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ABSTRAK 
 
 

 Oktaviana, Eli. 2011. Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 
Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 
dan Hasil Belajar Materi Pengelolaan Lingkungan. Skripsi, Jurusan Biologi 
FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. Andreas Priyono Budi Prasetyo, 
M.Ed dan Ir. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si 
 
          Secara teoritis, model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan 
Jelajah Alam Sekitar mendorong siswa untuk mengorganisasikan kerja proyek 
dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Kemampuan berpikir kritis secara teori 
berhubungan dengan hasil belajar yang dicapai siswa. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model Pembelajaran Berbasis 
Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar terhadap kemampuan berpikir 
kritis dan hasil belajar pada materi Pengelolaan Lingkungan dan hubungan antara 
kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar di SMP 13 Magelang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Quasi Experimental Design dengan 
desain Nonequivalent Control Group Desain. Populasinya adalah seluruh siswa 
kelas VII SMP 13 Magelang yang berjumlah 251 siswa dan terdiri dari 8 kelas 
yaitu kelas VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIE, VIIF, VIIG, dan VIIF. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian diambil dengan teknik convinience sampling yaitu 
siswa kelas VII H yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 
VII F yang berjumlah 30 siswa sebagai kelas kontrol. 
          Berdasarkan hasil analisis Multiple Analysis of Variance diperoleh nilai F= 
4,77 dan nilai P<0,05. Hal tersebut berarti model Pembelajaran Berbasis Proyek 
dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar berpengaruh signifikan terhadap 
kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar karena terdapat kerja proyek, proses 
sains, pembiasaan berpikir, dan interaksi siswa dengan lingkungan di dalam 
proses pembelajaran. Hasil analisis regresi untuk hubungan antara kemampuan 
berpikir kritis dan hasil belajar di kelas eksperimen diperoleh persamaan regresi 
y=12,047 + 0,326 x sedangkan di kelas kontrol y = 10,500 +  0,384 x. Hasil 
analisis korelasi product moment diperoleh r=0,421 di kelas eksperimen dan 
r=0,396 di kelas kontrol yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara 
kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. 
 Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam 
Sekitar berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil 
belajar dengan pengaruh sebesar 99,1% yang diperoleh dengan nilai Partial Eta 
Squared sebesar 0,991. Kemampuan berpikir kritis mempengaruhi 19,3% hasil 
belajar di kelas eksperimen dan 15,7% di kelas kontrol yang diperoleh dari nilai 
koefisien determinasi. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang 

         Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas 

dengan melibatkan kerja proyek (Thomas 2000 diacu dalam Wena 2009). Kerja 

proyek menuntut siswa untuk merancang, memecahkan masalah, dan membuat 

keputusan, sehingga memberi pengalaman belajar yang lebih menarik dan 

bermakna bagi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis 

proyek berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa 

kelas X SMA Shalahudin pada materi Ekosistem (Atmidha 2009).  

        Pendekatan Jelajah Alam Sekitar diartikan sebagai pendekatan pembelajaran 

yang memanfaatkan lingkungan alam sekitar kehidupan peserta didik baik 

lingkungan fisik, sosial, teknologi maupun budaya sebagai objek belajar biologi 

yang fenomenanya dipelajari melalui kerja ilmiah (Marianti & Kartijono, 2005). 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar mengajak siswa untuk mengaitkan pembelajaran 

dengan situasi dunia nyata di sekitarnya sehingga wawasan berpikir siswa menjadi 

berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh Mariana (2007) menyebutkan bahwa 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar dapat digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar karena memberikan peluang bagi siswa untuk memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar. 
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        Selama ini belum terdapat informasi mengenai integrasi antara model 

Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar yang menjadi 

satu kesatuan dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP 13 Magelang.  Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek tampak cocok apabila diterapkan pada siswa yang 

berkemampuan akademis tinggi karena menuntut siswa untuk berpikir tingkat 

tinggi, mampu menerapkan kedisiplinan, mengatur waktu secara ketat, 

berinvestigasi dalam mengenali dan menyelesaikan masalah yang terjadi di 

sekitarnya serta bekerja secara mandiri. Observasi di lapangan menunjukkan 

bahwa model Pembelajaran Berbasis Proyek dan pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

belum pernah diterapkan pada pembelajaran Biologi di SMP 13 Magelang yang 

memiliki siswa berkemampuan akademis biasa. Oleh karena itu, informasi 

mengenai pengaruh penerapan model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar  terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar materi Pengelolaan Lingkungan di SMP 13 Magelang merupakan hal yang 

penting untuk dikaji lebih lanjut. 

        Pada materi Pengelolaan Lingkungan, siswa belum diajak untuk berpikir 

kritis dan solutif dalam mengenali permasalahan lingkungan disekitarnya serta 

membuat produk secara nyata. Mengingat materi Pengelolaan Lingkungan sangat 

dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari, maka Pembelajaran Berbasis Proyek 

menunjukkan potensi dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa 

untuk  mengenali dan menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi di 

sekitarnya, sebagaimana juga terkandung dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar. 
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        Penelitian Atmidha (2009) telah memberi petunjuk  bahwa Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis 

dan hasil belajar siswa. Sementara itu, penelitian Mariana (2007) memberi 

petunjuk bahwa pendekatan Jelajah Alam Sekitar juga berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat kembali apakah 

penerapan model Pembelajaran Berbasis Proyek yang diintegrasikan dengan 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar juga berpengaruh terhadap kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar pada materi Pengelolaan Lingkungan pada siswa di SMP 

13 Magelang.  

        Pada penelitian ini, pembelajaran difokuskan pada prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam Pembelajaran Berbasis Proyek dalam nuansa penjelajahan alam 

sekitar. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, siswa diarahkan pada 

kegiatan eksplorasi lingkungan sekitarnya dan menemukan masalah terkait 

dengan pencemaran lingkungan serta memberikan solusi. Proyek yang diberikan 

kepada siswa dikerjakan secara berkelompok dan diarahkan pada pembuatan alat 

penjernih air sederhana sebagai salah satu alternatif penanggulangan pencemaran  

air serta membuat laporan tertulis mengenai proyek tersebut. Selain itu siswa juga 

diarahkan untuk merancang sendiri percobaan untuk mengetahui pencemaran 

udara yang terjadi dan membuat poster terkait dengan pencemaran tanah. 

         Penelitian yang dilakukan oleh Khoir (2009) membuktikan bahwa 

kemampuan berpikir kritis berpengaruh terhadap hasil belajar di SMAN 8 

Malang. Salah satu hasil akhir dari proses belajar dapat dilihat dari tinggi 

rendahnya hasil belajar. Proses pencapaian hasil belajar tidak luput dari 
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serangkaian proses berpikir. Kemampuan berpikir kritis berhubungan dengan 

perolehan hasil belajar yang erat kaitannya dengan kemampuan mengolah 

informasi pada materi yang dipelajari Oleh karena itu tidak menutup 

kemungkinan jika kemampuan berpikir kritis berhubungan dengan baik buruknya 

hasil belajar siswa.  

Menurut Muhfahroyin (2005), taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh 

Anderson dan Krathwhol (2001) sangat berguna dalam meningkatkan level 

berpikir kritis siswa dalam pembelajaran. Proses berpikir siswa dapat dipacu 

dengan mengajukan pertanyaan pada tipe hasil belajar yang ditingkatkan 

kompleksitasnya. Tipe hasil belajar kognitif tersebut meliputi tipe hasil belajar 

pengetahuan hapalan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi. Tipe 

hasil belajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah 

tipe hasil belajar penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi.  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis mempunyai hubungan yang erat dengan 

pencapaian hasil belajar siswa. Hasil observasi dan fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa selama ini belum pernah ada penelitian mengenai hubungan  

antara kemampuan berpikir kritis dengan hasil belajar di SMP 13 Magelang. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk melihat apakah kemampuan berpikir kritis 

berkorelasi positif dengan hasil belajar siswa di SMP 13 Magelang. 

        Penerapan model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar diharapkan dapat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa dan hasil belajarnya. Selain itu, kemampuan berpikir kritis diharapkan juga 
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berpengaruh terhadap hasil belajar dan hasil belajar berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis. Untuk maksud tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil 

Belajar Materi Pengelolaan Lingkungan”  

 

B.  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar siswa pada materi Pengelolaan Lingkungan? 

2. Apakah kemampuan berpikir kritis berkorelasi secara signifikan dengan hasil 

belajar siswa ? 

 

C.  Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar memperoleh 

pengertian yang sama  tentang istilah dalam penelitian  dan tidak menimbulkan 

interpretasi yang berbeda dari pembaca serta membatasi ruang lingkup 

permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

1. Pembelajaran Berbasis Proyek  dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas 
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dengan melibatkan kerja proyek (Thomas 2000 diacu dalam Wena 2009). 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar dapat didefinisikan sebagai pendekatan 

pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan alam sekitar kehidupan peserta 

didik baik lingkungan fisik, sosial, teknologi maupun budaya sebagai objek 

belajar biologi yang fenomenanya dipelajari melalui kerja ilmiah (Marianti & 

Kartijono, 2005).  

Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

dalam penelitian ini merupakan pendekatan pembelajaran biologi yang 

memberikan suatu proyek atau tugas untuk diselesaikan siswa dengan 

memanfaatkan lingkungan alam  kehidupan siswa dalam nuansa penjelajahan 

alam sekitar.  

Pada penelitian ini, model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar didefinisikan secara operasional sebagai  

tingkat keterlaksanaan model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan 

Jelajah Alam Sekitar. Tingkat keterlaksanaan diukur menggunakan angket 

tingkat keterlaksanaan yang diisi oleh 32 siswa pada kelas eksperimen.  

2. Kemampuan Berpikir Kritis 

Fisher (2008) mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir evaluatif 

yang mencakup baik itu kritik maupun berpikir kreatif dan yang secara khusus 

berhubungan dengan kualitas pemikiran atau argumen yang disajikan untuk 

mendukung suatu keyakinan atau rentetan tindakan. Indikator kemampuan 

berpikir kritis yang diajukan oleh Fisher (2008) yaitu mengidentifikasi, menilai, 

mengintepretasi, menganalisis, berargumen, mengevaluasi, dan menyimpulkan. 
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Jadi berpikir kritis adalah proses yang melibatkan operasi mental seperti induksi, 

deduksi, klasifikasi, dan penalaran. 

Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini diartikan sebagai 

kemampuan siswa dalam menganalisis, menilai, dan menyimpulkan terhadap 

promblematika pengelolaan lingkungan hidup. Kemampuan berpikir kritis pada 

penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai  skor tes kemampuan 

berpikir analisis, evaluatif, dan penarikan kesimpulan  pada materi Pengelolaan 

lingkungan. Skor tes kemampuan berpikir kritis diambil dari postes. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan yang relatif dan menekankan pada 

hasil  dari suatu  aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap (Winkel 2009). Menurut 

Dimyati dan Mudjiono (2000) hasil hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis  ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi hasil belajar dalam penelitian ini diartikan 

sebagai kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

dimiliki siswa setelah terlibat dalam proses belajar. 

Penilaian hasil belajar dalam penelitian ini didefinisikan secara 

operasional sebagai skor test kognitif materi Pengelolaan lingkungan. Skor tes 

hasil belajar kognitif diambil dari postes. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar terhadap kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar  pada materi Pengelolaan Lingkungan di SMP Negeri 13 

Magelang. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan hasil 

belajar siswa. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

       Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Korespondensi 

 Penelitian ini memberikan bukti empiris kebenaran teori pembelajaran 

yaitu : (1) teori Pembelajaran Berbasis Proyek oleh Santyasa (2006) dan Wena 

(2009), (2) teori Pendekatan Jelajah Alam Sekitar oleh Marianti & Kartijono 

(2005), (3) Teori Pembelajaran Konstruksivisme oleh Piaget dalam Trianto 

(2007), dan (4) konsep Learning by Doing oleh John Dewey, (5) teori 

pendekatan knowledge building community oleh Chai dan Tan (2003), (6) teori 

perkembangan kognitif Piaget (1983), dan (7) teori pendekatan habits of mind , 

(8) teori perkembangan kognitif Vigotsky. 

 

2. Manfaat Koherensi  

Penelitian   ini   membuktikan  hipotesis   bahwa   penerapan   model Pem- 
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belajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi 

Pengelolaan Lingkungan, serta kemampuan berpikir kritis berkorelasi dengan 

hasil belajar siswa.  

 

3. Manfaat Pragmatis 

Beberapa manfaat pragmatis dalam penelitian ini adalah : 

a. Dinas Pendidikan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan 

lembaga lainnya dapat mendorong sosialisasi model Pembelajaran Berbasis 

Proyek dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar di dalam pembelajaran. 

b. Sekolah dapat menggunakan, menggandakan, dan menyebarkan perangkat 

pembelajaran pada model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendekatan 

Jelajah Alam Sekitar untuk pembelajaran yang efektif. 

c. Dengan model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar, guru IPA dapat menerapkan model tersebut sebagai strategi 

peningkatan mutu pembelajaran IPA.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pembelajaran  Berbasis Proyek dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

        Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas 

dengan melibatkan kerja proyek  (Thomas 1999 diacu dalam Wena 2009). 

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan metoda belajar yang menggunakan 

masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. 

Pembelajaran ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan komplek yang 

diperlukan pelajar dalam melakukan insvestigasi dan memahaminya. 

       Sebagai sebuah model pembelajaran, menurut Thomas dalam Wena (2009), 

pembelajaran berbasis proyek mempunyai beberapa prinsip, yaitu : 

a. Prinsip sentralistis, menegaskan bahwa kerja proyek merupakan esensi dari  

kurikulum, dimana siswa belajar konsep utama dari suatu pengetahuan 

melalui kerja proyek 

b. Prinsip pertanyaan pendorong, berarti bahwa kerja proyek berfokus pada 

pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk memperoleh konsep utama 

suatu bidang tertentu 
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c. Prinsip investigasi konstruktif, merupakan proses yang mengarah pada 

pencapaian tujuan, yang mengandung kegiatan inkuiri, pengembangan 

konsep dan resolusi. 

d. Prinsip otonomi, dalam pembelajaran berbasis proyek dapat diartikan sebagai  

kemandirian siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

e. Prinsip realistis, berarti bahwa proyek merupakan sesuatu yang nyata. 

       Pembelajaran berbasis proyek dapat diimplementasikan dalam berbagai 

disiplin ilmu. Menurut Pribadi (2003), pembelajaran berbasis proyek umumnya 

memiliki pedoman langkah: 

a.   Planning 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah : 

1) Merancang seluruh proyek, kegiatan dalam langkah ini adalah 

mempersiapkan proyek, guru menyampaikan fenomena nyata sebagai 

sumber masalah, pemotivasian dalam memunculkan masalah. 

2) Mengorganisasi pekerjaan, kegiatan dalam langkah ini adalah 

merencanakan proyek, memilih topik, memilih informasi terkait proyek, 

membuat prediksi, dan membuat desain investigasi. 

b.   Creating 

Dalam tahap ini siswa mengembangkan gagasan-gagasan proyek, 

mengkombinasikan ide yang muncul dalam kelompok, dan membangun 

proyek. Pada tahapan ini pula siswa menghasilkan suatu produk (artefak) 

yang nantinya akan dipresentasikan dalam kelas. 
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c.    Processing 

Tahapan ini meliputi presentasi proyek dan evaluasi. Pada presentasi proyek 

akan terjadi komunikasi secara actual kreasi ataupun temuan dari investigasi 

kelompok, sedangkan pada tahapan evaluasi akan dilakukan refleksi terhadap 

hasil proyek, analisis dan evaluasi dari proses-proses belajar. 

        Fokus Pembelajaran Berbasis Proyek melibatkan siswa dalam investigasi 

pemecahan masalah dan kegiatan bermakna yang lain, memberi  kesempatan siswa 

bekerja secara otonom dalam mengonstruksi pengetehuan mereka sendiri, dan 

mencapai puncaknya untuk menghasilkan produk nyata (Thomas 2000 diacu dalam 

Wena 2009).  Proyek dilakukan secara kolaboratif dan inovatif, unik, yang berfokus 

pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan siswa (Santyasa 

2006). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang dapat 

mengeksplorasi lingkungan alam sekitar siswa sehingga siswa dapat menemukan 

masalah yang nyata dan mengusulkan solusi melalui kerja proyeknya. 

       Pendekatan Jelajah Alam Sekitar adalah pembelajaran yang memanfaatkan 

lingkungan alam sekitar kehidupan peserta didik baik lingkungan fisik, sosial, 

teknologi maupun budaya sebagai objek belajar biologi yang fenomenanya 

dipelajari melalui kerja ilmiah (Marianti & Kartijono, 2005 dalam Mulyani,dkk 

2008). Komponen-komponen pendekatan Jelajah Alam Sekitar yaitu eksplorasi, 

konstruktivisme, proses sains, masyarakat belajar, bioedutainment, dan asesmen 

autentik. Pendekatan Jelajah Alam Sekitar menekankan pada kegiatan 

pembelajaran yang dikaitkan dengan situasi dunia nyata, sehingga selain dapat 

membuka wawasan berpikir yang beragam dari seluruh peserta didik. 
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       Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan kerja proyek dengan 

memanfaatkan lingkungan alam kehidupan siswa dalam nuansa penjelajahan alam 

sekitar. Dalam penerapannya, siswa diajak untuk mengenal gejala dan permasalahan 

di lingkungannya. Siswa belajar melalui kegiatan eksplorasi dan menemukan 

simpulan atau konsep tentang sesuatu yang dipelajarinya serta membuat solusi atas 

permasalahan yang ditemukannya. Siswa memperoleh pemahaman melalui kegiatan 

ilmiah dan proses sains seperti mengamati, mengumpulkan data, membandingkan, 

memprediksi, membuat pertanyaan, merancang kegiatan, membuat hipotesis, 

merumuskan simpulan berdasarkan data dan membuat laporan kegiatannya. 

        Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

dapat dipandang sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat mendorong 

siswa membangun pengetahuan dan keterampilan. Adanya peluang untuk 

menyampaikan ide, mendengarkan ide orang lain, dan merefleksikan ide sendiri 

pada orang lain adalah suatu bentuk pembelajaran individu. Proses interaksi 

dengan teman sejawat membantu proses konstruksi pengetahuan. Dengan kata 

lain, Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan dan memecahkan masalah.  

 

2.  Kajian Teoritis Hubungan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

       Model Pembelajaran Berbasis Proyek didukung oleh teori belajar 

konstrukstivisme (Wena, 2009). Demikian juga Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 
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dikembangkan dari teori belajar konstruktivisme (Mulyani et al.2008). Teori 

konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentranformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan 

lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak lagi sesuai (Trianto 2007). Selama 

proses berinteraksi dengan lingkungan, siswa akan membangun pengetahuannya 

sendiri dalam konteks pengalamannya sendiri sehingga akan memperoleh 

pengetahuan. 

        Menurut Pribadi (2009), contoh aktivitas pembelajaran yang menandai 

siswa melakukan konstruksi pengetahuan adalah mengatasi masalah yang sedang 

dihadapi dan berpikir kritis tentang isu yang bersifat kompleks. Proses berpikir 

lahir dari rasa sangsi akan sesuatu yang kemudian tumbuh menjadi masalah yang 

khas dan memerlukan pemecahan (Nazir 2005). Dalam pembentukan 

pengetahuan, menurut Piaget (1970) yang diacu dalam Mulyani et al (2008), 

terdapat dua aspek berpikir yaitu aspek figuratif dan aspek operatif. Aspek 

operatif lebih penting karena menyangkut operasi intelektual atau sistem 

transformasi. Berpikir operatif inilah yang memungkinkan seseorang untuk 

mengembangkan pengetahuannya dari suatu level tertentu ke level yang lebih 

tinggi atau dengan kata lain mampu berpikir kritis terhadap hal yang ditemuinya. 

        Menurut Manahal (2007), pembelajaran berbasis pendekatan 

konstruktivisme dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Berpikir kritis adalah proses yang bertujuan memutuskan pengaturan diri yang 

memacu penyelesaian masalah dan mengambil keputusan (Lisminingsih 2008). 

Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual dimana pemikir dengan 
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sengaja menilai kualitas pemikirannya, pemikir menggunakan pemikiran yang 

reflektif, independen, jernih, dan rasional (Murti 2008).  

        Fisher (2008) mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir evaluatif yang 

mencakup baik itu kritik maupun berpikir kreatif dan yang secara khusus 

berhubungan dengan kualitas pemikiran atau argumen yang disajikan untuk 

mendukung suatu keyakinan atau rentetan tindakan. Indikator keterampilan 

berpikir kritis menurut Fisher (2008) adalah : 

a. Mengidentifikasi  

        Identifikasi adalah membedakan komponen-komponen yang satu dengan 

yang lainnya sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Mengindentifikasi 

merupakan pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu. 

Dengan identifikasi suatu komponen itu dapat dikenal dan diketahui masuk 

dalam golongan mana. 

b. Menilai  

Menilai adalah suatu tindakan mengambil suatu keputusan terhadap 

sesuatu dengan ukuran baik buruk. Menilai merupakan suatu kegiatan 

memeriksa kebenaran suatu informasi dan suatu kegiatan yang berkaitan 

dengan pengambilan keputusan. 

c. Menginterpretasi 

        Menginterpratasi merupakan kegiatan menjelaskan dan menafsirkan 

fakta, data, informasi, atau peristiwa dalam tabel, gambar, diagram, grafik, dan 

dapat juga menerangkan sesuatu dengan grafik atau tabel. 

d. Menganalisis  
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        Menganalisis merupakan kegiatan menguraikan suatu bahan (fenomena 

atau bahan pelajaran) ke dalam unsur-unsurnya, kemudian menghubungkan 

bagian dengan bagian dengan cara disusun dan diorganisasikan. Kemampuan 

ini merupakan tingkat intelektual yang lebih tinggi daripada pemahaman dan 

penerapan, karena memerlukan pemahaman isi dan bentuk struktural materi 

yang dipelajari. 

e. Mengemukakan pendapat atau berargumen  

        Pendapat merupakan suatu pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal. 

Selain itu, pendapat bisa didefinisikan sebagai suatu alasan yang dapat dipakai 

untuk memperkuat atau menolak suatu pendirian, atau gagasan. Berpendapat 

berarti berdebat dengan saling mempertahankan atau menolak alasan masing-

masing. 

f. Mengevaluasi  

        Mengevaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang 

bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan, menyatakan 

pendapat, memberi penilaian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu baik 

kualitatif maupun kuantitatif. Mengevaluasi merupakan tindak lanjut dari 

kegiatan menilai. 

g. Menyimpulkan atau menginferensi  

        Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk 

menginterpretasikan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta. 

Membuat kesimpulan berawal dari pengumpulan data, kemudian melalui 
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suatu diskusi dibuat kesimpulan sementara berdasarkan informasi yang yang 

dimiliki sampai batas waktu tertentu. 

 Selanjutnya, disampaikan oleh Ennis (1993) dalam Muhfahroyin (2000), 

bahwa evaluasi terhadap kemampuan berpikir kritis antara lain bertujuan untuk 

mendiagnosis tingkat kemampuan siswa, memberi umpan balik keberanian 

berpikir siswa, dan memberi motivasi agar siswa mengembangkan kemampuan 

berpikir kritisnya. Kemampuan berpikir kritis siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dapat terekam dari kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merumuskan 

masalah, mengintepretasi pertanyaan, menganalisis data, mengemukakan 

argumen, membuat penilaian, mengevaluasi, serta menarik kesimpulan. 

3. Kajian Teoritis Hubungan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Winkel dalam Sutikno (2009) mendefinisikan belajar sebagai suatu 

aktivitas mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Perubahan itu bersifat tetap dan 

berbekas. Belajar dapat dipandang sebagai usaha untuk melakukan proses 

perubahan tingkah laku ke arah menetap sebagai pengalaman berinteraksi dengan 

lingkungannya. Dalam proses belajar terjadi perubahan dan peningkatan mutu 

kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa, baik dari segi kognitif, 

psikomotor maupun afektif. 

Menurut Hamalik (2006), hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar 

akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 
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menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2000), hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi 

yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar 

merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran. 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom dalam Arikunto (2007), hasil belajar 

dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, 

afektif, psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan 

karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

c. Ranah Psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati). 

    Dalam penelitian ini, hasil belajar yang diukur adalah hasil belajar ranah 

kognitif. Belajar kognitif lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam 

akal pikiran manusia. Ranah kognitif berkenaan dengan kemampuan berpikir, 
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kemampuan memperoleh pengetahuan, pengetahuan yang berkaitan dengan 

pemerolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisai, penentuan dan 

penalaran dapat diartikani sebagai kemampuan intelektual. Bloom mengklasifikasi 

ranah hasil belajar kognitif atas enam tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, síntesis dan evaluasi. 

    Seperti yang sudah dijelaskan pada kajian teori sebelumnya, model 

Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

dikembangkan dari teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan 

salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif Piaget.   

  Penelitian ini diterapkan pada siswa kelas VII SMP Negeri 13 Magelang. 

Berdasarkan usianya, maka siswa-siswa tersebut termasuk pada usia remaja. 

Menurut Trianto (2007), berdasarkan tingkat perkembangan kognitif Piaget usia 

remaja antara 11-15 tahun berada pada taraf perkembangan operasi formal. 

Remaja mulai menyadari keterbatasan pemikiran mereka dan mulai bergelut 

dengan konsep-konsep yang ada di luar pengalaman mereka sehingga sudah 

mampu berpikir mengenai gagasan, memecahkan masalah, dan berpikir secara 

ilmiah. Dalam pelaksanaanya, model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar memberi kesempatan siswa untuk membangun 

perkembangan kognitif mereka melalui pengalaman-pengalaman yang nyata dan 

interaksinya dengan lingkungan. 

  Tujuan penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah 

untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi atau materi pelajaran 

agar siswa memiliki kemampuan dalam menemukan, memahami, dan menggunakan 
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informasi atau pengetahuan yang dipelajari. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Siswa yang mampu memahami materi pelajaran dan 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya akan menunjukkan hasil belajar yang 

lebih baik daripada siswa yang tidak melakukannya sama sekali. 

4. Kajian Teoritis Hubungan Kemampuan Berpikir Kritis dengan Hasil 

Belajar 

       Hasil belajar merupakan indikator adanya dan derajat perubahan tingkah 

laku siswa (Hamalik 2009). Hasil belajar adalah suatu peroleh akibat proses yang 

mengakibatkan berubahnya kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang menjadi pencapaian tujuan pembelajaran setelah mengikuti 

proses pembelajaran. Menurut Anni (2007) berhasil baik atau tidaknya belajar 

tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan 

eksternal sebagai berikut : 

a. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri siswa, yaitu keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani siswa, meliputi aspek fisiologis (kondisi tubuh dan panca 

indra) dan aspek psikologis (intelegensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi). 

b. Faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa, terdiri atas faktor 

lingkungan sosial (guru, teman, masyarakat, dan keluarga) dan faktor 

lingkungan non sosial (gedung sekolah, tempat tinggal, alat belajar, cuaca dan 

waktu belajar). 

Kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki siswa akan 

berpengaruh terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar (Anni 2009). Faktor-

faktor internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman 
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belajar sebelumnya dan perkembangan. Demikian juga faktor eksternal yang 

berada di lingkungan siswa juga akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 

Belajar yang berhasil mempersyaratkan pendidik memperhatikan kemampuan 

internal siswa dan situasi yang berada di luar siswa. 

      Salah satu faktor internal yang berperan dalam mempengaruhi hasil belajar 

adalah faktor intelegensi. Faktor intelegensi berkaitan erat dengan kemampuan 

intelektual seseorang. Ketrampilan intelektual merupakan seperangkat 

ketrampilan yang mengatur proses yang terjadi dalam benak seseorang  

(Sudaryanto 2007). Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan 

prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif yang bersifat khas. 

       Teori psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-

unsur kognisi, terutama unsur pikiran untuk dapat mengenal dan memahami 

stimulus yang datang dari luar (Anni 2009). Dengan kata lain, aktivitas belajar pada 

diri manusia ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yakni pengolahan 

informasi. Dalam proses berpikir, termuat juga kegiatan meragukan dan 

memastikan, merancang, menghitung, mengukur, mengevaluasi, membandingkan, 

menggolongkan, memilah-milah atau membedakan, menghubungkan, menafsirkan, 

melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, menganalisis, sintesis, menalar atau 

menarik kesimpulan dari premis yang ada, menimbang, dan memutuskan (Sobur 

dalam Maulana, 2008). 

        Menurut Sudaryanto (2008), kemampuan berpikir tertentu yang sudah 

terinternalisasi dalam seseorang akan menjadi suatu kebiasaan berpikir (habits of 
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mind). Lebih jauh tentang kebiasaan berpikir, menurut Marzano dalam 

Sudaryanto (2008), diketahui bahwa kebiasaan berpikir tersebut terdiri atas tiga 

komponen yang saling melengkapi dan membentuk suatu kesatuan. Komponen-

komponen tersebut adalah berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif 

(creative thinking), dan pengaturan diri (self regulation). 

 Proses pencapaian hasil belajar tidak luput dari serangkaian proses berpikir. 

Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis siswa berhubungan dengan baik 

buruk hasil belajarnya (Khoir 2009). Dengan kata lain, siswa yang mempunyai 

kemampuan berpikir kritis tinggi akan menunjukkan hasil belajar yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang berkemampuan kritis lebih rendah. 

 Sementara itu, menurut Bloom dalam Anni (2009), terdapat tiga jenis hasil 

belajar, yaitu hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, 

hasil belajar yang hendak diteliti adalah tipe hasil belajar kognitif. Menurut 

Muhfahroyin (2005), taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan 

Krathwhol (2001) sangat berguna dalam meningkatkan level berpikir kritis siswa 

dalam pembelajaran. Tipe hasil belajar kognitif tersebut meliputi tipe hasil belajar 

pengetahuan hapalan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi.  

Tipe hasil belajar ranah kognitif yang mencerminkan tingkat belajar yang 

rendah adalah tipe hasil belajar hapalan dan pemahaman (Anni 2009). Pada tipe 

hasil belajar hapalan, cakupan dalam pengetahuan hapalan termasuk pengetahuan 

yang bersifat faktual, namun tipe hasil belajar ini penting untuk menguasai tipe 

hasil belajar lainnya. Sehubungan dengan hafalan, Taylor (2001) dalam 

Muhfahroyin (2005) menjelaskan bahwa dalam pembelajaran yang berbasis 
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hafalan menjadikan siswa jarang dituntut untuk bertanya dan berpikir, sehingga 

kemampuan berpikir kritis kurang terpacu. Menurut Anni (2009), tipe hasil 

belajar pemahaman memerlukan adanya pertautan antara konsep dengan makna. 

Hasil belajar ini berada pada satu tahap di atas pengingatan materi sederhana, dan 

mencerminkan tingkat pemahaman paling rendah.  

Berpikir dapat dipacu dengan mengajukan pertanyaan yang ditingkatkan 

kompleksitasnya (Muhfahroyin 2005). Menurut Anni (2009), pada tipe hasil 

belajar penerapan, terdapat konsep, teori, hukum, dan rumus. Dalil hukum 

tersebut diterapkan dalam suatu pemecahan masalah. Dengan kata lain, tipe 

belajar penerapan bukan keterampilan motorik, tapi lebih banyak keterampilan 

mental. Tipe belajar analisis merupakan tipe hasil belajar yang kompleks, yang 

memerlukan unsur  tipe hasil belajar sebelumnya yaitu hapalan, pemahaman, dan 

penerapan. Bila kemampuan analisis telah dimiliki seseorang, maka seseorang 

akan dapat mengkreasi sesuatu yang baru. Dalam tipe hasil belajar evaluasi, 

penekanan terletak pada pertimbangan sesuatu nilai mengenai baik tidaknya, 

tepat tidaknya dengan menggunakan kriteria tertentu. Pada tipe hasil belajar 

kreasi, siswa penekanan terletak pada pemasangan unsur-unsur untuk 

membentuk kesatuan yang fungsional dan mereorganisasi pola atau struktur baru. 

Salah satu dimensi hasil belajar menurut Rustaman (2008) adalah kebiasaan 

berpikir atau habits of mind. Menurut Costa (2000) dalam Anwar (2005), habits 

of mind berarti watak perilaku secara cerdas ketika menghadapi masalah, atau 

terhadap jawaban yang tidak segera diketahui. Dimensi hasil belajar yang berupa 

kebiasaan berpikir dapat terjadi bersamaan dengan dimensi hasil belajar lainnya, 
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tetapi kebiasaan berpikir dalam bidang ilmu atau materi subyek tertentu hanya 

mungkin terjadi melalui wahana pengetahuannya. Jadi, apabila dimensi hasil 

belajar hanya berhenti pada penguasaan pengetahuan, maka kebiasaan berpikir 

yang berkembangpun hanya terbatas saja. 

Lebih jauh tentang kebiasaan berpikir menurut Marzano (1994) dalam 

Rustaman (2008), diketahui bahwa kebiasaan berpikir tersebut terdiri atas tiga 

komponen yang saling melengkapi  dan membentuk suatu kesatuan. Komponen-

komponen tersebut adalah berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif 

(creative thinking), dan pengaturan diri (self regulation). Sesuai dengan indikator 

kemampuan berpikir kritis yang diajukan oleh Fisher (2008) yaitu 

mengidentifikasi, menilai, mengintepretasi, menganalisis, berargumen, 

mengevaluasi, dan  menyimpulkan, maka tipe hasil belajar ranah kognitif yang 

menuntut siswa untuk menafsirkan, memecahkan masalah, menganalisis, 

mempertimbangkan sesuatu  nilai, membuat keputusan dan membuat kesimpulan 

akan meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. 

6. Materi Pengelolaan Lingkungan  

         Materi Pengelolaan Lingkungan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP)  merupakan materi pelajaran Pengetahuan Alam kelas VII semester genap. 

Stanadar kompetensi materi Pengelolaan Lingkungan menurut Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) adalah memahami saling ketergantungan dalam 

ekosistem. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu mengaplikasikan peranan manusia 

dalam pengelolaan lingkungan dan kerusakan lingkungan. 
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Berbagai aktivitas manusia dan perkembangan teknologi telah menimbulkan 

kerusakan lingkungan dan berbagai macam pencemaran. Pencemaran adalah 

masuknya makhluk hidup, zat, atau energi ke dalam lingkungan yang berakibat 

penurunan kualitas lingkungan hingga pada tingkatan tertentu. Zat yang dapat 

menyebabkan pencemaran disebut polutan. Suatu zat dikatakan bersifat polutan 

jika keberadaannya dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan makhluk 

hidup dan jumlahnya melebihi batas. Beberapa jenis kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh aktivitas manusia di antaranya yaitu pencemaran air, 

pencemaran tanah, dan pencemaran udara.  

Umumnya limbah padat diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah 

(TPA), kemudian ditimbun atau dibakar. Namun cara-cara ini tidak tepat karena 

merugikan lingkungan dan kesehatan. Peningkatan kesadaran dan kepedulian 

lingkungan hendaknya dilakukan melalui 3H, yaitu head (kepala), heart (hati), 

dan hand (tangan). Kita harus mengikuti gaya hidup ramah lingkungan dengan 

semboyan 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Reduce yaitu memakai barang-

barang dengan efisien sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang, reuse 

yaitu menggunakan kembali sampah-sampah masih bisa dipakai, recycle yaitu 

mendaur ulang sampah-sampah yang telah terpakai (Wasis 2008). 
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B. Kerangka Berpikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Berpikir  

 

 
 Model Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

belum pernah diterapkan di SMP 13 Magelang 
 Pembelajaran materi Pengelolaan Lingkungan belum mengajak siswa untuk 

berpikir kritis terhadap permasalahan di sekitarnya dan membuat produk secara 
nyata. 
Belum adanya informasi mengenai hubungan antarakemampuan berpikir kritis

Hipotesis : 
1. Tingkat keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar berpengaruh  signifikan terhadap skor tes 
kemampuan berpikir kritis dan skor tes hasil belajar pada materi Pengelolaan 
Lingkungan.  

Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam 
Sekitar di SMP 13 Magelang 

Berpengaruh  signifikan terhadap skor tes kemampuan berpikir kritis dan skor tes 
hasil belajar pada materi Pengelolaan Lingkungan

 Model Pembelajaran Berbasis Proyek:melibatkan kerja proyek (Wena 2009) 
 Pendekatan Jelajah Alam Sekitar:memanfaatkan lingkungan alam sekitar yang 

dipelajari melalui  kerja ilmiah (Marianti & Kartijono 2005) 
 Kemampuan Berpikir Kritis:berpikir evaluatif, berpikir kreatif (Fisher 2008). 
 Hasil Belajar:tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan 

pada saat sebelum belajar (Dimyati dan Mudjiono 2000)

 Model Pembelajaran Berbasis Proyek berpengaruh terhadap kemampuan berpikir 
kritis dan hasil belajar siswa (penelitian Atmidha 2009) 

 Pendekatan Jelajah Alam Sekitar berpengaruh terhadap  hasil belajar siswa 
(penelitian Mariana 2007) 

 Kemampuan berpikir kritis berpengaruh terhadap hasil belajar (penelitian Khoir 
2009) 

 Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwhol (2001) 
sangat berguna dalam meningkatkan level berpikir kritis siswa dalam

Skor tes kemampuan berpikir kritis berkorelasi signifikan dengan skor tes hasil 
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C. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah :  

1. Tingkat keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar berpengaruh  secara signifikan terhadap 

skor tes kemampuan berpikir kritis dan skor tes hasil belajar pada materi 

Pengelolaan Lingkungan.  

2. Skor tes kemampuan berpikir kritis berkorelasi secara signifikan dengan skor 

tes hasil belajar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

         Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 13 Magelang. SMP 13 Negeri 

Magelang menempati lahan seluas 10.550 m2 di Jalan Pahlawan 167 Kecamatan 

Magelang Utara, Kabupaten Magelang. Lokasi SMP Negeri 13 Magelang terletak 

di tepi jalan raya Magelang-Semarang (peta lokasi penelitian terlampir). 

        Penelitian dilakukan pada tanggal 24 Mei 2011 sampai tanggal 5 Juni di 

kelas VII H sebagai kelas eksperimen dan kelas VII F sebagai kelas kontrol pada 

semester genap tahun pelajaran 2011/2012. 

 

B. Populasi dan Sampel 

       Pengertian populasi menurut Arikunto (2006) adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Menurut Singarimbun (1995), populasi merupakan jumlah keseluruhan 

dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII SMP 13 Magelang yang berjumlah 251 siswa dan 

terbagi dalam 8 kelas yaitu kelas VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIE, VIIF, VIIG, dan 

VIIH yang masing-masing kelas terdiri dari 31, 32, 31, 33, 32, 30, 30, dan 32 

siswa. 

        Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti                             

(Arikunto 2006). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 62 siswa 

yang terbagi dalam dua kelas yaitu 32 siswa kelas VII H sebagai kelas eksperimen 
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dan 30 siswa kelas VII F sebagai kelas control yang diambil dengan teknik 

convinience sampling karena jumlah siswa sebagai responden ditetapkan oleh 

guru sehingga  penetapan jumlah sampel dilakukan dengan cara sederhana 

(convinience sampling), sekalipun demikian rumus penarikan sampel diterapkan 

untuk mendapatkan jumlah sampel yang memadai (adequate sample). Langkah 

penarikan sampel pada penelitian ini adalah: 

a. Menghitung anggota populasi penelitian yaitu siswa kelas VII SMP 13 

Magelang  yang berjumlah 251 siswa pada semester genap tahun pelajaran 

2010/2011. 

b. Menetapkan jumlah sampel berdasarkan anjuran dari guru biologi kelas VII 

SMP 13 Magelang yaitu 32 siswa kelas VII H sebagai kelas eksperimen dan 30 

siswa kelas VII F sebagai kelas kontrol. Dasar pertimbangan sampel adalah 

penetapan jumlah sampel dengan cara sederhana (convenient sampling). 

c. Menghitung jumlah sampel 

Dalam menentukan jumlah sampel menurut Isaac dan Michael dalam 

Sugiyono (2009) digunakan rumus : 

 
Keterangan : 
 S = Jumlah sampel 

 N      = Jumlah populasi 
   P        = Proporsi sebagai dasar asumsi pembuatan tabel. Harga P ini diambil 

P= 0,50 
       d    = Derajat ketepatan yang direfleksikan oleh kesalahan yang dapat 

ditoleransi dalam fluktuasi proporsi sampel P, d = 0,1 
 λ2 = Nilai tabel chisquare untuk dk=1, taraf kesalahan 1%,5%, 10% 
 
Perhitungan jumlah sampel : 
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                                     = 69 
 
        Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang seharusnya 

diambil adalah 69 siswa agar sampel representatif. Namun karena keterbatasan 

waktu, peneliti menggunakan teknik covinience sampling  dengan jumlah sampel 

sebanyak 62 siswa yang terdiri dari 32 sampel di kelas VII H dan 30 sampel di 

kelas VII F.  

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi perhatian dalam 

suatu penelitian (Arikunto 2006). Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau variabel penyebab  (Arikunto 2006). Variabel terikat adalah 

variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi (Arikunto  2006). Variabel-variabel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1 : tingkat keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar berpengaruh  terhadap skor tes 

kemampuan berpikir kritis dan skor tes hasil belajar pada materi Pengelolaan 

Lingkungan.  

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat keterlaksanaan model 

Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar. 
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b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah skor tes kemampuan berpikir 

kritis dan skor tes hasil belajar siswa materi Pengelolaan lingkungan. 

2. Hipotesis 2 : Skor tes kemampuan berpikir kritis berkorelasi secara signifikan 

dengan skor tes hasil belajar 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah skor tes kemampuan berpikir 

kritis 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah skor tes hasil belajar. 

Penelitian ini didasarkan asumi bahwa variabel-variabel luar tidak ikut 

bekerja dalam mempengaruhi variabel terikat.  

 

D. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperiment dengan menggunakan 

desain penelitian Pretest-Posttest, Non-Equivalent Control Group Design. Pada 

desain ini terdapat pretes sebelum perlakuan diberikan dan postes setelah 

perlakuan diberikan (Tim Puslitjaknov 2008). Dalam penelitian  ini diambil dua 

kelas perlakuan, yaitu kelas VII H sebagai kelas eksperimen dan kelas VII F 

sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen dikenai variabel perlakuan tertentu dalam 

jangka waktu tertentu, dan dikenai pengukuran yang sama yaitu melalui tes 

tertulis dengan soal yang sama pada kelas kontrol. Pola dari desain penelitian 

tersebut adalah : 
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Kelompok    Pretest         Perlakuan       Posttest 

      E                                                        

      K                                                       

Tabel 1 Desain Pretest-Posttest, Non-Equivalent Control Group Design 

Keterangan :  
 

   E            :  kelompok eksperimen 
   K             :  kelompok kontrol 
                         : pembelajaran menggunakan model Pembelajaran Berbasis        

Proyek dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 
                           :  pembelajaran konvensional yaitu dengan metode ceramah,   

diskusi, dan presentasi. 
                           :  pretest 
                                :  postest  
 
 
E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan 

pengambilan data. 

1. Tahap persiapan 

  Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pelaksanaan penelitian, yaitu : 

a. mengurus surat izin penelitian ke Jurusan Biologi Universitas Negeri 

Semarang 

b. memilih sampel penelitian yang ditentukan secara nonrandom yaitu kelas VII 

F dan VII H dari populasi 

c. merancang kegiatan pembelajaran menggunakan model Pembelajaran 

Berbasis Proyek (PBL) dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) yang 
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akan diterapkan dan menyusun perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan 

LDS)  

d. membuat instrument penelitian yang terdiri dari soal-soal postes dan pretes 

yang digunakan untuk mengukur hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis 

pada kedua kelas, serta angket tingkat keterlaksanaan model Pembelajaran 

Berbasis Proyek (PBL) dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS). Data 

selengkapnya mengenai instrumen penelitian disajikan pada tebel 3.2 berikut. 

Tabel 2 Bentuk validitas dan reliabilitas instrumen 

No Variabel Instrumen Validasi
Reliabilitas 

1 Tingkat 
Keterlaksanaan 
model Pembelajaran 
Berbasis Proyek 
(PBL) dalam 
pendekatan Jelajah 
Alam Sekitar (JAS) 

Angket 
Keterlaksanaan PBL 
dalam JAS 
 

Validasi Muka (Face Validity) 
dicek oleh guru dan dosen sebagai 
validator 

2 Kemampuan berpikir 
kritis 

Soal tes yang memuat 
indikator kemampuan 
berpikir kritis 

Validasi teoritik (content 
validity), dan validasi empiris 
melalui ujicoba 
Reliabilitas Cronbach Alpha 
Daya Beda 
Taraf Kesukaran 

3 Hasil Belajar Tes kognitif materi 
Pengelolaan 
Lingkungan (pretest 
dan postest) 

Validasi teoritik (content 
validity), dan validasi empiris 
melalui ujicoba 
Reliabilitas Spearman Brown 
(Split Half) 
Daya Beda 
Taraf Kesukaran 
Efektifitas distraktor 

 

e. menyusun uji coba perangkat tes dengan tahap sebagai berikut: 

1) Menentukan materi  

Materi yang sudah diteskan dibatasi pada pokok bahasan Pengelolaan 

Lingkungan 

2) Menentukan tipe soal.  
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a) Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis 

berbentuk soal uraian sebanyak 5 butis soal. 

b) Soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar berbentuk pilihan 

ganda dengan 4 option sebanyak 25 butir soal. 

3) Menentukan komposisi jenjang soal  

a) Soal tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis 

disesuaikan dengan indikator kemampuan berpikir kritis yang meliputi 

indikator kemampuan berpikir kritis menurut Fisher yaitu 

mengidentifikasi, menilai, menginterpretasi, menganalisis, 

mengemukakan pendapat atau berargumen, mengevaluasi, dan 

menyimpulkan atau menginferensi. 

b) Soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar tes kognitif yang 

dijabarkan dalam 5 aspek yaitu aspek pengetahuan, aspek pemahaman, 

aspek penerapan, aspek analisis, dan aspek evaluasi. 

4) Membuat kisi-kisi soal. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi 

spesifikasi soal-soal yang akan dibuat (Rudyatmi 2009). Kegunaan dari 

kisi-kisi ini adalah untuk menjaga agar item soal yang disusun tidak 

menyimpang dari bagan atau materi serta aspek tingkah laku yang 

tercakup dalam item. 

5) Menyusun butir soal. Soal yang digunakan dalam uji coba terdiri dari 40 

soal pilihan ganda dengan 4 option yang seluruhnya mengandung pokok 

bahasan Pengelolaan Lingkungan. 
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f. Melakukan uji coba soal pada kelas VII G serta menghitung validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan distraktor pada perangkat 

test.  

1) validitas 

        Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument (Arikunto 2006). Suatu soal dikatakan 

valid jika soal tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan (Suwarno 

2008). Dalam penelitian ini, adapun rumus yang digunakan untuk mencari 

validitas instrumen tes adalah rumus korelasi  product moment, yaitu 

untuk mengetahui validitas tes pilihan ganda, yaitu (Arikunto 2006):   

 
Keterangan :  

 = koefisien korelasi  

   N = Banyak subjek  

  X = Skor siswa yang menjawab benar tiap butir soal 

 Y = Skor total yang dicapai siswa 

∑XY = Jumlah perkalian skor item dan skor total  

 ∑  = Jumlah kuadrat skor item  

  ∑  = Jumlah kuadrat skor total  

 

        Selanjutnya harga darikoefisien korelasi itu dilakukan dengan 

menkonsultasikan ke table r produck moment. Sebuah soal dinyaakan valid 

apabila harga r hitung > r product moment pada taraf signifikan 5%. 

Perhitungan dilakukan menggunakan bantuan SPSS versi 16. Hasil analisis 

validitas soal uji coba disajikan pada tabel 3 dan tabel 4. 
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 Tabel 3 Hasil analisis validitas butir soal uji coba materi Pengelolaan 
Lingkungan SMP 13 Magelang bentuk soal pilihan ganda* 

 
 
       

*
D
a
t
a se* Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 37 

 
 

Tabel 4 Hasil analisis validitas butir soal uji coba materi Pengelolaan 
Lingkungan SMP 13 Magelang bentuk soal uraian* 

      
*
D
a
t
a
 se 

             *Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 50 
 

2) Reliabilitas 

                   Reliabilitas yaitu ketetapan suatu tes apabila tes tersebut diteskan pada  

subjek yang sama (Arikunto 2006). Sebuah tes dikatakan memiliki 

reliabilitas apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan suatu ketetapan. 

Artinya, jika siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, 

maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam 

kelompoknya (Suwarno 2008). Pada penelitian ini, reliabilitas alat evaluasi 

untuk mengukur hasil belajar yang berbentuk pilihan ganda diukur dengan 

menggunakan rumus K-R 21. 

 

No Kriteria  
validitas soal 

Jumlah Nomor soal 

1 
 

 
2 

Valid 
 
 

Tidak valid 

12
 

 
- 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 
24,27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 40. 
  
1, 2, 15,16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 38, 
39. 

No Kriteria  
validitas soal 

Jumlah Nomor soal 

1 
 

 
2 

Valid 
 
 

Tidak valid 

12
 

 
- 

1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6, 7.
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Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir soal 

M : skor rata-rata 

Vt : varians total 

Kemudian hasil r11 dikonsultasikan dengan  rtabel dengan α = 5%, jika 

r11> rtabel maka instrumen reliabel. Perhitungan dilakukan menggunakan 

bantuan SPSS 16 for Windows. 

Pengukuran reliabilitas alat evaluasi yang berbentuk uraian untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis adalah menggunakan Cronbach Alpha. 

Rumus untuk menghitung koefisien reliabilitas instrument dengan 

menggunakan Cronbach Alpha adalah sebagai berikut: 

 
Keterangan : 

r           : koefisien reliabilitas instrument (cronbach alpha) 

k          : banyaknya butir soal 

     : total varians butir 

        : total varians 

Kemudian hasil r11 dikonsultasikan dengan  rtabel dengan α = 5%, jika 

r11> rtabel maka instrumen reliabel. Perhitungan dilakukan menggunakan 

bantuan SPSS 16 for Windows 
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Hasil analisis reliabilitas soal menunjukkan bahwa soal tes bentuk 

pilihan ganda bersifat reliabel  sebesar 0,862 dan bahwa soal tes bentuk 

uraian bersifat reliabel sebesar 0,923. 

3) tingkat kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu 

soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam 

bentuk indeks (Rudyatmi 2009). Indeks tingkat kesukaran ini pada 

umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 – 

1,00. Makin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil 

hitungan, berarti semakin mudah soal itu. 

Pada prinsipnya, skor rata-rata yang diperoleh peserta didik pada butir 

soal yang bersangkutan dinamakan tingkat kesukaran butir soal itu. Rumus 

ini digunakan untuk soal objektif yaitu pada alat evaluasi yang digunakan 

untuk mengukur hasil belajar . Rumusnya adalah seperti berikut ini : 

 
                  Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal bentuk uraian yaitu alat      

evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikit kritis 

digunakan rumus (Rudyatmi 2009) : 

 
 

 
 

Klasifikasi tingkat kesukaran adalah : 

 0,00-0,30 soal tergolong sukar 



39 

 

        0,31-0,70 soal tergolong sedang 

        0,71-1,00 soal tergolong mudah 

Perhitungan mengenai tingkat kesukaran soal uji coba dilakukan dengan 

bantuan Microsoft Excel 2007. Hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba 

disajikan pada tabel 5 dan 6. 

Tabel 5 Hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba materi Pengelolaan 
Lingkungan SMP 13 Magelang bentuk soal pilihan ganda* 

No     Kriteria tingkat   
kesukaran soal 

Jumlah No Soal   Nilai No Soal   Nilai  No Soal Nilai

1 Sukar 9 11 0,24 22 0,24 33 0,21
  12 0,24 29 0,21 39 0,20
  13 0,25 31 0,18 40 0,26
    
2. Sedang 22 2 0,64 14 0,61 28 0,45
  3 0,55 16 0,67 30 0,52
  5 0,52 17 0,39 32 0,61
  6 0,33 18 0,48 34 0,61
  7 0,61 19 0,42 36 0,58
  8 0,37 20 0,66 37 0,61
  9 0,39 24 0,42  
  10 0,52 26 0,45  
    
3. Mudah 9 1 0,71 21 0,85 27 0,79
  4 0,76 23 0,82 35 0,70
  5 0,52 25 0,73 38 0,88

         *Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 37 

Tabel 6 Hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba materi Pengelolaan 
Lingkungan SMP 13 Magelang bentuk soal uraian * 

No     Kriteria tingkat   
kesukaran soal 

Jumlah No Soal   Nilai No Soal   Nilai  No Soal Nilai

1 Sukar 1 2 0,13   
    
2. Sedang 7 1a 0,68 5b 0,69 6 0,70
  1b 0,70 5c 0,68  
  1c 0,67 5d 0,66  
    
3. Mudah 4 3 0,76 5a 0,72  
  4 0,74 5e 0,75  

        *Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 50 

4) daya pembeda 

                Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara 

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah 

(Rudyatmi, 2009). Fungsi daya pembeda adalah mendeteksi perbedaan 
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individu sekecil-kecilnya di antara para peserta tes, yang sejalan dengan 

fungsi dan tujuan dari tes sendiri (Suwarno, 2009). Untuk mengetahui daya 

pembeda soal pilihan ganda pada alat evaluasi yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar digunakan rumus : 

 
Keterangan :  

DP = Daya pembeda soal 

BA = Jumlah jawaban benar pada kelompok atas 

BB = jumlah jawaban benar pada kelompok bawah 

N             = jumlah siswa yang mengerjakan tes 

 Untuk mengetahui daya pembeda soal uraian  pada alat evaluasi yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis digunakan rumus : 

 
Kriteria daya beda soal adalah:  

D= 0,00-0,20 : jelek  

       D= 0,21-0,40 : cukup  

       D= 0,41-0,70 : baik  

       D= 0,71-1,00 : sangat baik  

Perhitungan mengenai daya pembeda soal uji coba dilakukan dengan bantuan 

Microsoft Excel 2007. Hasil analisis daya pembeda soal uji coba disajikan 

pada tabel 7 dan tabel 8 berikut. 
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Tabel 7 Hasil analisis daya pembeda soal uji coba materi Pengelolaan 
Lingkungan SMP 13 Magelang bentuk soal pilihan ganda* 

 
N
o 

Kriteria  Jumlah Nomor soal

1 
 

2 
 

3 
 
4 

Jelek 
 

Cukup 
 

Baik 
 

Sangat 
baik 

15
 

18 
 

8 
 
- 

1, 2, 4, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 34, 
35, 39 
2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 29, 31, 32, 33, 36, 
37, 38, 40 
3, 8, 9, 10, 17, 26, 29, 30 
 
- 

       *Data selengkapnya disajikan dalam lampiran 37 
 

Tabel 8 Hasil analisis daya pembeda soal uji coba materi Pengelolaan 
Lingkungan SMP 13 Magelang bentuk soal uraian * 

 
N
o 

Kriteria  Jumlah Nomor soal 

1 
2 
3 
4 

Jelek 
Cukup 
Baik 

Sangat baik 

-
6 

          6 
- 

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

       *Data selengkapnya disajikan dalam lampiran 50 
 

Rekap hasil uji coba soal bentuk pilihan ganda dan uraian dapat dilihat 

pada tabel 9 dan tabel 10 berikut ini. 

Tabel 9  Rekap hasil uji coba soal materi Pengelolaan Lingkungan SMP 13   
Magelang pada soal pilihan ganda 

Butir 
Asli 

Butir 
Baru 

Validitas Reliabilitas Tingkat 
Kesukaran 

Daya Pembeda

  Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 
3 1 0,52 Valid 0,71 Reliabel 0,55 Sedang 0,48 Baik 
4 2 0,49 Valid 0,72 Reliabel 0,76 Mudah 0,40 Baik 
5 3 0,50 Valid 0,72 Reliabel 0,52 Sedang 0,30 Cukup
6 4 0,50 Valid 0,74 Reliabel 0,33 Sedang  0,25 Baik 
7 5 0,49 Valid 0,72 Reliabel 0,61 Sedang  0,24 Baik  
8 6 0,56 Valid 0,71 Reliabel 0,27 Sedang  0,27 Cukup 
9 7 0,54 Valid 0,71 Reliabel 0,39 Sedang  0,42 Baik  
10 8 0,69 Valid 0,71 Reliabel 0,52 Sedang  0,54 Baik  
11 9 0,52 Valid 0,72 Reliabel 0,24 Sukar 0,46 Baik 
12 10 0,37 Valid 0,72 Reliabel 0,24 Sukar 0,54 Baik 
13 11 0,43 Valid 0,72 Reliabel 0,25 Sukar 0,54 Baik 
14 12 0,37 Valid 0,72 Reliabel 0,61 Sedang  0,46 Baik 
24 13 0,45 Valid 0,72 Reliabel 0,42 Sedang  0,24 Cukup
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Tabel 10 Rekap hasil uji coba soal materi Pengelolaan Lingkungan SMP 13 
Magelang bentuk uraian. 

Butir 
Asli 

Butir 
Baru 

Validitas Reliabilitas Tingkat 
Kesukaran 

Daya pembeda

Nilai  Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 
1a 1a 0,50 Valid 0,74 Reliabel 0,68 sedang 0,42 Baik

1b 1b 0,66 Valid 0,73 Reliabel 0,7 sedang 0,45 Baik

1c 1c 0,59 Valid 0,73 Reliabel 0,67 Sedang  0,45 Baik

2 2 0,66 Valid 0,75 Reliabel 0,13 Sukar 0,27 Cukup

3 3 0,42 Valid 0,75 Reliabel 0,76 Mudah 0,27 Cukup

4 4 0,77 Valid 0,74 Reliabel 0,64 Mudah 0,40 Cukup

5a 5a 0,66 Valid 0,75 Reliabel 0,72 Mudah 0,42 Baik

5b 5b 0,66 Valid 0,74 Reliabel 0,69 Sedang 0,50 Baik

5c 5c 0,70 Valid 0,75 Reliabel 0,68 Sedang 0,35 Cukup

5d 5d 0,74 Valid 0,73 Reliabel 0,66 Sedang 0,50 Baik

5e 5e 0,39 Valid 0,75 Reliabel 0,75 Sukar 0,27 Cukup

6 6 0,45 Valid 0,74 Reliabel 0,70 sedang 0,36 Cukup

 

5) penyebaran distraktor    

Penyebaran pilihan jawaban dijadikan dasar dalam penelaahan soal. 

Hal ini diwujudkan untuk mengetahui berfungsi tidaknya jawaban yang 

tersedia. Suatu pilihan jawaban (pengecoh) dapat dikatakan berfungsi apabila 

pengecoh: 

17 14 0,54 Valid 0,71 Reliabel 0,39 Sedang  0,40 Cukup
19 15 0,48 Valid 0,72 Reliabel 0,61 Sedang  0,40 Baik 
28 16 0,35 Valid 0,73 Reliabel 0,21 Sukar 0,42 Baik 
29 17 0,46 Valid 0,72 Reliabel 0,21 Sukar 0,54 Baik 
23 18 0,24 Valid 0,72 Reliabel 0,82 Mudah  0,60 Baik 
20 19 0,35 Valid 0,72 Reliabel 0,76 Sedang  0,22 Cukup
27 20 0,54 Valid 0,72 Reliabel 0,79 Mudah  0,41 Baik 
30 21 0,54 Valid 0,71 Reliabel 0,52 Sedang  0,48 Baik 
31 22 0,44 Valid 0,72 Reliabel 0,18 Sukar 0,45 Baik 
37 23 0,39 Valid 0,72 Reliabel 0,61 Sedang 0,24 Cukup
33 24 0,43 Valid 0,72 Reliabel 0,21 Sukar 0,36 Cukup
36 25 0,57 Valid 0,71 Reliabel 0,19 Sukar 0,06 Jelek 
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a) paling tidak dipilih oleh 5% peserta tes/siswa 

b) lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang belum paham materi 

Perhitungan mengenai penyebaran distraktor dilakukan dengan bantuan 

program Anates. Hasil analisis penyebaran distraktor soal pilihan ganda dapat 

dilihat pada lampiran 39 

 

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

        Penelitian dilakukan di SMP 13 Magelang pada tanggal 24 Mei 2011 sampai 

tanggal 5 Juni di kelas VII H sebagai kelas eksperimen dan kelas VII F sebagai 

kelas kontrol. Tahap pelaksanaan penelitian sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah 

disusun. Pada masing-masing kelompok kelas, penelitian dilakukan sebanyak 5 

kali pertemuan dengan alokasi waktu masing-masing 2x40 menit. Pelaksanaan 

penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai sebagai berikut : 

a. Melakukan pretes untuk melihat kemampuan awal siswa 

b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun 

c. Melakukan postes untuk  mengevaluasi hasil belajar dan kemampuan berpikir 

kritis 

d. Menilai tingkat keterlaksanaan model Pembelajaran Berbasis Proyek (PBL) 

dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS). 
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3. Analisis data 

         Pada tahap ini, dilakukan analisis data dengan menggunakan metode 

statistik. Analisis data digunakan untuk mengetahui pengaruh model 

Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar, dan untuk mengetahui hubungan 

antara kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa. 

 

F. Data dan Cara Pengambilan Data 

Di dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data dibutuhkan untuk 

membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan data yang 

digunakan dan untuk memperoleh jawaban penelitian maka digunakan instrument 

penelitian. Instrument penelitian diartikan sebagai alat yang mampu menampung 

sejumlah data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis 

penelitian. 

 Teknik pengumpulan data sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian, 

karena dengan menggunakan atau pemilihan metode pengumpulan data yang tepat 

peneliti memperoleh data yang relevan, akurat dan reliabel. Dalam penelitian in,  

sumber data berasal dari siswa dan merupakan jenis data kuantitatif. Data dan cara 

pengambilan data dalam penelitian ini adalah :  

1. Data utama 

  Data utama pada penelitian ini meliputi : 

a. tingkat keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar 
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b. kemampuan berpikir kritis pada materi Pengelolaan Lingkungan 

c. hasil belajar pada materi Pengelolaan Lingkungan.  

2. Cara pengambilan data 

a. data tingkat keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar diambil menggunakan angket tingkat 

keterlaksanaan yang diisi oleh 32 siswa pada kelas eksperimen. 

b. data mengenai kemampuan berpikir kritis diperoleh dari skor postest pada 

soal-soal yang memuat indikator kemampuan berpikir kritis. Untuk 

mengetahui peningkatan pretes dan postes digunakan indeks gain. 

c. data mengenai hasil belajar diperoleh dari skor postes pada soal evaluasi  

materi Pengelolaan lingkungan. Untuk mengetahui peningkatan pretes dan 

postes digunakan indeks gain. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Analisis Tingkat Keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

Dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

          Dalam penelitian ini tingkat keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis 

Proyek Dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar diukur menggunakan angket. 

Angket tingkat keterlaksanaan terdiri dari 16 pertanyaan yang mempunyai 2 

kategori jawaban yaitu jawaban ya (skor 1) dan tidak (skor 0). Rentangan skor 

yang diperoleh yaitu 0-16 dengan skor minimal 0 dan skor maksimal 16. Maka 

untuk menentukan skor dengan 4 kriteria yaitu rentang skor dibagi dengan jumlah 
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kriteria yang diinginkan. Rentangan skor yang merupakan jenis data interval 

kemudian dikonversikan menjadi jenis data ordinal dengan kriteria sangat baik, 

baik, sedang, dan  tidak baik. Kriteria tingkat keterlaksanaan dapat dilihat pada 

tabel 11 berikut. 

 

Tabel 11 Kriteria Tingkat Keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek 
dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

 
No Skor Persentase Kriteria

1 13-16 76% - 100% 4 : sangat baik

2 9-12 51% - 75% 3 : baik

3 5-8 26% - 50% 2 : sedang

4 0-4 0% - 25% 1 : tidak baik

 

2. Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

         Kemampuan berpikir kritis siswa diukur dari skor tes kemampuan berpikir 

kritis yang memuat indikator berpikir kritis. Pada penelitian ini, soal-soal 

kemampuan berpikir kritis yaitu soal-soal yang memuat kemampuan 

mengidentifikasi, menilai, menginterpretasi, menganalisis, mengemukakan 

pendapat atau berargumen, mengevaluasi, dan menyimpulkan, yang terdiri dari 6 

buah soal uraian.  

         Definisi operasional dari kemampuan berpikir kritis siswa adalah skor tes 

kemampuan berpikir kritis siswa. Skor tes kemampuan berpikir kritis diambil dari 

skor postes. Untuk mengetahui peningkatan skor kemampuan berpikir kritis dari 

pretes ke postes digunakan indeks gain dengan rumus sebagai berikut : 



47 

 

 
 

  Untuk mengintepretasi nilai gain yang diperoleh menggunakan kriteria 

sebagai berikut : 

0,02 – 0,29     : rendah 

0,30 – 0,69     : sedang 

0,70 – 1,00     : tinggi 

 

3. Analisis Data Hasil Belajar 

    Hasil  belajar  siswa diukur dari aspek kognitif yaitu skor tes hasil belajar. 

Pada penelitian ini tes yang digunakan yaitu 25 tes obyektif. Definisi operasional 

hasil belajar pada penelitian ini adalah skor tes hasil belajar siswa. Skor tes hasil 

belajar  diambil dari skor postes. Untuk mengetahui peningkatan skor kemampuan 

berpikir kritis dari pretes ke postes digunakan indeks gain dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

 
 

Untuk mengintepretasi nilai gain yang diperoleh menggunakan kriteria 

sebagai berikut : 

0,02 – 0,29     : rendah 

0,30 – 0,69     : sedang 

0,70 – 1,00     : tinggi 

         Untuk mengetahui apakah ada perbedaan  yang signifikan antara rata-rata 

kemampuan berpikir kritis dan  hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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menggunakan analisis multivariat. Hipotesis yang diajukan pada analisis 

multivariat ini adalah : 

     :  rata-rata kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar secara bersama-

sama  tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada kelompok 

kelas 

 :  rata-rata kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar secara bersama-

sama  menunjukkan perbedaan yang signifikan pada kelompok kelas. 

 

4. Uji Normalitas 

         Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Data yang diuji normalitasnya adalah data kemampuan berpikir 

kritis dan hasil  belajar  masing-masing  pada kelas  eksperimen  dan kelas 

kontrol.  

Langkah-langkah uji normalitas sebagai berikut : 

a. Menentukan hipotesis 

            Ho : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

            Ha : sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

b. Menentukan  α 

c. Menentukan kriteria penerimaan hipotesis 

            Ho diterima jika : < , dengan k = banyak kelompok 

d. Menentukan  

= ∑  

      Dengan    = hasil penelitian 
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            = hasil yang diharapkan 

            = chi kuadrat 

e. Membandingkan harga  dengan harga . Harga  

diperoleh dari tabel chi kuadrat dengan dk = k-3 dan α =5% 

f. Kriteria hipotesis diterima apabila  >  

g. Menentukan simpulan 

        Pada penelitian ini, data yang diuji normalitasnya disesuaikan dengan 

pengujian hipotesis yang dilakukan. Data yang diuji normalitasnya adalah sebagai 

berikut : 

a. kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar  kelas eksperimen 

      Hipotesis yang diuji adalah : 

      :  data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

       Hasil analisis uji normalitas menggunakan SPSS versi 16 untuk uji normalitas 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar di kelas eksperimen dapat dilihat pada 

tabel 12 berikut. 

 

Tabel 12 Hasil uji normalitas kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas 
eksperimen 

 

       

 

 

 

 

Tests of Normality 
 

nama variabel 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.
skor      hasil belajar .135 32 .146 .952 32 .162

     kemampuan berpikir kritis .122 32 .200* .953 32 .180
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       Dari hasil di atas terlihat bahwa skor untuk hasil belajar memiliki P-value 

sebesar 0,146 untuk uji normalitas Lilliefors ( Kolmogorov-Smirnov) dan P-value 

sebesar 0,162 untuk uji normalitas Shapiro-Wilk. Kedua P-value lebih besar dari α 

= 0,05 sehingga diterima dan  ditolak yang berarti data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Demikian pula untuk skor kemampuan berpikir kritis 

memiliki P-value sebesar 0,200 untuk uji normalitas Lilliefors ( Kolmogorov-

Smirnov) dan P-value sebesar 0,180 untuk uji normalitas Shapiro-Wilk. Kedua P-

value lebih besar dari α = 0,05 sehingga diterima dan  ditolak yang berarti 

data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

       Menurut Nugroho (2005), data dikatakan normal apabila bentuk kurva 

memiliki kemiringan yang cenderung imbang, baik pada sisi kiri maupun sisi 

kanan, dan kurva berbentuk menyerupai lonceng yang hampir sempurna. Output 

SPSS untuk kurva normal mengenai kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar 

adalah : 

 
 

Gambar 2 Kurva normal skor kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen 
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Gambar 3 Kurva normal skor hasil belajar kelas eksperimen 

       Dari kurva di atas dapat dilihat bahwa kurva variabel kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar tidak condong ke kiri maupun ke kanan, namun cenderung 

ke tengah dan berbentuk seperti lonceng. Jadi data kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar memiliki kecenderungan terdistribusi secara normal.  

 

b. kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas kontrol 

Hipotesis yang diuji adalah : 

 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

    Hasil output uji normalitas menggunakan SPSS versi 16 dapat dilihat pada tabel 

13 berikut. 
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Tabel 13 Hasil uji normalitas kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas 
kontrol 

 
Tests of Normality 

 
Variabel 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 
skor  kemampuan berpikir kritis .103 62 .096 .980 30 .415

hasil belajar .088 62 .200* .984 30 .616
 

       Dari hasil di atas terlihat bahwa untuk skor kemampuan berpikir kritis memiliki 

P-value sebesar 0,096 untuk uji normalitas Lilliefors ( Kolmogorov-Smirnov) dan P-

value sebesar 0415 untuk uji normalitas Shapiro-Wilk. Kedua P-value lebih besar dari 

α = 0,05 sehingga diterima dan  ditolak yang berarti data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Selain itu, terlihat bahwa skor untuk hasil belajar memiliki 

P-value sebesar 0,200 untuk uji normalitas Lilliefors ( Kolmogorov-Smirnov) dan P-

value sebesar 0,616 untuk uji normalitas Shapiro-Wilk. Kedua P-value lebih besar 

dari α = 0,05 sehingga diterima dan  ditolak yang berarti data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.  

Output SPSS untuk kurva normal mengenai kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar adalah : 

 

Gambar 4 Kurva normal skor kemampuan berpikir kritis kelas kontrol 
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Gambar 5 Kurva normal skor hasil belajar kelas kontrol 

         Dari kurva di atas dapat dilihat bahwa kurva variabel kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar tidak condong ke kiri maupun ke kanan, namun cenderung 

ke tengah dan berbentuk seperti lonceng. Jadi data kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar memiliki kecenderungan terdistribusi secara normal.  

5. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang homogen atau tidak. Langkah-langkah dalam melakukan 

uji homogenitas adalah : 

a. Menentukan hipotesis 

   Ho ;  =  (varians homogen) 

   Ha :  ≠  (varians tidak homogen) 

b.Menentukan  α 

c. Menentukan kriteria penerimaan Ho 

   Ho diterima jika :  <  

d. Menghitung F 
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   F =  

    Hasil analisis uji homogenitas menggunakan SPSS versi 16 adalah sebagai 

berikut : 

1) kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar  kelas eksperimen 

       Uji homogenitas data kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas 

eksperimen digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini.  Langkah yang 

dilakukan adalah : 

a) Uji Homogenitas Varian 

        Hipotesis yang diuji adalah : 

    : variansi pada tiap kelompok sama (homogen) 

   : variansi pada tiap kelompok tidak sama (homogen) 

 Uji homogenitas varian menggunakan SPSS versi 16 dilihat dari hasil uji 

Levene, seperti tampak pada tabel 14 berikut ini. 

Tabel 14 Hasil uji homogenitas kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar  kelas  
eksperimen 

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 
Rata2 Hasil Belajar Kls 
Eksperimen 1.471 5 26 .233 

Rata2 K.B.Kritis Kls 
Eksperimen 1.185 5 26 .343 

 
     Hasil uji Levene menunjukkan bahwa untuk kemampuan berpikir kritis,  harga 

F=1185 dengan signifikansi 0,343 dan untukhasil belajar harga F=1,471 dengan 

signifikansi 0,233. Kedua P-value lebih besar dari α = 0,05 sehingga diterima 

dan  ditolak yang berarti data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Artinya, baik rata-rata kemampuan berpikir kritis maupun rata-rata hasil belajar 

memiliki varian yang homogen. 

 

b) Uji Homogenitas Matriks Varian/Covarian 

        Uji homogenitas matriks varian/covarian dilihat dari hasil uji Box. Apabila 

harga Box’s M signifikan maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa matriks 

varian/covarian dari variabel dependen sama ditolak. Hasil uji Box’s M dengan 

SPSS tampak pada tabel 15 berikut ini. 

Tabel 15 Hasil uji homogenitas matriks kovarian kemampuan berpikir kritis dan 
hasil belajar  kelas eksperimen 

 

Box's M 10.547

F .684

df1 12

df2 754.771

Sig. .768
 
       Ternyata harga Box’s M=10,547 dengan signifikansi 0,786. Dengan taraf 

signifikansi penelitian 0,05, maka harga Box’s M yang diperoleh tidak signifikan 

karena signifikansi yang diperoleh 0,706 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

hipotesis nol diterima. Berarti matriks varian/covarian dari kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar sama. 

 

2)     kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas kontrol 

         Uji homogenitas data kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas 

kontrol digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini.  Hipotesis yang 

diuji adalah : 
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    : variansi pada tiap kelompok sama (homogen) 

  : variansi pada tiap kelompok tidak sama (homogen 

      Hasil output uji homogenitas menggunakan SPSS versi 16 dapat dilihat pada 

tabel 16 sebagai berikut. 

Tabel 16  Hasil uji homogenitas kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas 
kontrol 

      

         Dengan taraf signifikansi penelitian 0,05, maka harga signifikansi yang 

diperoleh tidak signifikan karena signifikansi yang diperoleh secara keseluruhan 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis nol diterima. Berarti varian dari 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar sama. 

 

3)     kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

        Uji homogenitas data kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas 

eksperimen dan kontrol digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar secara simultan. Langkah yang 

dilakukan adalah : 

 

a) Uji Homogenitas Varian 

Test of Homogeneity of Variance 
  Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 
skor hasil belajar dan 
kemampuan berpikir kritis 

Based on Mean 2.017 1 62 .161
Based on Median 2.210 1 62 .142
Based on Median and with 
adjusted df 2.210 1 60.212 .142

Based on trimmed mean 1.966 1 62 .166
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        Hipotesis yang diuji adalah : 

    : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

     : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

Uji homogenitas varian menggunakan SPSS versi 16 dilihat dari hasil uji 

Levene, seperti tampak pada tabel 17 berikut. 

Tabel 17 Hasil uji homogenitas kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas 
eksperimen dan kelas kontrol 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
 F df1 df2 Sig. 

skor hasil belajar .139 1 60 .710 
skor kemampuan berpikir kritis 1.468 1 60 .230 

 
    Hasil uji Levene pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk kemampuan 

berpikir kritis,  harga F=1,468 dengan signifikansi 0,230 dan untuk hasil belajar 

harga F=0,139 dengan signifikansi 0,710. Kedua P-value lebih besar dari α = 0,05 

sehingga diterima dan  ditolak yang berarti data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Artinya, baik rata-rata kemampuan berpikir kritis maupun 

rata-rata hasil belajar memiliki varian yang homogen. 

 

b) Uji Homogenitas Matriks Varian/Covarian 

        Uji homogenitas matriks varian/covarian dilihat dari hasil uji Box. Apabila 

harga Box’s M signifikan maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa matriks 

varian/covarian dari variabel dependen sama ditolak. Hasil uji Box’s M dengan 

SPSS tampak pada tabel 18 berikut. 
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Tabel 18 Hasil uji homogenitas matriks kovarian kemampuan berpikir kritis dan 
hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Box's M .856

F .275

df1 3

df2 7.531E5

Sig. .843
 

Berdasarkan tabel di atas ternyata harga Box’s M=0,856 dengan signifikansi 

0,843. Dengan taraf signifikansi penelitian 0,05, maka harga Box’s M yang 

diperoleh tidak signifikan karena signifikansi yang diperoleh 0,843 lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian hipotesis nol diterima. Berarti matriks varian/covarian 

dari kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar sama. 

 

6. Uji Hipotesis 

a. Tingkat keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar berpengaruh  secara signifikan 

terhadap skor tes kemampuan berpikir kritis dan skor tes hasil belajar 

pada materi Pengelolaan Lingkungan. 

         Data yang didapat berupa data dari variabel bebas mengenai tingkat 

keterlaksanaan model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar yang merupakan jenis data ordinal, dan data dari variabel terikat 

mengenai kemampuan berpikir kritis serta hasil belajar siswa yang merupakan 

jenis data rasio . Jenis data ordinal termasuk dalam data matriks dan jenis data 

rasio termasuk dalam data non matriks. 

        Dalam penelitian ini data variabel bebas merupakan data non matriks, jumlah 

variabel terikat lebih dari satu dan merupakan data matriks, oleh karena itu untuk 

menguji pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat pada jenis data 
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tersebut digunakan analisis data Multiple Analysis of Variance (Sharma 1996).  

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah: 

 : tingkat keterlaksanaan PBL berpengaruh signifikan terhadap skor tes dan 

skor kreativitas siswa 

   : tingkat keterlaksanaan PBL tidak berpengaruh signifikan terhadap skor 

tes dan skor kreativitas siswa 

        Manova bisa dikategorikan sebagai alat analisis multivariat. Variat disini 

adalah kombinasi linier dari variabel-variabel dependen. Penghitungan dilakukan 

menggunakan SPSS versi 16. 

 

b.  Skor tes kemampuan berpikir kritis berkorelasi secara signifikan dengan 

skor tes hasil belajar 

       Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar adalah : 

1) Uji regresi linear sederhana 

         Regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui linearitas hubungan 

antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan 

umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut (Sugiono 2002) : 

Y = a + Bx 

Keterangan : 

Y : subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a : harga Y bila X=0 (harga konstan) 

b : angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan  

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 

independen 

X : subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 



60 

 

2) Uji Korelasi 

   Pada kedua hipotesis tersebut, jenis data yang didapat dari variabel bebas 

maupun variabel terikat merupakan jenis data rasio. Teknik yang digunakan 

untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel bila kedua 

variabel berbentuk rasio adalah teknik korelasi product moment (Ary 2004).  

      Hipotesis yang diuji pada uji korelasi ini adalah : 

   : tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis 

dan hasil belajar 

   : terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar  

 Rumus korelasi product moment yaitu (Sugiono 2002) : 

 
 

Keterangan : 

       : korelasi antara variabel x dengan y 

x          : (  –  ) 

y          : (  –  ) 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan berpedoman pada kriteria sebagai berikut (Sugiono 2002). 

Tabel 19  Kriteria intepretasi koefisien korelasi 
Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,000 Sangat 
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       Kemudian hasil rxy dikonsultasikan dengan  rtabel dengan α = 5%, jika rxy> rtabel    

maka ada hubungan yang signifikan antara variabel terikat dan variabel 

bebas. Perhitungan dilakukan dengan bantuan SPSS versi 16. 

3)  Penentuan Koefisien Determinasi 

Untuk mencari seberapa besar kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar saling mempengaruhi menggunakan koefisisen determinasi. Koefisien 

determinasi adalah koefisien yang menyatakan berapa persen pengaruh suatu 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan adalah 

(Sugiono 2002) : 

KD :  x 100% 

   Keterangan : 

   KD     : Koefisien Determinasi 

       : indeks determinasi yang diperoleh dari harga kuadrat  koefisian  

determinasi  

          Perhitungan dilakukan dengan bantuan SPSS versi 16. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Deskriptif  

a. Tingkat Keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Dalam 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

Pelaksanaan model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar perlu diukur tingkat keterlaksanaannya. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengetahui apakah pembelajaran berjalan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Selain itu, tingkat keterlaksanaan perlu 

diukur untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kemampuan 

berpikir kritis dan hasil belajar pada pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

        Secara keseluruhan, tingkat keterlaksanaan model Pembelajaran Berbasis 

Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar di kelas eksperimen (VII H) dapat 

dilihat pada gambar 6 berikut. 
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Gambar 6 Grafik Persentase Tingkat Keterlaksanaan model Pembelajaran       

Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar 
 
          Angket tingkat keterlaksanaan terdiri dari 16 pertanyaan yang disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Berdasarkan grafik di atas 

diketahui bahwa sebesar 71,87% tingkat keterlaksanaan responden responden 

berada pada kategori sangat baik karena berpartisipasi dalam 13-16 kegiatan 

pembelajaran. Sebesar 28,13% lainnya berada pada kategori baik karena 

berpartisipasi dalam 9-12 kegiatan pembelajaran.  

         Data selengkapnya mengenai tingkat keterlaksanaan pada model 

Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar dapat 

dilihat pada lampiran 57. Proses pembelajaran terekam dalam sebuah jurnal harian 

yang dibuat untuk menjaga agar pembelajaran berlangsung sesuai dengan rencana 

yang telah disusun. Jurnal harian pembelajaran di kelas eksperimen dapat dilihat 

pada lampiran 65. 

 

 

N = 32 

Baik 
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b. Kemampuan Berpikir Kritis  

Skor tes kemampuan berpikir kritis diambil dari postes. Nilai pretes 

digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum menikuti 

pembelajaran. Skor maksimal untuk kemampuan berpikir kritis adalah 30. 

Kemampuan berpikir kritis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menunjukkan adanya perbedaan besaran. Penyajian secara lengkap perbedaan 

kemampuan berpikir kritis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat 

pada tabel 20 berikut. 

Tabel 20 Perbandingan skor tes kemampuan berpikir kritis siswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol 

 
No. Komponen Pre test Post test Nilai gain 

Kontrol 
(K) 

Eksperimen 
(E) 

Kontrol 
(K) 

Eksperimen 
(E) 

Kontrol 
(K) 

Eksperimen 
(E) 

1 Rata-rata 20,26 21,66 21,9 24,03 0,13 0,35 

2 Skor tertinggi 26 25 28 30 - - 

3 Skor terendah 15 15   18 20 - - 

  

      Dari tabel terlihat bahwa skor rata-rata kemampuan berpikir kritis kelas 

eksperimen mengalami peningkatan dari pretes ke postes yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan skor rata-rata kemampuan berpikir kritis pada kelas kontrol. 

Data mengenai perbedaan skor rata-rata kemampuan berpikir kritis antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat  dilihat pada gambar 7 berikut. 
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Gambar 7 Grafik perbandingan skor tes kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

        Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa rata-rata skor pretes kemampuan 

berpikir kritis kelas eksperimen menunjukkan hasil yang lebih baik yaitu sebesar 

21,66 sedangkan kelas kontrol sebesar 20,26. Setelah diberi perlakuan, 

kemampuan berpikir kritis siswa di kelas eksperimen menunjukkan hasil yang 

lebih baik yaitu sebesar 24,03 sedangkan di kelas kontrol sebesar 21,90. 

       Untuk mengetahui besar peningkatan kemampuan berpikir kritis digunakan 

uji gain. Berdasarkan uji gain dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir 

kritis siswa di kelas eksperimen lebih meningkat dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Peningkatan hasil belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dilihat pada gambar 8 berikut. 



66 

 

  
Gambar 8 Grafik perbandingan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

 Dari gambar di atas, rata-rata indeks gain di kelas eksperimen sebesar 0,35 

dan berada pada kategori sedang sedangkan di kelas kontrol sebesar 0,13 dan 

berada pada kategori rendah. Hal tersebut berarti peningkatan kemampuan 

berpikir kritis di kelas eksperimen lebih besar daripada di kelas kontrol.  

 

c. Hasil Belajar Siswa         

        Hasil belajar siswa diukur dari skor tes hasil belajar yang terdiri dari 25 buah 

soal berbentuk pilihan ganda. Hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menunjukkan adanya perbedaan besaran. Penyajian secara lengkap 

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat 

pada tabel 21 
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Tabel 21  Perbandingan skor tes hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 
kontrol 

 
No. Komponen Pre test Post test Nilai Gain 

Kontrol 
(K) 

Eksperimen 
(E) 

Kontrol 
(K) 

Eksperimen 
(E) 

Kontrol 
(K) 

Eksperimen 
(E) 

1 Rata-rata 16 16,5 20,8 22,87 0,53 0,74 
2 Skor tertinggi 22 20 25 25 - - 

3 Skor terendah 14 14   18 20 - - 

 

      Dari tabel 4.2 terlihat bahwa skor rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan skor rata-rata 

kemampuan berpikir kritis kelas kontrol. Data mengenai perbedaan skor rata-rata 

hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat  dilihat pada gambar 

9 berikut. 

 
Gambar 9 Grafik perbandingan skor tes hasil belajar siswa 

        Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa rata-rata skor pretes hasil belajar 

kelas eksperimen menunjukkan hasil yang lebih baik yaitu sebesar 16,5 

sedangkan kelas kontrol sebesar 16. Setelah diberi perlakuan, hasl belajar siswa di 

kelas eksperimen lebih meningkat dibandingkan dengan hasil belajar kelas 
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kontrol. Peningkatan hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada gambar 10 berikut. 

 
Gambar 10 Grafik perbandingan peningkatan hasil belajar siswa 

Dari gambar di atas diketahui bahwa rata-rata indeks gain di kelas 

eksperimen sebesar 0,74 dan berada pada kategori tinggi sedangkan di kelas 

kontrol sebesar 0,53 dan berada pada kategori sedang. Hal tersebut berarti 

peningkatan kemampuan berpikir kritis di kelas eksperimen lebih besar daripada 

di kelas kontrol.  

Untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan berpikir kritis dan rata-

rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan menggunakan analisis multivariat. Hasil output 

SPSS versi 16 untuk uji perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol secara multivariate digambarkan 

pada tabel berikut. 
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Tabel 22 Hasil uji manova kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas 
eksperimen dan kelas kontrol 

Multivariate Testsb 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .996 6.8913a 2.000 59.000 .000

Wilks' Lambda .004 6.8913a 2.000 59.000 .000

Hotelling's Trace 233.585 6.8913a 2.000 59.000 .000

Roy's Largest Root 233.585 6.8913a 2.000 59.000 .000

Group Pillai's Trace .163 5.740a 2.000 59.000 .005

Wilks' Lambda .837 5.740a 2.000 59.000 .005

Hotelling's Trace .195 5.740a 2.000 59.000 .005

Roy's Largest Root .195 5.740a 2.000 59.000 .005

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa harga F untuk Pillae Trace, Wilk 

Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root.x memiliki signifikansi yang lebih 

kecil dari 0,05. Artinya, harga F untuk Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling 

Trace, Roy’s Largest Root semuanya signifikan. Jadi, kesimpulannya adalah 

terdapat berbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar yang 

signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

2. Hasil Uji Hipotesis 

a. Tingkat keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar berpengaruh  secara signifikan terhadap 

skor tes kemampuan berpikir kritis dan skor tes hasil belajar pada materi 

Pengelolaan Lingkungan. 

Pada uji hipotesis ini, data yang digunakan dalam analisis meliputi data 

tingkat keterlaksanaan, skor rata-rata kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen, 

dan skor rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen. Teknik analisis data yang 
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digunakan unuk mengetahui pengaruh tingkat keterlaksanaan Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar terhadap 

skor tes kemampuan berpikir kritis dan skor tes hasil belajar pada materi 

Pengelolaan Lingkungan adalah Multvariat Analysis of Variance (MANOVA).  

Hasil analisis data manova menggunakan SPSS versi 16 dapat dilihat pada 

tabel 23 berikut. 

Tabel 23 Hasil uji manova pengaruh model PBL dalam JAS terhadap kemampuan 
berpikir kritis dan hasil belajar 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa harga F untuk Pillae Trace, Wilk 

Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root.x memiliki signifikansi yang lebih 

kecil dari 0,05. Artinya, harga F untuk Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling 

Trace, Roy’s Largest Root semuanya signifikan. Jadi, kesimpulannya adalah 

tingkat keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan 

Jelajah Alam Sekitar berpengaruh signifikan terhadap skor tes kemampuan 

berpikir kritis dan skor tes hasil belajar secara multivariat.  

Efek ukuran pengaruh dari variabel  independen terhadap variabel 

dependen dapat dilihat pada tabel intercept dengan melihat kolom Partial Eta 

Multivariate Testsb  

Effect Value F 
Hypothesis 

df Error df Sig. 

Partial Eta
Squared 

Intercept Pillai's Trace .996 3.545E3a 2.000 29.000 .000 .996

Wilks' Lambda .004 3.545E3a 2.000 29.000 .000 .996
Hotelling's Trace 244.451 3.545E3a 2.000 29.000 .000 .996
Roy's Largest Root 244.451 3.545E3a 2.000 29.000 .000 .996

Keterlaks
anaan 

Pillai's Trace .248 4.771a 2.000 29.000 .016 .248

Wilks' Lambda .752 4.771a 2.000 29.000 .016 .248
Hotelling's Trace .329 4.771a 2.000 29.000 .016 .248
Roy's Largest Root .329 4.771a 2.000 29.000 .016 .248
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Squared yang menunjukkan nilai 0,996. Analisis secara simultan menunjukkan 

bahwa tingkat keterlaksanaan PBL berpengaruh signifikan terhadap skor tes hasil 

belajar dan skor kreativitas dengan efek pengaruh terhadap keduanya yaitu 99,6%. 

Untuk mengetahui pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar terhadap skor tes kemampuan berpikir kritis dan 

skor tes hasil belajar secara univariat menggunakan tests of between-subjects 

effect. Hasil analisis data manova menggunakan SPSS versi 16 dapat dilihat pada 

tabel 24 berikut. 

Tabel 24  tests of between-subjects effect pengaruh model PBL dalam JAS 
terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar 

 

Tests of between-subjects effects yang tercantum pada hasil di atas 

menunjukkan bahwa hubungan antara model Pembelajaran Berbasis Proyek 

dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar dengan hasil belajar memberikan harga F 

sebesar 4,175 dengan signifikansi 0,050 yang signifikan pada taraf signifikansi 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara univariat model Pembelajaran Berbasis 

Tests of Between-Subjects Effects  

Source Dependent Variable 

Type III 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared
Corrected 
Model 

hasil belajar  7.986a 1 7.986 4.175 .050 .122
kemampuan berpikir kritis 25.626b 1 25.626 6.781 .014 .184

Intercept hasil belajar kelas  9286.330 1 9286.330 4.854E3 .000 .994
kemampuan berpikir kritis 12454.844 1 12454.84

4 3.296E3 .000 .991

Keterlaks
anaan 

hasil belajar  7.986 1 7.986 4.175 .050 .122
kemampuan berpikir kritis 25.626 1 25.626 6.781 .014 .184

Error hasil belajar  57.389 30 1.913   
kemampuan berpikir kritis 113.374 30 3.779   

Total hasil belajar kelas  11846.500 32   
kemampuan berpikir kritis 16159.500 32   

Corrected 
Total 

hasil belajar 65.375 31   
kemampuan berpikir kritis 139.000 31   
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Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar berpengaruh terhadap hasil 

belajar. Di lain pihak, hubungan antara model Pembelajaran Berbasis Proyek 

dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar dengan kemampuan berpikir kritis 

memberikan harga F sebesar 6,781 dengan signifikansi 0,014 yang signifikan 

pada taraf signifikansi 0,05. Artinya, secara univariat model Pembelajaran 

Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis. Kolom Partial Eta Squared juga mampu menjelaskan 

varian di dalam kemampuan berpikir kritis sebesar 0,184 (18,4%) dan varian di 

dalam hasil belajar sebesar 0,122 (12,2%). 

 
b. Skor tes kemampuan berpikir kritis berkorelasi secara signifikan dengan 

skor tes hasil belajar. 

  Pada uji hipotesis ini, peneliti menganalisis hubungan antara kemampuan 

berpikir kritis dan hasil belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik 

analisis data yang digunakan unuk mengetahui hubungan antara kemampuan 

berpikir kritis dan hasil belajar adalah : 

1) Uji  Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui linearitas 

hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

a) Persamaan regresi kelas eksperimen 

      Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 16, diperoleh 

persamaan regresi yang dapat dilihat pada tabel 25 dan tabel 26 sebagai berikut. 
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Tabel 25 Tabel anova hubungan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar di 
kelas eksperimen. 

 

 

 

 

 

 

   Dari tabel anova di atas mengindikasikan bahwa regresi secara statistik 

sangat signifikan dengan nilai F = 6,464 untuk derajad kebebasan 30 dan P-value 

sebesar 0,016 yang lebih kecil dari α = 0,05. Untuk mengetahui persamaan regresi 

digunakan tabel koefisien regresi sebagai berikut : 

Tabel 26 Koefisien regresi hubungan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar  
di kelas eksperimen. 

 
Dari tabel koefisien regresi di atas, persamaan regresi yang didapat adalah : 

 = 12,047 + 0,326 x 

dimana  = hasil belajar dan x = kemampuan berpikir kritis. Hal tersebut 

berarti apabila kemampuan berpikir kritis bertambah 1, maka nilai rata-rata hasil 

belajar akan bertambah sebesar 0,326. 

      Untuk setiap persamaan regresi linear, hubungan antara variabel 

independen dan dependen harus linear. Hasil output SPSS versi 16 untuk uji 

linearitas di kelas eksperimen adalah sebagai berikut : 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 11.610 1 11.610 6.464 .016a 

Residual 53.882 30 1.796  
Total 65.492 31  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta
1(Constant) 12.047 2.837 4.247 .000
kemampuan 
berpikir kritis  .326 .128 .421 2.542 .016
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Gambar 11  Hubungan linearitas kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas 
eksperimen. 

 
Dari gambar di atas terlihat garis regresi yang mengarah ke kanan. Hal ini 

membuktikan adanya linearitas hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar di kelas eksperimen, yang dapat diartikan semakin tinggi kemampuan 

berpikir kritis maka hasil belajar juga semakin tinggi.  

 

b)  Persamaan regresi kelas kontrol 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 16, diperoleh 

persamaan regresi yang dapat dilihat pada tabel 27 dan tabel 28 sebagai berikut. 

Tabel 27 Tabel anova hubungan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar di 
kelas kontrol. 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 10.171 1 10.171 5.223 .030a

Residual 54.529 28 1.947  
Total 64.700 29  
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Dari tabel anova di atas mengindikasikan bahwa regresi secara statistic 

sangat signifikan dengan nilai F = 5,233 untuk derajad kebebasan 28 dan P-value 

sebesar 0,030 yang jauh lebih kecil dari α = 0,05. Untuk mengetahui persamaan 

regresi digunakan tabel koefisien regresi sebagai berikut : 

Tabel 28  Koefisien regresi hubungan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar 
di kelas kontrol. 

Koefisien 
 
 B 

Std. 
Error Beta   

1 (Constant) 10.500 3.466  3.029 .005
kemampuan 
berpikir kritis  .384 .168 .396 2.285 .030

     
 
 

Dari tabel koefisien regresi di atas, persamaan regresi yang didapat adalah : 

 = 10,500 +  0,384 x 

dimana  = kemampuan berpikir kritis dan x = hasil belajar. Hal tersebut berarti 

apabila nilai hasil belajar bertambah 1, maka nilai rata-rata kemampuan berpikir 

kritis akan bertambah sebesar 0,384. 

Untuk setiap persamaan regresi linear, hubungan antara variabel 

independen dan dependen harus linear. Hasil output SPSS versi 16 untuk uji 

linearitas di kelas eksperimen adalah sebagai berikut :  
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Gambar 12  Hubungan linearitas kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kelas 

kontrol. 
 

Dari gambar di atas terlihat garis regresi yang mengarah ke kanan. Hal ini 

membuktikan adanya linearitas hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar di kelas eksperimen, yang dapat diartikan semakin tinggi kemampuan 

berpikir kritis maka hasil belajar juga semakin tinggi. 

 

2)   Uji Korelasi  

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

korelasional yang terjadi di antara dua variabel yang saling berhubungan, dalam 

hal ini adalah hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa 

di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

a)  Uji korelasi di kelas eksperimen 

        Hasil output uji korelasi product moment di kelas eksperimen menggunakan 

SPSS versi 16 dapat dilihat pada tabel 29 berikut. 
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Tabel 29 Hasil uji korelasi product moment kemampuan berpikir kritis dan hasil  
belajar kelas eksperimen 

 
     berpikir kritis  hasil belajar 
kemampuan berpikir kritis  Pearson Correlation 1 .421*

Sig. (2-tailed) .016
N 32 32

hasil belajar  Pearson Correlation .421* 1
Sig. (2-tailed) .016  
N 32 32

 

Dari tabel korelasi di atas terlihat bahwa korelasi Pearson Product Moment 

r=0,421 dan P-value = 0,016. Karena P-value lebih kecil dari α = 0,05 maka  

ditolak dan  diterima, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar di kelas eksperimen 

b)    Uji korelasi di kelas kontrol 

     Hasil output uji korelasi product moment di kelas eksperimen menggunakan 

SPSS versi 16 dapat dilihat pada tabel 30 berikut. 

 

Tabel 30 Hasil korelasi product moment kemampuan berpikir kritis dan hasil  
belajar kelas kontrol. 

  
 berpikir kritis hasil belajar  

kemampuan berpikir kritis 
kontrol 

Pearson Correlation 1 .396*

Sig. (2-tailed) .030
N 30 30

hasil belajar kontrol Pearson Correlation .396* 1
Sig. (2-tailed) .030  
N 30 30

  
 

Dari tabel korelasi di atas terlihat bahwa korelasi Pearson Product Moment 

r=0,396 dan P-value = 0,030. Karena P-value lebih kecil dari α = 0,05 maka  
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ditolak dan  diterima, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar di kelas kontrol.   

Dari hasil analisis diatas diketahui bahwa koefisien korelasi yang 

ditemukan di kelas eksperimen sebesar 0,421 dan di kelas kontrol sebesar 0,396. 

Hal tersebut berarti kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mempunyai 

tingkat hubungan yang sedang di kelas eksperimen dan mempunyai tingkat 

hubungan rendah di kelas kontrol. 

 

3)  Penentuan Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi ( ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel dependen menjelaskan variabel dependen (Nugroho 2008). 

Pada penelitian ini koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar. Hasil output 

koefisien determinasi menggunakan SPSS versi 16 adalah sebagai berikut : 

a) Koefisien determinasi kelas eksperimen 

  Hasil output uji koefisien determinasi di kelas eksperimen menggunakan 

SPSS versi 16 dapat dilihat pada tabel 31 berikut. 

Tabel 31  Koefisien determinasi kemampuan berpikir kritis dan hasil  belajar kelas 
eksperimen 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .440a .193 .180 1.37663 
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Dari output SPSS tersebut, koefisien determinasi terletak pada tabel Model 

Summary dan tertulis R Square. Koefisien determinasi untuk prediktor 

kemampuan berpikir kritis di kelas eksperimen menunjukkan angka 0,193. Hal 

tersebut berarti kemampuan berpikir kritis mempengaruhi 19,3% hasil belajar di 

kelas eksperimen.  

b) Koefisien determinasi kelas kontrol. 

  Hasil output uji koefisien determinasi di kelas kontrol menggunakan SPSS 

versi 16 dapat dilihat pada tabel 32 berikut. 

Tabel 32 Koefisien determinasi kemampuan berpikir kritis dan hasil  belajar kelas 
kontrol 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate 
1 .396a .157 .127 1.39551 

 
Dari output SPSS tersebut, koefisien determinasi terletak pada tabel Model 

Summary dan tertulis R Square. Koefisien determinasi untuk prediktor 

kemampuan berpikir kritis di kelas eksperimen menunjukkan angka 0,157. Hal 

tersebut berarti kemampuan berpikir kritis mempengaruhi 15,7% hasil belajar di 

kelas kontrol. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendekatan 

Jelajah Alam Sekitar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil 

Belajar Siswa  

Secara teoritis, model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan 

Jelajah Alam Sekitar berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil 
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belajar siswa. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Atmidha (2009) yang menyatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Proyek 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Selain 

itu, penelitian yang dilakukan oleh Mariana (2007) juga menyebutkan bahwa 

pendekatan Jelajah Alam Sekitar dapat digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Penelitian ini melihat kembali apakah penerapan model 

Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar pada materi 

Pengelolaan Lingkungan.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa sebesar 71,87% 

tingkat keterlaksanaan responden pada model Pembelajaran Berbasis Proyek 

dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar responden berada pada kategori sangat 

baik dan 28,13% lainnya berada pada kategori baik. Sebesar 71,87% tingkat 

keterlaksanaan responden berada pada kategori sangat baik karena berpartisipasi 

terhadap 13-16 kegiatan yang terdapat pada pelaksanaan pembelajaran. Sebesar 

28,13% tingkat keterlaksanaan responden berada pada kategori baik karena 

berpartisipasi terhadap 9-12 kegiatan yang terdapat pada pelaksanaan 

pembelajaran. Walaupun guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun, namun 

adanya siswa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tertentu disebabkan karena 

terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Faktor yang pertama berasal dari dalam diri siswa. Siswa yang memiliki 

motivasi besar dalam kegiatan pembelajaran tentunya akan memberikan perhatian 
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dan peran aktifnya di dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Anni (2009), 

motivasi menjadi alasan utama yang dapat menjelaskan perilaku siswa di kelas 

selama pembelajaran berlangsung. Siswa yang tidak memiliki motivasi untuk 

belajar akan menunjukkan perilaku yang apatis terhadap jalannya proses 

pembelajaran. Faktor yang kedua berasal dari hambatan dan kendala dalam 

melaksanakan model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar di kelas. Menurut Marx et all. (1997), kerja proyek yang memakan 

waktu lama akan membuat guru tidak dapat mengontrol arus di kelas sehingga 

membuat siswa menjadi tidak tertib di dalam pembelajaran.  

Setelah kelas eksperimen dan kontrol diberi pembelajaran, didapatkan 

hasil bahwa skor rata-rata kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa di 

kelas eksperimen menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kelas kontrol. Rata-

rata pretes untuk kemampuan berpikir kritis di kelas eksperimen sebesar 21,66 

sedangkan di kelas kontrol sebesar 20,16. Rata-rata postes untuk kemampuan 

berpikir kritis di kelas eksperimen sebesar 24,93 dan di kelas kontrol sebesar 

21,90. Rata-rata pretes untuk hasil belajar di kelas eksperimen sebesar 16,5 

sedangkan di kelas kontrol sebesar 16. Rata-rata postes untuk hasil belajar di kelas 

eksperimen sebesar 21,87 dan di kelas kontrol sebesar 20,8.  

Untuk mengetahui perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol secara simultan menggunakan 

Multiple Analisis of Variance. Dengan bantuan SPSS versi 16, hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai F = 5,740 dengan P-value < 0,05 (Pillai’s Trace), nilai 

F = 5,740 dengan P-value < 0,05 (Wilk’s Lambda), nilai F = 5,740 dengan P-
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value < 0,05 (Hotelling Trace), dan nilai F = 5,740 dengan P<0,05 (Roy’s Largest 

Root). Keempat analisis tersebut menunjukkan bahwa P-value < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  

Uji gain digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan 

menggunakan indeks gain, diketahui bahwa rata-rata indeks gain di kelas 

eksperimen untuk kemampuan berpikir kritis sebesar 0,35 sedangkan di kelas 

kontrol sebesar 0,13 yang berarti peningkatan kemampuan berpikir kritis di kelas 

eksperimen lebih besar daripada di kelas kontrol. Rata-rata indeks gain di kelas 

eksperimen untuk hasil belajar sebesar 0,35 sedangkan di kelas kontrol sebesar 

0,13 yang berarti peningkatan hasil belajar di kelas eksperimen lebih besar 

daripada di kelas kontrol.  

Kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar di kelas eksperimen 

menunjukkan peningkatan yang lebih besar daripada di kelas kontrol. Hal itu 

terjadi karena di kelas eksperimen siswa lebih banyak diberi kesempatan untuk 

berinteraksi secara langsung dengan lingkungan di sekitarnya dan 

mengembangkan gagasannya dalam bentuk kerja proyek secara berkelompok. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Wena (2007) bahwa model Pembelajaran 

Berbasis Proyek dapat mendorong siswa lebih kreatif, menumbuhkan kemampuan 

berpikir, dan menumbuhkan sikap kritis dalam berpikir. Sementara itu siswa di 

kelas kontrol lebih banyak mendapatkan pengetahuan secara langsung dari 
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ceramah guru. Menurut Sholihin (2009), apabila penekanan pembelajaran terletak 

pada penyampaian informasi secara langsung, siswa tidak akan banyak belajar 

untuk mengembangkan keterampilan pemikiran analisis dan kritis terhadap topik 

yang dibahas.  

Hasil analisis menggunakan Multiple Analisis of Variance membuktikan 

bahwa model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar siswa di kelas eksperimen. Berdasarkan hasil analisis secara 

multivariate pada Multiple Analysis of Variance diperoleh nilai F= 4,77 dan nilai 

P<0,05. Hal tersebut berarti model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Analisis secara univariat 

menggunakan tests of between-subjects effects pada kemampuan berpikir kritis 

diperoleh nilai F=6,78 dan nilai P<0,05 sedangkan pada hasil belajar diperoleh 

nilai F=4,17 dan P<0,05, sehingga diketahui bahwa model Pembelajaran Berbasis 

Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar secara univariat.  

Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar karena 

dikembangkan dari teori belajar konstruktivisme. Tujuan pembelajaran 

konstruktivisme adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran agar siswa memiliki kemampuan dalam menemukan, memahami, 

dan menggunakan informasi yang dipelajari (Rustaman 2000). Melalui pembelajaran 
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konstrukstivisme, siswa berkesempatan untuk mengonstruksi sendiri pengetahuannya 

dengan cara berpikir kritis mengenai  permasalahan yang bersifat kompleks. Siswa 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang dimilikinya itu dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata (Subowo 2008). 

Kegiatan pembelajaran berlangsung dengan melibatkan proses sains di  

dalamnya. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa sebesar 88% 

siswa berpastisipasi dalam kegiatan pengamatan sampah, 91% siswa 

berpartisipasi dalam kegiatan menggolongkan sampah organik dan non organik, 

dan 63% siswa berpartisipasi dalam mengamati serta membandingkan air limbah 

dan air bersih. Sebesar 94% siswa juga berperan aktif dalam pembuatan poster 

dan 91% siswa berperan dalam pembuatan laporan kegiatan. Selain itu, sebesar 

81% siswa berpartisipasi dalam mengamati pencemaran udara di sekolah dan 

sebesar 75% siswa berpartisipasi dalam kegiatan mengamati pencemaran udara di 

lingkungan sekitar rumahnya melalui kegiatan percobaan mandiri yang telah 

dilakukannya.  

Kegiatan mengamati merupakan dasar dari keterampilan proses sains yang 

dialami siswa (Rahmiazasi 2004). Siswa menggunakan seluruh indra yang 

dimilikinya dalam melakukan pengamatan terhadap air limbah, sampah di sekolah 

dan udara yang  tercemar serta melakukan penafsiran terhadap hasil pengamatan. 

Kegiatan penafsiran yang dilakukan meliputi kegiatan mencatat hasil pengamatan, 

mengklasifikasikan sampah organik dan non organik, serta membandingkan 

antara air bersih dan air limbah. Siswa juga diarahkan untuk merancang dan 

mengorganisasikan kegiatan proyek, serta membuat laporan kegiatan. Selain itu, 
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sebesar 91% siswa secara aktif berdiskusi dengan kelompoknya dalam 

memprediksi kehidupan organisme di masa yang akan datang pada lingkungan 

tercemar. 

Proses sains di dalam pembelajaran akan memicu siswa untuk mengolah 

informasi yang diterimanya dan membiasakan siswa untuk berpikir. Kebiasaan 

siswa dalam berpikir akan membentuk suatu sikap ilmiah dan mengembangkan 

keterampilan berpikir kritisnya. Kegiatan yang melibatkan proses sains dapat 

memberi kesempatan siswa memperoleh pengetahuan dari pengalaman, 

mengembangkan konsep dasar, belajar dan mempraktekkan keterampilan, 

memanipulasi, meningkatkan rasa ingin tahu melalui observasi dan percobaan, 

mengembangkan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi (Rahmiazasi 2004).  

Kerja proyek mendorong siswa untuk mengatur waktu dan kedisiplinannya di 

dalam kelompok, menyelesaikan tugas atau proyek secara bersama-sama, serta 

mengajak siswa untuk mengenali dan menyelesaikan masalah yang terjadi di 

sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa sebesar 94% 

siswa berperan aktif dalam pembuatan poster, 91% siswa aktif bekerjasama 

dengan kelompok dalam membuat alat penjernih air sederhana, dan 81% siswa 

berperan dalam pembuatan laporan kegiatan. Selain itu 75% siswa berpartisipasi 

dalam kegiatan percobaan mandiri untuk mengenali pencemaran udara di 

sekitarnya.  

Tugas atau proyek yang dikerjakan berkaitkan dengan situasi dunia nyata 

yang terjadi di sekitar siswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa dalam mempelajari berbagai konsep pengelolaan lingkungan dan  
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mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah yang dilakukan agar 

siswa mempunyai kesadaran dalam mengaplikasikan konsep pengelolaan 

lingkungan yang telah diketahuinya adalah dengan mengajak siswa berpikir dan 

menulis mengenai solusi realistis yang akan dilakukannya untuk mengatasi 

pencemaran lingkungan.  

   Pengalaman-pengalaman nyata yang dialami siswa akan membangun 

pengetahuan di dalam diri siswa. Hal tersebut sesuai dengan penerapan teori 

belajar konstruktivisme di sekolah yang menyatakan bahwa bahwa guru tidak 

dapat memindahkan pengetahuan secara utuh kepada siswa, namun siswa sendiri 

yang secara aktif membangun pengetahuannya (Rustaman 2000). Siswa lebih 

banyak memperoleh pengetahuan ketika berinteraksi dengan lingkungan (Yunanto 

2004) . Oleh karena itu, model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendekatan 

Jelajah Alam Sekitar diterapkan untuk mendekatkan siswa dengan fenomena 

lingkungan di sekitarnya dan mengajak siswa untuk berpikir solutif. 

   Dalam pelaksanaannya, guru tidak hanya sekedar memberikan fakta-

fakta seputar pengelolaan lingkungan untuk diketahui siswa, tapi juga melibatkan 

siswa dalam kegiatan pemecahan masalah secara berkelompok, 

mengorganisasikan kegiatan proyek, dan menghasilkan produk secara nyata. 

Pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran yang dikaitkan dengan situasi dunia nyata dengan 

permasalahan yang bersifat nyata. Ketika siswa dihadapkan pada masalah 

pencemaran lingkungan yang teramati di sekitarnya, siswa dibimbing untuk 

berpikir mengenai sumber yang menyebabkan pencemaran lingkungan, dampak 
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yang terjadi akibat pencemaran lingkungan, dan solusi yang bisa digunakan untuk 

mengatasi pencemaran yang terjadi.  

  Menurut Partana (2008), seorang siswa akan belajar lebih baik dan lebih 

bermakna apabila mengalami apa yang sedang dipelajari dan bukan hanya sekedar 

mengetahuinya. Hal itulah yang dimaksud John Dewey sebagai belajar melalui 

pengalaman langsung atau yang dikenal dengan istilah learning by doing yang 

akan membuat siswa lebih banyak belajar (Kustiawan dan Haritman 2009). 

Dengan demikian, pelaksanaan kerja proyek siswa yang berupa pembuatan poster, 

pembuatan alat penjernih air sederhana, pembuatan percobaan mandiri sudah 

memberikan pengalaman belajar karena menghadapkan siswa pada persoalan 

sehari-hari untuk dipecahkan baik secara individu maupun kelompok. 

      Pada saat kemampuan kognitif siswa berkembang, maka kemampuan 

berinteraksi juga akan berkembang. Dalam proses pembelajaran, 75% kegiatan 

pembelajaran lebih banyak dilakukan secara berkelompok dengan asumsi bahwa 

siswa lebih banyak belajar ketika berada di dalam suatu komunitas. Kelompok 

kerja dibentuk secara heterogen dan dimaksudkan agar siswa mempunyai 

keterampilan untuk merencanakan sesuatu secara bersama-sama, mengorganisasi 

kegiatan, bertanggungjawab terhadap kelompok, membangun komunikasi dan 

berinteraksi sesama anggota kelompoknya.  

                Teori perkembangan kognitif  Vigotsky menyebutkan bahwa 

kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan bersifat kolaboratif, artinya 

kerja secara berkelompok membuat siswa memperoleh pengetahuannya (Anni 

2007). Vigotsky berpendapat bahwa keterampilan-keterampilan yang 
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berhubungan dengan keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial 

siswa. Melalui pengalaman-pengalaman interaksi sosial yang terbentuk, 

perkembangan mental dan perkembangan kognitif siswa menjadi matang.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan model Pembelajaran 

Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar mampu membuat siswa 

mengalami proses pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna 

yaitu pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham konstruktivisme. 

Dengan demikian, model pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar tidak hanya dapat diterapkan pada siswa yang berkemampuan 

akademis tinggi saja, namun juga dapat diterapkan pada siswa yang 

berkemampuan akademis biasa. Siswa diberi kesempatan untuk menggali 

pengetahuannya sendiri melalui kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar, bekerja 

dalam kelompok, memberikan gagasan kepada orang lain, melakukan kerja 

proyek, dan mengkomunikasikan pekerjaannya kepada orang lain sehingga 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajarnya. 

 

2. Hubungan antara Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa 

Secara teoritis, kemampuan berpikir kritis mempunyai hubungan yang erat 

dengan hasil belajar yang diperoleh siswa. Dengan kata lain, siswa yang 

mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi akan menunjukkan hasil belajar 

yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang berkemampuan kritis lebih 

rendah. Penelitian ini melihat kembali apakah kemampuan berpikir kritis 

berkorelasi secara signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMP 13 Magelang. 
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Analisis data membuktikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Hasil analisis regresi sederhana 

di kelas eksperimen ditunjukkan dengan persamaan regresi y=12,047 + 0,326 x 

sedangkan di kelas kontrol ditunjukkan dengan persamaan regresi y = 10,500 +  

0,384 x. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara 

kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa baik di kelas eksperimen 

maupun di kelas kontrol. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh r = 

0,421 di kelas eksperimen dan r = 0,396 di kelas kontrol. Hal tersebut berarti 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajat mempunya tingkat hubungan yang 

sedang di kelas eksperimen dan tingkat hubungan yang rendah di kelas kontrol.  

Nilai koefisien determinasi di kelas eksperimen sebesar 0,193 dan di kelas 

kontrol sebesar 0,157. Dengan menggunakan koefisien determinasi, diketahui 

bahwa pada kelas eksperimen kemampuan berpikir kritis mempengaruhi 19,3% 

hasil belajar sedangkan 80,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Pada kelas 

kontrol kemampuan berpikir kritis mempengaruhi 15,7% hasil belajar siswa 

sedangkan 84,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah sikap, bakat, minat, motivasi, serta 

faktor-faktor di luar diri siswa yaitu kondisi lingkungan  sekitar (Anni 2007). 

Perbedaan pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol terjadi karena dipengaruhi oleh kemampuan berpikir 

kritis siswa yang berbeda pada kedua kelas tersebut. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Anni (2007) bahwa proses pencapaian hasil belajar tidak lepas dari 



90 

 

serangkaian proses berpikir sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa dapat 

menggambarkan seberapa besar kemampuan berpikir kritis yang dimilikinya.  

Perbedaan model pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol menyebabkan kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 

eksperimen memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil belajar. Pada 

kelas eksperimen, proses pembelajaran berbasis proyek dalam pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar telah membiasakan siswa untuk berpikir kritis. Hal tersebut 

sependapat dengan Murti (2009) bahwa kemampuan berpikir kritis dapat 

dikembangkan melalui kebiasaan berpikir melalui model-model pembelajaran 

konstruktivisme. Sementara itu, pada pembelajaran di kelas kontrol siswa lebih 

banyak memperoleh pengetahuan secara langsung oleh guru sehingga kemampuan 

berpikir kritis siswa kurang berkembang.  

Kemampuan berpikir kritis berhubungan dengan perolehan hasil belajar 

yang erat kaitannya dengan kemampuan mengolah informasi pada materi yang 

dipelajari. Siswa yang mampu berpikir kritis tidak akan menerima begitu saja 

informasi yang didapatnya namun terlebih dahulu mengolahnya secara kritis dan 

kreatif menggunakan pola pemikiran deduksi dan induksi sehingga membentuk 

pengetahuan di dalam dirinya. Siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis 

tinggi akan mencari bukti-bukti dan sumber terkait untuk menerima atau menolak 

informasi yang diterimanya. Kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa 

berdampak pada pencapaian prestasi belajarnya.  

Berpikir kritis adalah suatu aktifitas kognitif yang berkaitan dengan 

penggunaan nalar (Setiono 2007). Menurut Diestler dalam Muhfahroyin (2005), 
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dengan berpikir  kritis, siswa dapat mengungkapkan argumentasi, mampu 

menginterpretasi, mampu mengenali kesalahan, mampu menggunakan bahasa  

dalam berargumen, menyadari dan  mengendalikan egosentris dan emosi, dan 

responsif  terhadap pandangan yang berbeda. Siswa yang mampu berpikir kritis 

mempunyai keterampilan dalam mengintepretasi, mengevaluasi, 

mengkomunikasikan gagasan dan argumentasinya, dan menggunakan sumber-

sumber yang relevan terhadap informasi yang diterimanya (Fisher 2008).  

Menurut Murti (2009), berpikir kritis tidak sama dengan mengakumulasi 

informasi. Siswa dengan daya ingat baik dan memiliki banyak pengetahuan tidak 

berarti mempunyai kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Siswa yang mampu 

berpikir kritis mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya, dan mengetahui 

cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah, dan mencari sumber-

sumber informasi yang sesuai untuk dirinya. Dengan kata lain, siswa yang 

berpikir kritis tidak mudah untuk menerima informasi dari guru namun   

mengolahnya terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang, melakukan penalaran 

disertai dengan mencari bukti dan alasan yang berhubungan dengan konsep atau 

pengetahuan yang diterimanya sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap 

pencapaian hasil belajarnya. 

Tipe hasil belajar kognitif berpengaruh terhadap kemampuan berpikir 

kritis yang dimiliki siswa. Hal tersebut dikemukakan oleh Muhfahroyin (2005) 

yang menyatakan bahwa taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan 

Krathwhol (2001) sangat berguna dalam meningkatkan level berpikir kritis siswa 

dalam pembelajaran. Proses berpikir siswa dapat dipacu dengan mengajukan 
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pertanyaan pada tipe hasil belajar yang ditingkatkan kompleksitasnya. Pertanyaan 

yang dapat memicu siswa untuk bepikir kritis adalah jenis pertanyaan yang 

memuat penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi.  

Pada saat siswa mengerjakan soal-soal evaluasi hasil belajar, siswa tidak 

hanya mengunakan pengetahuan dasar yang dimilikinya, tapi juga 

mengembangkan keterampilannya dalam berpikir dan bernalar. Dengan 

menggunakan koefisien determinasi yang diperoleh, diketahui bahwa pada kelas 

eksperimen, tipe hasil belajar kognitif mempengaruhi 19,3% kemampuan berpikir 

kritis. Sementara itu pada kelas kontrol kemampuan berpikir kritis dipengaruhi 

oleh 15,7% hasil belajar siswa. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan 

bahwa hasil belajar di kelas eksperimen menunjukkan peningkatan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Oleh karena itu, tipe hasil belajar 

kognitif di kelas eksperimen lebih memberikan pengaruh yang besar terhadap 

kemampuan berpikir kritis karena siswa di kelas eksperimen lebih mampu 

menyelesaikan soal-soal evaluasi dibandingkan dengan siswa di kelas kontrol.  

Soal-soal evaluasi yang digunakan terdiri dari 28% soal penerapan, 36% 

soal analisis, dan 12% soal evaluasi sedangkan 24% sisanya merupakan soal 

ingatan dan pemahaman. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa tipe 

hasil belajar kognitif tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap 

kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa. Hal tersebut dapat terjadi karena 

pada penelitian ini evaluasi hasil belajar kognitif hanya dilakukan sekali yaitu 

pada akhir pembelajaran. Evaluasi hasil belajar kognitif yang dilakukan sekali 

tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan berpikir kritis karena 
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kemampuan berpikir kritis siswa hanya dapat didapat melalui adanya suatu 

pembiasaan berpikir. Dengan kata lain, kemampuan berpikir kritis siswa dapat 

berkembang apabila siswa terbiasa mengerjakan soal-soal evaluasi hasil belajar 

kognitif yang ditingkatkan kompleksitasnya. 

Pada dasarnya, pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa bisa 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, kemampuan 

berpikir kritis siswa di dalam pembelajaran tidak bisa jika hanya dikembangkan 

dari tipe hasil belajar kognitif saja atau pada saat siswa mengerjakan soal-soal 

evaluasi. Dengan kata lain, tipe hasil belajar kognitif bukan satu-satunya faktor 

yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Penner (1995) 

berpendapat bahwa kemampuan berpikir kritis harus dilatihkan melalui beberapa 

konsep dan strategi belajar. Menurut Marzano (1993), pembelajaran berpikir kritis  

dapat dilakukan guru di kelas melalui metode diskusi, tanya jawab, menulis, dan 

praktek.  

Dengan adanya suatu pembelajaran yang memberdayakan kemampuan 

berpikir kritis, siswa akan terbiasa dengan kebiasaan untuk berpikir (habits of 

minds). Pembiasaan untuk berpikir merupakan inovasi baru dalam pendidikan 

yang didasarkan pada konsep belajar seumur hidup, kreativitas, dan keterampilan 

hidup (Campbell 2002). Kebiasaan berpikir kritis yang dilakukan secara konsisten 

dan berkelanjutan akan berimplikasi pada terbentuknya kemampuan berpikir kritis 

(Mahmudi 2009). Kebiasaan berpikir dapat menentukan tingkat kepercayaan diri 

dan kepribadian seseorang dalam menghadapi masalah (Rustaman 2008). Dengan 

adanya kemampuan berpikir kritis dan kebiasaan berpikir, siswa akan tumbuh 
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menjadi pribadi yang tangguh, kreatif dan mampu memecahkan masalah dengan 

baik, serta mampu menggunakan informasi secara benar di dalam kehidupannya. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar  pada materi Pengelolaan Lingkungan di SMP Negeri 13 Magelang 

baik secara simultan maupun secara univariat. 

2. Kemampuan berpikir kritis berkorelasi secara signifikan terhadap hasil 

belajar siswa. Pada kelas eksperimen kemampuan berpikir kritis memberikan 

kontribusi 19,3% terhadap hasil belajar siswa, sedangkan pada kelas kontrol 

kemampuan berpikir kritis memberikan kontribusi 15,7% terhadap hasil 

belajar siswa. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Guru dapat memanfaatkan perangkat pembelajaran dan instrumen 

pembelajaran Pengelolaan Lingkungan yang disusun dari penelitian ini 

untuk pembelajaran materi  Pengelolaan Lingkungan berikutnya. 

2. Guru dan pihak sekolah dapat mengembangkan model Pembelajaran 

Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar untuk materi 
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biologi yang lain serta untuk mata pelajaran yang lainnya agar dapat 

mengembangkan proses sains di dalam pembelajaran dan  membiasakan 

siswa untuk berpikir.  

3. Guru lebih mengatur waktu pelaksanaan dari perencanaan sampai evaluasi 

proyek sehingga sesuai dengan tahap-tahap dan waktu pelaksanaan 

pembelajaran yang telah direncanakan.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengambilan sampel didasarkan atas dasar kemudahan yaitu menggunakan 

teknik convenience sampling karena peneliti mendapatkan sampel dengan 

mengacu pada rekomendasi dari guru yang bersangkutan. 

2. Sampel yang digunakan kurang dari jumlah sampel yang seharusnya diambil 

karena pertimbangan peneliti menggunakan teknik convenience sampling . 

3. Peneliti tidak mengontrol variabel yang seharusnya dikontrol seperti tingkat 

kecerdasan siswa, tingkat kematangan siswa, dan tingkat intelegensi siswa. 

4. Penelitian hanya dilakukan selama 5 kali pertemuan sehingga dapat dikatakan 

waktu penelitian terlalu singkat untuk melihat pengaruh dari model 

Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 
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Lam
piran 1. Silabus Eksperim

en 

SILABUS KELAS EKSPERIMEN 
 
 

Nama Sekolah  : SMP 13 Magelang 
Mata Pelajaran : IPA (Biologi) 
Kelas/semester : VII/2 
Standar Kompetensi : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan 
Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi 
Waktu Sumber Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen

7.4 
Mengaplikasikan 
peran manusia 
dalam pengelolaan 
lingkungan untuk 
mengatasi 
pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan 

• Aktivitas manusia 
yang dapat 
menimbulkan 
pencemaran 

• Pencemaran tanah, 
air, udara 

 

• Mencari 
informasi tentang 
konsekuensi 
penebangan hutan 
terhadap 
kerusakan 
lingkungan dan 
upaya 
mengatasinya 
melalui artikel 

• Melakukan 
pengamatan 
terhadap 
pencemaran tanah 
dan upaya 
mengatasinya 
melalui kegiatan 
pengamatan 
sampah dan 
membuat poster 

• Melakukan 

• Menjelaskan 
konsekuensi 
aktivitas 
manusia yang 
berpengaruh 
terhadap 
kerusakan 
lingkungan dan 
upaya 
mengatasinya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes tertulis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilihan ganda
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hutan yang rusak akan membawa 
dampak bagi lingkungan. 
Kerusakan hutan yang terjadi 
karena adanya penebangan hutan 
secara liar berakibat buruk pada 
keanekaragaman makhluk hidup 
yaitu…. 
a. makhluk hidup mudah untuk 

mendapatkan makanan 
b. makhluk hidup menjadi 

berkembang pesat 
c. makhluk hidup merasa bebas 

bergerak 
d. makhluk hidup banyak yang 

mati 
Dampak yang dtimbulkan dari 
penebangan hutan bagi lingkungan 
adalah…. 
 
Tanah yang tercemar akan 
membawa dampak buruk terhadap 

5X40’ 1. Lingkungan 
sekitar siswa 

2. Kadaryanto, 
dkk. 2009. 
Biologi 1 
(Mengungkap 
Rahasia Alam 
Kehidupan) 
SMP Kelas 
VII. Jakarta 
:Yudhistira. 

3. Lembar Kerja 
Siswa (LDS) 

4. Alat penjernih 
air sederhana 
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pengamatan 
mengenai 
pencemaran air 
dan upaya 
mengatasinya  
melalui kegiatan 
pemngamatan air 
limbah dan air 
bersih serta 
membuat alat 
penjernih air 
sederhana 

• Melakukan 
pengamatan 
terhadap 
pencemaran udara 
dan upaya 
mengatasinya 
melalui kegiatan 
percobaan 
disekolah dan 
percobaan 
mandiri di rumah 
 

• Menjelaskan 
dampak 
pencemaran air, 
udara, dan tanah 
kaitannya 
dengan aktivitas 
manusia 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Menjelaskan dan 

mengusulkan 
upaya-upaya 
untuk mengatasi 
pencemaran  

 

• Tes 
tertulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tes 

tertulis 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilihan ganda
Uraian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan Ganda 
Uraian  
 
 

lingkungan. Akibat yang 
ditimbulkan dari adanya 
pencemaran tanah adalah… 
a. tanah yang tercemar menjadi 

tandus 
b. tanah yang tercemar menjadi 

lebih subur daripada 
sebelumnya 

c. tanaman yang tumbuh di tanah 
tercemar akan tumbuh dengan 
baik 

d. tanah yang tercemar akan 
mengandung banyak unsur 
hara 
 

Apakah sampah rumah tangga 
boleh kita bakar? mengapa? 
 
Hal sederhana yang dapat kita 
lakukan sebagai upaya untuk 
menanggulangi pencemaran udara 
yaitu.... 
a. Membakar sampah dan 

menanam tanaman di sekitar 
rumah 

b. Tidak membakar sampah dan 
tidak menebangi pohon 

c. Menebangi pohon dan 
membakar sampah 

d. Mengurangi penggunaan bahan 
bakar dan merusak taman kota 

Usaha apa yang  bisa kamu lakukan 
untuk mengatasi pencemaran udara? 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

  Kelas Eksperimen 

  
 
Sekolah   : SMP 13 Magelang 
Kelas/Semester  : VII / 2 
Mata Pelajaran  : Biologi 
Waktu    : 9 x 40 menit 
Standar Kompetensi  : 7. Memahami saling ketergantungan dalam 
ekosistem 
Kompetensi Dasar :7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi 
pencemaran dan kerusakan lingkungan.  

Indikator : 

1. Menjelaskan konsekuensi aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap 

kerusakan lingkungan dan upaya mengatasinya 

2. Menjelaskan dampak pencemaran air, udara, dan tanah kaitannya dengan 

aktivitas manusia  

3. Menjelaskan dan mengusulkan upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah siswa menganalisis artikel mengenai dampak penebangan pohon di 

Indonesia, siswa mampu menjelaskan macam aktivitas manusia yang 

dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan upaya 

untuk mengatasinya. 

2. Setelah melakukan pengamatan terhadap air limbah dan air bersih, siswa 

mampu menjelaskan sumber pencemaran air dan kerugian yang 

ditimbulkannya serta mengusulkan cara penanggulangan pencemaran air 

melalui kerja proyek 

3. Setelah melakukan kegiatan pengamatan sampah, siswa mampu 

menjelaskan sumber pencemaran tanah dan kerugian yang ditimbulkannya 

serta mengusulkan cara penanggulangan pencemaran tanah melalui kerja 

proyek 

Lampiran 2. RPP Kelas Eksperimen 
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4. Setelah melakukan kegiatan pengamatan mengenai udara yang tercemar, 

siswa mampu menjelaskan sumber pencemaran udara dan kerugian yang 

ditimbulkannya serta membuat percobaan mandiri. 

 

B. Materi Pembelajaran ringkasan materi 

1. Aktivitas manusia yang dapat menimbulkan pencemaran  

2. Pencemaran tanah, air, udara 

a. Sumber pencemaran tanah, air, udara 

b. Dampak pencemaran air, tanah, udara 

c. Upaya mengatasi pencemaran air, tanah, udara 

C. Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan : Jelajah Alam Sekitar 

2.  Model  : Pembelajaran Berbasis Proyek 

3. Metode : eksperimen, diskusi, observasi, proyek 

D.  Langkah-langkah Pembelajaran 
 

PERTEMUAN PERTAMA (PRETEST) 2X40 menit 
No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 
1. Pendahuluan 

(10 menit) 
Mengucapkan salam dan 
meminta siswa berdoa 
terlebih dahulu 

menjawab salam guru dan 
berdoa 

Menyampaikan meteri 
pelajaran dan indikatornya 
serta menjelaskan kegiatan 
yang akan dilakukan 
mengenai materi 
pengelolaan lingkungan. 

Menyimak penjelasan guru 

2. Inti 
(60 menit) 

memberikan soal pre-test 
kepada siswa dan meminta 
siswa mengerjakan 
sesuai waktu yang 
ditentukan (50 menit) serta 
memantau siswa dalam 
mengerjakan soal pre-test. 

Secara individu siswa 
mengerjakan sendiri soal 
pretest yaitu soal untuk 
mengukur kemampuan 
berpikir kritis dan soal untuk 
mengukur hasil belajar sesuai 
dengan waktu yang 
ditentukan. 
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mengambil lembar jawab 
siswa setelah siswa selesai 
mengerjakan soal pre-test. 

Secara individual siswa 
menyerahkan lembar jawab 
kepada guru 

memberitahukan sub 
materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
berikutnya dan membagi 
siswa ke dalam 7 
kelompok 

Siswa bergabung dengan 
kelompoknya 

3. Penutup  
(10 menit) 

Menugaskan tiap 
kelompok untuk 
membawa air limbah yang 
diletakkan pada botol 
bening sebanyak 1 liter, 4 
ekor ikan, dan botol 
bening yang kosong pada 
pertemuan berikutnya. 
 

Secara berkelompok siswa 
mencatat tugas yang diberikan 
guru 

Guru memberikan salam 
penutup. 

Menjawab salam guru 

 
 

PERTEMUAN KEDUA (2X40 menit) 
No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 
1.  Pendahuluan 

(10 mnt) 
Mengucapkan salam 
dan meminta siswa 
berdoa terlebih dahulu  

menjawab salam guru, berdoa, 
menyiapkan kelengkapan belajar 

a. apersepsi Memperlihatkan 
gambar (gambar lahan 
yang terdapat banyak 
sampah)  

Secara individual siswa mengamati 
gambar lahan yang terdapat banyak  
sampah 

Memberikan 
pertanyaan : 
menurutmu, dari mana 
sajakah sumber 
sampah yang terdapat 
pada gambar?kira-kira 
apa yang akan terjadi 
pada lahan tersebut 

Secara individual siswa 
memperkirakan sumber sampah 
yang terdapat pada gambar dan 
memperkirakan hal yang akan 
terjadi apabila sampah tidak segera 
dibersihkan. 
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apabila sampahnya 
tidak dibersihkan? 

b.motivasi Memberikan 
pertanyaan secara 
klasikal : apakah kalian 
suka membuang 
sampah sembarangan? 
Apakah akibat yang 
ditimbulkan dari hal 
tersebut? 

Secara individual siswa 
memperkirakan hal yang 
ditimbulkan apabila ia membuang 
sampah sembarangan. 

  Menyampaikan 
kompetensi dasar, 
indikator dan tujuan 
pembelajaran hari ini 
dan  menunjukkan 
gambaran kelas yang 
efektif dan mengajak 
siswa untuk tertib 
dalam pembelajaran 
 

Secara individual siswa berjanji 
untuk tertib dalam pembelajaran. 

2. Inti (60mnt)   
 a.eksplorasi Membimbing siswa di 

kelas untuk mengetahui 
macam pencemaran (5 
menit) 

Secara berpasangan dengan teman 
sebangku siswa mencari informasi 
mengenai macam pencemaran dan 
sumber pencemaran tanah dan 
pencemaran air  

Memberitahukan 
kepada siswa bahwa 
ada tugas proyek 
berupa pembuatan 
poster terkait dengan 
pencemaran tanah 

Pada kegiatan pembelajaran, 
kegiatan siswa terkait dengan 
pembuatan poster  yaitu: 

 Secara individu siswa 
mengumpulkan informasi 
tentang konsep pencemaran, 
jenis pencemaran, dan usaha-
usaha penanggulangan 
pencemaran tanah 

 Siswa secara berkelompok 
mengumpulkan data tentang 
kasus-kasus pencemaran tanah 
di lingkungan sekitar. 

 Siswa secara berpasangan 
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mengembangkan poster tentang  
upaya untuk menanggulangi 
pencemaran tanah 

Membimbing siswa 
dalam kegiatan 
pengamatan sampah di 
tempat sampah dan di 
tempat pembuangan 
sampah sekolah (LDS 
1) selama 15 menit 

Secara berkelompok (1 
kelompok terdiri dari 5 orang, 
berwawasan gender), siswa 
mengamati sampah yang ada di 
lingkungan sekolahnya 

 Secara berkelompok siswa 
membuat tabel untuk 
mengelompokkan sampah 
organik dan sampah anorganik 

 Secara berkelompok siswa 
mengelompokkan sampah 
organik dan sampah anorganik 
serta memberikan alasannya. 
 

Membimbing siswa 
berdiskusi terkait 
dengan LDS 1 (15 
menit) 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai hal 
yang akan terjadi apabila 
sampah tidak dikelola dengan 
baik 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai usaha 
yang bisa dilakukannya untuk 
mengurangi produksi sampah 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan akibat yang 
ditimbulkan dari pencemaran 
tanah 
 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai upaya 
yang bisa dilakukannya untuk 
menanggulangi pencemaran 
tanah berdasarkan prinsip reuse, 
reduse, dan recycle. 
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Membimbing siswa 
melakukan pengamatan 
terhadap air bersih dan 
air yang tercemar (LDS 
2) dengan terlebih 
dahulu mengajukan 
pertanyaan 
pendahuluan : 
perlihatkan dan 
amatilah air limbah 
yang sudah kalian 
bawa, apa yang akan 
terjadi apabila kita 
menggunakan air 
seperti ini untuk 
keperluan hidup kita 
sehari-hari? 

 Secara berkelompok siswa 
mengamati air limbah yang 
dibawanya dan memperkirakan  
apa yang akan terjadi apabila air 
tersebut digunakan untuk 
keperluan hidup sehari-hari 

 Secara berkelompok siswa 
mengambil air ledeng di sekolah 
pada wadah yang sudah 
disiapkan untuk dibandingkan 
dengan air limbah 

 Secara berkelompok siswa 
mengamati perbedaan warna dan 
bau pada air limbah dan air 
ledeng 

 Secara berkelompok siswa 
mengukur pH pada air limbah 
dan air ledeng 

 Secara berkelompok siswa 
meletakkan  masing-masing 2 
ekor ikan pada  air limbah dan 
air ledeng dan meletakkannya di 
tempat yang aman untuk 
kemudian diamati setelah 2 hari 

 Secara berkelompok siswa 
memperkirakan apa yang akan 
terjadi pada ikan-ikan tersebut 
setelah 2 hari berlangsung. 

Membimbing siswa 
melakukan diskusi 
kelompok mengenai 
pencemaran air terkait 
dengan LDS 2 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai ciri-
ciri dari air bersih dan air yang 
tercemar 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan akibat yang 
ditimbulkan dari pencemaran air 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai upaya 
yang bisa dilakukannya untuk 
menanggulangi pencemaran air 

 Secara berkelompok siswa 
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mendiskusikan hal apa saja yang 
akan dilakukannya di rumah 
agar tidak menimbulkan 
pencemaran air. 
 

 
Membimbing siswa 
dalam diskusi kelas dan 
memberi penghargaan 
kepada kelompok 

 Secara berkelompok siswa 
mengomunikasikan hasil 
pengamatannya di depan kelas 

 Secara berkelompok siswa 
menanggapi dan menghargai 
hasil diskusi kelompok lain. 

 
 b.elaborasi Mengulas hasil kerja 

siswa  
 Secara berkelompok siswa 
membandingkan hasil 
pengamatan dan diskusinya 
dengan penjelasan guru serta 
teori yang ada 
 

Memberi kesempatan 
siswa untuk bertanya  
dan memberikan 
informasi tambahan 
dari hal-hal yang belum 
dikuasai siswa. 

 Secara berkelompok siswa 
menanyakan kepada guru hal 
yang belum dipahaminya  

 Secara berkelompok siswa 
mengumpulkan informasi 
tambahan dari guru mengenai 
dampak pencemaran tanah dan 
pencemaran air serta upaya 
mengatasinya. 
 
 

 c.konfirmasi Membimbing siswa 
membuat kesimpulan 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

Secara individual siswa membuat 
kesimpulan mengenai jenis 
pencemaran, sumber pencemaran 
tanah dan air, dampak pencemaran 
tanah dan air, dan usaha yang 
dilakukan untuk mengatasi 
pencemaran tanah dan air. 
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3 Penutup 
(10mnt)  

Menugasi siswa untuk 
membuat poster terkait 
dengan upaya untuk 
menanggulangi 
pencemaran tanah dan 
meminta tiap kelompok 
untuk membawa 
kerikil, pasir, ijuk, 
arang batok kelapa 
yang akan digunakan 
untuk percobaan 
penjernihan air pada 
pertemuan berikutnya. 

Mendengarkan dan mencatat tugas 
guru 

menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
doa dan salam 

Berdoa dan mengucapkan salam 
kepada guru 

 
PERTEMUAN KETIGA (1X40 menit) 

No Langkah Kegiatan 
Guru Siswa 

1. Pendahuluan 
( 5 mnt ) 

mengucapkan salam 
dan meminta siswa 
berdoa terlebih dahulu  

menjawab salam guru dan  berdoa   

 a. apersepsi Memberikan 
pertanyaan secara 
klasikal : apabila ada 
pabrik yang 
membuang limbahnya 
di sungai, apa yang 
akan terjadi dengan 
sungai tersebut apabila 
terus-menerus 
dipenuhi oleh limbah 
pabrik ? 

Secara individual siswa 
memperkirakan apa yang akan 
terjadi  dengan sungai yang terus-
menerus dipenuhi oleh limbah 
pabrik dan menjawab pertanyaan 
guru 

 b. motivasi Memperlihatkan air 
limbah yang keruh dan 
alat penjernih air 
sederhana serta 
bertanya pada siswa : 
apa yang akan terjadi 

Memperhatikan alat penjernih air 
dan air limbah yang keruh yang 
dibawa guru dan secara individual 
siswa memperkirakan  apa yang 
akan terjadi dengan air limbah 
apabila dituang pada alat penjernih 
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dengan air limbah ini 
apabila dituang pada 
alat penjernih air ini? 
 

air tersebut 

  menyampaikan 
kompetensi dasar, 
indikator dan tujuan 
pembelajaran hari ini 
dan  menunjukkan 
gambaran kelas yang 
efektif dan mengajak 
siswa untuk tertib 
dalam pembelajaran 

Secara individual siswa berjanji 
untuk tertib dalam pembelajaran. 

2. Inti (30mnt)   
 a.ekplorasi Membimbing siswa di 

kelas untuk 
mengetahui sumber 
pencemaran air  

Secara berpasangan dengan teman 
sebangku siswa mencari informasi 
mengenai sumber pencemaran air 
dan mengungkapkan pendapatnya 

  Membimbing siswa 
dalam kegiatan 
pembuatan alat 
penjernih air sederhana 

 Secara berkelompok (1 
kelompok terdiri dari 5 orang) 
siswa mempersiapkan alat dan 
bahan yang akan digunakan pada 
pembuatan alat penjerrnih air 
yaitu botol aqua bekas, 
mangkuk, pasir, air limbah yang 
sudah diberi tawas dan kaporit, 
arang tempurung kelapa, kerikil, 
ijuk, dan ikan 

 Secara berkelompok siswa 
memotong sedikit bagian bawah 
botol plastik 

 Secara berkelompok siswa 
menyusun kerikil, ijuk, pasir, 
dan arang tempurung kelapa ke 
dalam botol 

 Secara berkelompok siswa 
menuangkan air limbah sedikit 
demi sedikit ke dalam botol alat 
penjernih air sederhana yang 
dibuatnya 
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 Secara berkelompok siswa 
menampung air yang mengalir 
dari botol ke dalam mangkuk 

 Secara berkelompok siswa 
meletakkan  2 ekor ikan pada  
mangkuk dan meletakkannya di 
tempat yang aman untuk 
kemudian diamati setelah 2 hari 

 Secara berkelompok siswa 
memperkirakan apa yang akan 
terjadi pada ikan-ikan tersebut 
setelah 2 hari berlangsung. 

  Membimbing diskusi 
kelompok mengenai 
pencemaran air 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengapa air 
limbah harus diberi tawas dan 
kaporit terlebih dahulu sebelum 
disaring 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan fungsi dari arang 
tempurung kelapa pada alat 
penjernih air tersebut 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai 
penyebab air limbah menjadi 
jernih setelah dituang ke dalam 
botol 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan apakah air hasil 
penjernihan tersebut dapat 
langsung digunakan untuk 
kebutuhan sehari-hari 

  Membimbing siswa 
dalam diskusi kelas 
dan memberi 
penghargaan kepada 
kelompok 

 Secara berkelompok siswa 
mengomunikasikan hasil kerja 
dan diskusinya di depan kelas 

 Secara berkelompok siswa 
menanggapi dan menghargai 
hasil kerja dan diskusi kelompok 
lain 

 b. elaborasi Mengulas hasil kerja 
siswa  

 Secara berkelompok siswa 
membandingkan hasil kerja dan 
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diskusinya dengan penjelasan 
guru serta teori yang ada 

  Memberi kesempatan 
siswa untuk bertanya  
dan memberikan 
informasi tambahan 
dari hal-hal yang 
belum dikuasai siswa. 

 Secara berkelompok siswa 
menanyakan kepada guru hal 
yang belum dipahaminya  

 Secara berkelompok siswa 
mengumpulkan informasi 
tambahan dari guru mengenai 
dampak pencemaran tanah dan 
pencemaran air serta upaya 
mengatasinya. 

 c. konfirmasi Membimbing siswa 
membuat kesimpulan 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

Secara individual siswa membuat 
kesimpulan mengenai upaya-upaya 
yang bisa dilakukannya untuk 
menanggulangi pencemaran air 

3. Penutup 
(5 menit) 

Menugasi siswa untuk 
membuat laporan 
kegiatan pembuatan 
alat penjernih air 
sederhana yang telah 
dibuatnya. 

Mendengarkan dan mencatat tugas 
guru 

  menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
doa dan salam 

Berdoa dan mengucapkan salam 
kepada guru 

 
 
 

PERTEMUAN KEEMPAT ( 2x40 menit ) 
No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 
1 Pendahuluan 

    (10 mnt) 
  

a. apersepsi  mengucapkan salam dan 
meminta siswa berdoa 
terlebih dahulu  

menjawab salam guru, berdoa, 
menyiapkan kelengkapan 
belajar 

  Memberikan pertanyaan 
:apa sajakah aktivitas 
manusia yang dapat 
menyebabkan 
pencemaran dan 

Secara individual siswa 
memperkirakan aktivitas 
manusia yang dapat 
menyebabkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dan 
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kerusakan lingkungan? menjawab pertanyaan guru 
 b.motivasi Memberikan pertanyaan 

secara klasikal : kita akan 
mengoleskan lotion pada 
2 buah kertas kemudian 
meletakkannya di depan 
kelas dan dekat jalan raya 
depan sekolah, apakah 
nanti terdapat perbedaan 
pada kedua kertas 
tersebut? 

Secara individual siswa 
memperkirakan apa yang 
terjadi dengan kertas yang 
diolesi lotion dan diletakkan di 
depan kelas dan dekat jalan 
raya depan sekolah    dan 
menjawab pertanyaan guru 

  menyampaikan 
kompetensi dasar, 
indikator dan tujuan 
pembelajaran hari ini dan  
menunjukkan gambaran 
kelas yang efektif dan 
mengajak siswa untuk 
tertib dalam pembelajaran 

Secara individual siswa berjanji 
untuk tertib dalam 
pembelajaran. 

2. Inti (50mnt)   
 a.eksplorasi Membimbing siswa di 

kelas untuk mengetahui 
sumber pencemaran udara 
dan aktivitas manusia 
yang dapat menimbulkan 
kerusakan lingkungan dan 
pencemaran 

Secara berpasangan dengan 
teman sebangku siswa mencari 
informasi mengenai sumber 
pencemaran udara dan aktivitas 
manusia yang dapat 
menimbulkan kerusakan 
lingkungan dan pencemaran 

  Membimbing siswa untuk 
melakukan kegiatan 
pengamatan terhadap 
pencemaran udara 

 Secara berkelompok (1 
kelompok terdiri dari 5 
orang) siswa mengoleskan 
lotion yang sudah disediakan 
guru pada dua lembar kertas 

 Perwakilan dari tiap 
kelompok meletakkan kertas 
tersebut di depan kelas dan 
di dekat jalan raya depan 
sekolah  untuk kemudian 
diamati setelah siswa selesai 
melakukan analisis artikel 
secara berkelompok  



98 
 

 

  Membimbing diskusi 
kelompok untuk 
menganalisis artikel 
mengenai kerusakan 
lingkungan akibat 
aktivitas manusia dan 
pencemaran udara 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai 
keadaan hutan di Indonesia 
saat ini 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai 
dampak yang ditimbulkan 
dari penebangan hutan 
secara liar bagi negara dan 
lingkungan 

 Secara berkelompok siswa  
memperkirakan apa yang 
akan terjadi di masa yang 
akan datang apabila 
penduduk di sekitar kawasan 
hutan terus menebangi 
pohon di hutan dan 
menjadikannya sebagai lahan 
pertanian  

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai 
apa yang sebaiknya 
dilakukan masyarakat dan 
pemerintah untuk 
menghentikan penebangan 
hutan secara liar di negeri ini 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai 
tingkat pencemaran udara di 
Indonesia 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai 
dampak yang ditimbulkan 
bagi udara akibat asap 
kendaraan bermotor 

 Secara berkelompok siswa 
mencari sumber pencemaran 
udara dan dampak lain yang 
ditimbulkan dari pencemaran 
udara 
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 Secara berkelompok siswa 
mencdiskusikan mengenai 
efek rumah kaca 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan upaya yang 
bisa dilakukan untuk 
mengatasi pencemaran 
udara. 

  Membimbing siswa 
melakukan pengamatan 
dan diskusi mengenai 
percobaan untuk 
mengetahui  pencemaran 
udara 

 Secara berkelompok 
(perwakilan kelompok) 
siswa mengambil kertas 
yang tadi diletakkan di depan 
kelas dan di dekat jalan raya 
depan sekolah dan 
membawanya ke dalam kelas

 Secara berkelompok siswa 
mengamati kedua kertas 
tersebut 

 Secara berkelompok siswa 
membedakan kekotoran 
kedua kertas  

 Secara berkelompok siswa 
berdiskusi mengenai 
penyebab perbedaan pada 
kedua kertas tersebut 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan hal yang bisa 
dilakukannya untuk 
mengurangi pencemaran 
udara akibat asap kendaraan 
bermotor 

  Membimbing siswa 
dalam diskusi kelas dan 
memberi penghargaan 
kepada kelompok 

 Secara berkelompok siswa 
mengomunikasikan hasil 
analisis dan diskusinya di 
depan kelas 

 Secara berkelompok siswa 
menanggapi dan menghargai 
hasil analisis dan diskusi 
kelompok lain 

 b. elaborasi Mengulas hasil kerja  Secara berkelompok siswa 
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siswa  membandingkan hasil 
analisis dan diskusinya 
dengan penjelasan guru serta 
teori yang ada 

  Memberi kesempatan 
siswa untuk bertanya  dan 
memberikan informasi 
tambahan dari hal-hal 
yang belum dikuasai 
siswa. 

 Secara berkelompok siswa 
menanyakan kepada guru hal 
yang belum dipahaminya  

 Secara berkelompok siswa 
mengumpulkan informasi 
tambahan dari guru 
mengenai pencemaran udara 
dan aktivitas manusia yang 
dapat menimbulkan 
kerusakan lingkungan dan 
pencemaran 

 c. konfirmasi Membimbing siswa 
membuat kesimpulan 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

Secara individual siswa 
membuat kesimpulan mengenai 
aktivitas manusia yang dapat 
menimbulkan kerusakan 
lingkungan dan pencemaran 
serta upaya 
penanggulangannya, sumber 
pencemaran udara, dampak 
pencemaran udara, dan upaya 
yang bisa dilakukan untuk 
mengatasi pencemaran udara 

3. Penutup 
(10 menit) 

Menugasi siswa untuk 
membuat percobaan 
mandiri yaitu mengolesi 
lotion pada 4 lembar 
kertas dan menempatkan  
kertas tersebut 4 tempat 
yang berbeda (siswa 
diberi kebebasan untuk 
menentukan sendiri 
tempatnya), membiarkan 
selam 2 hari, mengamati 
perbedaannya dan 
membuat laporan hasil 
percobaan 

Mendengarkan dan mencatat 
tugas guru 
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  menutup kegiatan 

pembelajaran dengan doa 
dan salam 

Berdoa dan mengucapkan 
salam kepada guru 

 

PERTEMUAN KELIMA (POSTTEST) 2X40 menit 
No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 
1. Pendahuluan 

(10 menit) 
Mengucapkan salam dan 
meminta siswa berdoa 
terlebih dahulu 

menjawab salam guru dan 
berdoa 

  Mengulas sekilas 
mengenai  materi 
pengelolaan lingkungan 
berdasarkan kegiatan yang 
sudah dilakukan  

Menyimak penjelasan guru 

2. Inti 
(65menit) 

memberikan soal posttest 
kepada siswa dan meminta 
siswa mengerjakan 
sesuai waktu yang 
ditentukan (50 menit) serta 
memantau siswa dalam 
mengerjakan soal posttest. 

Secara individu siswa 
mengerjakan sendiri soal 
posttest  yaitu soal untuk 
mengukur kemampuan 
berpikir kritis dan soal untuk 
mengukur hasil belajar sesuai 
dengan waktu yang ditentukan 

  mengambil lembar jawab 
siswa setelah siswa selesai 
mengerjakan soal posttest  

Secara individual siswa 
menyerahkan lembar jawab 
kepada guru 

  Membagikan angket 
tingkat keterlaksanaan 
model Pembelajaran 
Berbasis Proyek dalam 
pendekatan Jelajah Alam 
Sekitar 

Secara individual siswa 
mengisi angket tingkat 
keterlaksanaan model 
Pembelajaran Berbasis Proyek 
dalam pendekatan Jelajah 
Alam Sekitar 

  Mengambil angket yang 
telah diisi siswa 

Mengembalikan angket 
kepada guru 

3. Penutup  
(5 menit) 

Guru memberikan salam 
penutup. 

Menjawab salam guru 
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Sumber Belajar 

1. Lingkungan sekitar siswa 

2. Kadaryanto, dkk. 2009. Biologi 1 (Mengungkap Rahasia Alam Kehidupan) 

SMP Kelas VII. Jakarta :Yudhistira. 

3. Lembar Kerja Siswa (LDS) 

4. Alat penjernih air sederhana 

 

Penilaian 

1. Kemampuan berpikir kritis : soal evaluasi kemampuan berpikir kritis 

2. Hasil belajar : soal pretest dan postest  

 
 
 

Semarang,………………….2

011 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Biologi    Peneliti  

 

 

……………………………..    ………………………….. 

NIP       NIM 
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Lembar Diskusi Siswa 1 

Pencemaran Tanah 

 

Pengantar 

Salah satu penyebab dari pencemaran tanah adalah limbah rumah tangga. Setiap 

hari, aktivitas manusia menghasilkan sampah, sehingga sampah yang terkumpul 

dalam sehari dapat mencapai berjuta-juta ton. Sebagian sampah, dapat dihancurkan 

menjadi tanah atas jasa organisme saprofit dan pengurai. Namun sebagian lagi tidak 

dapat diuraikan secara alami. Bahan-bahan yang tersebut menetap di lingkungan 

sehingga menjadi bahan pencemar pada tanah. Apa yang akan terjadi bila lingkungan 

sekitar kita penuh dengan sampah? Kita dapat menangulangi sampah yang ada 

disekitar kita dengan melalui program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) Yaitu 

dengan mengurangi penggunaan barang yang dapat menjadi sampah (reduce), 

Penggunaan kembali atau pendaur ulangan sampah (Reuse), dan mengolah sampah 

(Recycle). 

 

Tujuan : 

1. Mengetahui berbagai jenis sampah padat dan mengetahui cara pengolahan 

sampah 

2. Mengusulkan cara pengelolaan sampah 

3. Mengetahui dampak pencemaran tanah dan upaya mengatasinya 

Metode  : observasi, diskusi 

Cara kerja pengamatan sampah di sekolah : 

1. perhatikanlah sampah-sampah yang telah kamu lihat di lingkungan sekolahmu 

2. isilah tabel berikut ini berdasarkan hasil pengamatanmu 

No Sampah yang diamati Penggolongan 

Sampah organic Sampah non organik 

    

    

    

Lampiran 3. Lembar Diskusi Siswa 1 

Kelompok :  
Kelas  : 
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Pertanyaan diskusi 

1. Berdasarkan hasil pengamatanmu, jawablah pertanyaan di bawah ini  : 
a. Berdasarkan pengamatanmu, sampah apa saja 

yang termasuk sampah organik? mengapa disebut dengan sampah 
organik? 
Jawab : 
 

b. Berdasarkan pengamatanmu, sampah apa saja 
yang termasuk sampah non organik? mengapa disebut dengan sampah non 
organik? 
Jawab : 
 

c. Apakah sampah di sekolahmu sudah dipisahkan 
antara sampah organik dan sampah non organik? Jika belum apa yang 
sebaiknya dilakukan ? 
Jawab : 
 

d. Bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah di 
sekolahmu? 
Jawab :  
 

2. Perhatikanlah gambar di bawah ini kemudian diskusikanlah dengan 
kelompokmu ! 

Gambar di samping diambil 
di tempat pembuangan 
sampah warga di salah satu 
daerah di Semarang. 
a. Apakah sampah tersebut 

sudah                                           
dikelola denga baik? 
mengapa? 

b. Apa sajakah dampak yang 
ditimbulkan dari sampah 
tersebut terhadap 
pencemaran tanah ? 

Gbr. Sampah di tempat pembuangan 
sampah 
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c. Apakah yang sebaiknya 
dilakukan warga terhadap 
sampah tersebut? 

d. Apakah sampah tersebut 
boleh dibakar? Mengapa 
? 

Jawaban : 
a. …………………………………………………………………………. 

 
b. …………………………………………………………………………. 

 
c. …………………………………………………………………………. 

 
d. …………………………………………………………………………. 

3. Apa yang akan terjadi jika kita membuang oli di lahan pertanian? 

Jawaban : 

4. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah? 

Jawaban : 

 

Kesimpulan : 
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Jawaban pertanyaan LDS 1 

1. Jawaban diskusi hasil pengamatan sampah 

a. jawaban bervariasi, disebut sampah organik karena dapat dihancurkan 

menjadi tanah atas jasa organisme saprofit dan pengurai  

b. jawaban bervariasi, disebut sampah non organik karena  tidak dapat 

diuraikan secara alami dan  menetap di lingkungan sehingga menjadi bahan 

pencemar pada tanah 

c. sudah / belum. Jika belum maka yang perlu dilakukan adalah memisahkan 

sampah organik dan non organik terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat 

pembuangan akhir 

d. membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan, 

memisahkan sampah organik dan non organik, tidak membakar sampah, 

menjadikan sampah organik (daun dan ranting) sebagai pupuk kompos, 

memberikan sampah kertas dan sampah non organik kepada pemulung, dll 

2. jawaban diskusi pengamatan gambar 

a.  sampah tersebut belum dikelola dengan baik, karena belum ada pemisahan 

antara sampah organik dan non organik yang dapat dilihat dari adanya 

sampah plastik, kertas, dan plastik yang masih tercampur. dampak yang 

ditimbulkan yaitu menimbulkan bau yang tidak sedap dan mencemari tanah 

di sekitarnya 

b. tidak membuang sampah di tanah tapi pada tempat sampah, memisahkan 

sampah organik dan non organic terlebih dahulu, memanfaatkan sampah 

organik sebagai pupuk dan mendaur ulang sampah non organik atau 

memberikannya kepada pemulung.   

c. Tidak, karena apabila sampah tersebut dibakar maka akan menimbulkan 

pencemaran udara 

3. Oli mengandung zat yang berbahaya sehingga jika akan meresap ke dalam 

tanah dan menyebabkan tanah tersebut tercemar sehingga tanaman yang 

tumbuh di atasnya tidak dapat tumbuh dengan baik. 

4. Mendaur ulang sampah-sampah yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan, 

membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah yang mudah terurai 

Lampiran 4. Jawaban Pertanyaan LDS 1 
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dan yang sulit terurai, penggunaan pestisida sesuai dengan aturan, dan 

menghindari penebangan hutan secara liar. 

Pedoman Penskoran LDS 1 

1. Jawaban diskusi hasil pengamatan sampah 

• pengisian tabel 

Skor 2 : Siswa mampu mengelompokkan seluruh sampah organik dan 

anorganik   dengan benar ke dalam tabel 

Skor 1 : Siswa hanya mengelompokkan sebagian yang benar dari sampah 

organik dan anorganik 

Skor 0: Tabel tidak terisi atau semua sampah yang dikelompokkan adalah 

salah 

    a. jawaban pertanyaan a 

        Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 

alasan tepat 

        Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

   b.  jawaban pertanyaan b 

        Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 

alasan tepat 

        Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

   c.  jawaban pertanyaan c 

        Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 

alasan tepat 

        Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

d. jawaban pertanyaan d 

 Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 alternatif 

 Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 alternatif 

 Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 alternatif 

 Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

Lampiran 5. Pedoman Penskoran LDS  1 
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2. Jawaban diskusi hasil pengamatan gambar 

   a.  jawaban pertanyaan a 

        Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 

alasan tepat 

        Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

b. jawaban pertanyaan b 

 Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 dampak 

 Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 dampak 

 Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 dampak 

 Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

c. jawaban pertanyaan c 

        Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 upaya 

 Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 upaya 

 Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 upaya 

 Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

d.  jawaban pertanyaan d 

        Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 

alasan tepat 

        Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

3. jawaban pertanyaan no 3 

        Skor 2 : menyebutkan alasan dengan tepat dengan bahasa yang mudah 

dimengerti  

        Skor 1 : menyebutkan alasan dengan tepat dengan bahasa yang sukar 

dimengerti 

        Skor 0 : alasan tidak tepat 

4. jawaban pertanyaan no 4 

        Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 upaya 

 Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 upaya 

 Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 upaya 
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 Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

kesimpulan 

 Skor 2 : kesimpulan tepat dan logis sesuai tujuan 

 Skor 1 : kesimpulan kurang tepat dan logis sesuai tujuan 

 Skor 0 : kesimpulan tidak tepat dan logis 

 

Skor maksimal : 28 

 

Nilai =  x 100 
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Lembar Diskusi Siswa 2 
 
 

Tujuan  : 

1. Mengetahui ciri-ciri air yang bersih dan yang sudah tercemar 

2. Membandingkan air bersih dengan air limbah 

3. Menjelaskan dampak pencemaran air terhadap kelangsungan hidup 

organisme 

 

Alat dan bahan : 

1. 2 buah botol bening 

2. Air limbah 

3. Air kran 

4. 4 ekor ikan 

 

Cara kerja 

1. Bawalah air limbah yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. 

2. Bandingkan air tersebut dengan air dari ledeng  di sekolahmu. Tuliskan 

hasil pengamatamnu pada tabel berikut : 

No Keadaan air Air limbah Air ledeng 

1 Warna   

2 Bau   

3 Kekeruhan   

4 Ph   

 

Untuk langkah kerja 3-5 dilakukan di luar jam pelajaran sebagai tugas 

proyek 

3. Siapkan 2 botol plastik bening. Botol pertama diisi dengan air kotor yang 

kamu bawa, botol kedua diisi dengan air ledeng yang bersih 

4. Masukkan masing-masing 2 ikan pada tiap botol 

5. Biarkan selama 2 hari dan amati apa yang terjadi pada ikan tersebut ! 

Lampiran 6. Lembar Diskusi Siswa 2 
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Pertanyaan diskusi : 
 

1. Apakah ciri-ciri dari air yang bersih dan yang tercemar itu?  

Jawaban : 

 

2. Darimana sajakah sumber-sumber pencemaran air itu? 

Jawaban : 

 

3. Jika  kita membuang limbah cair pada sungai secara terus-menerus, apakah 

akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ?  

Jawaban : 

 

4. Bagaimanakah cara yang bisa kamu lakukan untuk menanggulangi 

pencemaran air ? 

Jawaban : 

 

5. Apa yang terjadi pada ikan yang diletakkan di air limbah?mengapa 

demikian? 

Jawaban : 

 

6. Apa yang terjadi pada ikan yang diletakkan di air yang jernih?mengapa 

demikian? 

Jawaban : 

 

7. Berikanlah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kali ini ! 
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Jawaban diskusi LDS 2: 

1.  Ciri air bersih adalah jernih, tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, 

tidak mengandung mikroorganisme yang merugikan. Air yang tercemar 

menunjukkan ciri-ciri tertentu seperti keruh atau berwarna, berbau, pH 

asam atau basa, mengandung berbagai bahan kimia berbahaya seperti 

logam berat, atau mengandung mikroorganisme yang dapat mengganggu 

pengguna air 

2. Sumber pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah 

tangga, dan penggundulan hutan 

3. Akibat yang ditimbulkan dari air sungai yang tercemar adalah punahnya 

organism dalam ekosistem air, ikan yang tercemar dapat meracuni orang 

yang memakannya, apabila air sungai tersebut digunakan untuk keperluan 

rumah tangga maka akan berdampak pada kesehatan manusia 

4. Tidak membuang sampah di sembarang tempat yang akan terbawa air hujan 

ke sungai, tidak membuang limbah cair ke sungai, tidak membuang sisa 

obat atau insektisida ke sungai 

5. Jawaban kondisional tergantung pada air limbah yang dibawa oleh siswa 

6. Ikan tersebut akan hidup karena air yang digunakan tidak tercemari oleh zat-

zat yang berbahaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7. Kunci Jawaban LDS 2  



113 
 

 

Pedoman penskoran 

1. pengisian tabel 

Skor 2 : Siswa mampu mengisi tabel dengan tepat sesuai hasil pengamatan  

Skor 1 : Siswa kurang tepat dalam mengisi tabel 

Skor 0: Tabel tidak terisi atau jawaban siswa salah 

    2. jawaban pertanyaan 1 

       Skor 2 : jawaban benar menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

       Skor 1 : jawaban benar menggunakan bahasa yang sukar dimengerti 

       Skor 0 : jawaban salah 

  3.  jawaban pertanyaan 2 

  Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 sumber pencemaran air 

  Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 sumber pencemaran air 

  Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 sumber pencemaran air 

  Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

  3.  jawaban pertanyaan 3 

  Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 akibat yang ditimbulkan 

  Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 akibat yang ditimbulkan 

  Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 akibat yang ditimbulkan 

  Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

  4.   jawaban pertanyaan 4 

  Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 alternatif 

  Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 alternatif 

  Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 alternatif 

  Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

   5.  jawaban pertanyaan 5 

       Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 

alasan tepat 

       Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

   6.  jawaban pertanyaan 6 

       Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

Lampiran 8. Pedoman Penskoran LDS 2 



114 
 

 

       Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar alasan 

tepat 

 
 
Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

7.   kesimpulan 

 Skor 2 : kesimpulan tepat dan logis sesuai tujuan 

 Skor 1 : kesimpulan kurang tepat dan logis sesuai tujuan 

 Skor 0 : kesimpulan tidak tepat dan logis 

Skor maksimal : 19 

 

Nilai =  x 100 
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Lembar Diskusi Siswa 3 
 
 
 
 
Pengantar : 
 Air yang bersih dapat dilihat dari segi fisik, kimiawi, dan biologi. Bersih 

secara fisik artinya air tersebut tawar dan tidak berbau. Secara kimiawi, air yang 

kualitasnya baik adalah air yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. 

Sedangkan bersih secara biologi artinya bebas dari mikroorganisme yang 

berbahaya. 

 Ada dua cara untuk mendapatkan air yang bersih dalam skala kecil yaitu 

tanpa bahan kimia dan dengan menggunakan bahan kimia. Kedua cara 

penjernihan ini melalui dua tahap yaitu tahap pengendapan dan tahap penjernihan. 

Media penyaring yang dapat digunakan adalah pasir, arang batok, ijuk, dan 

kerikil. Pada cara yang kedua, ditambahkan zat kimia berupa tawas, kapur, dan 

kaporit ke dalam bak pengendap untuk membantu mengumpulkan zat kimia 

pencemar. 

Tujuan   : membuat alat penjernih air sederhana sebagai upaya mengatasi 

pencemaran air 

Alat dan bahan : 

1. botol plastik  6. air limbah yang sebelumnya diberi larutan tawas  

2. mangkuk  7. Tutup botol 

3. tanaman air  8. Arang tempurung kelapa 

4. ikan   9. kerikil 

5. pasir   10. ijuk 

Cara kerja : 

1. potong sedikit bagian bawah botol plastik 

2. lubangi tutup botol menggunakan jarum 

3. susun kerikil, ijuk, pasir, dan arang tempurung kelapa pada botol dengan 

posisi sebagai berikut : 

Lampiran 9. Lembar Diskusi Siswa 3 
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4. tuang air limbah ke dalam botol sedikit demi sedikit dan tampung air yang 

mengalir dari botol ke dalam mangkok berisi tanaman air  

5. biarkan air dalam mangkuk selama 1 hari 

6. masukkan ikan dalam mangkuk dan setelah beberapa hari amati apa yang 

terjadi 

 

Pertanyaan Diskusi. 

1. Mengapa air limbah harus diberi larutan tawas terlebih dahulu sebelum 

disaring? 

Jawaban : 

 

2. Setelah kamu menuangkan air limbah pada alat penjernih air yang kamu 

buat, apa yang terjadi pada air tersebut setelah keluar dari botol? mengapa 

demikian? 

Jawaban : 

 

3. Apakah fungsi dari arang tempurung kelapa yang digunakan pada alat 

penjernih air sederhana tersebut? 

Jawaban : 

 

4. Apakah air hasil penjernihan tersebut sudah dapat dikonsumsi oleh 

manusia? mengapa? 

Jawaban : 
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5. Apakah fungsi dari tanaman air yang kamu letakkan pada mangkok yang 

berisi air hasil penjernihan? 

Jawaban : 

 

6. Apa yang terjadi pada ikan yang kamu letakkan pada mangkuk tersebut 

diatas? 

Jawaban : 

 

7. Apakah kesimpulanmu dari kegiatan ini? 

Jawaban : 

 

8. Buatlah laporan dari hasil kegiatanmu. 



118 
 

 

Jawaban diskusi LDS 3 

 

 

1. Air limbah diberi larutan tawas terlebih dahulu karena tawas dapat 

membantu mengumpulkan zat kimia pencemar yang terdapat pada air 

limbah 

2. Air tersebut menjadi lebih jernih, karena air tersebut sudah mengalami 

proses penyaringan kotoran melalui alat penjernih air sederhana yang telah 

dibuat 

3. Fungsi dari arang tempurung kelapa yang digunakan adalah untuk 

menetralisir bau yang terdapat pada air limbah sehingga air yang 

dihasilkan tidak berbau lagi 

4. Belum, karena meskipun air tersebut terlihat jernih namun masih terdapat 

mikroorganisme yang tidak dapat hilang begitu saja hanya dengan proses 

penyaringan sehingga air tersebut belum bisa untuk dikonsumsi 

5. Fungsi dari tanaman air yang diletakkan pada mangkok adalah agar 

tanaman tersebut bisa menghasilkan oksigen yang bisa digunakan ikan 

dalam proses pernapasan 

6. Ikan tersebut dapat hidup karena air yang digunakan adalah air yang sudah 

tidak tercemar lagi, selain itu juga terdapat tanaman air yang dapat 

menghasilkan oksigen yang berguna bagi ikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10.Kunci Jawaban LDS 3 
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Pedoman Penskoran 
 

   1. jawaban pertanyaan 1 
        Skor 2 : alasan yang disampaikan tepat 
        Skor 1 : alasan yang disampaikan kurang tepat 
        Skor 0 : alasan yang disampaikan tidak tepat 
    2. jawaban pertanyaan 2 
        Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 
        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 
alasan tepat 
        Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 
   3. jawaban pertanyaan 3 
        Skor 2 : fungsi  yang disampaikan tepat 
        Skor 1 : fungsi yang disampaikan kurang tepat 
        Skor 0 : fungsi yang disampaikan tidak tepat 
   4.  jawaban pertanyaan 4 
        Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 
        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 
alasan tepat 
        Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 
  5.   jawaban pertanyaan 5 
        Skor 2 : fungsi  yang disampaikan tepat 
        Skor 1 : fungsi yang disampaikan kurang tepat 
        Skor 0 : fungsi yang disampaikan tidak tepat 
 6.   jawaban pertanyaan 6 
 Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 alasan dengan tepat 
 Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 alasan dengan tepat 
 Skor 0 : tidak menyebutkan atau alasan salah 
7.   kesimpulan 

 Skor 2 : kesimpulan tepat dan logis sesuai tujuan 
 Skor 1 : kesimpulan kurang tepat dan logis sesuai tujuan 
 Skor 0 : kesimpulan tidak tepat dan logis 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lampiran 11. Pedoman Penskoran LDS 3   
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RUBRIK PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Kegiatan  : membuat alat penjernih air sederhana 

Ket      : berilah tanda check ( √ ) pada skor yang diperoleh sesuai dengan 

pedoman penskoran yang telah ditentukan. 

 

Kelompok :…. 

No  Aspek yang dinilai Skor 3 Skor 2 Skor 1 
1 Partisipasi kelompok dalam membawa alat dan bahan    
2 Membaca petunjuk kerja    
3 Kerjasama kelompok dalam membuat alat     
4 Memotong bagian bawah botol plastik    
5 Menyusun bahan-bahan dalam alat penjernih air    
6 Menuang air limbah    
7 Meletakkan tanaman air pada mangkuk    
8. Kebersihan     

 

 
Pedoman Penskoran : 
Partisipasi kelompok dalam membawa alat dan bahan 
3 : Siswa membawa alat dan bahan dengan lengkap dan tepat  
2 : Lebih dari separuh alat dan bahan yang dibawa siswa lengkap dan tepat 
1 : Kurang dari separuh alat dan bahan yang dibawa siswa lengkap dan tepat 
 
Membaca petunjuk kerja 
3 : siswa membuat alat penjernih air sederhana dengan melihat petunjuk kerja 
2 : siswa membuat alat penjernih air sederhana dengan kadang-kadang melihat 

petunjuk kerja 
1 : siswa membuat alat penjernih air sederhana dengan jarang melihat petunjuk 

kerja 
 
Kerjasama kelompok dalam membuat alat  
4 : Semua anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam membuat alat, ada tukar 

pendapat 
3 : Semua anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam membuat alat, tidak ada 

tukar pendapat 
2 : Hanya sebagian anggota kelompok yang membuat alat 
1 : Hanya salah satu anggota kelompok yang membuat alat 

Lampiran 12.  Rubrik Penilaian Pembuatan Alat Penjernih Air 
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Memotong bagian bawah botol plastik 
3 : siswa memotong sedikit bagian bawah botol plastik 
2 : siswa memotong separuh dari botol plastik 
1 : siswa memotong lebih dari separuh botol plastik 
 
Menyusun bahan-bahan dalam alat penjernih air 
3 : siswa menyusun bahan-bahan dengan urutan sesuai dengan petunjuk kerja 
2 : siswa menyusun bahan-bahan dengan urutan kurang sesuai sesuai dengan 
petunjuk kerja 
1 : siswa menyusun bahan-bahan dengan urutan tidak sesuai dengan petunjuk 
kerja 
 
Menuang air limbah 
3 : siswa menuang air limbah pada alat penjernih air sedikit demi sedikit dengan 
berhati-hati 
2 : siswa menuang air limbah pada alat penjernih air sedikit demi sedikit dengan 

tidak berhati-hati, ada air yang tumpah 
1 : siswa menuang air limbah pada alat penjernih air tidak sedikit demi sedikit tapi 

banyak sekaligus 
 
Meletakkan tanaman air pada mangkuk 
3 : siswa meletakkan dengan benar tanaman air pada mangkuk 
2 : siswa meletakkan dengan kurang benar tanaman air pada mangkuk 
1 : siswa tidak meletakkan dengan benar tanaman air pada mangkuk 
 
Hasil kerja 
3 : Hasil kerja selesai tepat pada waktunya, tepat sesuai petunjuk kerja 
2 : Hasil kerja hamper selesai tepat pada waktunya, tepat sesuai prtunjuk kerja 
1 : hasil kerja belum selesai 
 
Menjaga kebersihan 
3 : siswa membersihkan lagi sisa-sisa alat dan bahan yang tidak digunakan sampai 
bersih 
2 : siswa membersihkan lagi sisa-sisa alat dan bahan yang tidak digunakan tapi 
tidak bersih 
1 : siswa tidak membersihkan sisa-sisa alat dan bahan yang tidak digunakan  
 
 
Skor maksimal : 24 

 

Nilai =  x 100 
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Lembar Observasi Penilaian Produk Siswa 

Alat Penjernih Air Sederhana 

Kegiatan  : membuat alat penjernih air sederhana 

Ket      : berilah tanda check ( √ ) pada skor yang diperoleh sesuai dengan 

pedoman penskoran yang telah ditentukan. 

 

No Aspek yang dinilai Skor 

4 3 2 1 

1. Alat dan bahan yang digunakan     

2. Teknik pembuatan     

3. Bentuk fisik produk     

4. Kebermanfaatan produk     

 
Pedoman Penskoran 

1. Alat dan bahan yang digunakan 

4 : alat dan bahan tepat sesuai dan lengkap 

   3 : alat dan bahan tepat dan kurang lengkap 

   2 : alat dan bahan kurang tepat dan kurang lengkap 

   1 : alat dan bahan tidak tidak tepat dan tidak lengkap 

 

2. Teknik pembuatan 

 4 : teknik pembuatan tepat, sesuai dengan teori 

   3 : teknik pembuatan kurang tepat, sebagian besar sesuai dengan teori 

   2 : teknik pembuatan kurang tepat, kurang sesuai dengan teori 

   1 : teknik pembuatan tidak tepat, tidak sesuai dengan teori 

 

3. Bentuk fisik produk 

4 : bentuk produk menarik, dibuat dengan kreatif 

3 : bentuk produk kurang menarik, dibuat dengan kreatif 

2 : bentuk produk kurang menarik, kurang dibuat dengan kreatif 

1 : bentuk produk tidak menarik, tidak dibuat dengan kreatif 

Lampiran 13. Lembar Observasi Penilaian Produk  
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4. Kebermanfaatan produk 

 4 : produk dapat menjernihkan air, dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran 

 3 : produk dapat menjernihkan air, kurang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran 

 2 : produk kurang dapat menjernihkan air, kurang dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran 

 1 : produk tidak dapat menjernihkan air, tidak dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran 

 

 

Nilai siswa = nilai kelompok 

Skor maksimal = 16 

Nilai =  x 100 
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Lembar Observasi Penilaian Laporan Proyek Siswa 

Pembuatan Alat Penjernih Air Sederhana 

 

No Aspek yang Dinilai Skor 

  1 2 3 4 

1. Merumuskan topic     

2. Merumuskan masalah       

3. Merumuskan tujuan     

4. Menuliskan landasan teori     

5. Menuliskan alat dan bahan     

6. Menguraikan cara kerja     

7. Menganalisis data     

8. Membuat pembahasan     

9. Memuat kesimpulan     

10. Penulisan laporan sistematis     

11. Menggunakan bahasa yang komunikatif     

 Rubrik Penskoran Laporan Proyek Siswa 

1. merumuskan judul 
4:  judul tepat sesuai dengan tema 
3 : judul kurang tepat, sesuai dengan tema 
2 : judul kurang tepat, kurang sesuai dengan tema 
1 : judul tidak tepat, tidak sesuai dengan tema 
 

2. merumuskan masalah 
4 : rumusan masalah tepat sesuai dengan tema 
3 : rumusan masalah kurang tepat, sesuai dengan tema 
2 : rumusan masalah kurang tepat, kurang sesuai dengan tema 
1 : rumusan masalah tidak tepat, tidak sesuai dengan tema 
 

3. Merumuskan tujuan 
4 : tujuan tepat, sesuai dengan rumusan masalah 
3: tujuan kurang tepat, sesuai dengan rumusan masalah 
2: tujuan kurang tepat, kurang sesuai dengan rumusan masalah 
1 : tujuan tidak tepat, tidak sesuai dengan rumusan masalah  
 

4.  menuliskan landasan teori 
4 : landasan teori tepat sesuai judul dan lengkap 

Lampiran 14.Lembar Observasi Laporan Siswa 
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3 : landasan teori tepat dengan judul dan kurang lengkap 
2 : landasan teori kurang tepat dengan  judul dan kurang lengkap 
1 : landasan teori tidak tidak tepat dengan judul dan tidak lengkap 
 

5. Menuliskan alat dan bahan 
4 : alat dan bahan tepat sesuai dan lengkap 
3 : alat dan bahan tepat dan kurang lengkap 
2 : alat dan bahan kurang tepat dan kurang lengkap 
1 : alat dan bahan tidak tidak tepat dan tidak lengkap 
 

6. menguraikan cara kerja 
4 : uraian mengenai cara kerja tepat dan lengkap 
3 : uraian mengenai cara kerja tepat dan kurang lengkap 
2 : uraian mengenai cara kerja kurang tepat dan kurang lengkap 
1 : uraian mengenai cara kerja tidak tidak tepat dan tidak lengkap 
 

7. membuat pembahasan 
4 : pembahasan tepat sesuai dengan tujuan dan lengkap 
3 : pembahasan tepat sesuai dengan tujuan dan kurang lengkap 
2 : pembahasan kurang tepat,kurang sesuai dengan tujuan dan kurang 
lengkap 
1 : pembahasan tidak  tepat, tidak sesuai dengan tujuan dan tidak lengkap 
 

8. membuat kesimpulan 
4 : kesimpulan tepat sesuai dengan tujuan dan lengkap 
3 : kesimpulan tepat sesuai dengan tujuan dan kurang lengkap 
2 : kesimpulan kurang tepat,kurang sesuai dengan tujuan dan kurang 
lengkap 
1 : kesimpulan tidak  tepat, tidak sesuai dengan tujuan dan tidak lengkap 

 
9. sistematika penulisan laporan 

4 : > 85% sistematika laporan sesuai dengan ketentuan 
3 : > 75% - 85% sistematika laporan sesuai dengan ketentuan 
2: > 65% - 75% sistematika laporan sesuai dengan ketentuan 
1 : < 75% sistematika laporan sesuai dengan ketentuan 
 
 

Nilai siswa = nilai kelompok 
Skor maksimal : 36 
 
Nilai =  x 100 
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Rubrik Penilaian Poster 

 

1. Gambar poster 
 Skor 3 : gambar poster menarik 
 Skor 2 : gambar poster kurang menarik 
 Skor 1 : gambar poster tidak menarik 
2. Isi poster 

a. Aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran tanah 
Skor 3 : menggambar >2 aktivitas manusia yang menyebabkan 
pencemaran tanah 
Skor 2 : menggambar 2  aktivitas manusia yang menyebabkan 
pencemaran tanah 
Skor 1 : menggambar 1 aktivitas manusia yang menyebabkan 
pencemaran tanah 

b. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah 
Skor 3 : menggambar >2 dampak yang ditimbulkan dari pencemaran 
tanah 
Skor 2 : menggambar 2 dampak yang ditimbulkan dari pencemaran 
tanah 
Skor 1 : menggambar 1 dampak yang ditimbulkan dari pencemaran 
tanah 

c. Upaya untuk menanggulangi pencemaran tanah 
Skor 3 : menggambar > 2 upaya untuk menanggulangi pencemaran 
tanah 
Skor 2 : menggambar 2 upaya untuk menanggulangi pencemaran tanah 
Skor 1 : menggambar 1 aktivitas manusia yang menyebabkan 
pencemaran tanah 

3. Proporsional gambar 
Skor 3 : gambar proporsional 
Skor 2 : gambar kurang proporsional 
Skor 1 : gambar tidak proporsional 

4. Waktu pengumpulan poster 
 Skor 3 : siswa mengumpulkan tepat waktu 
 Skor 2 : siswa terlambat 1 hari dalam mengumpulkan poster 
 Skor 1 : siswa terlambat 2 hari sampai 1 minggu dalam mengumpulkan 
poster 
 Skor 0 : siswa terlambat lebih dari 1 minggu  
 

Skor maksimal : 18 
 
Nilai =  x 100 

Lampiran 15. Rubrik Penilaian Poster  
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Lembar Diskusi Siswa 4 

Kasus Penebangan Hutan di Indonesia 
 

 
Saat ini, hanya kurang 

dari separuh Indonesia yang 
memiliki hutan. Antara 1990 dan 
2005, negara ini telah kehilangan 
lebih dari 28 juta hektar hutan, 
termasuk 21,7 persen hutan yang 
masih asli. Penurunan hutan-
hutan primer yang kaya secara 
biologi ini adalah yang kedua di 
bawah Brazil pada masa itu, dan 
sejak akhir 1990an, penggusuran 
hutan primer makin meningkat 
hingga 26 persen. Kini, hutan-
hutan Indonesia adalah hutan 
yang paling terancam di muka 
bumi.  

Jumlah hutan-hutan di Indonesia sekarang ini makin menurun dan banyak 
dihancurkan akibat penebangan hutan, penambangan, perkebunan agrikultur 
dalam skala besar, dan aktivitas lain seperti memindahkan pertanian dan 
menebang kayu untuk bahan bakar. Luas hutan hujan semakin menurun, mulai 
tahun 1960an ketika 82 persen luas negara ditutupi oleh hutan hujan, menjadi 68 
persen di tahun 1982, menjadi 53 persen di tahun 1995, dan 49 persen saat ini. 
Bahkan, banyak dari sisa-sisa hutan tersebut yang bisa dikategorikan sebagai 
hutan gundul. 

Efek dari penebangan hutan ini pun meluas, hal tersebut tampak pada 
aliran sungai yang tidak biasa, terjadinya erosi tanah, dan berkurangnya hasil 
dari produk-produk hutan. Polusi dari pemutih khlorin yang digunakan untuk 
memutihkan sisa-sisa dari tambang telah merusak sistem sungai dan hasil bumi 
di sekitarnya, sementara perburuan ilegal telah menurunkan populasi dari 
beberapa spesies yang mencolok, yaitu terancamyan populasi orangutan, 
punahnya harimau Jawa dan Bali, serta badak Jawa dan Sumatera yang hampir 
punah. Di pulau Irian Jaya, satu-satunya sungai es tropis mulai menyurut akibat 
dari pertambangan dan penggundulan hutan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 16. Lembar Diskusi Siswa 4 
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Gambar di samping adalah 
persentase hutan di Indonesia 
yang tersisa akibat 
penebangan liar, dan 
diperkirakan akan terus 
mengalami penurunan. Dapat 
dilihat bahwa luas hutan di 
Indonesia semakin berkurang. 

 
Kerugian yang ditanggung negara akibat penebangan liar alias illegal 

Logging cukup besar. Dalam sehari, kerugian akibat perbuatan yang merusak 
lingkungan tersebut mencapat Rp 83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun. Hal 
tersebut diungkapkan Anggota BPK Bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur 
dan Lingkungan Hidup, Ali Masykur Musa dalam diskusi bertema 
'Memberantas Pembalakan Liar' di Sekretariat Yayasan Telaga Bijak Jl Dewi 
Sartika No. 201 Cawang, Jakarta, Kamis (29/7/2010). "Hampir tiga perempat 
hutan alam di Indonesia telah musnah. Luas areal hutan Indonesia yang hilang 
dalam setahun setara dengan luas negara Swiss, yakni 41.400 kilometer 
persegi," kata Ali Masykur.  

Ali Masykur menambahkan, kerugian ini belum termasuk dampak 
ekologis yang ditimbulkan seperti bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, 
musnahnya ekosistem satwa, dan pelepasan gas rumah kaca yang memicu 
pemanasan bumi (global warming). Studi Greenpeace menyebutkan 88 persen 
dari seluruh kegiatan penebangan hutan di Indonesia adalah pembalakan liar.  
Sumber : http://www.ceriwis.info/showthread.php?t=31768 

 
Pertanyaan diskusi : 
1. Apa sajakah fungsi hutan ? 
2. Bagaimanakah keadaan hutan di Indonesia saat ini? 
3. Apakah penebangan hutan boleh dilakukan dengan tujuan untuk digunakan 

sebagai area pertanian atau perkebunan?mengapa? 
4. Berdasarkan artikel di atas, apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari 

penebangan hutan secara liar bagi negara dan lingkungan? 
5. Menurutmu, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang apabila 

penduduk di sekitar kawasan hutan terus menebangi pohon di hutan dan 
menjadikannya sebagai lahan pertanian ? 

6. Apakah kamu setuju bahwa penebangan hutan secara liar harus segera 
dihentikan?mengapa? 

7. Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk 
menghentikan penebangan hutan secara liar di negeri ini? 
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Jawaban pertanyaan LDS 4  
 
 

1. Fungsi hutan adalah mengatur suhu lingkungan, mengatur cadangan air, 
tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis satwa, menyediakan 
oksigen, mencegah erosi, sebagai paru-paru dunia 

2. Hutan-hutan Indonesia adalah hutan yang paling terancam di muka bumi, 
jumlah hutan-hutan di Indonesia sekarang ini makin menurun dan banyak 
dihancurkan akibat penebangan hutan, penambangan, perkebunan agrikultur 
dalam skala besar, dan aktivitas lain seperti memindahkan pertanian dan 
menebang kayu untuk bahan bakar, Luas hutan hujan semakin menurun, 
mulai tahun 1960an ketika 82 persen luas negara ditutupi oleh hutan hujan, 
menjadi 68 persen di tahun 1982, menjadi 53 persen di tahun 1995, dan 49 
persen saat ini dan banyak dari sisa-sisa hutan tersebut yang bisa 
dikategorikan sebagai hutan gundul. 

3.  Tidak, karena apabila hutan ditebangi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian 
maka akan menyebabkan luas hutan semakin berkurang dan menyebabkan 
tidak ada lagi akar pohon yang dapat menahan air sehingga bisa 
menyebabkan banjir dan tanah longsor apabila terjadi hujan lebat.  

4.   Bagi negara : negara mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan 
tersebut sebesar Rp 83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun Bagi lingkungan : 
terjadinya erosi, mengurangi hasil dari produk-produk hutan, menurunkan 
populasi dari beberapa spesies yang mencolok, yaitu terancamnya populasi 
orangutan, punahnya harimau Jawa dan Bali, serta badak Jawa dan Sumatera 
yang hampir punah. Di pulau Irian Jaya, satu-satunya sungai es tropis mulai 
menyurut akibat dari pertambangan dan penggundulan hutan, banjir, 
kekeringan, dan memicu terjadinya global warming. 

5.   Luas hutah di Indonesia akan berkurang dan menimbulkan berbagai macam 
bencana seperti banjir, tanah longsor, dan semakin memicu pemanasan global 

6.   Setuju, karena penebangan hutan secara liar telah terbukti membawa dampak 
negatif bagi negara dan bagi lingkungan sehingga perlu ada upaya untuk 
menghentikan penebangan hutan secara liar 

7.   Pemerintah harus bersikap tegas terhadap para pelaku penebangan hutan 
secara liar, masyarakat harus memiliki kesadaran akan pentingnya hutan dan 
tidak menebangi hutan secara liar namun mengusahakan agar melakukan 
penghijauan pada hutan yang gundul sehingga fungsi hutan dapat 
dikembalikan. 

 
 
 
 

Lampiran 17. Kunci Jawaban LDS 4 
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Pedoman Penskoran LDS 4 
 

1. jawaban pertanyaan 1 
   Skor 4 : menyebutkan secara benar 4 fungsi hutan 
   Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 fungsi hutan 

  Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 fungsi hutan 
  Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 fungsi hutan 
  Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

2. jawaban pertanyaan 2 
        Skor 2 : keadaan yang disampaikan tepat 
        Skor 1 : keadaan yang disampaikan kurang tepat 
        Skor 0 : keadaan yang disampaikan tidak tepat 
    3. jawaban pertanyaan 3 
        Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 
        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar alasan tepat 
        Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

4. jawaban pertanyaan 4 
   Skor 4 : menyebutkan secara benar 4 dampak yang terjadi 
   Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 dampak yang terjadi 

  Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 dampak yang terjadi 
  Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 dampak yang terjadi 
  Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 
   5. jawaban pertanyaan 5 
        Skor 2 : dampak  yang disampaikan tepat 
        Skor 1 : dampak yang disampaikan kurang tepat 
        Skor 0 : dampak yang disampaikan tidak tepat 
   6.  jawaban pertanyaan 6 
        Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 
        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar alasan tepat 
        Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 
  7.   jawaban pertanyaan 7 

   Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 upaya 
  Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 upaya 
  Skor 1 : menyebutkan secara benar upaya 
  Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 
 

Skor maksimal : 19 

Nilai =  x 100% 

Lampiran 18. Pedoman Penskoran LDS 4  



131 
 

 

Tingkat Pencemaran Udara Di Indonesia 
 

Tingkat pencemaran udara 

di Indonesia semakin mempriha-

tinkan. Bahkan salah satu studi 

melaporkan bahwa Indonesia 

menjadi negara dengan tingkat 

polusi udara tertinggi ketiga di 

dunia. World Bank juga menempat-

kan Jakarta menjadi salah satu kota 

dengan kadar polutan/partikulat 

tertinggi setelah Beijing, New Delhi 

dan Mexico City.  

Di Indonesia sendiri, sebagaimana data yang dipaparkan oleh Pengkajian 

Ozon dan Polusi Udara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

(Lapan), Jawa Barat menduduki peringkat polusi udara tertinggi di Indonesia. 

Dari semua penyebab polusi udara yang ada, emisi transportasi terbukti sebagai 

penyumbang pencemaran udara tertinggi di Indonesia, yakni sekitar 85 persen. 

Hal ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor 

yang tinggi. Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas 

buang yang buruk, baik akibat perawatan yang kurang memadai ataupun dari 

penggunaan bahan bakar dengan kualitas kurang baik (misalnya kadar timbal 

yang tinggi). Kebakaran hutan dan industri juga turut berperan dalam dalam 

peningkatan pencemaran udara. 

Pertanyaan diskusi : 

1. Berdasarkan artikel di atas, bagaimanakah tingkat pencemaran udara di 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan bagi udara akibat asap kendaraan 

bermotor? 

3. Gunakanlah referensi lain yang relevan dengan materi terkait dan carilah 

sumber pencemaran udara dan dampak lain yang ditimbulkan dari 

pencemaran udara! 

Lampiran 19. Lembar Diskusi Siswa 5 

Sumber : www.google.com 
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4. Gunakanlah referensi lain yang relevan dengan materi terkait dan 

ceritakanlah mengenai efek rumah kaca ! 

5. Menurutmu, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran 

udara? 
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Jawaban Pertanyaan LDS 5 
 
 

1. Indonesia menjadi negara dengan tingkat polusi udara tertinggi ketiga di dunia. 

World Bank juga menempatkan Jakarta menjadi salah satu kota dengan kadar 

polutan/partikulat tertinggi setelah Beijing, New Delhi dan Mexico City 

2. Asap kendaraan bermotor mengandung gas buangan seperti CO, CO2 yang 

dapat menyebabkan udara menjadi tercemar 

3. Sumber pencemaran udara adalah gas yang dikeluarkan oleh industry, 

kendaraan bermotor, dan kegiatan rumah tangga 

4. Meningkatnya CO2 di udara dapat menyebabkan efek rumah kaca. Bumi 

diselubungioleh CO2 dan gas-gas pencemar lainnya. Panas matahari yang 

mencapai permukaan bumi dipantulkan ke angkasa. Akan tetapi karena bumi 

diselubungi oleh gas pencemar maka panas tersebut dipantulkan kembali ke 

bumi. Adanya selubung gas pencemar ini menyebabkan panas matahari 

terperangkap sehingga suhu bumi meningkat, peningkatan suhu bumi dikenal 

dengan istilah pemanasan global. 

5. Tidak membakar bahan-bahan beracun di udara terbuka, pengurangan atau 

penghentian penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruang, menggunakan 

bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, misalnya bahan bakar gas (elpiji), 

membatasi penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari, mendaur ulang 

freon dari mobil yang ber AC, membatasi emisi gas buang pada kendaraan 

bermotor dan mesin-mesin industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 20.Kunci Jawaban LDS 5  
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Pedoman Penskoran LDS 5 
 

1. jawaban pertanyaan 1 
        Skor 2 : keadaan yang disampaikan tepat 
        Skor 1 : keadaan yang disampaikan kurang tepat 
        Skor 0 : keadaan yang disampaikan tidak tepat 
 
    2. jawaban pertanyaan 2 
        Skor 2 : alasan tepat 
        Skor 1 : alasan kurang tepat 
        Skor 0 : alasan tidak tepat 
 

3. jawaban pertanyaan 4 
   Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 sumber pencemaran 

  Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 sumber pencemaran 
  Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 sumber pencemaran 
  Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 
 
   4. jawaban pertanyaan 4 
        Skor 4 : jawaban jelas dan tepat, disampaikan dengan bahasa yang mudah 

dimengerti 
        Skor 3 : jawaban jelas dan tepat, disampaikan dengan bahasa yang sukar 

dimengerti 
        Skor 1 : jawaban kurang tepat 
        Skor 0 : jawaban tidak tepat 
 
 
   5. jawaban pertanyaan 5 
        Skor 4 : menyebutkan secara benar 4 upaya 

   Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 upaya 
  Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 upaya 
  Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 upaya   
  Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 
 

 

Skor maksimal : 15 

 

Nilai =  x 1 

Lampiran 21.Pedoman Penskoran LDS 5   
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Lembar Kegiatan Siswa 
(Percobaan Mandiri ) 

 
Pada pembelajaran di sekolah, kamu sudah mengetahui bagaimana 

pencemaran udara yang terjadi di jalan raya depan sekolahmu melalui kegiatan 

yang baru saja kamu lakukan. Sekarang, kamu akan melakukan kegiatan serupa 

untuk mengetahui pencemaran udara yang terjadi di lingkungan sekitar rumahmu. 

Tujuan : mengetahui pencemaran udara yang terjadi di lingkungan sekitar 

Metode : eksperimen 

Alat dan bahan : 

1. Kertas hvs 

2. Lotion / minyak goreng 

3. Alat perekat (selotip) 

Cara kerja : 

1. Oleskan minyak goreng secukupnya pada 4 kertas hvs 

2. Tempelkan kertas tersebut masing-masing pada 4 tempat yang berbeda  

3. Biarkan kertas tersebut selama dua hari. 

4. Ambil kertas tersebut, lalu amati apa yang terjadi pada kertas tersebut. 

Tabel hasil pengamatan 

Lokasi KONDISI 

  

  

  

  

 
Pertanyaan : 

1. Bagaimana kondisi kertas sebelum ditempel? 

2. Adakah perbedaan kondisi keempat kertas tersebut setelah dibiarkan 

ditempel dan dibiarkan selama dua hari? Apa yang menyebabkannya? 

3. Menurutmu dari kegiatan yang telah kamu lakukan, polusi udara yang 

paling banyak itu terjadi dimana? Apa yang menyebabkannya? 

4. Hal apa yang bisa kamu lakukan untuk menanggulangi pencemaran udara? 

Lampiran 22.Percobaan Mandiri Siswa   
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Jawaban pertanyaan Percobaan Mandiri 

 

1. Kondisi kertas sebelum ditempel adalah kertas dalam keadaan bersih 

2. Kondisional, sesuai dengan tempat yang ditentukan siswa 

3. Kondisional, sesuai dengan tempat yang ditentukan siswa 

4. Tidak membakar bahan-bahan beracun di udara terbuka, pengurangan atau 

penghentian penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruang, 

menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, misalnya 

bahan bakar gas (elpiji), membatasi penggunaan freon dalam kehidupan 

sehari-hari,mendaur ulang freon dari mobil yang ber AC, penghentian 

penggunaan busa yang dibuat dengan CFC, membatasi emisi gas buang 

pada kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri. 

5. Asap kendaraan bermotor dapat menimbulkan pencemaran udara 

 

Pedoman penskoran 

   1. jawaban pertanyaan 1 

        Skor 2 : jawaban yang disampaikan tepat 

        Skor 1 : jawaban yang disampaikan kurang tepat 

        Skor 0 : jawaban yang disampaikan tidak tepat 

    2. jawaban pertanyaan 2 

        Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 

alasan tepat 

        Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

   3. jawaban pertanyaan 3 

        Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

        Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 

alasan tepat 

        Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

   4.  jawaban pertanyaan 4 

 Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 alternatif 

Lampiran 23. Kunci Jawaban Pecobaan Mandiri 
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 Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 alternatif 

 Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 alternatif 

 Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

5.   kesimpulan 

 Skor 2 : kesimpulan tepat dan logis sesuai tujuan 

 Skor 1 : kesimpulan kurang tepat dan logis sesuai tujuan 

 Skor 0 : kesimpulan tidak tepat dan logis 

6.  Waktu pengumpulan hasil kerja 

 Skor 2 : siswa mengumpulkan tepat waktu 

 Skor 1 : siswa terlambat 1 hari dalam mengumpulkan hasil kerja 

 Skor 0 : siswa terlambat lebih dari 1 hari 

 

Skor maksimal : 13 

Nilai =  x 100 
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SILABUS KELAS KONTROL 
Nama Sekolah  : SMP 13 Magelang 
Mata Pelajaran : IPA (Biologi) 
Kelas/semester : VII/2 
Standar Kompetensi : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan 
Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen

7.4 
Mengaplikasikan 
peran manusia 
dalam pengelolaan 
lingkungan untuk 
mengatasi 
pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan 

• Aktivitas 
manusia yang 
dapat 
menimbulkan 
pencemaran 

• Pencemaran 
tanah, air, 
udara 

 

• Mencari informasi 
tentang 
konsekuensi 
penebangan hutan 
terhadap 
kerusakan 
lingkungan dan 
upaya 
mengatasinya 
melalui artikel 

• Melakukan 
pengamatan 
terhadap 
pencemaran tanah 
dan upaya 
mengatasinya 
melalui analisis 
artikel 

• Melakukan 
pengamatan 
mengenai 
pencemaran air 
dan upaya 

• Menjelaskan 
konsekuensi 
aktivitas manusia 
yang 
berpengaruh 
terhadap 
kerusakan 
lingkungan dan 
upaya 
mengatasinya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes tertulis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilihan ganda
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hutan yang rusak akan 
membawa dampak bagi 
lingkungan. Kerusakan 
hutan yang terjadi 
karena adanya 
penebangan hutan secara 
liar berakibat buruk 
pada keanekaragaman 
makhluk hidup yaitu…. 
a. makhluk hidup 

mudah untuk 
mendapatkan 
makanan 

b. makhluk hidup 
menjadi 
berkembang pesat 

c. makhluk hidup 
merasa bebas 
bergerak 

d. makhluk hidup 
banyak yang mati 

Dampak yang 
ditimbulkan dari 

5X40’ 1.Lingkungan 
sekitar 
siswa 

2. Kadaryanto
, dkk. 2009. 
Biologi 1 
(Mengungk
ap Rahasia 
Alam 
Kehidupan) 
SMP Kelas 
VII. Jakarta 
:Yudhistira. 

3. Lembar 
Kerja 
Siswa 
(LDS) 
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mengatasinya  
melalui kegiatan 
analisis artikel 

• Melakukan 
pengamatan 
terhadap 
pencemaran udara 
dan upaya 
mengatasinya 
melalui analisis 
artikel 

• Menjelaskan 
dampak 
pencemaran air, 
udara, dan tanah 
kaitannya dengan 
aktivitas manusia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Menjelaskan dan 

mengusulkan 
upaya-upaya 
untuk mengatasi 
pencemaran  

 

• Tes tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tes tertulis 
 

 
 
  
 
 
 
 

Pilihan ganda
Uraian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan Ganda 
Uraian 
 
 

penebangan hutan bagi 
lingkungan adalah…. 
Tanah yang tercemar 
akan membawa dampak 
buruk terhadap 
lingkungan. Akibat yang 
ditimbulkan dari adanya 
pencemaran tanah 
adalah… 
a. tanah yang 

tercemar menjadi 
tandus 

b. tanah yang 
tercemar menjadi 
lebih subur 
daripada 
sebelumnya 

c. tanaman yang 
tumbuh di tanah 
tercemar akan 
tumbuh dengan 
baik 

d. tanah yang 
tercemar akan 
mengandung 
banyak unsur hara 
 

Buatlah poster mengenai 
pencemaran tanah 
Hal sederhana yang 
dapat kita lakukan 
sebagai upaya untuk 
menanggulangi 
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pencemaran udara 
yaitu.... 
a. Membakar sampah 

dan menanam 
tanaman di sekitar 
rumah 

b. Tidak membakar 
sampah dan tidak 
menebangi pohon 

c. Menebangi pohon 
dan membakar 
sampah 

d. Mengurangi 
penggunaan bahan 
bakar dan merusak 
taman kota 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Kelas Kontrol 

 
 
Sekolah   : SMP 13 Magelang 
Kelas/Semester  : VII / 2 
Mata Pelajaran  : Biologi 
Waktu    : 9 x 40 menit 
Standar Kompetensi  : 7. Memahami saling ketergantungan dalam 
ekosistem 
Kompetensi Dasar :7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi 
pencemaran dan kerusakan lingkungan.  

Indikator : 

1. Menjelaskan konsekuensi aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap 

kerusakan lingkungan dan upaya mengatasinya 

2. Menjelaskan dampak pencemaran air, udara, dan tanah kaitannya dengan 

aktivitas manusia  

3. Menjelaskan dan mengusulkan upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah menganalisis artikel mengenai dampak penebangan pohon di 

Indonesia, siswa mampu menjelaskan macam aktivitas manusia yang 

dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan upaya 

untuk mengatasinya. 

2. Setelah menganalisis artikel mengenai pencemaran air, siswa mampu 

menjelaskan sumber pencemaran air dan kerugian yang ditimbulkannya 

serta mengusulkan cara penanggulangan pencemaran air  

3. Setelah menganalisis artikel mengenai pencemaran tanah, siswa mampu 

menjelaskan sumber pencemaran tanah dan kerugian yang ditimbulkannya 

serta mengusulkan cara penanggulangan pencemaran tanah. 

Lampiran 25. RPP Kelas Kontrol 
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4. Setelah menganalisis artikel mengenai pencemaran udara, siswa mampu 

menjelaskan sumber pencemaran udara dan kerugian yang ditimbulkannya 

serta mengusulkan cara penanggulangan pencemaran udara.  

 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Aktivitas manusia yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

2. Pencemaran tanah, air, udara 

 
C. Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan :  

2.  Model  : Direct Instruction 

3. Metode : diskusi, presentasi 

D.  Langkah-langkah Pembelajaran 
 

PERTEMUAN PERTAMA (PRETEST) 2X40 menit 
No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 
1. Pendahuluan 

(10 menit) 
Mengucapkan salam dan 
meminta siswa berdoa terlebih 
dahulu 

menjawab salam guru dan berdoa 

Menyampaikan meteri 
pelajaran dan indikatornya serta 
menjelaskan kegiatan yang 
akan dilakukan mengenai 
materi 
pengelolaan lingkungan. 

Menyimak penjelasan guru 

2. Inti 
(60 menit) 

memberikan soal pre-test 
kepada siswa dan meminta 
siswa mengerjakan 
sesuai waktu yang ditentukan 
(50 menit) serta memantau 
siswa dalam mengerjakan soal 
pre-test. 

Secara individu siswa mengerjakan 
sendiri soal pretest sesuai dengan 
waktu yang ditentukan 

mengambil lembar jawab siswa Secara individual siswa menyerahkan 
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setelah siswa selesai 
mengerjakan soal pre-test. 

lembar jawab kepada guru 

memberitahukan sub materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya dan membagi siswa 
ke dalam 7 kelompok 

Siswa bergabung dengan 
kelompoknya 

3. Penutup  
(10 menit) 

Menugaskan siswa untuk 
mempelajari materi berikutnya 
yaitu mengenai pencemaran 
tanah 

Secara berkelompok siswa mencatat 
tugas yang diberikan guru 

Guru memberikan salam 
penutup. 

Menjawab salam guru 

 
 

PERTEMUAN KEDUA (2X40 menit) 
No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 
1.  Pendahuluan  

(10 mnt) 
mengucapkan salam dan 
meminta siswa berdoa terlebih 
dahulu  

menjawab salam guru, berdoa, 
menyiapkan kelengkapan belajar 

 a. apersepsi Memperlihatkan gambar 
(gambar lahan yang terdapat 
banyak sampah)  

Secara individual siswa mengamati 
gambar lahan yang terdapat banyak  
sampah 

  Memberikan pertanyaan : 
menurutmu, dari mana sajakah 
sumber sampah yang terdapat 
pada gambar?kira-kira apa 
yang akan terjadi pada lahan 
tersebut apabila sampahnya 
tidak dibersihkan? 

Secara individual siswa 
memperkirakan sumber sampah 
yang terdapat pada gambar dan 
memperkirakan hal yang akan 
terjadi apabila sampah tidak segera 
dibersihkan. 
 
 

 b.motivasi Memberikan pertanyaan secara 
klasikal : apakah kalian suka 
membuang sampah 
sembarangan? Apakah akibat 
yang ditimbulkan dari hal 
tersebut? 
 

Secara individual siswa 
memperkirakan hal yang 
ditimbulkan apabila ia membuang 
sampah sembarangan. 
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  menyampaikan kompetensi 
dasar, indikator dan tujuan 
pembelajaran hari ini dan  
menunjukkan gambaran kelas 
yang efektif dan mengajak 
siswa untuk tertib dalam 
pembelajaran 
 

Secara individual siswa berjanji 
untuk tertib dalam pembelajaran. 

2. Inti (60mnt)   
 a.eksplorasi Membimbing siswa di kelas 

untuk mengetahui macam 
pencemaran  

Secara berpasangan dengan teman 
sebangku siswa mencari informasi 
mengenai macam pencemaran dan 
sumber pencemaran tanah dan 
mendengarkan penjelasan dari guru 

  Membimbing siswa dalam 
kegiatan diskusi di kelas (LDS 
1) 

 Secara berkelompok (1 kelompok 
terdiri dari 5 orang) siswa 
mendiskusikan mengenai sumber-
sumber pencemaran tanah dan 
pencemaran air 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai 
aktivitas manusia yang dapat 
menimbulkan pencemaran tanah 
dan pencemaran air 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan akibat yang 
ditimbulkan dari pencemaran 
tanah dan air 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai upaya 
yang bisa dilakukannya untuk 
menanggulangi pencemaran tanah 
berdasarkan prinsip reuse, reduse, 
dan recycle. 

  Membimbing siswa dalam 
diskusi kelas dan memberi 
penghargaan kepada kelompok 

 Secara berkelompok siswa 
mengomunikasikan hasil 
pengamatannya di depan kelas 

 Secara berkelompok siswa 
menanggapi dan menghargai hasil 
diskusi kelompok lain 
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 b.elaborasi Mengulas hasil kerja siswa   Secara berkelompok siswa 
membandingkan hasil diskusinya 
dengan penjelasan guru serta teori 
yang ada 

  Memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya  dan 
memberikan informasi 
tambahan dari hal-hal yang 
belum dikuasai siswa. 

 Secara berkelompok siswa 
menanyakan kepada guru hal 
yang belum dipahaminya  

 Secara berkelompok siswa 
mengumpulkan informasi 
tambahan dari guru mengenai 
dampak pencemaran tanah dan 
pencemaran air serta upaya 
mengatasinya. 

 c.konfirmasi Membimbing siswa membuat 
kesimpulan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 

Secara individual siswa membuat 
kesimpulan mengenai jenis 
pencemaran, sumber pencemaran 
tanah dan air, dampak pencemaran 
tanah dan air, dan usaha yang 
dilakukan untuk mengatasi 
pencemaran tanah. 

3 Penutup 
(10mnt)  

Menugasi siswa untuk membuat 
poster terkait dengan upaya 
untuk menanggulangi 
pencemaran tanah  

Mendengarkan dan mencatat tugas 
guru 

  menutup kegiatan pembelajaran 
dengan doa dan salam 

Berdoa dan mengucapkan salam 
kepada guru 

PERTEMUAN KETIGA (1X40 menit) 
No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 
1 Pendahuluan 

    (5 mnt) 
  

a. apersepsi  mengucapkan salam dan 
meminta siswa berdoa terlebih 
dahulu   

menjawab salam guru dan  berdoa   

  Memberikan pertanyaan secara 
klasikal : apabila ada pabrik 
yang membuang limbahnya di 
sungai, apa yang akan terjadi 

Secara individual siswa 
memperkirakan apa yang akan 
terjadi  dengan sungai yang terus-
menerus dipenuhi oleh limbah 
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dengan sungai tersebut apabila 
terus-menerus dipenuhi oleh 
limbah pabrik ? 

pabrik dan menjawab pertanyaan 
guru 

 b. motivasi menyampaikan kompetensi 
dasar, indikator dan tujuan 
pembelajaran hari ini dan  
menunjukkan gambaran kelas 
yang efektif dan mengajak 
siswa untuk tertib dalam 
pembelajaran 

Secara individual siswa berjanji 
untuk tertib dalam pembelajaran. 

2. Inti (30mnt)   
 a.ekplorasi Mengulas pertemuan 

sebelumnya mengenai sumber 
pencemaran air dan dampak 
yang ditimbulkan dari 
pencemaran air 

Secara berpasangan dengan teman 
sebangku siswa mencari informasi 
mengenai sumber pencemaran air 
dan dampak pencemaran air serta 
mendengarkan penjelasan guru 

  Membimbing diskusi kelompok 
mengenai pencemaran air (LDS 
2) 

 Secara berkelompok (1 kelompok 
terdiri dari 5 orang) siswa 
mendiskusikan mengenai dampak 
yang bisa ditimbulkan akibat 
membuang sampah di sungai 
berdasarkan artikel 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai upaya 
yang bisa dilakukan untuk 
mengatasi pencemaran air 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai hal 
yang bisa dilakukannya untuk 
mengurangi pencemaran air 

  Membimbing siswa dalam 
diskusi kelas dan memberi 
penghargaan kepada kelompok 

 Secara berkelompok siswa 
mengomunikasikan hasil kerja 
dan diskusinya di depan kelas 

 Secara berkelompok siswa 
menanggapi dan menghargai hasil 
kerja dan diskusi kelompok lain 

 b. elaborasi Mengulas hasil kerja siswa   Secara berkelompok siswa 
membandingkan hasil diskusinya 
dengan penjelasan guru serta teori 
yang ada 
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PERTEMUAN KEEMPAT ( 2x40 menit ) 
No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 
1 Pendahuluan 

    (10 mnt) 
  

a. apersepsi  mengucapkan salam dan 
meminta siswa berdoa 
terlebih dahulu  

menjawab salam guru, berdoa, 
menyiapkan kelengkapan belajar 

  Memberikan pertanyaan 
:apa sajakah aktivitas 
manusia yang dapat 
menyebabkan pencemaran 
dan kerusakan 
lingkungan? 

Secara individual siswa memperkirakan 
aktivitas manusia yang dapat 
menyebabkan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan dan menjawab pertanyaan 
guru 

 b. motivasi menyampaikan kompetensi 
dasar, indikator dan tujuan 
pembelajaran hari ini dan  
menunjukkan gambaran 
kelas yang efektif dan 

Secara individual siswa berjanji untuk 
tertib dalam pembelajaran. 

  Memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya  dan 
memberikan informasi 
tambahan dari hal-hal yang 
belum dikuasai siswa. 

 Secara berkelompok siswa 
menanyakan kepada guru hal 
yang belum dipahaminya  

 Secara berkelompok siswa 
mengumpulkan informasi 
tambahan dari guru mengenai 
dampak pencemaran tanah dan 
pencemaran air serta upaya 
mengatasinya. 

 c. konfirmasi Membimbing siswa membuat 
kesimpulan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 

Secara individual siswa membuat 
kesimpulan mengenai upaya-upaya 
yang bisa dilakukannya untuk 
menanggulangi pencemaran air 

3. Penutup 
(5 menit) 

Menugasi siswa untuk membuat 
ringkasan mengenai 
pencemaran air 

Mendengarkan dan mencatat tugas 
guru 

  menutup kegiatan pembelajaran 
dengan doa dan salam 

Berdoa dan mengucapkan salam 
kepada guru 
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mengajak siswa untuk 
tertib dalam pembelajaran 

2. Inti (50mnt)   
 a.eksplorasi Membimbing siswa di 

kelas untuk mengetahui 
sumber pencemaran udara 
dan aktivitas manusia yang 
dapat menimbulkan 
kerusakan lingkungan dan 
pencemaran 

Secara berpasangan dengan teman 
sebangku siswa mencari informasi 
mengenai sumber pencemaran udara dan 
aktivitas manusia yang dapat 
menimbulkan kerusakan lingkungan dan 
pencemaran 

  Membimbing diskusi 
kelompok untuk 
menganalisis artikel 
mengenai pencemaran 
udara dan kerusakan 
lingkungan akibat aktivitas 
manusia 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai keadaan 
hutan di Indonesia saat ini 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai dampak 
yang ditimbulkan dari penebangan 
hutan secara liar bagi negara dan 
lingkungan 

 Secara berkelompok siswa  
memperkirakan apa yang akan terjadi 
di masa yang akan datang apabila 
penduduk di sekitar kawasan hutan 
terus menebangi pohon di hutan dan 
menjadikannya sebagai lahan 
pertanian  

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan mengenai apa yang 
sebaiknya dilakukan masyarakat dan 
pemerintah untuk menghentikan 
penebangan hutan secara liar di negeri 
ini 
 

  Membimbing siswa dalam 
diskusi kelas dan memberi 
penghargaan kepada 
kelompok 

 Secara berkelompok siswa 
mengomunikasikan hasil analisis dan 
diskusinya di depan kelas 

 Secara berkelompok siswa 
menanggapi dan menghargai hasil 
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analisis dan diskusi kelompok lain 
 b. elaborasi Mengulas hasil kerja siswa  Secara berkelompok siswa 

membandingkan hasil analisis dan 
diskusinya dengan penjelasan guru 
serta teori yang ada 

  Memberi kesempatan 
siswa untuk bertanya  dan 
memberikan informasi 
tambahan dari hal-hal yang 
belum dikuasai siswa. 

 Secara berkelompok siswa 
menanyakan kepada guru hal yang 
belum dipahaminya  

 Secara berkelompok siswa 
mengumpulkan informasi tambahan 
dari guru mengenai pencemaran udara  

 c. konfirmasi Membimbing siswa 
membuat kesimpulan 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

Secara individual siswa membuat 
kesimpulan mengenai aktivitas manusia 
yang dapat menimbulkan kerusakan 
lingkungan dan pencemaran serta upaya 
penanggulangannya, sumber pencemaran 
udara, dampak pencemaran udara, dan 
upaya yang bisa dilakukan untuk 
mengatasi pencemaran udara 

3. Penutup 
(10 menit) 

Menugasi siswa untuk 
membuat rangkuman 
mengenai pencemaran 
udara dan aktivitas 
manusia yang 
menyebabkan kerusakan 
lingkungan 

Mendengarkan dan mencatat tugas guru 

  menutup kegiatan 
pembelajaran dengan doa 
dan salam 

Berdoa dan mengucapkan salam kepada 
guru 

 

PERTEMUAN KELIMA (POSTTEST) 2X40 menit 
No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 
1. Pendahuluan 

(15 menit) 
Mengucapkan salam dan 
meminta siswa berdoa 
terlebih dahulu 

menjawab salam guru dan berdoa 

  Mengulas sekilas mengenai  
materi pengelolaan 
lingkungan berdasarkan 

Menyimak penjelasan guru 
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kegiatan yang sudah 
dilakukan  

2. Inti 
(60menit) 

memberikan soal posttest 
kepada siswa dan meminta 
siswa mengerjakan 
sesuai waktu yang 
ditentukan (50 menit) serta 
memantau siswa dalam 
mengerjakan soal posttest. 

Secara individu siswa mengerjakan 
sendiri soal posttest  sesuai dengan waktu 
yang ditentukan 

  mengambil lembar jawab 
siswa setelah siswa selesai 
mengerjakan soal posttest  

Secara individual siswa menyerahkan 
lembar jawab kepada guru 

3. Penutup  
(5 menit) 

Guru memberikan salam 
penutup. 

Menjawab salam guru 
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Lembar Diskusi Siswa 1 

Pencemaran Udara 

 

Lapisan atmosfer terbawah yang paling dekat dengan bumi disebut 

troposfer. Di  dalam troposfer terdapat udara yang setiap saat kita hirup. Dalam 

kondisi normal, udara terdiri dari nitrogen (N2) = 78.09 %; oksigen (O2) = 21,94 

%; karbondioksida (CO2) = 0,032 %; argon (Ar) = 0,93 %; dan komponen 

lainnya dalam jumlah sedikit. Lapisan atmosfer bagian atas, tepatnya di daerah 

straposfer terdapat gas ozon (O3) yang dapat menyaring sinar ultraviolet dari 

matahari yang berbahaya bagi kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia di 

bumi. 

Komposisi udara dapat berubah-ubah, terutama bila terjadi pencemaran. 

Udara dikatakan tercemar apabila kandungan gas-gas berbahaya yang ada dalam 

udara melebihi ambang batas kesehatan manusia. Gas yang dianggap berbahaya 

apabila melebihi kadar tertentu di udara misalnya SO2, NO, CO2, CO, dan CFC. 

Oksida belerang (SOx) dan oksida nitrogen (NOx) dapat menyebabkan hujan 

asam. Hujan asam adalah hujan yang keasaman airnya rendah (bersifat asam), 

sehingga dapat mematikan ikan-ikan di perairan dan dapat merusak berbagai 

bahan yang terbuat dari logam serta bangunan dan patungpatung. 

Freon atau chlorofluorocarbon (CFC) banyak digunakan dalam peralatan 

pendingin (AC). Freon yang lepas ke udara akan membebaskan atom klor yang 

dapat bereaksi dengan ozon. Reaksi antara klor dan ozon akan memecah ozon 

(O3) menjadi oksigen (O2), akibatnya lapisan ozon menjadi berlubang-lubang. 

Gas karbon monoksida (CO) dalam kadar tinggi dapat menyebabkan 

kematian karena menghalangi hemoglobin mengikat gas oksigen. Sedangkan 

kadar CO2 yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global akibat 

efek rumah kaca. 

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran 

udara adalah sebagai berikut. 

1) Tidak membakar bahan-bahan beracun di udara terbuka. 

Lampiran 26. Lembar Diskusi Siswa 1 
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2) Pengurangan atau penghentian penggunaan zat aerosol dalam 

penyemprotan ruang. 

3) Menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, 

misalnya bahan bakar gas (elpiji). 

4) Membatasi penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Mendaur ulang freon dari mobil yang ber AC 

6) Penghentian penggunaan busa yang dibuat dengan CFC. 

7) Membatasi emisi gas buang pada kendaraan bermotor dan mesin-

mesin industri. 

 

Pertanyaan diskusi (carilah referensi lain yang relevan untuk melengkapi 

jawabanmu) 

1. Bagaimana udara dapat dikatakan tercemar? 

2. Apa sajakah sumber pencemaran udara itu ? 

3. Sebutkan pengaruh pencemaran udara terhadap makhluk hidup dan 

lingkungan! 

4. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran 

udara? 

5. Upaya apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi pencemaran udara ? 
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Jawaban pertanyaan LDS 1  

 

 

1. Udara dikatakan tercemar apabila kandungan gas-gas berbahaya yang ada 

dalam udara melebihi ambang batas kesehatan manusia. Gas yang dianggap 

berbahaya apabila melebihi kadar tertentu di udara misalnya SO2, NO, CO2, 

CO, dan CFC. 

2. Sisa gas industri, asap kendaraan bermotor, kegiatan rumah tangga 

3. Menimbulkan penyakit pada manusia, menimbulkan hujan asam, kerusakan 

lapisan ozon, dan peningkatan suhu bumi (pemanasan global ) 

4. Tidak membakar bahan-bahan beracun di udara terbuka, pengurangan atau 

penghentian penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruang, menggunakan 

bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, misalnya bahan bakar gas (elpiji), 

membatasi penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari, mendaur ulang 

freon dari mobil yang ber AC, penghentian penggunaan busa yang dibuat 

dengan CFC, membatasi emisi gas buang pada kendaraan bermotor dan mesin-

mesin industri. 

5. Jawaban bervariasi 
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Lembar Kerja Siswa 2 

Pencemaran Air 

 

Air yang tercemar menunjukkan ciri-ciri tertentu seperti keruh atau 

berwarna, berbau, pH asam atau basa, mengandung berbagai bahan kimia 

berbahaya seperti logam berat, atau mengandung mikroorganisme yang dapat 

mengganggu pengguna air. Pencemaran air dapat perairan darat dapat disebabkan 

oleh limbah industri, rumah tangga, dan penggundulan hutan. Industri sering 

membuang bahan berbahaya dan beracun langsung ke perairan tanpa melalui unit 

pengolahan limbah. 

Limbah rumah tangga dan pertanian juga dapat merusa ekosistem perairan 

darat. Sisa pupuk dan deterjen yang terbawa oleh air dapat menyuburkan perairan 

darat. Akibatnya ganggang dan eceng gondok dapat tumbuh sangat subur 

(mengalami eutrofikasi). Ganggang yang tumbuh subur ini dapat menghabiskan 

cadangan oksigen di perairan, sehingga ikan dan organisme air tawar lainnya 

mati. Selain itu ganggang juga menghasilkan racun yang membahayakan makhluk 

hidup yang minum air dari perairan yang tercemar. 

Perairan laut dapat dirusak oleh masuknya limbah yang dibawa air sungai, 

tumpahan minyak, dan limbah industri. Tumpahan minyak dapat terjadi akibat 

kecelakaan kapal tanker yang mengangkut minyak. Laut juga dapat mengalami 

eutrofikasi seperti perairan sungai. Jenis ganggang yang sering tumbuh melimpah 

pada perairan laut yang sangat subur adalah Gelidium. Akibatnya laut menjadi 

berwarna kemerahan yang disebut pasang merah. 

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air 

adalah sebagai berikut. 

1) Limbah cair industri tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan, 

tetapi harus diolah dulu di unit pengolahan limbah. Setelah 

memenuhi persyaratan tertentu, limbah baru boleh dibuang ke alam 

2) Penyuluhan dan pengawasan penggunaan pupuk pada lahan 

pertanian agar dilakukan secara efisien. 

Lampiran 28. Lembar Diskusi Siswa 2 
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3) Pengawasan terhadap batas minimal kandungan fosfat dalam 

detergen atau bahan pencuci dalam rumah tangga. 

Pertanyaan diskusi (carilah referensi lain yang relevan untuk melengkapi 

jawabanmu) 

1. Apa sajakah sumber pencemaran air dan bagaimana air dapat dikatakan 

tercemar? 

2. Jelaskan contoh pengaruh pencemaran air terhadap kelangsungan hidup 

organisme! 

3. Sebutkan pengaruh pencemaran air terhadap keanekaragaman hayati ! 

4. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran air? 

5. Upaya apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi pencemaran air ? 
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Jawaban pertanyaan LDS 2 

 

1. Kerusakan perairan darat dapat disebabkan oleh limbah industri, rumah 

tangga, dan penggundulan hutan. Air yang tercemar menunjukkan ciri-ciri 

tertentu seperti keruh atau berwarna, berbau, pH asam atau basa, mengandung 

berbagai bahan kimia berbahaya seperti logam berat, atau mengandung 

mikroorganisme yang dapat mengganggu pengguna air 

2. Sisa pupuk dan deterjen yang terbawa oleh air dapat menyuburkan perairan 

darat. Akibatnya ganggang dan eceng gondok dapat tumbuh sangat subur 

(mengalami eutrofikasi). Ganggang yang tumbuh subur ini dapat 

menghabiskan cadangan oksigen di perairan, sehingga ikan dan organisme air 

tawar lainnya mati. Selain itu ganggang juga menghasilkan racun yang 

membahayakan makhluk hidup yang minum air dari perairan yang tercemar. 

3. Pencemaran air dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pemekatan 

hayati, yaitu memusnahkan organisme yang berada pada tingkat trofik tinggi 

sehingga akan mengurangi keanekaragaman hayati 

4. Limbah cair industri tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan, tetapi harus 

diolah dulu di unit pengolahan limbah. Setelah memenuhi persyaratan 

tertentu, limbah baru boleh dibuang ke alam, penyuluhan dan pengawasan 

penggunaan pupuk pada lahan pertanian agar dilakukan secara efisien, dan 

pengawasan terhadap batas minimal kandungan fosfat dalam detergen atau 

bahan pencuci dalam rumah tangga 

5. Jawaban bervariasi 
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Lembar Diskusi Siswa 3 

Pencemaran Tanah 

 

 

Pencemaran tanah sering berkaitan erat dengan pencemaran perairan. 

Penyebab pencemaran tanah misalnya limbah rumah tangga, limbah industri, 

nuklir, sampah perkotaan, kerusakan hutan, dan bencana alam. Setiap hari, 

aktivitas manusia menghasilkan sampah, sehingga sampah yang terkumpul dalam 

sehari dapat mencapai berjuta-juta ton. Sebagian sampah, terutama sampah 

organik dapat dihancurkan menjadi tanah atas jasa organisme saprofit dan 

pengurai. Namun sebagian lagi tidak dapat diuraikan seperti pestisida, sisa oli 

mesin, deterjen, karet, kaleng, kaca, plastik, dan zat-zat lain yang sulit terurai 

secara alami. Bahan-bahan tersebut menetap di lingkungan sehingga menjadi 

bahan pencemar pada tanah.  

Kerusakan tanah juga dapat disebabkan oleh kerusakan hutan, misalnya 

karena aktivitas penebangan secara liar. Selain melenyapkan kekayaan 

keanekaragaman hayati, hutan yang telah gundul juga menyebabkan tanah di 

kawasan itu menjadi tidak subur dan berkurangnya persediaan air dalam tanah. 

Ketika hujan turun, air langsung jatuh ke tanah. Jika volume air hujan yang 

mencapai tanah lebih besar daripada kemampuan tanah menyerap air, air hujan 

langsung mengalir di permukaan tanah dan me-larutkan tanah bagian atas yang 

biasanya subur (mengandung humus). Tanah yang terbawa erosi ini akan 

mengendap di sungai, danau, maupun waduk sehingga menyebabkan 

pendangkalan.Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan 

mencegah pencemaran tanah adalah sebagai berikut. 

1) Mendaur ulang sampah-sampah yang masih berpotensi untuk 

dimanfaatkan.  

2) Membuang sampah pada tempatnya. 

3) Memisahkan sampah yang mudah terurai dan yang sulit terurai. 

4) Penggunaan pestisida sesuai dengan aturan. 

5) Menghindari penebangan hutan secara liar. 

Lampiran 30. Lembar Diskusi Siswa 3 
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Pertanyaan diskusi (carilah referensi lain yang relevan untuk melengkapi 

jawabanmu) 

1. Apa sajakah sumber pencemaran tanah itu ? 

2. Jelaskan kaitan antara pencemaran tanah dengan pencemaran air! 

3. Jelaskan dampak dari pencemaran tanah ! 

4. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran air? 

5. Upaya apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi pencemaran air ? 
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Jawaban Pertanyaan LDS 3 

 

1. Sumber pencemaran tanah yaitu limbah rumah tangga, limbah industri, 

limbah pertanian, bencana alam dan kerusakan lingkungan 

2. Setiap hari, aktivitas manusia menghasilkan sampah, sehingga sampah yang 

terkumpul dalam sehari dapat mencapai berjuta-juta ton. Sebagian sampah, 

terutama sampah organik dapat dihancurkan menjadi tanah atas jasa 

organisme saprofit dan pengurai. Namun sebagian lagi tidak dapat diuraikan 

seperti pestisida, sisa oli mesin, deterjen, karet, kaleng, kaca, plastik, dan zat-

zat lain yang sulit terurai secara alami. Bahan-bahan tersebut menetap di 

lingkungan sehingga menjadi bahan pencemar pada tanah.  

3. Dampak dari pencemaran tanah yaitu membunuh mikroorganisme hewan dan 

tumbuhan, hal ini dapat memutuskan jarring-jaring makanan. Selain itu tanah 

menjadi tandus dan kehilangan zat hara sehingga tidak dapat digunakan untuk 

lahan pertanian. 

4. Mendaur ulang sampah-sampah yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan, 

membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah yang mudah terurai 

dan yang sulit terurai, penggunaan pestisida sesuai dengan aturan, 

menghindari penebangan hutan secara liar 

5. Jawaban bervariasi 
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Lembar Diskusi Siswa 4 

Kasus Penebangan Hutan di Indonesia 
 

 
Saat ini, hanya kurang 

dari separuh Indonesia yang 
memiliki hutan. Antara 1990 
dan 2005, negara ini telah 
kehilangan lebih dari 28 juta 
hektar hutan, termasuk 21,7 
persen hutan yang masih asli. 
Penurunan hutan-hutan 
primer yang kaya secara 
biologi ini adalah yang kedua 
di bawah Brazil pada masa 
itu, dan sejak akhir 1990an, 
penggusuran hutan primer 
makin meningkat hingga 26 
persen. Kini, hutan-hutan 

Indonesia adalah hutan yang paling terancam di muka bumi.  
Jumlah hutan-hutan di Indonesia sekarang ini makin menurun dan banyak 

dihancurkan akibat penebangan hutan, penambangan, perkebunan agrikultur 
dalam skala besar, dan aktivitas lain seperti memindahkan pertanian dan 
menebang kayu untuk bahan bakar. Luas hutan hujan semakin menurun, mulai 
tahun 1960an ketika 82 persen luas negara ditutupi oleh hutan hujan, menjadi 68 
persen di tahun 1982, menjadi 53 persen di tahun 1995, dan 49 persen saat ini. 
Bahkan, banyak dari sisa-sisa hutan tersebut yang bisa dikategorikan sebagai 
hutan gundul. 

Efek dari penebangan hutan ini pun meluas, hal tersebut tampak pada 
aliran sungai yang tidak biasa, terjadinya erosi tanah, dan berkurangnya hasil 
dari produk-produk hutan. Polusi dari pemutih khlorin yang digunakan untuk 
memutihkan sisa-sisa dari tambang telah merusak sistem sungai dan hasil bumi 
di sekitarnya, sementara perburuan ilegal telah menurunkan populasi dari 
beberapa spesies yang mencolok, yaitu terancamyan populasi orangutan, 
punahnya harimau Jawa dan Bali, serta badak Jawa dan Sumatera yang hampir 
punah. Di pulau Irian Jaya, satu-satunya sungai es tropis mulai menyurut akibat 
dari pertambangan dan penggundulan huta 
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Gambar di samping adalah 
persentase hutan di Indonesia 
yang tersisa akibat 
penebangan liar, dan 
diperkirakan akan terus 
mengalami penurunan. Dapat 
dilihat bahwa luas hutan di 
Indonesia semakin berkurang. 

 
 

 
Kerugian yang ditanggung negara akibat penebangan liar alias illegal 

Logging cukup besar. Dalam sehari, kerugian akibat perbuatan yang merusak 
lingkungan tersebut mencapat Rp 83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun. Hal 
tersebut diungkapkan Anggota BPK Bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur 
dan Lingkungan Hidup, Ali Masykur Musa dalam diskusi bertema 
'Memberantas Pembalakan Liar' di Sekretariat Yayasan Telaga Bijak Jl Dewi 
Sartika No. 201 Cawang, Jakarta, Kamis (29/7/2010). "Hampir tiga perempat 
hutan alam di Indonesia telah musnah. Luas areal hutan Indonesia yang hilang 
dalam setahun setara dengan luas negara Swiss, yakni 41.400 kilometer 
persegi," kata Ali Masykur.  

Ali Masykur menambahkan, kerugian ini belum termasuk dampak 
ekologis yang ditimbulkan seperti bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, 
musnahnya ekosistem satwa, dan pelepasan gas rumah kaca yang memicu 
pemanasan bumi (global warming). Studi Greenpeace menyebutkan 88 persen 
dari seluruh kegiatan penebangan hutan di Indonesia adalah pembalakan liar.  
Sumber : http://www.ceriwis.info/showthread.php?t=31768 

 
Pertanyaan diskusi : 
1. Apa sajakah fungsi hutan ? 
2. Bagaimanakah keadaan hutan di Indonesia saat ini? 
3. Apakah penebangan hutan boleh dilakukan dengan tujuan untuk digunakan 

sebagai area pertanian atau perkebunan?mengapa? 
4. Berdasarkan artikel di atas, apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari 

penebangan hutan secara liar bagi negara dan lingkungan? 
5. Menurutmu, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang apabila 

penduduk di sekitar kawasan hutan terus menebangi pohon di hutan dan 
menjadikannya sebagai lahan pertanian ? 

6. Apakah kamu setuju bahwa penebangan hutan secara liar harus segera 
dihentikan?mengapa? 

7. Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk 
menghentikan penebangan hutan secara liar di negeri ini ? 
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Jawaban Pertanyaan  LDS 4 
 

1. Fungsi hutan adalah mengatur suhu lingkungan, mengatur cadangan air, 
tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis satwa, menyediakan 
oksigen, mencegah erosi, sebagai paru-paru dunia 

2. Hutan-hutan Indonesia adalah hutan yang paling terancam di muka bumi, 
jumlah hutan-hutan di Indonesia sekarang ini makin menurun dan banyak 
dihancurkan akibat penebangan hutan, penambangan, perkebunan agrikultur 
dalam skala besar, dan aktivitas lain seperti memindahkan pertanian dan 
menebang kayu untuk bahan bakar, Luas hutan hujan semakin menurun, 
mulai tahun 1960an ketika 82 persen luas negara ditutupi oleh hutan hujan, 
menjadi 68 persen di tahun 1982, menjadi 53 persen di tahun 1995, dan 49 
persen saat ini dan banyak dari sisa-sisa hutan tersebut yang bisa 
dikategorikan sebagai hutan gundul. 

3.  Tidak, karena apabila hutan ditebangi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian 
maka akan menyebabkan luas hutan semakin berkurang dan menyebabkan 
tidak ada lagi akar pohon yang dapat menahan air sehingga bisa 
menyebabkan banjir dan tanah longsor apabila terjadi hujan lebat. 

4.   Bagi negara : negara mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan 
tersebut sebesar Rp 83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun Bagi lingkungan : 
terjadinya erosi, mengurangi hasil dari produk-produk hutan, menurunkan 
populasi dari beberapa spesies yang mencolok, yaitu terancamnya populasi 
orangutan, punahnya harimau Jawa dan Bali, serta badak Jawa dan Sumatera 
yang hampir punah. Di pulau Irian Jaya, satu-satunya sungai es tropis mulai 
menyurut akibat dari pertambangan dan penggundulan hutan, banjir, 
kekeringan, dan memicu terjadinya global warming. 

5.   Luas hutah di Indonesia akan berkurang dan menimbulkan berbagai macam 
bencana seperti banjir, tanah longsor, dan semakin memicu pemanasan global 

6.   Setuju, karena penebangan hutan secara liar telah terbukti membawa dampak 
negatif bagi negara dan bagi lingkungan sehingga perlu ada upaya untuk 
menghentikan penebangan hutan secara liar 

7.   Pemerintah harus bersikap tegas terhadap para pelaku penebangan hutan 
secara liar, masyarakat harus memiliki kesadaran akan pentingnya hutan dan 
tidak menebangi hutan secara liar namun mengusahakan agar melakukan 
penghijauan pada hutan yang gundul sehingga fungsi hutan dapat 
dikembalikan. 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

        Sekolah        : SMPN13  Magelang             Tahun Pelajaran : 2010/ 2011 
              Mata Pelajaran     : IPA Biologi        Jumlah Soal       : PG 40 
              Kelas / Semester    : VII / 1 ( Satu                    Waktu        : 60 menit 
              Standar Kompetensi : 7.   Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

       Kompetensi Dasar  : 7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan 
lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan 

Indikator Bentuk Soal Nomor Soal Aspek
1. Menjelaskan konsekuensi aktivitas manusia 

yang berpengaruh terhadap kerusakan 

lingkungan dan upaya mengatasinya 

 

PG 2 C2 
PG 7 C4 
PG 8 C2 
PG 12 C4 
PG 22 C2 
PG 26 C1 
PG 30 C3 
PG 32 C2 
PG 34 C2 
PG 37 C2 

2. Menjelaskan dampak pencemaran air, 

udara, dan tanah kaitannya dengan aktivitas 

manusia  

 

PG 1 C2 
PG 3 C2 
PG 4 C2 
PG 5 C4 
PG 6 C4 
PG 9 C3 
PG 10 C4 
PG 11 C2 
PG 16 C4 
PG 21 C2 
PG 25 C2 
PG 27 C4 
PG 28 C4 
PG 29 C4 
PG 31 C2 
PG 35 C1 
PG 39 C3 
PG 40 C2 

3. Menjelaskan dan mengusulkan upaya-
upaya  untuk mengatasi pencemaran dan 
kerusakan lingkungan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PG 13 C1 
PG 14 C3 
PG 15 C3 
PG 17 C3 
PG 18 C2 
PG 19 C3 
PG 20 C5 
PG 23 C5 
PG 24 C4 
PG 33 C3 
PG 36 C3 
PG 38 C3 

 

Lampiran 34.Kisi-Kisi Soal Uji Coba 
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1. Hutan di Kalimantan sering 

mengalami kebakaran. Dampak 
yang ditimbulkan dari kebakaran 
hutan tersebut, kecuali…. 
a. Punahnya tumbuhan dan 

hewan langka 
b. Hilangnya tempat tinggal bagi 

hewan-hewan 
c. Terjadi bencana banjir dan 

gempa bumi 
d. Pencemaran udara akibat sisa 

pembakaran 
 

2. Hujan asam dapat terjadi karena 
adanya pencemaran .... 
a. tanah oleh limbah pabrik  
b. udara oleh kandungan asam 

sulfat 
c. tanah oleh limbah rumah 

tangga 
d. udara oleh oksida belerang 

dan nitrogen 
 

3. Hutan yang rusak akan 
membawa dampak bagi 
lingkungan. Kerusakan hutan 
yang terjadi karena adanya 
penebangan hutan secara liar 
berakibat buruk pada 

keanekaragaman makhluk hidup 
yaitu…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. makhluk hidup mudah untuk 

mendapatkan makanan 
b. makhluk hidup menjadi 

berkembang pesat 
c. makhluk hidup merasa bebas 

bergerak 
d. makhluk hidup banyak yang 

mati 
 

4. Akhir-akhir ini bahaya 
pemanasan global semakin 
mengancam. Salah satu dampak 
atau akibat yang ditimbulkan 
dengan adanya pemanasan global    
adalah… 
a. Menu runnya permukaan air 

laut 
b. mencairnya es di kutub 
c. naiknya permukaan tanah 
d. cepatnya pertumbuhan flora 

dan fauna 
 
5. Perhatikan pernyataan berikut : 

1. menurunnya ketersediaan 
kayu 
2. meningkatkan suhu udara 

secara global 
3. meningkatknya kandungan 

O2 di udara 

SOAL UJI COBA 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

Tahun Pelajaran 2010/2011 
 
 

Mata pelajaran        : Biologi 
Kelas/semester        : VII/2 

Hari / tanggal       :  
Waktu                  : 60 menit 

PETUNJUK UMUM: 
1. Isikan identitas anda ke lembar jawab yang tersedia. 
2. Laporkan kepada peneliti apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas atau kurang lengkap. 
3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum di serahkan pada pengawas ujian. 
4. Lembar soal tidak boleh di coret-coret. 

 
PETUNJUK KHUSUS: 
Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat, kemudian berilah tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, atau D pada lembar jawab yang tersedia! 

 

Lampiran 35.  Soal Uji Coba Hasil Belajar 
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4. menurunnya ketersediaan air 
tanah 

      Pernyataan yang berhubungan  
dengan   penebangan hutan 
adalah.... 
a. 1, 2, dan 3 c. 1,3 dan 4 
b. 1, 2, dan 4 d. 2,3, dan 4 

 
6. Daerah-daerah perkotaan 

mengalami pembangunan yang 
sangat pesat, seperti jalan-jalan 
ditutup dengan aspal, saluran air 
sepanjang jalan ditutup dengan 
beton, rumah-rumah dan 
perkantoran lantainya ditutup 
dengan ubin. Apabila hal ini 
berjalan secara terus-menerus, 
maka kemungkinan dampak yang 
muncul adalah…. 
a. Udara perkotaan tidak bersih, 

sehingga terjadi polusi udara 
b. Tempat pemukiman menjadi 

kumuh sehingga terjadi polusi 
tanah 

c. Terbatasnya daerah resapan air 
sehingga sumber air bersih 
terancam habis 

d. Lahan pertanian menjadi 
sempit sehingga menjadi 
kurang pangan 

 
7. Kerusakan ozon disebabkan oleh 

gas CFC yang dihasilkan dari 
peralatan rumah tangga. Alat yang 
menggunakan CFC adalah…. 

 a. mesin cuci 
 b. penyedot debu 
  c. hair dryer (pengering rambut) 
    d.air conditioner (pendingin 

ruangan) 
 

8. Kaleng bekas minuman dan plastik 
bungkus permen apabila dibuang 
sembarang dapat menyebabkan 
pencemaran tanah karena….. 

a. keduanya merupakan bekas 
pembungkus makanan 

b. mengganggu pemandangan 
karena tidak dibuang di tempat 
sampah 

c. keduanya dapat dihancurkan 
atas jasa organisme saprofit dan 
pengurai 

d. keduanya tidak dapat diuraikan 
secara alami karena merupakan 
sampah non organic. 

 Untuk soal no 9 dan 10  
 Perhatikan benda-benda di bawah     

ini! 
1. Kotoran sapi 

        2. Kaleng 
3. Daun 
4. Ranting 
5. Plastik 
6. Seng 

9.  Benda-benda di atas yang dapat 
dihancurkan atas jasa saprofit dan 
pengurai adalah…. 
a. 1,2, dan 3          c. 2,5 dan 6 
b. 1,4, dan 5          d. 1,3 dan 4 

 
10. Benda yang tidak dapat diuraikan 

secara alami karena merupakan 
sampah non organik adalah….. 
a. 1,2, dan 3                c. 2,5 dan 6 
b. 1,4, dan 5                d. 1,3 dan 5 

 
11. Tanah yang tercemar akan 

membawa dampak buruk terhadap 
lingkungan. Akibat yang 
ditimbulkan dari adanya 
pencemaran tanah adalah… 
a. tanah yang tercemar menjadi 

tandus 
b. tanah yang tercemar menjadi 

lebih subur daripada 
sebelumnya 

c. tanaman yang tumbuh di 
tanah tercemar akan tumbuh 
dengan baik 
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d. tanah yang tercemar akan 
mengandung banyak unsur 
hara. 
 

12. Dina menanam 2 tanaman 
(tanaman A dan tanaman B) 
dengan penyiraman yang teratur, 
namun pada tanaman B Dina 
memberikan oli di atas permukaan 
tanahnya. Beberapa hari 
kemudian, yang akan terjadi pada 
kedua tanaman tersebut adalah… 

a. tanaman A tumbuh kurang 
subur sementara tanaman B 
tumbuh subur 

b. tanaman A mati sementara 
tamanan B tumbuh kurang 
subur 

c. tanaman A tumbuh subur 
sementara tanaman B 
menjadi mati 

d. tanaman A dan tanaman B 
tetap tumbuh dengan subur 
 

13. Pemusnahan sampah organik 
dengan mempertimbangkan 
keseimbangan lingkungan 
dilakukan dengan cara .... 
a. dibakar 
b. ditimbun 
c. dibiarkan 
d. dihanyutkan ke sungai 

 
14. Hal yang bisa dilakukan sebagai 

upaya untuk menanggulangi 
pencemaran tanah  akibat sampah 
yang sesuai dengan prinsip reuse 
(penggunaan kembali) kecuali…. 
a.  Memanfaatkan sampah 

organik untuk dibuat menjadi 
pupuk 

b. Memanfaatkan sampah non 
organik untuk dibuat menjadi 
pupuk 

c. Mengurangi penggunaan 
plastik dalam kehidupan 
sehari-hari 

d. Membuang sampah tidak 
sembarangan tapi pada 
tempatnya 
 

 
15. Hutan yang telah rusak perlu 

diatasi agar tetap berfungsi. 
Upaya yang dapat dilakukan 
untuk mengatasi kerusakan hutan 
yaitu…. 
a. Menebangi pohon-pohon di 

hutan yang masih muda saja 
b. Melakukan penanaman 

tanaman pertanian di hutan 
c. Melakukan penghijauan 

dengan menanam pohon di 
hutan 

d. Tidak membakar hutan dalam 
skala besar 
 

16. Udara yang tercemar berdampak 
negatif pada manusia dan 
lingkungan. Pernyataan yang tidak 
benar mengenai pencemaran 
udara adalah…. 
a. sulfur dioksida merusak 

tanaman pertanian 
b. asap rokok menyebabkan 

kanker paru-paru 
c. asap pabrik menyebabkan 

dinding bangunan menjadi 
hitam 

d. naiknya suhu atmoster 
menyebabkan terjadinya efek 
rumah kaca 

 
 

17. Kegiatan berwawasan lingkungan 
perlu ditingkatkan guna mengatasi 
pencemaran. Berikut ini adalah 
kegiatan yang berwawasan 
lingkungan, kecuali….  
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a. Membuat pupuk dari daun 
atau kotoran ternak 

b. Mendaur ulang plastik 
menjadi hiasan bunga 

c. Membiarkan sampah yang 
ada di jalan karena sudah ada 
orang yang mengurusnya 

d. Menanam tanaman di sekitar 
rumah dan melakukan kerja 
bakti pembersihan 
lingkungan. 
 

18. Salah satu kegiatan berwawasan 
lingkungan adalah program 3R. 
Program 3R (Reduce, 
Reuse,Recycle) dapat dilakukan 
untuk menanggulangi…… 
a. pencemaran air 
b. pencemaran udara 
c. pencemaran tanah 

  d. pencemaran air dan tanah 
 
 

19. Hal sederhana yang dapat kita 
lakukan sebagai upaya untuk 
menanggulangi pencemaran udara 
yaitu.... 
a. Membakar sampah dan 

menanam tanaman di sekitar 
rumah 

b. Tidak membakar sampah dan 
tidak menebangi pohon 

c. Menebangi pohon dan 
membakar sampah 

d. Mengurangi penggunaan 
bahan bakar dan merusak 
taman kota 

 
20. Ani sangat suka berbelanja di 

Indomart namun ia tidak 
membawa tas belanja sendiri 
karena beranggapan bahwa di 
sana sudah disediakan plastik. 
Tindakan yang dilakukan Ani 
adalah…. 

a. Baik karena produksi 
pembuatan plastik jadi 
meningkat 

b. Tidak baik karena akan 
menambah jumlah sampah 
plastik 

c. Baik karena ia tidak 
merugikan orang lain 

d. Tidak baik karena akan 
merepotkan pelayan di 
Indomart 
 

21. Penduduk yang tinggal di tepi 
sungai biasanya memanfaatkan air 
sungai tersebut untuk mandi, 
mencuci, memasak, dan 
membuang limbah. Hal tersebut 
sebenarnya tidak baik untuk 
kesehatan karena dapat 
menimbulkan penyakit…. 
a. Sakit kulit, diare, diabetes 
b. Diare, diabetes, jantung 
c. Muntaber, beri-beri, sakit kulit 
d. Sakit kulit, muntaber, diare 

 
22. Ciri-ciri air bersih yang layak 

digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan adalah…. 
a. Bening, beraroma, dan tidak 

mengandung bakteri 
b. bening, tidak beraroma, dan 

tidak mengandung bakteri 
c. bening, berasa asin, dan tidak 

berwarna. 
d. berwarna putih, tidak 

mengandung kapur, dan tidak 
mengandung bakteri 
 

23.  Banu sering mengendarai motor 
untuk pergi ke tempat yang tidak 
terlalu jauh. Dinilai dari kegiatan 
yang berwawasan lingkungan, 
tindakan yang dilakukan  Banu 
adalah…. 
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a. Tidak baik karena  tidak 
melakukan penghematan 
bahan bakar 

b. Tidak baik karena badan 
menjadi tidak sehat 

c. Baik karena menggunakan 
motor milik sendiri 

d. Baik karena tidak 
berpengaruh terhadap 
pencemaran  

 
 

24. Usaha yang dapat dilakukan untuk 
mengurangi jumlah sampah yang 
ada di lingkungan sekitar 
kecuali…. 

a. Membawa sendiri tas belanja 
ketika berbelanja sehingga 
tidak memer-lukan plastik 
lagi 

b. Memisahkan antara sampah 
organik dan non organik 
sehingga mudah 
pengelolaannya 

c. Membawa bekal minum 
sendiri apabila berpergian 
sehingga tidak usah membeli 
minuman kaleng 

d. Membawa mangkuk sendiri 
apabila membeli bakso atau 
mie ayam 
 

25. Air yang tercemar tidak boleh 
dipakai lagi. Air sungai yang 
telah tercemar akan menunjukkan 
ciri…. 
a. air tersebut tidak berbau 
b. air tersebut berbau dan 

berwarna 
c. banyak ditumbuhi tanaman 

air 
d. banyak dihuni oleh hewan air 

 
26. Zat atau bahan yang dapat 

menyebabkan perubahan 

lingkungan atau penurunan 
kualitas lingkungan disebut ..... 
a. zat kimiawi    
b. zat radioaktif 
c. zat polutan     
d. emisi 

 
27. Lapisan ozon yang menipis 

berdampak negatif pada makhlik 
hidup. Di bawah ini yang bukan 
merupakan dampak buruk 
menipisnya lapisan ozon 
adalah…. 
a. Menimbulkan penyakit kanker 

kulit pada manusia 
b. Memicu terjadinya pemanasan 

global 
c. Mengurangi kekebalan tubuh 

pada manusia 
d. Menyuburkan lahan pertanian 

 
 
 

   Untuk soal nomor 28 dan 29 
perhatikan tabel berikut. 

Lokasi Wak- 
Tu 

Jumlah 
kendaraan yang 

lewat 
Daerah 
A 

08.00 -
16.00 

11.898 – 13.899 

Daerah 
B 

08.00 -
16.00 

15.423 – 15.990 

 
28.

Pernyataan yang tepat untuk 
menjelaskan data tersebut 
adalah….
a. Daerah B udaranya lebih bersih 

daripada daerah A 
b. Daerah B udaranya lebih kering 

daripada daerah A 
c. Udara di daerah A lebih bersih 

daripada daerah B 
d. Udara di daerah A lebih kering 

daripada daerah B 
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29. Dari data di atas, yang memiliki 

tingkat pencemaran paling tinggi 
adalah…. 
a. Daerah A di siang hari 
b. Daerah B di siang hari 
c. Daerah A di malam hari 
d. Daerah B di malam hari 

 
 
30. Salah satu sumber pencemaran 

lingkungan adalah limbah 
pertanian. Upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi 
pencemaran lingkungan oleh 
limbah pertanian adalah…. 
a. Menggunakan pestisida secara 

terus-menerus 
b. Menggunakan pupuk organik 
c. Menggunakan pupuk kimia  
d. Menggunakan pupuk buatan 

yang berasal dari pabrik 
 

31. Efek rumah kaca semakin 
mengancam bumi. Dampak 
buruk dari efek rumah kaca 
kecuali…. 
a. bumi menjadi lebih panas  
b. permukaan air laut menjadi 

lebih rendah  
c. permukaan air laut menjadi 

lebih tinggi 
d. terjadinya badai dan 

perubahan iklim. 
 
32. Karbon monoksida merupakan 

gas buangan dari kendaraan 
bermotor. Gas tersebut berbahaya 
bagi lingkungan karena…. 
a. dapat menyebabkan penyakit 

kulit 
b. dapat menyebabkan efek 

rumah kaca 
c. dapat menyebabkan sistem 

pencer-naan terganggu 

d. dapat menyebabkan penyakit 
pada mata 
 

33. Asap kendaraan bermotor dapat 
menyebabkan polusi udara. 
Usaha yang dapat kita lakukan 
untuk mengurangi polusi udara 
yaitu…. 
a. Naik sepeda apabila 

berpergian ke tempat yang 
tidak terlalu jauh 

b. Mengoleksi sepeda motor dan 
memakainya setiap hari 

c. Apabila berpergian ke tempat 
yang dekat selalu 
menggunakan sepeda motor 

d. Tidak mau berjalan kaki atau 
naik sepeda apabila 
berpergian 

 
 
34. Hal di bawah ini yang dapat 

menyebabkan terjadinya erosi 
adalah…. 
a. air laut yang sedang pasang 
b. hujan lebat pada hutan yang 

gundul 
c. hujan lebat pada hutan yang 

tidak ditebangi 
d. gempa bumi dan gunung 

meletus 
 
35. SO2 dan NO2 naik ke awan dan 

turun ke bumi berupa butiran-
butiran padat. Peristiwa ini 
disebut…. 
a. hujan asam  
b. deposisi asam    
c. polusi udara 
d. hujan debu 

 
36. Kita sebagai pelajar yang cinta 

lingkungan dapat berusaha untuk 
mengatasi pencemaran tanah 
dengan cara…. 
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a. menerapkan prinsip 3R 
(recycle, reuse, reduse) 

b. membuang sampah ke 
selokan depan rumah 

c. membakar sampah plastik 
yang menumpuk 

d. membiarkan saja agar orang 
tua kita yang mengurusnya 

 
 

37. Pencemaran air dapat disebabkan 
oleh bahan-bahan berbahaya. 
Bahan yang berpotensi 
mencemari air kecuali…. 
a. kerang, batu besar dan ikan  
b. detergen, bakteri, dan limbah 

nuklir. 
c. pestisida, pupuk dan detergen 
d. air raksa, arsen, dan oli. 

 
38. Limbah industri perlu dikelola 

dengan baik agar tidak 
menimbulkan pencemaran. 
Upaya yang dapat dilakukan agar 
limbah industri tidak mencemari 
perairan adalah…. 
a. Membuang limbah tersebut 

ke sungai 
b. Membuang limbah tersebut 

ke kolam ikan 
c. Menetralkan limbah tersebut 

sebelum dibuang 
d. Membiarkan limbah tersebut 

tetap menumpuk 
 
39. Kita tidak boleh membuang 

sampah sembarangan. Apabila 
kita membuang sampah secara 
sembarangan maka akan 
berdampak pada hal di bawah ini 
kecuali…. 
a. timbulnya bau yang tidak 

sedap  
b. munculnya sarang lalat 

sehingga menimbulkan 
penyakit 

c. dapat menjadi bahan 
pencemar pada tanah 

d. dapat menimbulkan erosi 
pada tanah 

 
40. Sampah rumah tangga dan 

plastik dapat menyebabkan 
pencemaran tanah. Dampak yang 
dapat ditimbulkan akibat tanah 
yang tercemar adalah…. 
a. tanah semakin kaya akan zat 

hara  
b. memperkaya mikroorganisme 

tanah 
c. tanah menjadi tandus, dan 

keras dan tidak dapat 
ditanami 

d. tanaman yang ditanam dapat 
tumbuh dengan subur 
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Kunci Jawaban Soal Uji Coba 
 
 
 
 

1. C  11.A  21.D  31. B 

2. B  12.C  22.B  32. B 

3. D  13.B  23.A  33. A 

4. B  14.D  24.B  34. B 

5. B  15.C  25.B  35. A 

6. C  16.C  26.C  36. A 

7. D  17.C  27. D  37. A 

8. D  18.D  28. A  38. C 

9. D  19.B  29. C  39. D 

10. C  20.B  30. B  40. A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 36.  Kunci Jawaban Soal Uji Coba 
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Hasil Uji Coba Soal Evaluasi Hasil Belajar 
 
 
 
 

No Kode 
Siswa 

No Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 UC8 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
2 UC9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
3 UC14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC25 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
5 UC7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
6 UC33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 UC27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
8 UC32 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
9 UC6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
10 UC26 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
11 UC17 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
12 UC4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
13 UC21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 UC13 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
15 UC10 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
16 UC20 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
17 UC3 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
18 UC31 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
19 UC22 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
20 UC12 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
21 UC16 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
22 UC28 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
23 UC11 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
24 UC18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
25 UC2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
26 UC29 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
27 UC19 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
28 UC5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
29 UC30 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
30 UC24 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
31 UC15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
32 UC23 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
33 UC1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Validitas 
(SPSS) 

X 24 21 18 25 17 11 20 9 13 17 
  0,29 0,16 0,52 0,49 0,50 0,30 0,49 0,56 0,54 0,69 
Ket. invalid invalid valid valid Valid valid Valid Valid Valid valid 

Daya 
Beda 

BA 12 13 14 15 12 8 13 9 11 14 
BB 13 10 6 12 7 3 9 2 4 5 
JA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
JB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
DB -0.06 0.18 0.48 0.40 0.3 0.25 0.24 0.51 0.42 0.54 

KET jelek jelek baik Baik Cukup baik Baik Cukup Baik baik 
Tk. 

Kesuka 
ran 

       0.73        0.64       0.55       0.76       0.52       0.33       0.61       0.27        0.39        0.52 

 mudah sedang sedang mudah sedang sedang Sedang Sedang Sedang sedang
 

 
 

Lampiran 37.  Hasil Uji Coba Soal Evaluasi Hasil Belajar 
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No Ko- 
de 

No Soal 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 UC8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
2 UC9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
3 UC14 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
4 UC25 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
5 UC7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 UC33 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
7 UC27 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
8 UC32 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
9 UC6 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
10 UC26 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
11 UC17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
12 UC4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
13 UC21 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
14 UC13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
15 UC10 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
16 UC20 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
17 UC3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
18 UC31 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
19 UC22 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
20 UC12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
21 UC16 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
22 UC28 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
23 UC11 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
24 UC18 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
25 UC2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
26 UC29 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
27 UC19 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
28 UC5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
29 UC30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
30 UC24 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
31 UC15 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
32 UC23 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
33 UC1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

Validi 
tas 

(SPSS) 

X 8 8 8 20 30 22 13 16 20 25 
  0,52 0,37 0,49 0.31 0,06 0,27 0,54 0,22 0,48 0,35 
Ket. valid valid valid valid invalid invalid valid invalid valid valid 

Daya 
Beda 

BA 8 8 8 13 14 12 11 9 11 13 
BB 2 2 2 9 18 11 4 8 11 13 
JA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
JB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
DB 0,46 0.54 0.54 0.46 0.24 0.06 0.40 0.06 0,42 0,12 

KET baik Baik baik baik cukup jelek cukup jelek baik Jelek 
Tk. 

Kesuka 
ran 

 
      
0.24  

      
0.24  

      
0.24  

      
0.61  

      
0.91  

      
0.67  

      
0.39  

      
0.48  

      
0.61  

      
0.76  

KET sukar sukar sukar sedang mudah sedang sedang sedang sedang Sedang 
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No Ko- 
de 

No Soal 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 UC8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 UC9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 UC14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 UC25 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

5 UC7 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

6 UC33 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 UC27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

8 UC32 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

9 UC6 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

10 UC26 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

11 UC17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

12 UC4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

13 UC21 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

14 UC13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

15 UC10 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 

16 UC20 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

17 UC3 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

18 UC31 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

19 UC22 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

20 UC12 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

21 UC16 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

22 UC28 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

23 UC11 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

24 UC18 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

25 UC2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

26 UC29 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

27 UC19 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

28 UC5 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

29 UC30 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

30 UC24 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

31 UC15 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

32 UC23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

33 UC1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
Validi 

tas 
(SPSS) 

X 28 8 27 14 24 15 26 15 7 17 
  28 8 27 14 24 15 26 15 7 17 

 0,16 0,32 0,44 0,45 0,24 0,54 0,54 0,35 0,46 0,54 
 
 

Daya 
Beda 

Ket. invalid invalid valid valid invalid Valid valid Valid valid Valid 
BA 14 8 15 10 14 12 14 12 6 13 

BB 16 2 14 6 12 5 14 5 3 5 
JA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

JB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
DB 0,18 0,42 0.06 0.24 0.12 0.42 0,41 0.42 0,54 0.48 

KET jelek baik jelek cukup jelek Baik Baik  Baik Baik Baik 
Tk. 

Kesuka  
      
0.85  

      
0.24  

      
0.82  

      
0.42  

      
0.73  

      
0.45  

      
0.79  

      
0.45  

      
0.21  

      
0.52  
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Ran 

 mudah sukar mudah sedang mudah sedang mudah sedang sukar Sedang 

 
 

No Ko- 
de 

No Soal    Y 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 UC8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 36 
2 UC9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 35 
3 UC14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
4 UC25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 33 
5 UC7 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 33 
6 UC33 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 33 
7 UC27 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 32 
8 UC32 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 31 
9 UC6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 29 
10 UC26 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 28 
11 UC17 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 28 
12 UC4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 28 
13 UC21 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 27 
14 UC13 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 25 
15 UC10 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 25 
16 UC20 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 22 
17 UC3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 22 
18 UC31 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 22 
19 UC22 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 21 
20 UC12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 20 
21 UC16 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 20 
22 UC28 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 19 
23 UC11 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 19 
24 UC18 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 18 
25 UC2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 18 
26 UC29 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 17 
27 UC19 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 17 
28 UC5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 16 
29 UC30 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 15 
30 UC24 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 14 
31 UC15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14 
32 UC23 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 14 
33 UC1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12 

Validi 
tas 

(SPSS) 

X 6 20 7 20 23 19 20 29 20 15  
  6 20 7 20 23 19 20 29 20 15  

 0,44 0,47 0,43 0,29 0,21 0,57 0,39 0,30 0,21 0,31  
 
 

Daya 
Beda 

Ket. valid valid valid Invalid invalid Valid valid invalid invalid invalid  
BA 7 13 7 10 12 12 13 13 11 10  
BB 1 9 1 11 13 9 9 18 11 6  
JA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  
JB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18  
DB 0,45 0,21 0.36 0.06 0.06 0.24 0.24 0.3 0 0.24  

KET baik jelek cukup Jelek jelek Jelek cukup cukup jelek cukup  
Tk. 

Kesuka 
Ran 

 
      
0.18  

      
0.61  

      
0.21  

      
0.61  

      
0.70  

      
0.58  

      
0.61  

      
0.88  

      
0.61  

      
0.45   

 sukar sedang sukar Sedang mudah Sedang sedang mudah sedang sedang  

 
 



170 
 

 

 
A. Hasil Uji Validitas Butir Soal Uji Coba Evaluasi Hasil Belajar 

Menggunakan SPSS Versi 16 
 
 
 

VAR (Nomor Soal) Validitas Signifikansi Kategori 
VAR00001 Pearson Correlation .299 TIDAK VALID 

Sig. (2-tailed) .097  
N 32  

VAR00002 Pearson Correlation .169 TIDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .354  
N 32  

VAR00003 Pearson Correlation .527** VALID 
Sig. (2-tailed) .002  
N 32  

VAR00004 Pearson Correlation .494** VALID 
Sig. (2-tailed) .004  
N 32  

VAR00005 Pearson Correlation .506** VALID 
Sig. (2-tailed) .003  
N 32  

VAR00006 Pearson Correlation .507** VALID 
Sig. (2-tailed) .038  
N 38  

VAR00007 Pearson Correlation .499** VALID 
Sig. (2-tailed) .004  
N 32  

VAR00008 Pearson Correlation .567** VALID 
Sig. (2-tailed) .001  
N 32  

VAR00009 Pearson Correlation .544** VALID 
Sig. (2-tailed) .001  
N 32  

VAR00010 Pearson Correlation .695** VALID 
Sig. (2-tailed) .000  
N 32  

VAR00011 Pearson Correlation .335 TIDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .061  
N 32  

VAR00012 Pearson Correlation .379* VALID 
Sig. (2-tailed) .032  
N 32  

VAR00013 Pearson Correlation .438* VALID 
Sig. (2-tailed) .112  
N 32  

VAR00014 Pearson Correlation .377* VALID 
Sig. (2-tailed) .022  
N 32  

Lampiran 38.  Hasil Uji Validitas Reliabilitas Soal Evaluasi Hasil Belajar 
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VAR00015 Pearson Correlation .-061 TIDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .740  
N 32  

VAR00016 Pearson Correlation .273 TIDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .131  
N 32  

VAR00017 Pearson Correlation .544** VALID 
Sig. (2-tailed) .001  
N 32  

VAR (Nomor Soal) Validitas Signifikansi Kategori 
VAR00018 Pearson Correlation .225 TIDAK VALID 

Sig. (2-tailed) .216  
N 38  

VAR00019 Pearson Correlation .482 VALID 
Sig. (2-tailed) .005  
N 32  

VAR00020 Pearson Correlation .356* VALID 
Sig. (2-tailed) .046  
N 32  

VAR00021 Pearson Correlation .161 TIDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .379  
N 38  

VAR00022 Pearson Correlation .327 TIDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .068  
N 32  

VAR00023 Pearson Correlation .248* VALID 
Sig. (2-tailed) .171  
N 32  

VAR00024 Pearson Correlation .459** VALID 
Sig. (2-tailed) .008  
N 32  

VAR00025 Pearson Correlation .229 TIDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .208  
N 32  

VAR00026 Pearson Correlation .112 TIDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .541  
N 32  

VAR00027 Pearson Correlation .548** VALID 
Sig. (2-tailed) .001  
N 32  

VAR00028 Pearson Correlation .351* VALID 
Sig. (2-tailed) .049  
N 32  

VAR00029 Pearson Correlation .462** VALID 
Sig. (2-tailed) .008  
N 32  

VAR00030 Pearson Correlation .548** VALID 
Sig. (2-tailed) .001  
N 32  
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VAR00031 Pearson Correlation .449** VALID 
Sig. (2-tailed) .010  
N 32  

VAR00032 Pearson Correlation .471** VALID 
Sig. (2-tailed) .006  
N 32  

VAR00033 Pearson Correlation .438** VALID 
Sig. (2-tailed) .012  
N 32  

VAR00034 Pearson Correlation .295 TIDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .101  
N 32  

VAR00035 
 
 

 

Pearson Correlation .410* VALID 
Sig. (2-tailed) .020  
N 32  

VAR (Nomor Soal) Validitas Signifikansi Kategori 
VAR00036 Pearson Correlation .573** VALID 

Sig. (2-tailed) .001  
N 32  

VAR00037 Pearson Correlation .393* VALID 
Sig. (2-tailed) .026  
N 32  

VAR00038 Pearson Correlation .309 TIDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .086  
N 32  

VAR00039 Pearson Correlation .237 TIDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .131  
N 32  

VAR00040 Pearson Correlation .312 TDAK VALID 
Sig. (2-tailed) .083  
N 32  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 
 
B. Hasil Uji Reliabilitas Soal Evaluasi Hasil Belajar Menggunakan SPSS 

Versi 16 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 33 100.0

Excludeda 0 .0

Total 33 100.0
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Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Part 1 Value .745 

N of Items 21a 
Part 2 Value .549 

N of Items 20b 
Total N of Items 41 

Correlation Between Forms .873 
Spearman-Brown 
Coefficient 

Equal Length .932 
Unequal Length .932 

Guttman Split-Half Coefficient .729 
 
 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

it1 45.1562 197.491 .264 . .724
it2 45.2188 199.273 .138 . .727
it3 45.0938 194.281 .502 . .719
it4 44.8750 196.113 .472 . .722
it5 45.1562 194.459 .481 . .720
it6 45.4062 197.733 .278 . .724
it7 45.0625 194.770 .473 . .720
it8 45.4062 194.378 .544 . .719
it9 45.2812 194.080 .517 . .719
it10 45.1562 191.749 .677 . .715
it11 45.1562 197.039 .296 . .724
it12 45.4375 197.028 .347 . .723
it13 45.0000 198.065 .243 . .725
it14 45.0000 197.548 .283 . .724
it15 44.8438 202.265 -.085 . .731
it16 45.0000 198.065 .243 . .725
it17 45.2812 194.015 .521 . .719
it18 45.1875 198.544 .189 . .726
it19 45.0312 195.128 .456 . .720
it20 44.8750 199.081 .203 . .726
it21 44.7812 200.241 .141 . .727
it22 45.4375 197.609 .300 . .724
it23 44.8125 199.254 .226 . .726
it24 45.2500 195.161 .433 . .721
it25 44.8750 197.661 .331 . .724
it26 45.1875 193.835 .525 . .719
it27 44.8438 200.523 .082 . .728
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it28 45.1875 196.673 .321 . .723
it29 45.4375 195.996 .432 . .722
it30 45.1875 193.899 .520 . .719
it31 45.4688 196.322 .426 . .722
it32 45.0625 195.157 .445 . .721
it33 45.4688 196.386 .420 . .722
it34 45.0625 197.673 .260 . .724
it35 44.9062 196.797 .385 . .723
it36 45.0625 193.738 .550 . .718
it37 44.9688 196.612 .366 . .723
it38 44.7500 199.419 .293 . .726
it39 45.0000 195.871 .411 . .722
it40 45.2500 196.452 .340 . .723
total x 22.8750 50.887 .999 . .856
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KUALITAS PENGECOH 

 
 
 No Butir Baru          No Butir Asli                   a                 b                c                d            *  
             1                            1                              2+              3++           26**          2+          1  
             2                            2                              4+              25**         3++            1-           0  
             3                            3                              3+              3+             6+              21**      0  
             4                            4                              2++            27**         3+              1-           0  
             5                            5                              6+              21**         6+               0--         0  
             6                            6                              7++            1--            16**           9+          0  
             7                            7                              6+              3+            3+              21**        0  
             8                            8                              14--            2-             6++            11**       0  
             9                            9                               5+             7++          10+             11**      0  
            10                         10                               5++           6++          19**           3+          0  
            11                         11                             13**            7++          8++            5+          0  
            12                         12                              6++            7++          14**           6++        0  
            13                         13                              8++           12**         8++             5+          1  
            14                         14                              5+               3++         2+               23**       1  
            15                         15                              2--              0--           31**            0--         0  
            16                         16                              6-                1-            23**            3++       0  
            17                         17                              9+               6++         15**            3-          0  
            18                         18                              6++            5++          4+               18**      0  
            19                         19                              4++            23**        5+                1-          0  
            20                         20                              4+               25**       4+                 0--        0  
            21                         21                              1+                1+          1+                30**      0  
            22                         22                              8++             11**       9++               5+        0  
            23                         23                             29**             1+           1+               2++       0  
            24                         24                             5++              17**       6++             5++        0  
            25                         25                               1-               26**       4+                 2+         0  
            26                         26                             5++              5++        17**             6++       0  
            27                         27                             2++               1-           2++             28**      0  
            28                         28                             23**             4++        4++             3++        0  
            29                         29                             8++              7++       12**             6++        0  
            30                         30                             6++              19**      3+                 5++       0    
            31                         31                             9++               8**       7++               9++       0  
            32                         32                             4++              23**      4++               3++       0  
            33                         33                             11**             9++       7++               6++       0  
            34                         34                              3+               22**       6+                 2-          0  
            35                         35                              25**            2+          3++               3++      0  
            36                         36                              21**            5++        5++               3+        0  
            37                         37                              24**            1-            6--                2+        0  
            38                         38                             1++               0--         31**             1++      0  
            39                         39                             4++               3+         4++               22**     0  
            40                         40                             16**             5++       6++               6++      0  
 
Keterangan:  
 
** : Kunci Jawaban 
++ : Sangat Baik 
+  : Baik 
-  : Kurang Baik 
-- : Buruk 
---: Sangat Buruk 

Lampiran 39.  Hasil Analisis Penyebaran Distraktor 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

         Sekolah        : SMPN13  Magelang             Tahun Pelajaran : 2010/ 2011 
              Mata Pelajaran     : IPA Biologi        Jumlah Soal       : PG 40 
              Kelas / Semester    : VII / 1 ( Satu                    Waktu        : 60 menit 
              Standar Kompetensi : 7.   Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

       Kompetensi Dasar  : 7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan 
lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan 

 
 
 

Indikator Bentuk Soal Nomor Soal Aspek

1. Menjelaskan konsekuensi aktivitas manusia 

yang berpengaruh terhadap kerusakan 

lingkungan dan upaya mengatasinya 

 

PG 5 C4 

PG 6 C2 

PG 10 C4 

PG 21 C3 

PG 23 C2 

2. Menjelaskan dampak pencemaran air, 

udara, dan tanah kaitannya dengan 

aktivitas manusia  

 

PG 1 C2 

PG 2 C2 

PG 3 C4 

PG 4 C4 

PG 7 C4 

PG 8 C4 

PG 9 C2 

PG 20 C4 

PG 16 C4 

PG 17 C4 

PG 22 C2 

3. Menjelaskan dan mengusulkan upaya-

upaya  untuk mengatasi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

PG 11 C1 

PG 12 C3 

PG 14 C3 

PG 15 C3 

PG 19 C5 

PG 18 C5 

PG 13 C4 

PG 24 C3 

PG 25 C3 

Lampiran 40.  Kisi-Kisi Soal Evaluasi Hasil Belajar 
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Lampiran 41.  Soal Evaluasi Hasil Belajar 

SOAL EVALUASI 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

Tahun Pelajaran 2010/2011 
 

Mata pelajaran        : Biologi 
Kelas/semester        : VII/2 

Hari / tanggal       :  
Waktu                  : 60 menit 

 
PETUNJUK UMUM: 
1. Isikan identitas anda ke lembar jawab yang tersedia. 
2. Laporkan kepada peneliti apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas atau kurang lengkap. 
3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum di serahkan pada pengawas ujian. 
4. Lembar soal tidak boleh di coret-coret. 

 
PETUNJUK KHUSUS: 
Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat, kemudian berilah tanda silang (X) 
pada huruf A, B, C, atau D pada lembar jawab yang tersedia! 
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1. Hutan yang rusak akan 
membawa dampak bagi 
lingkungan. Kerusakan hutan 
yang terjadi karena adanya 
penebangan hutan secara liar 
berakibat buruk pada 
keanekaragaman makhluk hidup 
yaitu…. 
a. makhluk hidup mudah untuk 

mendapatkan makanan 
b. makhluk hidup menjadi 

berkembang pesat 
c. makhluk hidup merasa bebas 

bergerak 
d. makhluk hidup banyak yang 

mati 
 

2. Akhir-akhir ini bahaya 
pemanasan global semakin 
mengancam. Salah satu dampak 
atau akibat yang ditimbulkan 
dengan adanya pemanasan global    
adalah… 

a.  Menurunnya permukaan air 
laut 

b. mencairnya es di kutub 
c. naiknya permukaan tanah 
d. cepatnya pertumbuhan flora 

dan fauna 
 
3. Perhatikan pernyataan berikut : 

1. menurunnya ketersediaan 
kayu 

2. meningkatkan suhu udara 
secara global 

3. meningkatknya kandungan 
O2 di udara 

4. menurunnya ketersediaan air 
tanah 

        Pernyataan yang berhubungan  
dengan   penebangan hutan 
adalah.... 

a. 1, 2, dan 3 c. 1,3 dan 4 
b. 1, 2, dan 4 d. 2,3, dan 4 

 

4. Daerah-daerah perkotaan 
mengalami pembangunan yang 
sangat pesat, seperti jalan-jalan 
ditutup dengan aspal, saluran air 
sepanjang jalan ditutup dengan 
beton, rumah-rumah dan 
perkantoran lantainya ditutup 
dengan ubin. Apabila hal ini 
berjalan secara terus-menerus, 
maka kemungkinan dampak yang 
muncul adalah…. 
a. Udara perkotaan tidak bersih, 

sehingga terjadi polusi udara 
b. Tempat pemukiman menjadi 

kumuh sehingga terjadi polusi 
tanah 

c. Terbatasnya daerah resapan air 
sehingga sumber air bersih 
terancam habis 

d. Lahan pertanian menjadi 
sempit sehingga menjadi 
kurang pangan   
 

5. Kerusakan ozon disebabkan oleh 
gas CFC yang dihasilkan dari 
peralatan rumah tangga. Alat yang 
menggunakan CFC adalah…. 

 a.  mesin cuci 
 b.  penyedot debu 
  c.  hair dryer (pengering rambut) 
    d.  air conditioner  
         (pendingin ruangan) 

 
6. Kaleng bekas minuman dan 

plastik bungkus permen apabila 
dibuang sembarang dapat 
menyebabkan pencemaran tanah 
karena….. 
a. ked

uanya merupakan bekas 
pembungkus makanan 

b. me
ngganggu pemandangan karena 
tidak dibuang di tempat sampah 

c. ked
uanya dapat dihancurkan atas 
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jasa organisme saprofit dan 
pengurai 

d. ked
uanya tidak dapat diuraikan 
secara alami karena merupakan 
sampah non organik 

 
Untuk soal no 7 dan 8  
Perhatikan benda-benda di bawah     
ini! 

1. Kotoran sapi 
        2. Kaleng 

3. Daun 
4. Ranting 
5. Plastik 
6. Seng 

7. Benda-benda di atas yang dapat 
dihancurkan atas jasa saprofit dan 
pengurai adalah…. 
a. 1,2, dan 3          c. 2,5 dan 6 
b. 1,4, dan 5          d. 1,3 dan 4 

 
8. Benda yang tidak dapat 

diuraikan secara alami karena 
merupakan sampah non organik 
adalah….. 
a. 1,2, dan 3                c. 2,5 dan 6 
b. 1,4, dan 5                d. 1,3 dan 5 

9. Tanah yang tercemar akan 
membawa dampak buruk terhadap 
lingkungan. Akibat yang 
ditimbulkan dari adanya 
pencemaran tanah adalah… 
a. tanah yang tercemar menjadi 

tandus 
b. tanah yang tercemar menjadi 

lebih subur daripada 
sebelumnya 

c. tanaman yang tumbuh di 
tanah tercemar akan tumbuh 
dengan baik 

d. tanah yang tercemar akan 
mengandung banyak unsur 
hara. 
 

10. Dina menanam 2 tanaman 
(tanaman A dan tanaman B) 
dengan penyiraman yang teratur, 
namun pada tanaman B Dina 
memberikan oli di atas permukaan 
tanahnya. Beberapa hari 
kemudian, yang akan terjadi pada 
kedua tanaman tersebut adalah… 
a. tanaman A tumbuh kurang 

subur sementara tanaman B 
tumbuh subur 

b. tanaman A mati sementara 
tamanan B tumbuh kurang 
subur 

c. tanaman A tumbuh subur 
sementara tanaman B 
menjadi mati 

d. tanaman A dan tanaman B 
tetap tumbuh dengan subur 
 

11. Pemusnahan sampah organik 
dengan mempertimbangkan 
keseimbangan lingkungan 
dilakukan dengan cara .... 
a. dibakar 
b. ditimbun 
c. dibiarkan 
d. dihanyutkan ke sungai 

 
12. Hal yang bisa dilakukan sebagai 

upaya untuk menanggulangi 
pencemaran tanah  akibat sampah 
yang sesuai dengan prinsip reuse 
(penggunaan kembali) kecuali…. 
a. Memanfaatkan sampah 

organik untuk dibuat menjadi 
pupuk 

b. Memanfaatkan sampah non 
organik untuk dibuat menjadi 
pupuk 

c. Mengurangi penggunaan 
plastik dalam kehidupan 
sehari-hari 

d. Membuang sampah tidak 
sembarangan tapi pada 
tempatnya 
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13. Usaha yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi jumlah sampah yang 
ada di lingkungan sekitar 
kecuali…. 
a. Membawa sendiri tas belanja 

ketika berbelanja sehingga 
tidak memer-lukan plastik lagi 

b. Memisahkan antara sampah 
organik dan non organik 
sehingga mudah 
pengelolaannya 

c. Membawa bekal minum 
sendiri apabila berpergian 
sehingga tidak usah membeli 
minuman kaleng 

d. Membawa mangkuk sendiri 
apabila membeli bakso atau 
mie ayam 

 
14. Kegiatan berwawasan lingkungan 

perlu ditingkatkan guna mengatasi 
pencemaran. Berikut ini adalah 
kegiatan yang berwawasan 
lingkungan, kecuali….  
a. Membuat pupuk dari daun 

atau kotoran ternak 
b. Mendaur ulang plastik 

menjadi hiasan bunga 
c. Membiarkan sampah yang 

ada di jalan karena sudah ada 
orang yang mengurusnya 

d. Menanam tanaman di sekitar 
rumah dan melakukan kerja 
bakti pembersihan 
lingkungan. 
 

15. Hal sederhana yang dapat kita 
lakukan sebagai upaya untuk 
menanggulangi pencemaran udara 
yaitu.... 
a. Membakar sampah dan 

menanam tanaman di sekitar 
rumah 

b. Tidak membakar sampah dan 
tidak menebangi pohon 

c. Menebangi pohon dan 
membakar sampah 

d. Mengurangi penggunaan 
bahan bakar dan merusak 
taman kota 

 
Untuk soal nomor 16 dan 17  

perhatikan tabel berikut. 
Lokasi Wak- 

Tu 
Jumlah 

kendaraan yang 
lewat 

Daerah 
A 

08.00 -
16.00 

11.898 – 13.899 

Daerah 
B 

08.00 -
16.00 

15.423 – 15.990 

 
16.

ernyataan yang tepat untuk 
menjelaskan data tersebut 
adalah….
a. Daerah B udaranya lebih bersih 

daripada daerah A 
b. Daerah B udaranya lebih kering 

daripada daerah A 
c. Udara di daerah A lebih bersih 

daripada daerah B 
d. Udara di daerah A lebih kering 

daripada daerah B 
 

17. Dari data di atas, yang memiliki 
tingkat pencemaran paling tinggi 
adalah…. 
a. Daerah A di siang hari 
b. Daerah B di siang hari 
c. Daerah A di malam hari 
d. Daerah B di malam hari 

 
18. Banu sering mengendarai 

motor untuk pergi ke tempat yang 
tidak terlalu jauh. Dinilai dari 
kegiatan yang berwawasan 
lingkungan, tindakan yang 
dilakukan  Banu adalah…. 
a. Tidak baik karena  tidak 

melakukan penghematan bahan 
bakar 
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b. Tidak baik karena badan 
menjadi tidak sehat 

c. Baik karena menggunakan 
motor milik sendiri 

d. Baik karena tidak berpengaruh 
terhadap pencemaran  

 
19. Ani sangat suka berbelanja di 

Indomart namun ia tidak membawa 
tas belanja sendiri karena 
beranggapan bahwa di sana sudah 
disediakan plastik. Tindakan yang 
dilakukan Ani adalah…. 

a. Baik karena produksi 
pembuatan plastik jadi 
meningkat 

b. Tidak baik karena akan 
menambah jumlah sampah 
plastik 

c. Baik karena ia tidak 
merugikan orang lain 

d. Tidak baik karena akan 
merepotkan pelayan di 
Indomart 

 
20. Lapisan ozon yang menipis 

berdampak negatif pada makhlik 
hidup. Di bawah ini yang bukan 
merupakan dampak buruk 
menipisnya lapisan ozon adalah…. 

a. Menimbulkan penyakit 
kanker kulit pada manusia 

b. Memicu terjadinya 
pemanasan global 

c. Mengurangi kekebalan tubuh 
pada manusia 

d. Menyuburkan lahan pertanian 
 

21.  Salah satu sumber pencemaran 
lingkungan adalah limbah 
pertanian. Upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi 
pencemaran lingkungan oleh 
limbah pertanian adalah…. 

a. Menggunakan pestisida 
secara terus-menerus 

b. Menggunakan pupuk organik 
c. Menggunakan pupuk kimia  
d. Menggunakan pupuk buatan 

yang berasal dari pabrik 
 

22.Efek rumah kaca semakin 
mengancam bumi. Dampak buruk 
dari efek ru- 

-mah kaca kecuali…. 
a. bumi menjadi lebih panas  
b. permukaan air laut menjadi 

lebih rendah  
c. permukaan air laut menjadi 

lebih tinggi 
d. terjadinya badai dan 

perubahan iklim. 
 
23. Pencemaran air dapat disebabkan 

oleh bahan-bahan berbahaya. 
Bahan yang berpotensi 
mencemari air kecuali…. 
a. kerang, batu besar dan ikan  
b. detergen, bakteri, dan limbah 

nuklir. 
c. pestisida, pupuk dan detergen 
d. air raksa, arsen, dan oli. 

 
24. Asap kendaraan bermotor dapat 

menyebabkan polusi udara. 
Usaha yang dapat kita lakukan 
untuk mengurangi polusi udara 
yaitu…. 
a. Naik sepeda apabila 

berpergian ke tempat yang 
tidak terlalu jauh 

b. Mengoleksi sepeda motor dan 
memakainya setiap hari 

c. Apabila berpergian ke tempat 
yang dekat selalu 
menggunakan sepeda motor 

d. Tidak mau berjalan kaki atau 
naik sepeda apabila 
berpergian 

 
25. Kita sebagai pelajar yang cinta 

lingkungan dapat berusaha untuk 
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mengatasi pencemaran tanah 
dengan cara…. 

a. menerapkan prinsip 3R 
(recycle, reuse, reduse) 

b. membuang sampah ke 
selokan depan rumah 

c. membakar sampah plastik 
yang menumpuk  

d. membiarkan saja agar orang 
tua kita yang mengurusnya 
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi Hasil Belajar 
 

 
 
 
 

1. D  11. B  21. B 

2. B  12. D  22. B 

3. B  13. B  23. A 

4. C  14. C  24. A 

5. D  15. B  25. A 

6. D  16. A 

7. D  17. C 

8. C  18. A 

9. A  19. C 

10. C  20. D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 42. Kunci Jawaban Soal Evaluasi Hasil Belajar 
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Daftar Skor Hasil Belajar 
Kelas Eksperimen (7H) 

 
 
 
  

No Kode Siswa Skor Pretes Skor Postes Rata-rata 
1 N1 19 20 19.5 
2 N2 14 20 17 
3 N3 18 23 20,5 
4 N4 14 21 17.5 
5 N5 14 22 18 
6 N6 17 18 17.5 
7 N7 15 20 17.5 
8 N8 17 23 20 
9 N9 16 21 18.5 
10 N10 18 21 19.5 
11 N11 13 24 18.5 
12 N12 12 23 17.5 
13 N13 17 22 19.5 
14 N14 15 19 17 
15 N15 13 21 17 
16 N16 12 24 18 
17 N17 13 25 19 
18 N18 20 20 20 
19 N19 14 25 19.5 
20 N20 17 25 21 
21 N21 20 21 20.5 
22 N22 16 21 18.5 
23 N23 19 20 19.5 
24 N24 21 25 23 
25 N25 19 23 21 
26 N26 16 22 19 
27 N27 17 24 20.5 
28 N28 19 20 19.5 
29 N29 17 24 20.5 
30 N30 17 22 19.5 
31 N31 19 23 21 
32 N32 20 22 21 

Total  528 700 614 
Rata2  16.5 21.875 19.1875 

 
 
 
 

Lampiran 44. Daftar Skor Hasil Belajar Kelas Eksperimen 
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Daftar Skor Hasil Belajar 
Kelas Kontrol (7F) 

 
 
 
 

No Kode Siswa Skor Pretes Skor Postes Rata-rata 
1 N1 15 18 16.5 
2 N2 16 19 17.5 
3 N3 16 21 18.5 
4 N4 15 21 18 
5 N5 14 23 18.5 
6 N6 11 20 15.5 
7 N7 15 19 17 
8 N8 18 25 21.5 
9 N9 22 20 21 
10 N10 16 19 17.5 
11 N11 16 20 18 
12 N12 14 18 16 
13 N13 17 21 19 
14 N14 12 18 15 
15 N15 15 22 18.5 
16 N16 16 22 19 
17 N17 15 21 18 
18 N18 15 22 18.5 
19 N19 17 23 20 
20 N20 16 22 19 
21 N21 17 22 19.5 
22 N22 15 23 19 
23 N23 14 21 17.5 
24 N24 14 22 18 
25 N25 19 19 19 
26 N26 15 22 18.5 
27 N27 17 22 19.5 
28 N28 17 20 18.5 
29 N29 22 20 21 
30 N30 19 19 19 

Total  480 624 552 
Rata2  16 20.8 18.4 

 
 
 
 
 

Lampiran 45. Daftar Skor Hasil Belajar Kelas Kontrol 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

 
Sekolah : SMPN13  Magelang             Tahun Pelajaran : 2010/ 
2011 
Mata Pelajaran      : IPA-Biologi   Jumlah Soal  : Essay 
5 
Kelas / Semester     :  VII / 1 ( Satu    Waktu   : 60 
menit 
Standar Kompetensi   

7.   Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 
 

Kompetensi Dasar                 
7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan 
 

Indikator pembelajaran : 
1. Menjelaskan konsekuensi aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap 

kerusakan lingkungan dan upaya mengatasinya 

2. Menjelaskan dampak pencemaran air, udara, dan tanah kaitannya dengan 

aktivitas manusia  

3. Menjelaskan dan mengusulkan upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan. 

 
Indikator 

Kemampuan 
Berpikir Kritis 
Menurut Fisher 

Nomor 
Soal 

Aspek Yang 
Dinilai 
Sesuai 

Taksonomi 
Bloom 

Indikator 
Pembelajaran 

Bentuk 
Soal 

Mengidentifkasi 5a C2 Indikator 2 Essay  
Menilai 1b C5 Indikator 1 Essay  
 2b C4 Indikator 2 Essay  
 3 C4 Indikator 3 Essay 
 5b C3 Indikator 3 Essay  
 5c C3 Indikator 2 Essay  
 5f C3 Indikator 3 Essay  
Mengintepretasi 2 C4  Indikator 2 Essay  
 4 C4  Indikator 2 Essay  
Menganalisis 1a C4 Indikator 1 Essay  
 1c C5  Indikator 1 Essay  
 2b C4 Indikator 2 Essay  
 4 C4 Indikator 2 Essay  
 5d C4 Indikator 3 Essay  
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Berargumen 1b C5 Indikator 1 Essay 
 1c C5 Indikator 1 Essay  
 5c C3 Indikator 3 Essay  
 5b C3 Indikator 3 Essay  
 3 C4 Indikator 3 Essay  
 5e C3 Indikator 3 Essay  
 5f C3 Indikator 3 Essay  
Mengevaluasi 2a C4 Indikator 2 Essay  
Menyimpulkan 6 C4 Indikator 2 Essay 

 
 

Keterangan : 
C1 : pengetahuan 
C2 : pemahaman 
C3 : penerapan 
C4 : analisis 
C5 : evaluasi 
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SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
 

1. Perhatikanlah gambar di bawah ini ! 
Dieng Rusak Parah 

 

     
 
 
 
 

Sempitnya kepemilikan lahan, membuat petani Dieng pun “menyerbu” lahan 

hutan lindung yang mereka ubah menjadi lahan kentang. Lahan berupa kentang kini 

mencapai 7.758 hektare, membentang di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. 

Akibatnya kawasan yang semula rimbun, kini berubah menjadi lahan pertanian 

gundul. Dieng tak lagi punya lapisan tanah paling atas tempat berpegangan akar 

pepohonan. Lapisan itu sudah terkelupas akibat gerusan air hujan. Kawasan dengan 

kemiringan yang cukup tinggi, berada di ketinggian lebih dari 2.000 meter dari 

permukaan laut, dan sarat dengan hamparan kentang di atasnya, membuat Dieng 

rawan longsor. Di sana nyaris tak ada tanaman keras penangkap air dan penahan 

longsor sedangkan hasil pertanian di Pegunungan Dieng bisa diibaratkan emas hijau 

bagi petani yang memberikan kekayaan pada mereka. 

Penduduk di sekitar kawasan Dieng telah memanfaatkan lahan secara 

berlebihan dengan menanam kentang dengan menggunakan pupuk kimia. Petani 

di Desa Melandi, Garung, Supriadi, mengatakan pemakaian pupuk kimia yang 

berlebihan dilakukannya untuk mendongkrak hasil panen kentang agar dia 

mempunyai hasil panen yang melimpah. Namun akibatnya hal tersebut telah 

mengurangi kesuburan tanah karena penggunaan pestisida yang berlebihan. Petani 

terus-menerus memanfaatkan tanahnya untuk pertanian tanpa mempedulikan 

Lampiran 47.  Soal Kemampuan Berpikir Kritis 

Gbr 1. Hutan di Dieng yang telah 
menjadi lahan pertanian kentang 
Sumber: www.google.com 

Gbr 2. Petani kentang 
menyemprotkan pestisida 
Sumber : www.scribd.com 
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aspek keselamatan lingkungan. Akibatnya lahan pertanian di Dieng kini telah 

menjadi lahan kritis. Lapisan tanah asli di kawasan Dieng yang mengandung 

unsure hara telah hilang sementara itu penggunaan pestisida justru semakin 

meningkat. 

a. Berdasarkan ilustrasi di atas, analisislah faktor-faktor apa sajakah yang 

membuat hutan di kawasan Dieng berubah menjadi lahan kritis ! 

b. Menurutmu, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang apabila petani 

kentang terus-menerus membuka hutan untuk menjadi lahan pertanian dan 

menggunakan pestisida dalam jumlah yang berlebihan? 

c. Menurut pendapatmu, apa yang sebaiknya dilakukan para petani kentang di 

Dieng agar tidak membuat lahan pertanian menjadi semakin kritis? 

2. Seorang peneliti ingin mengidentifikasi kandungan dari sampel air yang diambil 

dari sungai. Setelah diteliti ternyata sampel menunjukkan indikasi bahwa air 

tersebut telah tercemar. Ini ditandai dengan air yang berbau, kotor, mengandung 

banyak mikroorganisme patogen. Penduduk di sekitar sungai menggunakan air 

tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan memasak.  

a. Menurutmu, apakah yang dilakukan penduduk tersebut baik? 

b. Apakah air di sungai tersebut aman digunakan untuk keperluan hidup sehari-

hari? mengapakah demikian?  

3.                                                                    

Suatu hari, Ani mengajak Dina untuk 

membeli soto di warung depan rumah. 

Dina membawa sendiri mangkuk yang 

akan digunakan untuk tempat sotonya, 

sedangkan Ani tidak membawa mangkuk. 

Ani beranggapan bahwa di warung sudah 

disediakan plastik untuk membungkus 

soto sehingga lebih praktis. Diantara Ani 

dan Dina, manakah yang menunjukkan 

sikap yang berwawasan lingkungan? 

berikan alasanmu ! 

Perhatikan gambar berikut 

Gbr.membeli soto di warung 
Semarang, 1 Mei 2011 
dokumentasi pribadi 
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4. Perhatikan gambar di bawah ini 

Gambar di samping menunjukkan 
adanya gas buangan yang dihasilkan 
oleh kendaraan bermotor. 
Berdasarkan gambar, analisis dan 
identifikasikanlah hal-hal apa saja 
yang dapat ditimbulkan dari 
peristiwa tersebut dan berikan 
alasannya ! Sumber gambar : 
www.google.com 

 
5. Perhatikanlah gambar di bawah ini ! 

Gambar di samping diambil di 
tempat pembuangan sampah 
warga di salah satu daerah di 
Semarang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. Apakah perbedaan antara sampah organik dan non organik ? sebutkan sampah  

organik dan non organic yang kamu temukan pada gambar tersebut? 
b. Apakah sampah tersebut sudah dikelola dengan baik? mengapa? 
c. Menurutmu apakah perlu ada pemisahan antara sampah organik dan non 

organik ? 
d. Apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari sampah tersebut terhadap 

pencemaran tanah ? 
e. Apakah yang sebaiknya dilakukan warga terhadap sampah tersebut? 
f. Apakah sampah tersebut boleh dibakar? Mengapa ? 

6. Kamu melakukan percobaan sebagai berikut : Kamu menanam 2 tanaman yang 
sama yaitu Jagung A dan jagung B. Setiap hari kamu menyiram kedua tanaman 
tersebut secara teratur, namun pada jagung B kamu memberikan oli di atas 
permukaan tanahnya. Beberapa hari kemudian, jagung B menjadi mati sementara 
jagung A tetap tumbuh subur. Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari 
percobaan tersebut? 

Gbr. Sampah di tempat pembuangan sampah 
Dokumen pribadi, 1Mei 2011  
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Jawaban : 
1. Jawaban no 1 

a. Hal yang menyebabkan Dieng menjadi lahan kritis adalah penduduk 

menebangi pokon di kawasan hutan Dieng untuk dijadikan lahan pertanian 

kentang dan mereka menggunakan pupuk pestisida secara berlebihan 

sehingga Dieng rawan longsor dan kesuburan tanah berkurang 

b. Yang akan terjadi dengan Dieng adalah Dieng menjadi longsor dan tanah 

tidak lagi bisa ditanami karena telah kehilangan kesuburannya 

c. Yang sebaiknnya dilakukan petani adalah berhenti menebangi pohon untuk 

dijadikan lahan pertanian kentang, berhenti menggunakan pestisida secara 

berlebihan, dan menggunakan pupuk organik untuk menggantikan pupuk 

kimia 

2. Jawaban no 2 : Tidak, karena air tersebut sudah tercemar dengan ditandai ciri-

ciri air yang berbau, kotor, dan mengandung banyak mikroorganisme 

pathogen sehingga apabila digunakan akan berbahaya bagi kesehatan manusia. 

3. Kegiatan yang berwawasan lingkungan adalah Dina. Karena apa yang 

dilakukan Dina adalah salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengurangi 

jumlah sampah plastik di lingkungan dengan cara mengurangi pemakaian 

plastik 

4. Hal yang dapat ditimbulkan dari adanya asap kendaraan bermotor adalah 

timbulnya pencemaran udara. Selain itu asap kendaraan bermotor juga 

mengandung gas CO yang dapat menyebabkan efek rumah kaca dan 

meningkatkan suhu di bumi sehingga terjadi pemanasan bumi (global 

warming). 

5. Jawaban no 5  

a. Sampah organik adalah sampah yang dapat dihancurkan menjadi tanah atas 

jasa organisme saprofit dan pengurai, yang terlihat pada gambar yaitu kulit 

semangka dan kertas. Sampah non organik adalah sampah tidak dapat 

diuraikan secara alami dan  menetap di lingkungan sehingga menjadi bahan 

Lampiran 48.  Kunci Jawaban Soal Kemampuan Berpikir Kritis 
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pencemar pada tanah, yang terlihat pada gambar yaitu plastik bungkus 

makanan. 

b. sampah tersebut belum dikelola dengan baik, karena belum ada pemisahan 

antara sampah organik dan non organik yang dapat dilihat dari adanya 

sampah plastik, kertas, dan plastik yang masih tercampur. Selain itu, 

sampah tersebut diletakkan di tanah sehingga dapat menimbulkan 

pencemaran tanah 

c. dampak yang ditimbulkan yaitu menimbulkan bau yang tidak sedap dan 

mencemari tanah di sekitarnya 

d. yang sebaiknya dilakukan warga adalah tidak membuang sampah di tanah 

tapi pada tempat sampah, memisahkan sampah organik dan non organic 

terlebih dahulu, memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk dan 

mendaur ulang sampah non organik atau memberikannya kepada 

pemulung.  Tidak, karena apabila sampah tersebut dibakar maka akan 

menimbulkan pencemaran udara 

 

6.  Jagung B menjadi mati karena di atas permukaan tanahnya diberi oli. Oli akan 

masuk ke dalam tanah dan menjadi bahan pencemar tanah sehingga jagung B 

tidak dapat tumbuh dengan baik dan akhirnya mati. 
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Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Kritis 
 
 

1. jawaban pertanyaan 1 

a. Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 alasan yang menyebabkan 

      Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 alasan yang menyebabkan 

      Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 alasan yang menyebabkan 

      Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

b. Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 perkiraan yang akan terjadi 

      Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 perkiraan yang akan terjadi 

      Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 perkiraan yang akan terjadi 

      Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

c. Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 upaya 

      Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 upaya 

      Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 upaya 

      Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

 

2. jawaban pertanyaan 2 

           Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

           Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 

alasan tepat 

           Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

 

3. jawaban pertanyaan 3 

           Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

           Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 

alasan tepat 

           Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

 

4. jawaban pertanyaan 4 

    Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 perkiraan 

      Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 perkiraan 

Lampiran 49.  Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Kritis 



194 
 

 

      Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 perkiraan 

      Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

 

5. jawaban pertanyaan 5 

a. Skor 2 : menyebutkan secara benar jawaban dan contohnya 

      Skor 1 : menyebutkan secara kurang benar jawaban dan contohnya 

      Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

b. Skor 2 : menyebutkan secara benar jawaban dan alasan 

      Skor 1 : menyebutkan secara kurang benar jawaban dan alasan 

      Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

c. Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 dampak 

      Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 dampak 

      Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

d. Skor 3 : menyebutkan secara benar 3 upaya 

      Skor 2 : menyebutkan secara benar 2 upaya 

      Skor 1 : menyebutkan secara benar 1 upaya 

      Skor 0 : tidak menyebutkan atau jawaban salah 

e. Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

             Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar 

alasan tepat 

            Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

 

6. Jawaban pertanyaan B 

      Skor 3 :  kesimpulan tepat dan logis menggunakan bahasa yang baik dan benar 

      Skor 2 : kesimpulan tepat dan logis menggunakan bahasa yang kurang baik 

dan kurang  benar 

      Skor 1 : kesimpulan kurang tepat dan kurang logis  

      Skor 0 : kesimpulan tidak tepat dan logis 

 

Skor maksimal : 30 
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No 
Kode 

Peserta 
 

total 1a 1b 1c 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 6 
1 uc13 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 29 
2 uc17 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 29 
3 uc25 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 29 
4 uc14 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 28 
5 uc18 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 28 
6 uc4 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 27 
7 uc26 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 27 
8 uc5 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 27 
9 uc29 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 27 
10 uc6 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 27 
11 uc19 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 26 
12 uc7 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 26 
13 uc1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 25 
14 uc30 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 25 
15 uc8 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 23 
16 uc2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 23 
17 uc32 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 22 
18 uc16 3 3 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 22 
19 uc3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 22 
20 uc9 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 21 
21 uc15 3 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 21 
22 uc10 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 19 
23 uc24 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 16 
24 uc22 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 16 
25 uc33 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 3 15 
26 uc23 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 
27 uc31 0 0 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 
28 uc20 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 12 
29 uc28 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 12 
30 uc11 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11 
31 uc21 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 11 
32 uc27 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 
33 uc12 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 10 

 Validitas 
(SPSS) 0,50 0,66 0,59 0,66 0,42 0,77 0,66 0,66 0,70 0,74 0,39 0,45 

 

 Valid valid valid valid valid valid valid valid Valid valid valid valid  

 Daya 
Pembeda 

2.52 2.62 2.52 1.71 1.76 2.38 1.76 1.76 1.62 2.52 1.71 2.52 
 

 
1.25 1.25 1.17 1.17 1.08 1.17 0.92 0.75 0.92 1.00 1.17 1.42 

 

 
0.42 0.45 0.45 0.27 0.34 0.4 0.42 0.5 0.35 0.5 0.27 0.36 

 

 
Baik baik baik cukup cukup cukup baik baik cukup baik cukup cukup 

 

 Mean 
2.06 2.12 2.03 1.51 1.52 1.93 1.45 1.39 1.36 1.98 1.51 2.12 

 

 Tk.Kesu- 
karan 
 
 
 

0.68 0.7 0.67 0.13 0.76 0.64 0.72 0.69 0.68 0.66 0.75 0.7 

 

 Ket. 
sedang sedang sedang sukar mudah mudah mudah sedang sedang sedang mudah sedang 

 
  

            
 

 Ket.Soal 
dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai 
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 Hasil Uji Coba Soal Evaluasi Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Lampiran 50. Hasil Uji Coba Soal Evaluasi Kemampuan Berpikir Kritis 
H il Uji C b S l E l i K B iki K i i
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Hasil Uji Validitas Butir Soal Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 
Menggunakan SPSS Versi 16 

 
 
 
 

VAR (Nomor Soal) Validitas Signifikansi Kategori 
VAR00001 Pearson Correlation .504** VALID 

Sig. (2-tailed) .003  
N 32  

VAR00002 Pearson Correlation .664* VALID 
Sig. (2-tailed) .000  
N 32  

VAR00003 Pearson Correlation .595** VALID 
Sig. (2-tailed) .000  
N 32  

VAR00004 Pearson Correlation .666** VALID 
Sig. (2-tailed) .000  
N 32  

VAR00005 Pearson Correlation .426* VALID 
Sig. (2-tailed) .013  
N 32  

VAR00006 Pearson Correlation .775** VALID 
Sig. (2-tailed) .000  
N 32  

VAR00007 Pearson Correlation .660** VALID 
Sig. (2-tailed) .000  
N 32  

VAR00008 Pearson Correlation .660** VALID 
Sig. (2-tailed) .000  
N 32  

VAR00009 Pearson Correlation .701** VALID 
Sig. (2-tailed) .000  
N 32  

VAR00010 Pearson Correlation .742** VALID 
Sig. (2-tailed) .000  
N 32  

VAR00011 Pearson Correlation .398* VALID 
Sig. (2-tailed) .022  
N 32  

VAR00012 Pearson Correlation .450** VALID 
Sig. (2-tailed) .009  
N 32  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
 
 
 

Lampiran 51. Hasil Uji Validitas Soal Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 
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Reliabilitas Soal Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 

Menggunakan SPSS Versi 16 
 

 
 

 
 

 

 
Item-Total Statistics 

 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

1a 40.0000 154.875 .619 . .745
1b 39.9394 152.184 .718 . .739
1c 40.0303 151.905 .738 . .739
2 40.5455 162.381 .515 . .757
3 40.5455 160.943 .560 . .755
4 40.1212 153.797 .763 . .741
5a 40.6061 159.309 .670 . .751
5b 40.6667 157.854 .715 . .749
5c 40.6970 160.468 .673 . .753
5d 40.0909 151.023 .778 . .737
5e 40.5455 160.318 .601 . .754
6 39.9091 153.710 .642 . .743
total x 21.0303 42.530 1.000 . .900

 
 

Case Processing Summary
  N % 

Cases Valid 33 100.0

Excludeda 0 .0

Total 33 100.0

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 
Items 

.765 .923 13

Lampiran 52. Hasil Uji Reliabilitas Soal Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 
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Daftar Skor Kemampuan Berpikir Kritis 

Kelas Eksperimen (7H) 

 

 

 
No Kode Siswa Skor Pretes Skor Postes Rata-rata 
1 N1 17 21 19 
2 N2 23 27 25 
3 N3 15 26 20.5 
4 N4 20 21 20.5 
5 N5 11 26 18.5 
6 N6 13 26 19.5 
7 N7 24 21 22.5 
8 N8 21 24 22.5 
9 N9 21 20 20.5 
10 N10 15 27 21 
11 N11 26 22 24 
12 N12 16 22 19 
13 N13 15 23 19 
14 N14 20 30 25 
15 N15 20 23 21.5 
16 N16 23 23 23 
17 N17 21 24 22.5 
18 N18 26 21 23.5 
19 N19 22 22 22 
20 N20 26 22 24 
21 N21 23 22 22.5 
22 N22 19 24 21.5 
23 N23 21 26 23.5 
24 N24 27 20 23.5 
25 N25 22 26 24 
26 N26 24 24 24 
27 N27 22 25 23.5 
28 N28 28 25 26.5 
29 N29 19 25 22 
30 N30 23 30 26.5 
31 N31 19 24 21.5 
32 N32 21 27 24 

Total  663 769 716 
Rata2  20.71875 24.03125 22.375 

 
 
 

Lampiran 54. Daftar Skor Kemampuan Berpikir Kritis Kelas Eksperimen 
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Daftar Skor Kemampuan Berpikir Kritis 

Kelas Kontrol (7F) 

 
 
 

No Kode Siswa Skor Pretes Skor Postes Rata-rata 
1 N1 17 19 18 
2 N2 20 20 20 
3 N3 22 19 20.5 
4 N4 19 19 19 
5 N5 18 22 20 
6 N6 19 20 19.5 
7 N7 20 22 21 
8 N8 20 23 21.5 
9 N9 18 20 19 
10 N10 18 23 20.5 
11 N11 20 21 20.5 
12 N12 20 18 19 
13 N13 19 21 20 
14 N14 18 22 20 
15 N15 26 21 23.5 
16 N16 21 18 19.5 
17 N17 22 20 21 
18 N18 19 21 20 
19 N19 21 22 21.5 
20 N20 23 22 22.5 
21 N21 25 21 23 
22 N22 17 24 20.5 
23 N23 15 25 20 
24 N24 15 25 20 
25 N25 10 23 16.5 
26 N26 18 24 21 
27 N27 19 24 21.5 
28 N28 22 23 22.5 
29 N29 19 24 21.5 
30 N30 18 24 21 

Total  578 650 614 
Rata2  19.26667 21.66667 20.46667 

 
 
 
 
 

 

Lampiran 55. Daftar Skor Kemampuan Berpikir Kritis Kelas Kontrol 
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ANGKET TINGKAT KETERLAKSANAAN 

MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK 

DALAM PENDEKATAN JELAJAH ALAM SEKITAR 

 

Tujuan                  : Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan model Pembelajaran 

Berbasis Proyek dalam pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

Petunjuk               : Berilah tanda check (√ ) pada jawaban yang sesuai dengan 

kegiatan yang anda lakukan selama pembelajaran. 

 

Nama     : 
Kelas     : 
No absen    : 
Sekolah    : 

No. Indikator 
Jawaban 

Ya Tidak 
1. Apakah anda ikut melakukan kegiatan pengamatan 

sampah yang ada di lingkungan sekolah?  

  

2. Apakah anda berperan serta dalam kelompok untuk 

menggolongkan sampah organik dan sampah non 

organik sesuai dengan hasil pengamatan? 

  

3. Apakah anda bertukar pendapat dengan teman 

sekelompok untuk mendiskusikan pertanyaan dalam 

LDS pada kegiatan pengamatan sampah?  

  

4 Apakah anda membaca literatur dari buku untuk 

membandingkan antara teori dengan hasil pengamatan 

sampah di lingkungan sekolah?  

  

5 Apakah anda membuat poster mengenai dampak 

pencemaran lingkungan terhadap pencemaran tanah ? 

  

6 Apakah anda berperan serta dalam kelompok untuk 
membandingkan antara sampel air limbah  dan air yang 
diambil dari kran sekolah ?  

  

7 Apakah anda berpartisipasi dalam kelompok untuk 

membawa alat dan bahan yang diperlukan dalam 

  

Lampiran 56. Angket Tingkat Keterlaksanaan 
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pembuatan alat penjernih air sederhana?  

8 Apakah anda membaca petunjuk kerja mengenai 

pembuatan alat penjernih air sederhana ? 

  

9 Apakah anda bekerjasama dengan kelompok anda dalam  

pembuatan alat penjernih air sederhana ? 

  

10 Apakah anda menyusun bahan-bahan yang digunakan 

dalam alat penjernih air sederhana sesuai urutan yang 

ditentukan pada petunjuk kerja? 

  

11 Apakah anda membuat laporan tertulis mengenai alat 

penjernih air sederhana yang anda buat ? 

  

12 Apakah anda mengamati perbedaan yang terdapat pada 

2 kertas yang diolesi lotion pada percobaan untuk 

mengetahui pencemaran udara di sekolah ? 

  

13 Apakah anda melaksanakan tugas rumah berupa 

percobaan mandiri untuk mengetahui pencemaran udara 

yang terjadi di lingkungan sekitar anda ? 

  

14 Apakah anda mengerjakan soal-soal yang terdapat pada 

lembar kerja terkait dengan percobaan mandiri anda 

tersebut ? 

  

15 Apakah anda berdiskusi dengan kelompok anda dalam 

menganalisis artikel mengenai ‘Keadaan Hutan di 

Indonesia’ ? 

  

16. Apakah anda berdiskusi dengan kelompok anda dalam 

menganalisis artikel mengenai ‘Pencemaran Udara’ ? 
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Lam
piran 57.Tingkat K

eterlaksanaan 

Tingkat Keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 
 
 

No 
Kode 
Siswa Skor Kegiatan ke- 

Tingkat 
Keterlaksa-

naan 
Kriteria 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
1 N1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 Sangat Tinggi 
2 N2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 Sangat Tinggi 
3 N3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Sangat Tinggi 
4 N4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Tinggi 
5 N5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 11 Tinggi 
6 N6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 Sangat Tinggi 
7 N7 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Tinggi 
8 N8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Sangat Tinggi 
9 N9 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Tinggi 

10 N10 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 Sangat Tinggi 
11 N11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Sangat Tinggi 
12 N12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 11 Tinggi 
13 N13 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 Sangat Tinggi 
14 N14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 Sangat Tinggi 
15 N15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Sangat Tinggi 
16 N16 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 11 Tinggi 
17 N17 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 Sangat Tinggi 
18 N18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 Sangat Tinggi 
19 N19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 14 Sangat Tinggi 
20 N20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Sangat Tinggi 
21 N21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 Sangat Tinggi 
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22 N22 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Sangat Tinggi 
23 N23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 13 Sangat Tinggi 
24 N24 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Sangat Tinggi 
25 N25 1 1 1 1 1    0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Sangat Tinggi 
26 N26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 Sangat Tinggi 
27 N27 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 Sangat Tinggi 
28 N28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Sangat Tinggi 
29 N29 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1  0  1 0 1 1 12 Tinggi 
30 N30 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Sangat Tinggi 
31 N31 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 Sangat Tinggi 
32 N32 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 Sangat Tinggi 

Total 28 29 30 20 30 30 24 28 30 29 29 26 24 27 29 29   
Persentase 

(%) 88 91 94 63 94 94 75 88 94 91 91 81 75 84 91 91   
 

Keterangan kegiatan: Pelaksanaan Kegiatan 
Berkelompok Individu 

1. Mengamati sampah 
2. Menggolongkan sampah organik dan non organik 
3. Mendiskusikan LDS mengenai pencemaran tanah 
4. Membandingkan hasil pengamatan dengan teori 
5. Membuat poster 
6. Membandingkan antara air limbah dan air bersih 
7. Membawa alat dan bahan pembuatan penjernih air sederhana 
8. Membaca petunjuk kerja pembuatan penjernih air 
9. Bekerjasama dalam kelompok  
10. Membuat alat penjernih air sederhana 
11. Membuat laporan kegiatan 

√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
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12. Mengamati pencemaran udara di sekolah 
13. Mengamati pencemaran udara di lingkungan sekitar rumah 
14. Mengerjakan tugas percobaan mandiri 
15. Mendiskusikan LDS mengenai keadaan hutan di Indonesia 
16. Mendiskusikan LDS mengenai pencemaran udara 
 

√ 
 
 
√ 
√ 
 

 
√ 
√ 
 

Persentase (%) 75 25 
 
 



 

 

Daftar Penilaian Produk Siswa 

Alat Penjernih Air Sederhana 

 
 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

Kel.1 Kel.2 Kel.3 Kel.4 Kel.5 Kel.6

1 Alat dan bahan yang digunakan 4 3 3 4 4 3 

2 Teknik pembuatan 3 3 3 4 3 4 

3 Bentuk fisik produk 4 4 3 2 3 3 

4 Kebermanfaatan produk 3 3 3 3 2 3 

5 TOTAL SKOR 14 13 12 13 12 13 

6 NILAI 87 81 75 81 75 81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 58.  Daftar Penilaian Produk Siswa 



 

 

Daftar Penilaian Laporan Proyek Siswa 

Pembuatan Alat Penjernih Air Sederhana 

 
 
 

No  Aspek yang dinilai Skor 
Kel.1 Kel.2 Kel.3 Kel.4 Kel.5 Kel.6 

1 Merumuskan judul 4 4 4 4 4 4 

2 Merumuskan masalah 3 3 3 4 4 3 

3 Merumuskan tujuan 4 4 3 3 4 3 

4 Menuliskan landasan teori 3 3 3 4 3 3 

5 Menuliskan alat dan bahan 4 4 4 4 4 4 

6 Menguraikan cara kerja 3 3 3 3 4 4 

7 Membuat pembahasan 4 4 3 3 4 4 

8 Membuat kesimpulan 4 4 4 3 4 4 

9 Sistematika laporan 4 3 4 4 3 4 

10 TOTAL SKOR 33 32 31 32 34 33 

11 NILAI 91 88 86 88 94 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 59.  Daftar Penilaian Laporan Proyek Siswa 



 

 

  LAPORAN KEGIATAN 
PEMBUATAN ALAT PENJERNIH AIR 

SEDERHANA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 60.  Contoh Laporan Siswa 

Dibuat oleh : 
1. Devi Anggraeni 
2. Imam Sholichin 
3. Kevin Gusti Kusuma 
4. Neni Suryani 
5. Tata Wulan W 



 

 

1. JUDUL : Pembuatan alat penjernih air sederhana 

2. TUJUAN : membuat alat penjernih air sederhana 

3. TEORI 

Air yang bersih dapat dilihat dari segi fisik, kimiawi, dan biologi. Cirri –

ciri air yang bersih yaitu jernih, tidak berbau, tidak berasa, tidak 

beraroma, tidak mengandung mikroorganisme, dan bersih. Bersih 

secara fisik artinya air tersebut tawar dan tidak berbau. Secara 

kimiawi, air yang kualitasnya baik adalah air yang tidak mengandung 

bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan bersih secara biologi artinya 

bebas dari mikroorganisme yang berbahaya. Ada dua cara untuk 

mendapatkan air yang bersih dalam skala kecil yaitu tanpa bahan kimia 

dan dengan menggunakan bahan kimia. Kedua cara penjernihan ini 

melalui dua tahap yaitu tahap pengendapan dan tahap penjernihan. 

Media penyaring yang dapat digunakan adalah pasir, arang batok, ijuk, 

dan kerikil. Pada cara yang kedua, ditambahkan zat kimia berupa tawas, 

kapur, dan kaporit ke dalam bak pengendap untuk membantu 

mengumpulkan zat kimia pencemar. 

 

4. ALAT DAN BAHAN 

6. botol plastik  6. air limbah yang sebelumnya diberi larutan 

tawas  

7. mangkuk           7. Tutup botol 

8. tanaman air  8. Arang tempurung kelapa 

9. ikan   9. kerikil 

10. pasir   10. ijuk 



 

 

5. CARA KERJA 

1. menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan di atas kertas Koran bekas di 

luar kelas 

2. memotong sedikit bagian bawah botol plastik aqua yang berukuran besar 

3. melubangi tutup botol aqua dengan memakai jarum yang lancip 

4. menyusun bahan bahan dengan urutan dari bawah: kapas, kerikil, ijuk, 

arang tempurung kelapa, pasir, ijuk, pasir. 

5. sebelumnya pasir harus dicuci bersih di rumah 

6. menuangkan air limbah yang kotor ke atas alat. Air limbah diberi tawas 

dulu kemarin. 

7. menampung dan mengamati air yang keluar dari alat. 

 

6. PEMBAHASAN 

Sebelum digunakan, pasir harus dicuci bersih bersih agar kotorannya hilang 

dan tidak ikut terbawa air limbah. Air limbah diberi tawas dulu dan 

didiamkan sebelum dijernihkan. Air yang keluar dari alat penjernih air 

sederhna lebih jernih daripada air limbah yang dituang. Air limbah diberi 

tawas untuk mengumpulkan zat kimia pencemar. Air yang keluar dari 

botol menjadi bersih dan jernih karena ada proses penyaringan.arang 

tempurung kepala berfungsi untuk menghilangkan bau pada air limbah. 

Air yang sudah jernih belum dapat dikonsumsi manusia karena masih 

mentah dan masih ada mikroorganismenya.  

 

7. KESIMPULAN 

Alat penjernihan air sederhana dapat digunakan untuk menjernihkan air.  



 

 

Daftar Penilaian Poster 
 

No  Kode Siswa Skor aspek yang dinilai Skor Nilai 
1 2 3 4 

1 N1 3 2 3 3 11 92 
2 N2 2 2 2 3 11 92 
3 N3 3 2 3 1 11 92 
4 N4 2 2 3 2 9 75 
5 N5 3 1 2 3 9 75 
6 N6 1 1 3 3 8 67 
7 N7 1 1 2 0 8 67 
8 N8 2 2 3 2 10 83 
9 N9 2 2 1 0 10 82 
10 N10 2 1 1 1 9 75 
11 N11 3 2 3 3 11 92 
12 N12 1 1 3 0 7 58 
13 N13 1 3 2 2 8 67 
14 N14 3 2 1 1 10 83 
15 N15 2 2 3 1 9 75 
16 N17 3 2 2 0 9 75 
17 N18 2 1 3 2 8 67 
18 N19 1 1 2 3 8 67 
19 N20 2 1 3 0 10 83 
20 N21 3 1 3 2 11 92 
21 N22 2 2 2 2 8 67 
22 N23 1 1 2 3 10 83 
23 N24 2 1 3 0 9 75 
24 N25 2 1 1 2 10 83 
25 N26 3 2 3 3 11 92 
26 N27 3 1 2 2 11 92 
27 N28 1 2 3 0 10 83 
28 N29 1 1 3 2 9 75 
29 N30 2 2 2 0 6 50 
30 N32 2 1 3 2 10 83 

 
 
 
 
 
 

Lampiran 61.  Daftar Penilaian Poster Siswa 



 

 

 
 
 
 
 

Lampiran 62. Contoh Poster  Siswa 



 

 

Daftar Siswa Kelas Eksperimen (7H) 
 
 
 

No Nama 
1 Ahmad Ichsanudin 
2 Aji Kurniawan 
3 Arif Anggraini S. 
4 Deni Dwi Anggara 
5 Devi Anggraeni 
6 Dewi Febriana Rahayu 
7 Diyya Dama Nirmalasari 
8 Doni Mulyono 
9 Ferdian Yuniar Saputra 

10 Ferdiyan Efendi Yudistira 
11 Gilang Anjar Wihasto 
12 Imam Sholichin 
13 Isti Mariyana 
14 Joko Ryyo Pambudi 
15 Keksi Ayu Maharani P. 
16 Kevin Gusti Kesuma 
17 Lorenza Fitriansyah D. 
18 M.Arif Setiaji 
19 Mayaqi'ufi Nurirochima 
20 M.Ichsan Ramadhan 
21 M.Aminudin Hakim 
22 M.Fathur Rozak 
23 Nanda Firdaus Satria 
24 Neni Suryani 
25 Niko Pamilu Putra 
26 Nimas Ayu Dika 
27 Oktaviani Dewi Safitri 
28 Raka Eristananda 
29 Rian Febrian 
30 Tata Wulan W. 
31 Wulan Sukmawati 
32 Yuliatun 

 

Lampiran 63.  Daftar Siswa Kelas Eksperimen 



 

 

Daftar Siswa Kelas Kontrol (7F) 
 
 
 

No Nama 
1 Adi Septi Priyono 
2 Aditya Permana 
3 Alfia Noor 
4 Amandasari Mardiana 
5 Andang Prasetyawan 
6 Andika Baron Prasetyo 
7 Angga Eka W. 
8 Angga Kurniawan 
9 Danny Wicaksono 

10 Dea Anggraeni S. 
11 Deka Wendi Setyadi 
12 Devika Nur Fitriana 
13 Erina Nita Mahardi 
14 Faisal Ardianto 
15 Feni Sulistyani 
16 Guntur Wibisono 
17 Gustofa 
18 Ika Febriana 
19 Imron Rosidi 
20 Ismail Hasan Arifin 
21 Iwan Edi Prasetyo 
22 Kelara Arum Santi 
23 Nur Ainun Nikmah 
24 Nuswantoro Aji Pramana 
25 Rahardian Alda N.P. 
26 Rozi Wibowo 
27 Tegar Aji Pamungkas 
28 Tri Andini Cacasari 
29 Vinca Diah Kusumawatie 
30 Yudistia Olivianisa 

 
 
 

 

Lampiran 64.  Daftar Siswa Kelas Kontrol 



 

 

JURNAL HARIAN 
KELAS EKSPERIMEN 

 
I. Pertemuan Pembelajaran I 

No Kegiatan Yang Dilakukan Keterlaksanaan 
Ya Tidak 

1.  Pendahuluan   
a. menyampaikan apersepsi   
b. menyampaikan motivasi   
c. menyampaiakan tujuan pembelajaran   

2. Inti     
a. eksplorasi   
     1) membimbing siswa di kelas untuk mengetahui macam 

pencemaran 
  

     2) membimbing siswa dalam kegiatan pengamatan 
sampah 

  

     3) membimbing siswa berdiskusi mengenai pencemaran 
tanah 

  

     4) membimbing siswa melakukan pengamatan terhadap 
air bersih dan air tercemar 

  

     5) membimbing siswa berdiskusi mengenai pencemaran 
air 

  

     6) membimbing siswa dalam diskusi kelas   
b. elaborasi   
     1) mengulas hasil kerja siswa    
     2) memberi kesempatan siswa untuk bertanya   
c. konfirmasi   
     1) membimbing siswa membuat kesimpulan   

3.  Penutup   
a. menugasi siswa membuat poster   
b. meminta siswa untuk membawa alat dan bahan untuk 

pembuatan alat penjernih air pada pertemuan berikutnya 
  

Catatan : 
 
 
 
 
 

 

Lampiran 65. Jurnal Harian Kelas Eksperimen 



 

 

II. Pertemuan Pembelajaran II 
No Kegiatan Yang Dilakukan Keterlaksanaan 

Ya Tidak 
1.  Pendahuluan   

a. menyampaikan apersepsi   
b. menyampaikan motivasi   
c. menyampaiakan tujuan pembelajaran   

2. Inti    
a. eksplorasi   
     1) membimbing siswa di kelas untuk mengetahui sumber 

pencemaran air 
  

     2) membimbing siswa dalam kegiatan pembuatan alat 
penjernih air sederhana 

  

     3) membimbing siswa berdiskusi mengenai pencemaran 
air 

  

     4) membimbing siswa dalam diskusi kelas   
b. elaborasi   
     1) mengulas hasil kerja siswa    
     2) memberi kesempatan siswa untuk bertanya   
c. konfirmasi   
     1) membimbing siswa membuat kesimpulan   

3.  Penutup   
a. menugasi siswa membuat laporan kegiatan   
b. mengumpulkan tugas siswa (poster)   

Catatan : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
III. Pertemuan Pembelajaran III 

No Kegiatan Yang Dilakukan Keterlaksanaan
Ya Tidak

1.  Pendahuluan  
a. menyampaikan apersepsi  
b. menyampaikan motivasi  
c. menyampaiakan tujuan pembelajaran  

2. Inti   
a. eksplorasi  
     1) membimbing siswa untuk mengetahui sumber pencemaran udara 

dan aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan 
lingkungan dan pencemaran 

 

     2) membimbing siswa dalam kegiatan pengamatan udara yang 
tercemar 

 

     3) membimbing siswa menganalisis artikel mengenai kerusakan 
lingkungan 

 

     4) membimbing siswa melakukan pengamatan dan diskusi 
mengenai percobaan untuk mengetahui pencemaran udara 

 

     5) membimbing siswa dalam diskusi kelas  
b. elaborasi  
     1) mengulas hasil kerja siswa  
     2) memberi kesempatan siswa untuk bertanya  
c. konfirmasi  
     1) membimbing siswa membuat kesimpulan  

3.  Penutup  
a. menugasi siswa membuat percobaan mandiri  
b. mengumpulkan laporan siswa  

Catatan : 
 
 
 
 

 
           Magelang,    Mei 2011 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Biologi    Peneliti, 

……………………………..   

 ………………………….. 

NIP       NIM 4401407073 



 

 

JURNAL HARIAN 

KELAS KONTROL 
 

I. Pertemuan Pembelajaran I 
No Kegiatan Yang Dilakukan Keterlaksanaan 

Ya Tidak 
1.  Pendahuluan   

a. menyampaikan apersepsi   
b. menyampaikan motivasi   
c. menyampaiakan tujuan pembelajaran   

2. Inti    
a. eksplorasi   
     1) membimbing siswa untuk mengetahui macam 

pencemaran 
  

     2) membimbing siswa berdiskusi mengenai pencemaran 
tanah 

  

     3) membimbing siswa dalam diskusi kelas   
b. elaborasi   
     1) mengulas hasil kerja siswa    
     2) memberi kesempatan siswa untuk bertanya   
c. konfirmasi   
     1) membimbing siswa membuat kesimpulan   

3.  Penutup   
a. menugasi siswa membuat poster   

Catatan : 
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II. Pertemuan Pembelajaran II 
No Kegiatan Yang Dilakukan Keterlaksanaan 

Ya Tidak 
1.  Pendahuluan   

a. menyampaikan apersepsi   
b. menyampaikan motivasi   
c. menyampaiakan tujuan pembelajaran   

2. Inti    
a. eksplorasi   
     1) membimbing siswa untuk mengetahui sumber 

pencemaran air 
  

     2) membimbing siswa berdiskusi mengenai pencemaran 
air 

  

     3) membimbing siswa dalam diskusi kelas   
b. elaborasi   
     1) mengulas hasil kerja siswa    
     2) memberi kesempatan siswa untuk bertanya   
c. konfirmasi   
     1) membimbing siswa membuat kesimpulan   

3.  Penutup   
a. menugasi siswa untuk membuat ringkasan mengenai 

pencemaran air 
  

Catatan : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

III. Pertemuan Pembelajaran III 
No Kegiatan Yang Dilakukan Keterlaksanaan

Ya Tidak
1.  Pendahuluan  

a. menyampaikan apersepsi  
b. menyampaikan motivasi  
c. menyampaiakan tujuan pembelajaran  

2. Inti  
a. eksplorasi  
     1) membimbing siswa untuk mengetahui sumber pencemaran 

udara 
 

     2) membimbing siswa berdiskusi mengenai pencemaran udara  
     3) membimbing siswa dalam diskusi kelas  
b. elaborasi  
     1) mengulas hasil kerja siswa  
     2) memberi kesempatan siswa untuk bertanya  
c. konfirmasi  
     1) membimbing siswa membuat kesimpulan  

3.  Penutup  
a. menugasi siswa untuk membuat ringkasan mengenai pencemaran 

udara 
 

Catatan : 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
            Magelang,    Mei 

2011 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Biologi    Peneliti, 

 

……………………………..   

 ………………………….. 

NIP.         NIM. 4401407073 

 



 

 

Foto Kegiatan Kelas Eksperimen 
 
 

   
Siswa mengerjakan pretes   Siswa mengamati sampah 

 
 

   
 
Siswa mempresentasikan poster  Siswa mengamati air bersih dan air limbah 
 

   
 
Siswa membuat alat penjernih air   Alat penjernih air yang dibuat siswa 
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Siswa mempresentasikan cara kerja alat  Siswa mendemonstrasikan alat penjernih air 

 
 

   
Siswa mempresentasikan laporan kegiatan  Siswa mempresentasikan hasil 

pengamatan udara tercemar 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PETA LOKASI PENELITIAN 
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