSISTEM SIKLUS I
1. Komponen Penyusun Ekosistem
A. Komponen Abiotik
Komponen abiotik suatu ekosistem merupakan keadaan fisik dan kimia yang
menyertai kehidupan organisme sebagai medium dan substrat kehidupan.
Komponen ini terdiri dari segala sesuatu tak hidup dan secara langsung terkait
pada keberadaan organisme, antara lain sebagai berikut :
a. Tanah
Tanah berperan penting bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, sebagai
tempat tumbuh dan hidupnya tanaman, melakukan aktivitas kehidupan,
tempat berlindungnya hewan tertentu seperti tikus dan serangga, serta
sumber nutrisi bagi tanaman. Kondisi tanah ditentukan oleh derajat
keasaman (pH) tanah, tekstur atau komposisi tanah yang mempengaruhi
kemampuan tanah terhadap penyerapan air, garam mineral dan nutrisi yang
sangat penting bagi tanaman.
b. Air
Semua organisme hidup tidak dapat lepas dari ketergantungannya terhadap
air. Air diperlukan organisme dalam jumlahyang sesuai dengan
kebutuhannya, tergantung dari kemampuannyamenghemat penggunaan air.
Organisme yang hidup pada habitatkering umumnya memiliki cara
penghematan air. Keadaan air sangat ditentukan oleh faktor-faktor berikut.
1) Salinitas atau kadar garam bagi organisme yang hidup padahabitat air
sangat berpengaruh.
2) Curah hujan mempengaruhi jenis organisme yang hidup padasuatu
tempat.
3) Penguapan mempengaruhi adaptasi tanaman pada tempattertentu.
4) Arus air mempengaruhi jenis hewan dan tumbuhan yang dapathidup
pada habitat air tertentu.
c. Udara
Udara sangat penting bagi kehidupan organisme. Sebagaimanamanusia
membutuhkan udara untuk bernapas. Kondisi udara padasuatu tempat sangat
dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut.
1) Cahaya matahari, sangat penting untuk laju proses fotosintesis
tumbuhan hijau untuk memberikan pasokan oksigen ke lingkungan.
2) Kelembaban, merupakan kadar air yang terdapat di udara yang
mempengaruhi kecepatan penguapan dan kemampuan bertahan hewan
terhadap kekeringan.
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3) Angin, berpengaruh terhadap tumbuhan dalam hal sistem perakaran dan
penyerbukan tanaman.
d. Topografi
Topografi merupakan variasi letak suatu tempat di permukaan bumi ditinjau
pada ketinggian dari permukaan air laut, garis bujur, dan garis lintang.
Perbedaan topografi menyebabkan jatuhnya cahaya matahari menjadi
berbeda, menyebabkan suhu, kelembaban, dan tekanan udara maupun
pencahayaan juga berbeda. Hal ini yang mempengaruhi persebaran
organisme.
e. Iklim
Iklim merupakan kombinasi berbagai komponen abiotik pada suatu tempat,
seperti kelembaban udara, suhu, cahaya, curah hujan dan lain-lain.
Kombinasi abiotik ini berkaitan dengan kesuburan tanah dan komunitas
tumbuhan pada suatu tempat.
B. Komponen biotik
Komponen biotik suatu ekosistem merupakan komponen yang terdiri dari
organisme yang dikelompokkan sebagai berikut.
a Berdasarkan cara memperoleh makanan
1) Organisme autotrop Organisme autotrop
Organisme autotropOrganisme autotrop Organisme autotrop, merupakan
organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik (dapat
membuat makanan sendiri). Organisme autotrop dibedakan menjadi dua
tipe.
a) Fotoautotrop adalah organisme yang dapat menggunakan sumber energi
cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik.
Contohnya tumbuhan hijau.
b) Kemoautotrop adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari
reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan organik.
Contohnya bakteri nitrit dan nitrat
2)
Organisme
heterotropOrganisme
heterotrop
Organisme
heterotropOrganisme heterotrop Organisme heterotrop, adalah organisme
yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya hewan,
jamur dan bakteri non autotrop.
b. Berdasarkan kedudukan fungsional dalam ekosistem
1) Produsen, semua organisme autotrop.
2) Konsumen, semua organisme heterotrop. Contohnya karnivora, herbivora
dan omnivora.
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3) Pengurai atau perombak, organisme yang mampu menguraikan organisme
mati menjadi mineral atau bahan anorganik kembali. Contohnya bakteri dan
jamur.
4) Detritivora, organisme yang memakan bahan organik dan diubah menjadi
partrikel organik yang lebih kecil strukturnya. Contohnya cacing tanah dan
kumbang kotoran.
2. Interaksi dalam Ekosistem
Dalam ekosistem pasti ada interaksi atau hubungan timbal balik antara
komponen yang satu dengan komponen yang lain. Interaksi yang ada bisa
berupa interaksi yang saling menguntungkan, merugikan atau tidak berpengaruh
terhadap satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis interaksi tersebut, antara lain :
1. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antarorganisme yang saling
menguntungkan. Contoh: kupu-kupu dengan tanaman berbunga.
2. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antarorganisme yang saling merugikan.
Contoh: benda dengan tanaman inangnya.
3. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antarorganisme yang satu
diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Contoh: tanaman anggrek dengan
pohon yang ditumpanginya.
4. Kompetisiadalah jenis interaksi antarorganisme yang saling bersaing untuk
bisa bertahan hidup. Contoh: tanaman padi dengan gulma.
5. Netralismeadalah interaksi antarindividu yang saling lepas atau tidak saling
memengaruhi. Contoh: kambing dengan kucing.
6. Predatorismeadalah interaksi antarorganisme, di mana yang satu
memakan yang lain. Contoh: harimau dengan rusa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124

Lampiran 17 (Materi ekosistem siklus II)
MATERI EKOSISTEM SIKLUS II
1. Manfaat Ekosistem Bagi Kehidupan
Manfaat ekosistem bagi kehidupan yaitu agar lingkungan dapat terjadi
keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik, dimana komponen tersebut
dapat saling memberikan keuntungan bagi makhluk yang lain sehingga lingkungan
dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Selain itu ekosistem sendiri dapat
membantu dalam mengembangkan dan melestarikan alam dan lingkungan sehingga
lingkungan dapat terjaga kelestarian dan keindahannya.
Ekosistem yang ada di kehidupan ada 2 tipe yaitu ekosistem perairan dan
daratan. Ekosistem perairan dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air
laut. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri antara lain variasi suhu tidak menyolok,
penetrasi cahaya kurang dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Contohnya yaitu
danau dan sungai. Ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, estuari dan
terumbu karang.
Sedangkan ekosistem daratan merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya
berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya (garis lintangnya), ekosistem darat
dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu : bioma gurun, bioma padang rumput,
bioma savana, bioma hutan basah, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma
tundra.
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Lampiran 18 (Lembar obervasi aktivitas siswa secara individu siklus I)
SIKLUS I
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SECARA INDIVIDU KELAS X-D

Berilah skor 1 s/d 4 pada kolom (A,B,C,D,E dst) yang telah tersedia!
Penilaian Skor
No

Nama Siswa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Skor

1

ADWK

3

1

1

2

1

2

1

1

3

1

16

2

AEM

3

1

1

2

1

2

1

1

2

1

14

3

ATP

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

11

4

ARF

2

2

1

2

1

1

1

1

2

1

14

5

AAP

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

12

6

ALN

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

12

7

ARA

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

12

8

AAN

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

12

9

AVR

3

3

2

2

2

2

3

2

3

2

24

10

AOR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

11

ABP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10
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12

BVS

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

12

13

BP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

11

14

CA

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

13

15

CEP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

11

16

EN

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

13

17

FDP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

11

18

GBS

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

13

19

HCO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

12

20

HD

3

3

2

3

2

2

2

2

3

2

25

21

HLS

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

21

22

KW

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

21

23

LSS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

24

MFYS

3

2

1

3

2

2

2

2

3

2

22

25

MINW

3

2

2

3

2

3

2

3

3

2

23

26

NSP

3

3

2

2

2

2

2

2

3

2

23

27

PYR

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

21

28

PWN

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

22
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29

S

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

22

30

VNSS

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

22

31

YADP

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

20

32

YDP

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

19

Keterangan :

Keterangan memilih skor 1 s/d 4 yaitu sebagai berikut :

A = Siswa aktif membaca materi pelajaran

*) Skor 1 jika siswa tidak aktif

B = Siswa aktif bertanya

*) Skor 2 jika siswa kurang aktif

C = Siswa mengemukakan ide/pendapat

*) Skor 3 jika siswa aktif

D = Siswa aktif berdikusi

*) Skor 4 jika siswa sangat aktif

E = Siswa aktif menggambar
F = Siswa mencatat materi pelajaran

Keterangan :

G = Siswa menanggapi pertanyaan dari guru/teman lain

*) Skor 1-10

Sangat Rendah (SR)

H = Siswa menceritakan apa yang telah ia pelajari

*)Skor 11-20

Rendah (R)

I = Siswa melakukan aksi nyata pada proses pembelajaran

*) Skor 21-30

Tinggi (T)

J = Siswa memperhatikan penjelasan dari guru

*)Skor 31-40

Sangat Tinggi (ST)
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Lampiran 19 (Lembar observasi aktivitas siswa secara individu siklus II)
SIKLUS II
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SECARA INDIVIDU KELAS X-D

Berilah skor 1 s/d 4 pada kolom (A,B,C,D,E dst) yang telah tersedia!
Penilaian Skor
No

Nama Siswa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Skor

1

ADWK

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

2

AEM

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

22

3

ATP

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

4

ARF

3

2

2

3

2

2

3

3

2

3

25

5

AAP

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

22

6

ALN

3

2

2

3

2

2

2

2

2

1

21

7

ARA

3

2

2

2

2

2

3

2

2

1

21

8

AAN

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

9

AVR

3

2

3

2

2

2

2

3

2

2

23

10

AOR

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

11

ABP

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20
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12

BVS

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

22

13

BP

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

14

CA

3

2

3

2

2

2

2

3

2

3

24

15

CEP

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

16

EN

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

22

17

FDP

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

18

GBS

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

22

19

HCO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

20

HD

3

2

3

2

2

2

2

2

3

3

24

21

HLS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

22

KW

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

22

23

LSS

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

24

MFYS

3

2

3

3

2

3

3

3

3

3

28

25

MINW

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

23

26

NSP

3

2

2

2

2

2

3

2

2

3

23

27

PYR

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

28

PWN

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

29

S

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20
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30

VNSS

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

31

YADP

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

32

YDP

3

2

3

2

2

2

2

3

2

3

24

Keterangan :

Keterangan memilih skor 1 s/d 4 yaitu sebagai berikut :

A = Siswa aktif membaca materi pelajaran

*) Skor 1 jika siswa tidak aktif

B = Siswa aktif bertanya

*) Skor 2 jika siswa kurang aktif

C = Siswa mengemukakan ide/pendapat

*) Skor 3 jika siswa aktif

D = Siswa aktif berdikusi

*) Skor 4 jika siswa sangat aktif

E = Siswa aktif menggambar
F = Siswa mencatat materi pelajaran

Keterangan :

G = Siswa menanggapi pertanyaan dari guru/teman lain

*) Skor 1-10

Sangat Rendah (SR)

H = Siswa menceritakan apa yang telah ia pelajari

*) Skor 11-20

Rendah (R)

I = Siswa melakukan aksi nyata pada proses pembelajaran

*) Skor 21-30

Tinggi (T)

J = Siswa memperhatikan penjelasan dari guru

*) Skor 31-40

Sangat Tinggi (ST)
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Lampiran 20 (Hasil wawancara dengan salah satu siswa)

HASIL WAWANCARA DENGAN SALAH SATU SISWA

P

: Selamat Siang dik...

S

: Selamat Siang juga bu...

P

: Menurutmu, bagaimana metode yang saya ajarkan ?

S

: Bagus bu, menyenangkan dan menarik.. hehe

P

: Jika dibandingkan dengan metode ceramah dan metode salingtemas, menurut
mu mana yang kamu suka?

S

: Metode salingtemas bu, karena lebih menyenangkan dari pada metode
ceramah. Kalau ceramah membosankan...

P

: Selama pembelajaran menggunakan metode salingtemas, apa saja kegiatanmu?

S

: Diskusi, mendengarkan, berbicara, bekerjasama dalam kelompok, bertanya,
mengerjakan lembar kerja siswa bu...

P

: Bagaimana kesanmu terhadap metode salingtemas ?

S

: Bagus bu, karena bisa mengajarkan langsung pada lingkungan. Senang juga bu,
kalau bisa dikembangkan jangan hanya ceramah dan mencatat saja.

P

: Selama pembelajaran berlangsung, apakah kamu kesulitan dalam mempelajari
materi tersebut?

S

: Kesulitan bu, karena materi yang diajarkan kurang sehingga saya sulit untuk
memahaminya, namun secara umum sudah bagus dan cocok. Tinggal kurang
dikembangkan saja.. hehe..

P

: Baik, terimakasih ya dik...

S

: Ya bu, sama-sama,,
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Lampiran 21 (Nilai siswa pada soal pretest (no urut siswa 6, tabel 4.1))
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Lampiran 21 (Nilai siswa pada soal pretest (no urut siswa 6, tabel 4.1))
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Lampiran 21 (Nilai siswa pada soal pretest (no urut siswa 6, tabel 4.1))
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Lampiran 21 (Nilai siswa pada soal pretest (no urut siswa 6, tabel 4.1))
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Lampiran 22 (Nilai siswa pada soal posttest (no urut siswa 6, tabel 4.1))
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Lampiran 23 (Nilai siswa pada soal posttest (no urut siswa 6, tabel 4.1))
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Lampiran 24 (Daftar nilai pretest siswa)
Daftar nilai tes awal (pretest) siswa dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :
Tabel 4.1
Daftar Nilai Pretest Siswa
No Urut Siswa
1

Nilai Pretest
30

Tuntas / Tidak Tuntas
Tidak tuntas

2

35

Tidak tuntas

3

30

Tidak tuntas

4

40

Tidak tuntas

5

50

Tidak tuntas

6

80

Tuntas

7

75

Tuntas

8

70

Tidak tuntas

9

80

Tuntas

10

50

Tidak tuntas

11

40

Tidak tuntas

12

35

Tidak tuntas

13

55

Tidak tuntas

14

40

Tidak tuntas

15

60

Tidak tuntas

16

55

Tidak tuntas

17

30

Tidak tuntas

18

40

Tidak tuntas

19

40

Tidak tuntas

20

70

Tidak tuntas

21

40

Tidak tuntas

22

45

Tidak tuntas

23

40

Tidak tuntas

24

30

Tidak tuntas
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25

60

Tidak tuntas

26

50

Tidak tuntas

27

60

Tidak tuntas

28

45

Tidak tuntas

29

55

Tidak tuntas

30

40

Tidak tuntas

31

40

Tidak tuntas

Rata-rata kelas

48,71

3/28
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Lampiran 25 (Data hasil observasi siswa siklus I)
Tabel data hasil observasi siswa siklus I dapat dilihat pada table 4.2 di bawah ini :
Tabel 4.2
Data Hasil Observasi Siswa Siklus I
Data Hasil Observasi Siswa Siklus I
No Urut Siswa

Aspek Psikomotor
Skor Siswa

Presentase (%)

Keterangan

1

16

40 %

Sedang

2

14

35 %

Sedang

3

11

27,5 %

Sedang

4

14

35 %

Sedang

5

12

30 %

Sedang

6

12

30 %

Sedang

7

12

30 %

Sedang

8

12

30 %

Sedang

9

24

60 %

Tinggi

10

10

25 %

Rendah

11

10

25 %

Rendah

12

12

30 %

Sedang

13

11

27,5 %

Sedang

14

13

32,5 %

Sedang

15

11

27,5 %

Sedang

16

13

32,5 %

Sedang

17

11

27,5 %

Sedang

18

13

32,5 %

Sedang

19

12

30 %

Sedang

20

25

62,5 %

Tinggi

21

21

52,5 %

Tinggi

22

21

52,5 %

Tinggi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141

23

20

50 %

Sedang

24

22

55 %

Tinggi

25

23

57,5 %

Tinggi

26

23

57,5 %

Tinggi

27

21

52,5 %

Tinggi

28

22

55 %

Tinggi

29

22

55 %

Tinggi

30

22

55 %

Tinggi

31

20

50 %

Sedang

32

19

47,5 %

Sedang

Rata-rata

16,37

40,93 %

-

Keterangan :
Skor Siswa

Presentase (%)

Keterangan

0–10

1–25 %

Rendah

11–20

26–50 %

Sedang

21–30

51–75 %

Tinggi

31–40

76 – 100 %

Sangat Tinggi
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Lampiran 26 (Data hasil tes siswa siklus I)
Daftar data hasil tes akhir siswa siklus I dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :
Tabel 4.3
Data Hasil Tes Akhir Siswa Siklus I
No Urut

Nilai Postest

Siswa

Siklus I

1

80

Tuntas

2

73

Tidak tuntas

3

77

Tuntas

4

70

Tidak tuntas

5

83

Tuntas

6

84

Tuntas

7

70

Tidak tuntas

8

85

Tuntas

9

76

Tuntas

10

75

Tuntas

11

78

Tuntas

12

71

Tidak tuntas

13

70

Tidak tuntas

14

68

Tidak tuntas

15

78

Tuntas

16

70

Tidak tuntas

17

79

Tuntas

18

72

Tidak tuntas

19

67

Tidak tuntas

20

88

Tuntas

21

82

Tuntas

22

75

Tuntas

23

79

Tuntas

24

70

Tidak tuntas

Tuntas / Tidak Tuntas
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25

76

Tuntas

26

66

Tidak tuntas

27

77

Tuntas

28

73

Tidak tuntas

29

64

Tidak tuntas

30

76

Tuntas

31

81

Tuntas

32

75

Tuntas

Rata-rata

75,25

19 / 13
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Lampiran 27 (Data hasil observasi siswa siklus II)
Tabel data hasil observasi siswa siklus II dapat dilihat pada table 4.4 di bawah ini :
Tabel 4.4
Data Hasil Observasi Siswa Siklus II
Data Hasil Observasi Siswa Siklus II
No Urut Siswa

Aspek Psikomotor
Skor Siswa

Presentase (%)

Keterangan

1

21

65,65

Tinggi

2

22

68,75

Tinggi

3

20

62,5

Sedang

4

25

78,12

Tinggi

5

22

68,75

Tinggi

6

21

65,65

Tinggi

7

21

65,65

Tinggi

8

21

65,65

Tinggi

9

23

71,87

Tinggi

10

20

62,5

Sedang

11

20

62,5

Sedang

12

22

68,75

Tinggi

13

21

65,65

Tinggi

14

24

75

Tinggi

15

21

65,65

Tinggi

16

22

68,75

Tinggi

17

20

62,5

Sedang

18

22

68,75

Tinggi

19

20

62,5

Sedang

20

24

75

Tinggi

21

20

62,5

Sedang

22

22

68,75

Tinggi
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23

21

65,65

Tinggi

24

28

87,5

Sangat Tinggi

25

23

71,87

Tinggi

26

23

71,87

Tinggi

27

21

65,65

Tinggi

28

20

62,5

Sedang

29

20

62,5

Sedang

30

21

65,65

Tinggi

31

21

65,65

Tinggi

32

24

75

Tinggi

Rata-rata

21,75

66,02

-

Keterangan :
Skor Siswa

Presentase (%)

Keterangan

0–10

1–25 %

Rendah

11–20

26–50 %

Sedang

21–30

51–75 %

Tinggi

31–40

76 – 100 %

Sangat Tinggi
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Lampiran 28 (Data hasil tes akhir siswa siklus II)
Daftar data hasil tes akhir siswa siklus II dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :
Tabel 4.5
Data Hasil Tes Akhir Siswa Siklus II
No Urut

Nilai Postest

Siswa

Siklus II

1

80

Tuntas

2

83

Tuntas

3

80

Tuntas

4

84

Tuntas

5

79

Tuntas

6

84

Tuntas

7

92

Tuntas

8

72

Tidak tuntas

9

76

Tuntas

10

77

Tuntas

11

76

Tuntas

12

75

Tuntas

13

76

Tuntas

14

76

Tuntas

15

80

Tuntas

16

88

Tuntas

17

76

Tuntas

18

72

Tidak tuntas

19

73

Tidak tuntas

20

92

Tuntas

21

78

Tuntas

22

72

Tidak tuntas

23

79

Tuntas

Tuntas / Tidak Tuntas
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24

92

Tuntas

25

79

Tuntas

26

70

Tidak tuntas

27

83

Tuntas

28

81

Tuntas

29

76

Tuntas

30

76

Tuntas

31

81

Tuntas

32

76

Tuntas

Rata-rata

79,18

27 / 5
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Lampiran 29 (Surat ijin penelitian SMA Pangudi Luhur Sedayu)
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Lampiran 30 (Surat keterangan telah melaksanakan penelitian)
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Lampiran 31 (Dokumentasi penelitian)

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Guru mengabsen siswa

Gambar 3. Siswa sedang berdiskusi

Gambar 5. Siswa mengerjakan LKS

Gambar 2. Guru memberi penjelasan ke siswa

Gambar 4. Siswa sedang mengerjakan pretest

Gambar 6. Siswa melakukan kasi tanam pohon
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Lampiran 31 (Dokumentasi penelitian)

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 7. Siswa mengerjakan soal postest

Gambar 8. Wawancara dengan siswa

Gambar 9. Siswa presentasi di depan kelas

