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ABSTRAK 

 

Arifin E. 2013. Pengembangan Modul Biologi Bervisi SETS pada Materi 

Pencemaran Lingkungan Kelas X di SMA Negeri 1 Pamotan Kabupaten 

Rembang. Skripsi, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Negeri Semarang. 

Dr. Ir. Dyah Rini Indriyanti, MP dan Dr. Nur Kusuma Dewi, M.Si. 

 

Pembelajaran biologi khususnya materi pencemaran lingkungan SMA 

Negeri 1 Pamotan belum sepenuhnya mengoptimalkan pembelajaran bervisi 

SETS. Komponen-komponen dalam SETS yang meliputi sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat belum semuanya terlaksana dalam kegiatan 

pembelajaran materi pencemaran lingkungan. Pembelajaran materi pencemaran 

lingkungan, siswa cenderung diberikan contoh fenomena-fenomena biologi yang 

berupa gambar atau cerita, sehingga sumber belajar yang terdapat di sekitar 

lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa belum termanfaatkan secara optimal. 

Pengembangan modul biologi untuk pembelajaran materi pencemaran lingkungan 

dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitar sekolah dan lingkungan 

tempat tinggal siswa yang bervisi Science, Environment, Technology, and Society 

(SETS) diharapkan mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menghubungkan ilmu pengetahuan dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi pencemaran lingkungan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis bahan ajar yang 

digunakan untuk pembelajaran materi pencemaran lingkungan di SMA N 1 

Pamotan dan untuk mengetahui kelayakan pengembangan modul biologi bervisi 

SETS pada materi pencemaran lingkungan sebagai bahan ajar di SMA Negeri 1 

Pamotan. Penelitian ini merupakan penelitian research and development dengan 

desain penelitian pretest-posstest control group design. Penelitian dilaksanakan 

pada semester genap tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 1 Pamotan pada 

siswa kelas X dengan sampel dua kelas yang dipilih dengan menggunakan teknik 

cluster random sampling. Kedua kelas yang digunakan sebagai sampel masing-

masing diberi pretest dan posttest, tetapi kedua kelas diberi perlakuan berbeda. 

Kelas eksperimen diberi modul biologi bervisi SETS, sedangkan kelas kontrol 

diajar dengan metode ceramah tanpa menggunakan modul biologi bervisi SETS. 

 Hasil analisis penilaian pakar dan angket tanggapan siswa serta guru  

menunjukkan bahwa modul Biologi bervisi SETS valid dan layak untuk 

dikembangkan. Hasil uji gain menunjukkan adanya peningkatan hasil posttest 

pada kelas eksperimen dan kontrol. Nilai gain pada kelas eksperimen adalah 0,55 

sedangkan pada kelas kontrol adalah 0,37. Hasil analisis uji t menunjukkan 

adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen.   

  

 

Kata Kunci: Modul Biologi, SETS, Pencemaran Lingkungan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat, dunia pendidikan juga berkembang dengan pesat pula. Siswa 

dituntut untuk aktif dan mampu mandiri dalam belajar. Ketersediaan sarana dan 

prasarana terkadang tidak mencukupi untuk melaksanakan belajar secara mandiri 

atau belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber belajar. 

Modul merupakan salah satu bahan ajar cetak yang disusun dengan struktur 

tertentu yang memungkinkan siswa dapat belajar mandiri. Melalui pembelajaran 

dengan modul ini, diharapkan siswa mampu belajar tanpa adanya bimbingan dari 

guru atau tenaga pendidik lainnya (Prastowo 2012). Ketersediaan modul sebagai 

bahan ajar cukup mudah untuk diperoleh, namun ketersediaan modul bervisi 

SETS (Science, Environment, Technology, and Society) masih jarang ditemui dan 

jarang digunakan sebagai bahan ajar dalam menyampaikan suatu materi 

pembelajaran. 

Materi pembelajaran biologi yang erat kaitannya dengan kehidupan siswa 

adalah pencemaran lingkungan. Materi ini merupakan materi yang menarik bagi 

siswa karena terkait langsung dengan realita nyata yang mereka jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Modul biologi bervisi SETS untuk pembelajaran materi 

pencemaran lingkungan ini belum tersedia di SMA Negeri 1 Pamotan. 

SMA Negeri 1 Pamotan merupakan satu-satunya sekolah menengah atas 

yang terdapat di kecamatan Pamotan kabupaten Rembang. Pembelajaran biologi 

khususnya materi pencemaran lingkungan SMA Negeri 1 Pamotan ini belum 

sepenuhnya mengoptimalkan pembelajaran bervisi SETS. Komponen-komponen 

dalam SETS yang meliputi sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat belum 

semuanya terlaksana dalam kegiatan pembelajaran materi pencemaran 

lingkungan. Siswa diberikan contoh fenomena-fenomena biologi yang berupa 

gambar atau cerita saja oleh guru, sehingga sumber belajar yang terdapat di sekitar 

lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa belum termanfaatkan secara optimal. 
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Faktor pendukung lainnya yaitu sebagian besar siswa menganggap pelajaran 

biologi merupakan pelajaran hafalan dengan materi yang sangat banyak, sehingga 

banyak di antara mereka yang tidak menyukai mata pelajaran biologi dan 

dampaknya adalah pada hasil evaluasi pembelajaran yang kurang memuaskan 

yaitu hanya 51% siswa mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dengan 

nilai KKM untuk mata pelajaran Biologi adalah 68. 

Pengertian pencemaran lingkungan hidup itu sendiri menurut UU No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah 

masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain 

ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 

mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Desa Pamotan merupakan desa 

dengan sumber air yang berlimpah untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat di 

desa-desa lainnya. Di desa ini terdapat banyak sungai tercemar dengan sampah 

dan limbah rumah tangga. Ada berbagai home industry, seperti usaha pembuatan 

tahu, tempe, dan batik tulis. Selain itu, terdapat pula pabrik penggilingan batu 

yang lokasinya cukup dekat dengan pemukiman warga dan pasar sapi yang 

menghasilkan limbah berupa kotoran sapi yang jumlahnya banyak. Aktivitas 

warga desa yang tinggi dan letak desa yang merupakan jalur alternatif Semarang-

Surabaya menyebabkan kendaraan berlalu lalang di desa ini. 

Potensi lokal yang terdapat di sekitar sekolah dan lingkungan tempat 

tinggal siswa dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran materi lingkungan dengan 

memberikan sedikit inovasi di dalam penyampaiannya. Contohnya adalah siswa 

dapat memanfaatkan limbah-limbah kotoran ternak untuk diolah menjadi kompos 

yang dapat langsung dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah pertaniannya. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan mengembangkan suatu 

modul biologi bervisi SETS untuk pembelajaran materi pencemaran lingkungan di 

SMA 1 Pamotan Rembang melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di sekitar 

sekolah dan lingkungan tempat tinggal siswa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bahan ajar apa yang digunakan di SMA N 1 Pamotan untuk pembelajaran 

materi pencemaran lingkungan? 

2. Apakah perlu dikembangkan modul biologi bervisi SETS pada materi 

pencemaran lingkungan? 

3. Apakah modul yang dikembangkan layak digunakan sebagai bahan ajar 

materi pencemaran lingkungan di SMA Negeri 1 Pamotan berdasarkan 

kriteria penilaian BSNP 2006? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui jenis-jenis bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran materi 

pencemaran lingkungan di SMA N 1 Pamotan. 

2. Mengembangkan modul biologi bervisi SETS pada materi pencemaran 

lingkungan. 

3. Mengetahui kelayakan modul biologi bervisi SETS pada materi pencemaran 

lingkungan sebagai bahan ajar di SMA Negeri 1 Pamotan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan modul biologi bervisi SETS sebagai alternatif 

referensi bagi guru dalam menyampaikan materi pencemaran lingkungan. 

Penelitian ini menambah pustaka sekolah untuk koleksi bahan ajar yang bervisi 

SETS. 

 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dibuat untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman dalam 

penafsiran dari judul skripsi. Penegasan istilahnya adalah sebagai berikut. 
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1. Modul 

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta 

didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Sebuah 

modul akan bermakna apabila peserta didik dapat dengan mudah 

menggunakannya. Oleh karena itu, modul disajikan dengan bahasa yang baik, 

menarik, dan dilengkapi dengan ilustrasi (Sugiarto 2010). 

Modul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa modul biologi 

bervisi SETS. Di dalam modul ini dimasukkan unsur-unsur potensi lokal 

yang ada di sekitar sekolah dan lingkungan tempat tinggal siswa yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

2. SETS 

SETS merupakan suatu model pembelajaran yang terdiri dari empat 

elemen, yaitu Science (ilmu pengetahuan), Environment (lingkungan), 

Technology (teknologi), dan Society (masyarakat). Menurut Binadja (2001) 

titik berat pembelajaran sains berwawasan SETS adalah mengaitkan antara 

konsep sains yang dipelajari dengan keberadaan serta implikasi konsep 

tersebut pada lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

 

F.  Spesifikasi Produk 

Modul biologi bervisi SETS yang dikembangkan terdiri atas tiga komponen yaitu 

sebagai berikut. 

1. Bagian pendahuluan yang mengandung (a) halaman judul modul, (b) 

penjelasan umum mengenai modul, (c) sasaran umum pembelajaran, dan (d) 

sasaran khusus pembelajaran. 

2. Bagian kegiatan belajar yang mengandung (a) uraian materi dengan kalimat 

yang jelas, efektif, dan komunikatif (b) gambar-gambar yang relevan dengan 

uraian materi, (c) uraian kegiatan pengolahan limbah, (c) rangkuman, (d) soal 

evaluasi mandiri pada tiap subbab, (e) kunci jawaban soal evaluasi mandiri 

pada tiap subbab, dan (f) umpan balik. 

3. Bagian daftar pustaka. 
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Modul biologi bervisi SETS ini memuat materi pencemaran lingkungan 

yang dapat dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekitar lingkungan 

sekolah dan tempat tinggal siswa. Oleh karena itu, di dalam modul ini dimasukkan 

potensi-potensi lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa, 

sehingga dapat memberi pengalaman nyata pada siswa mengenai objek yang 

dipelajari sebagaimana hakekat dari pembelajaran biologi. Modul ini juga berisi 

kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa mengkaitkan kondisi di lingkungan 

dengan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh, teknologi, serta manfaatnya bagi 

lingkungan termasuk mengajak siswa untuk menghasilkan suatu produk yang 

bermanfaat bagi masyarakat dari bahan baku limbah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bahan Ajar 

Salah satu kondisi eksternal yang berpengaruh pada belajar adalah bahan 

belajar. Bahan belajar dapat berwujud benda dan isi pendidikan. Isi pendidikan 

tersebut dapat berupa pengetahuan, perilaku, nilai, sikap, dan metode pemerolehan 

(Dimyati dan Mudjiono 2009). 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebuah bahan 

ajar paling tidak mencangkup antara lain: (1) petunjuk belajar (petunjuk siswa 

atau guru); (2) kompetensi yang akan dicapai; (3) informasi pendukung; (4) 

latihan-latihan; (5) petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja (LK); dan (6) 

evaluasi (Majid 2005). 

Bahan ajar disusun dengan tujuan untuk: (1) membantu siswa dalam 

mempelajari sesuatu; (2) memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran; 

(3) agar kegiatan pembelajaran jadi lebih menarik; dan (4) menyediakan berbagai 

jenis pilihan bahan ajar (Majid 2005). 

Bahan ajar secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

kategori, yaitu: 

1. Bahan ajar cetak (printed) yang meliputi: handout, buku, modul, lembar kerja 

siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar. 

2. Bahan ajar gambar (audio), mencakup: kaset/piringan hitam/compact disk dan 

radio broadcasting. 

3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) yang meliputi: video/film, 

orang/narasumber. 

4. Bahan ajar interaktif yaitu multimedia yang merupakan kombinasi dari dua 

atau lebih media (audio, text, grafhics, images, animation, and video) yang 

oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau 

perilaku alami dari suatu presentasi (Majid 2005) 
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Berdasarkan bentuk ketertulisan atau ketercetakannya, bahan pembelajaran 

dapat dibagi menjadi bahan pembelajaran tertulis/tercetak yang meliputi bahan 

pembelajaran tertulis/tercetak nyata dan maya serta bahan pembelajaran non 

tulis/cetak yang meliputi objek nyata pembelajaran dan objek abstrak 

pembelajaran. Bahan pembelajaran tertulis/tercetak nyata adalah bahan-bahan 

yang secara nyata berada dalam bentuk tertulis atau tercetak dan dapat diraba 

dengan kelompok indra peraba. Bahan-bahan pembelajaran yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah buku ajar (buku teks) dan bahan cetakan lain seperti jurnal, 

majalah, surat kabar, ensiklopedia tercetak, dan sejenisnya (Binadja 2005). 

Sifat bahan ajar ada dua macam, yaitu: dependent (tergantung) dan 

independent (tidak tergantung atau berdiri sendiri). Bahan ajar dependent 

(tergantung) adalah bahan ajar yang memiliki keterkaitan atau ketergantungan 

dengan bahan ajar lainnya, sehingga dalam penyusunannya harus saling 

memerhatikan satu sama lain, apalagi jika masing-masing bahan ajar itu saling 

mempersyaratkan, misalnya adalah LKS. Bahan ajar independent (tidak 

tergantung atau berdiri sendiri) adalah bahan ajar yang berdiri sendiri atau tidak 

bergantung atau tidak terikat dengan keberadaan bahan ajar lainnya, misalnya 

adalah buku (Prastowo 2012). 

Buku ajar memiliki dua misi utama, yaitu buku ajar harus dapat menjadi 

sumber ilmu pengetahuan dan menjadi media yang baik dan dapat membantu 

mengoptimalkan proses pembelajaran (Achyani et al. 2010). 

 

B. Modul 

Modul termasuk dalam kelompok sumber belajar yang menggunakan 

bahasa verbal yang tertulis sebagai media utama komunikasi. Struktur modul 

meliputi tujuh komponen, yaitu: (1) judul, (2) petunjuk belajar, (3) kompetensi 

dasar atau materi pokok, (4) informasi pendukung, (5) latihan, (6) tugas atau 

langkah kerja, dan (7) penilaian. Struktur bahan ajar ini berbeda dengan jenis 

bahan ajar lain. Hal ini disebabkan dari segi fungsi dan pembuatannya, modul 

memang ditujukan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Oleh karena 

itu, modul menuntut struktur yang kompleks dengan harapan agar memudahkan 
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peserta didik belajar secara mandiri tanpa terlalu tergantung pada orang lain 

(guru/pendidik) (Prastowo 2012). 

Salah satu solusi untuk menciptakan pembelajaran bermakna yang 

mengutamakan keaktifan siswa adalah dengan modul dalam pembelajaran. Hasil 

penelitian Wibowo (2012) menunjukkan bahwa penerapan penggunaan modul 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan keterampilan proses sains 

siswa. 

Menurut Mulyasa (2006) tujuan penggunaan modul adalah untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah, meliputi waktu, 

dana, fasilitas, maupun tenaga guna mencapai tujuan secara optimal. 

Pembelajaran dengan sistem modul mempunyai lima karakteristik diantaranya 

adalah materi pembelajaran disajikan secara logis dan sistematis serta membantu 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin. 

Keunggulan pembelajaran dengan menggunakan media modul, antara lain yaitu 

berfokus pada kemampuan individual peserta didik dan adanya kontrol terhadap 

hasil belajar peserta didik. Sumber belajar dalam bentuk modul yang dikemas 

menarik dan dilengkapi lembar kegiatan siswa dapat melatih keterampilan 

menginterpretasi data. Modul dapat memberikan gambaran jelas pengetahuan 

yang susah untuk dipahami dan memberikan keterangan untuk keterampilan yang 

sudah ditentukan. Siswa dapat melatih dan mengembangkan keterampilan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran selain peningkatan penguasaan konsep belajar. 

Hasil penelitian Wulandari (2010) tentang penggunaan modul sebagai 

sumber belajar Biologi pada kelas X SMA menunjukkan bahwa penggunaan 

modul berpengaruh nyata terhadap keterampilan siswa dalam menginterpretasi 

data. Hasil penelitian Abdillah (2013) menunjukkan terdapat perbedaan hasil 

belajar antara siswa yang diajar menggunakan modul dengan siswa yang diajar 

tidak menggunakan modul. Rata-rata kelompok yang diajar menggunakan modul 

adalah 66,20 lebih besar dibandingkan dengan sebelum diajar dengan modul yaitu 

37,00.  Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar untuk aspek 

kognitif antar siswa yang telah menggunakan media pembelajaran modul dengan 

hasil belajar siswa yang sebelum menggunakan modul. 
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C. SETS 

Pengajaran SETS harus memberi peserta didik pemahaman tentang peranan 

lingkungan terhadap sains, teknologi, dan masyarakat agar peserta didik dapat 

memanfaatkan pengetahuan yang dipelajarinya. Fokus pengajaran SETS yaitu 

bagaimana cara membuat peserta didik agar dapat melakukan penyelidikan untuk 

mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan sains, lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat yang saling berkaitan. Meminta peserta didik melakukan 

penyelidikan, berarti memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan lebih jauh pengetahuan yang telah mereka peroleh agar mereka 

dapat menyelesaikan masalah-masalah yang diperkirakan akan timbul di sekitar 

kehidupannya (Binadja 1999). 

Menurut Binadja (2005), sejumlah ciri atau karakteristik pendekatan SETS 

yang perlu dipahami di dalam penerapan pembelajaran sains adalah: 

1. Tetap memberi pengajaran dan pembelajaran sains. 

2. Peserta didik dibawa ke situasi untuk memanfaatkan konsep sains ke bentuk 

teknologi untuk kepentingan masyarakat. 

3. Peserta didik diminta untuk berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat 

yang terjadi dalam proses pentransferan sains tersebut ke bentuk teknologi. 

4. Peserta didik diminta untuk menjelaskan keterhubungkaitan antara unsur 

sains yang dibincangkan dengan unsur-unsur lain dalm SETS yang 

mempengaruhi berbagai keterkaitan antar unsur tersebut. 

5. Peserta didik dibawa untuk mempertimbangkan manfaat atau kerugian 

penggunaan konsep sains tersebut. 

6. Dalam konteks kontruktivisme, peserta didik dapat diajak berbincang tentang 

SETS dari berbagai macam arah dan dari berbagai macam titik awal 

tergantung pengetahuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik bersangkutan. 

Pendidikan bervisi SETS memberi peluang kepada peserta didik untuk 

berpikir komprehensif dan mengintegrasikan berbagai macam persoalan yang ada 

maupun yang dapat diramalkan akan timbul akibat kondisi tertentu (Binadja, 

1999). 
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Gambar 1. Keterkaitan antar unsur SETS yang berfokus pada 

     science (Binadja 1999) 

 

Pada gambar 1 menyatakan bahwa pendekatan SETS memiliki makna 

pengajaran sains yang dikaitkan dengan unsur lain dalam SETS, yaitu lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. Sains tidak berdiri sendiri di masyarakat karena 

keterkaitan dan ketergantungannya pada unsur-unsur tersebut. Menurut Binadja 

(1999) dianjurkannya visi dan pendekatan SETS karena memiliki kelebihan, 

diantaranya yaitu siswa mendapatkan peluang untuk memperoleh pengetahuan 

sekaligus kemampuan berfikir dan bertindak berdasarkan hasil analisis dan 

sintesis yang bersifat komprehansif dengan memperhitungkan aspek sains, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat sebagai satu kesatuan tak terpisah. 

Berdasarkan hasil penelitian Minarti (2012) perangkat pembelajaran 

bervisi SETS efektif digunakan dalam pembelajaran IPA karena ≥80% peserta 

didik dari ketiga kelas eksperimen mencapai KKM yang telah ditentukan dan 

terdapat peningkatan nilai pretest-posttest. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Minarti adalah perangkat pembelajaran IPA Terpadu,  SETS, 

dan edutainment yang di dalamnya terdapat buku ajar yang berisi contoh 

implikasi SETS dalam kehidupan sehari-hari, slide presentasi berisi tabel 

pemetaan implikasi SETS, materi, dan pertanyaan quiz. Monopoli berisi gambar-

gambar terkait dengan kehidupan sehari-hari yang dianalisis dalam konteks SETS. 

Puzzle berisi skema keterkaitan SETS. Petunjuk praktikum berisi kegiatan uji 

kandungan bahan makanan dan pertanyaan terkait SETS. 

Hasil penelitian Nugraha (2013) menyatakan bahwa pengembangan bahan 

ajar bervisi SETS mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Bahan 

ajar yang dikembangkan merupakan bahan ajar bervisi SETS yang berorientasi 

Society 

Science 

Environment Technology 
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konstruktivistik pada reaksi redoks yang dirancang agar dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Juniati (2009) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran SETS 

meningkatkan motivasi peserta didik dan hasil belajar peserta didik dapat 

mencapai taraf penguasaan yang optimal yaitu adanya kenaikan rata-rata hasil 

belajar dan persentase tuntas belajar pada tiap siklus. Menurut Sudarman (2007) 

dalam penelitiannya tentang pembelajaran lingkungan hidup melalui pendekatan 

konstekstual berwawasan SETS, pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 

berwawasan SETS dapat meningkatkan minat dan hasil belajar serta ketuntasan 

klasikal siswa. Peningkatan tersebut terjadi pada setiap siklus belajar. Siswa 

memiliki wawasan yang lebih luas tentang keterkaitan SETS dan mendorong 

siswa lebih aktif dan kreatif. 

Hasil penelitian Binadja et al (2008) menyatakan bahwa pembelajaran 

bervisi SETS membentuk kesan positif dalam diri siswa. Kesan positif yang 

dimaksud adalah kesan baik terhadap pelajaran, sehingga siswa lebih mudah 

mengikuti pelajaran dan minat siswa untuk mengikuti pelajaran meningkat yang 

pada akhirnya siswa diharapkan bisa mendapatkan hasil belajar yang baik dan 

maksimal. Kesan positif yang timbul akibat pembelajaran bervisi dan 

berpendekatan SETS berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, sehingga 

hasil belajar kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 

kontrol dengan thitung sebesar 3,401. 

Hasil penelitian Ragil dan Sukiswo (2011) tentang pembelajaran 

berpendekatan SETS menunjukkan hasil bahwa pendekatan SETS dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa disebabkan oleh 

keaktifan siswa dalam mengikuti proses percobaan dan diskusi. Siswa sangat 

tertarik mengikuti pembelajaran yang mengaitkan antara unsur sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian 

Maghfiroh dan Sugianto (2011) yaitu penerapan visi SETS dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan kemampuan analitis peserta didik. Peningkatan kemampuan 

analitis ini diikuti oleh peningkatan hasil belajar kognitif dan motorik. 
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Pembelajaran dengan pendekatan SETS ketuntasan klasikal tercapai dan tugas 

siswa terpenuhi sebagaimana hasil penelitian Purwaningsih (2005). 

 

D. Materi Pencemaran Lingkungan 

Materi pencemaran lingkungan tercantum dalam kurikulum 2006 pada mata 

pelajaran Biologi kelas X semester 2 dengan standar kompetensi menganalisis 

hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan 

manusia dalam keseimbangan ekosistem. Pada materi lingkungan ini terdapat tiga 

kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu: 

1. menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah 

kerusakan/pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan; 

2. menganalisis jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah; dan 

3. membuat produk daur ulang limbah. 

Karakteristik dari materi pencemaran lingkungan yaitu siswa diharapkan 

mampu memahami keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah 

pencemaran lingkungan, kegiatan manusia yang mendukung usaha pelestarian 

lingkungan, menganalisis limbah-limbah yang ada di lingkungan sekitar sekolah 

dan rumah serta cara mendaur ulang limbah menjadi produk yang bermanfaat bagi 

masyarakat dengan memanfaatkan sains dan teknologi. 

Menurut Sukarta et al. (2010) peserta didik belum dapat mengaitkan teori 

atau konsep yang mereka kuasai untuk memecahkan masalah hidup yang mereka 

atau masyarakat hadapi sehari-hari. Kebanyakan pelajar di sekolah tidak mampu 

membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan itu 

dapat dimanfaatkan. Keadaan demikian itu karena mereka tidak dilatihkan untuk 

peka menghadapi atau mengkaji permasalahan-permasalahan riil yang ada dalam 

kehidupan. Materi pencemaran lingkungan yang dipelajari terkait langsung 

dengan kehidupan nyata sehari-hari, sehingga mereka tertarik untuk 

mendiskusikannya. 

Berdasarkan hasil penelitian Achyani et al. (2010) penggunaan prinsip-

prinsip ekologi dalam pembelajaran biologi dapat menjembatani pengintegrasian 

konsep-konsep yang berasal dari realitas lokal ke dalam konsep-konsep biologi. 
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Materi (content) lokal bersumber dari semua kondisi dan kehidupan nyata serta 

fenomena yang ada di lingkungan sekitar siswa yang disusun secara sistematis 

yang di dalamnya termasuk lingkungan fisik, sosial, pemahaman, keyakinan, dan 

wawasan lokal peserta didik. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini disusun berdasarkan kerangka berpikir seperti pada gambar 

2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah penggunaan modul Biologi bervisi SETS pada materi 

Perkembangan teknologi yang semakin maju menuntut guru 

memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal dalam pembelajaran 

dengan memadukannya dengan ilmu pengetahuan serta memperhatikan 

kebermanfaatannya bagi lingkungan dan implikasinya bagi masyarakat. 

Potensi dan masalah di SMA Negeri 1 Pamotan: 

1. Minat belajar siswa yang masih rendah dalam mengikuti pelajaran 

Biologi. 

2. Bahan ajar yang digunakan belum bervisi SETS. 

3. Pembelajaran belum menggunakan pendekatan SETS secara optimal. 

4. Sumber belajar dan potensi-potensi lokal di sekitar lingkungan sekolah 

dan tempat tinggal siswa belum dimanfaatkan secara optimal. 

 

 

Diperlukan pengembangan bahan ajar biologi bervisi SETS pada 

materi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan potensi lokal 

yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa. 

Siswa mampu mengkaitkan SETS dengan fenomena-fenomena yang 

mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berdampak pada 

hasil belajar siswa. 

Gambar 2. Kerangka Berpikir 
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pencemaran lingkungan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif 

siswa.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pamotan Kabupaten Rembang 

dan di Unnes. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2012 sampai dengan 

bulan Mei 2013. Ujicoba produk dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pamotan pada 

semester genap tahun pelajaran 2012/2013 di kelas X. 

 

B. Subjek Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah 3 kelas X di SMA Negeri 1 Pamotan yang 

terdiri dari kelas X1, X2, dan X3 dengan jumlah siswa 100 siswa. Sampel 

penelitian adalah 2 kelas yang diambil menggunakan teknik cluster random 

sampling. Subjek penelitian ini ada dua yaitu: 

1. Ujicoba skala terbatas : siswa kelas X2 SMA N 1 Pamotan sebanyak 10 

siswa. 

2. Ujicoba skala luas : siswa kelas X1 dan X3 SMA N 1 Pamotan yang masing-

masing terdiri atas 33 siswa dan 35 siswa. 

 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan desain Research and Development (R&D). 

Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono 2010). Penelitian ini terdiri atas tiga tahap yaitu: tahap research, 

development, dan experiment. Tahap research yaitu tahap melakukan analisis 

kebutuhan yang digunakan untuk menghasilkan produk baru. Pada tahap ini, 

dilakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan di 

SMA Negeri 1 Pamotan. Tahap development merupakan tahap modul biologi 

bervisi SETS. Tahap experiment digunakan untuk menguji kelayakan produk 

tersebut agar dapat digunakan oleh sasaran penelitian. 
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Tahap awal (research) dari penelitian ini yaitu melaksanakan observasi awal 

yaitu identifikasi potensi dan masalah yang diperoleh dari hasil observasi di SMA 

Negeri 1 Pamotan. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa 

pembelajaran materi pencemaran lingkungan bervisi SETS belum dilaksanakan 

secara keseluruhan. Potensi-potensi lokal yang terdapat di sekitar lingkungan 

sekolah dan tempat tinggal siswa belum dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

Guru juga belum pernah menggunakan modul biologi bervisi SETS untuk 

pembelajaran materi pencemaran lingkungan.  

Tahap kedua yaitu tahap mengembangkan produk. Produk yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu modul biologi bervisi SETS pada materi pencemaran 

lingkungan. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap experiment. Pada tahap ini modul biologi 

bervisi SETS yang sudah divalidasi diujicobakan untuk mengetahui kelayakan 

dari modul tesebut. 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada Gambar 

3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research and 

        Development (R&D) 

 

D. Variabel Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian research and development (R&D) dengan 

desain penelitian pada ujicoba skala luas adalah pretest-posttest control group 

desain dengan variabel penelitian sebagai berikut. 

Revisi Desain 
Ujicoba 

skala 

terbatas 

Revisi Produk Ujicoba Skala Luas 

Revisi Produk 

Desain 

Produk 
Validasi Desain 

Potensi dan 

Masalah 
Pengumpulan 

data 

Produk Final 
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1. Variabel bebas yaitu modul biologi bervisi SETS sebagai bahan ajar. 

2. Variabel terikat yaitu hasil belajar yang diperoleh dari hasil pretest dan 

posttest siswa materi pencemaran lingkungan. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian pengembangan modul biologi bervisi SETS pada materi 

lingkungan akan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Penyusunan proposal 

b. Pembuatan instrumen penelitian 

c. Perijinan dari pihak fakultas 

d. Perijinan tempat penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengumpulan data (Tahap Research) 

Pengumpulan data tentang penggunaan bahan ajar di SMA N 1 Pamotan dan 

melakukan identifikasi terhadap beberapa buku ajar yang digunakan di sekolah 

tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan guru dan 

angket siswa. Hasil wawancara dan angket siswa ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana bahan ajar yang selama ini digunakan untuk pembelajaran materi 

pencemaran lingkungan serta bagaimana harapan guru dan siswa terhadap buku 

ajar yang sesuai untuk pembelajaran. Hasil wawancara dan angket tersebut 

digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan modul biologi. 

 

b. Desain Produk (Tahap Development) 

Pada tahap ini peneliti merencanakan pengembangan modul biologi setelah 

memperoleh data wawancara guru dan angket siswa (langkah a) kemudian 

merencanakan langkah-langkah penelitian dan memberi batasan lingkup 

penelitian. 

Modul biologi yang akan dikembangkan ini berisi materi lingkungan yang 

dilengkapi dengan gambar, grafik, serta fenomena-fenomena yang terdapat di 

lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal siswa, sehingga dapat menarik 
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minat siswa untuk belajar. Keunggulan modul ini dibandingkan dengan bahan ajar 

yang lain yaitu modul biologi ini dikembangkan dengan pendekatan SETS. 

Penyajian materi akan diperkuat dengan fenomena-fenomena yang terdapat di 

lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal siswa yang dialami langsung oleh 

siswa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga merangsang siswa untuk berpikir 

kritis dan mengkaitkan fenomena tersebut dengan pengetahuan yang mereka 

miliki. Mempelajari materi lingkungan, siswa tidak hanya menghafalkan konsep 

saja, tetapi juga mengerti aplikasi dan memperoleh pengalaman nyata terkait 

objek yang mereka pelajari. 

 

c. Pengembangan Produk 

Modul biologi bervisi SETS ini dikembangkan untuk pembelajaran materi 

pencemaran lingkungan. Bahasa pengantar yang digunakan dalam bahan ajar ini 

adalah bahasa Indonesia. Isi dari bahan ajar ini memasukkan unsur-unsur potensi 

lokal yang ada di lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar yaitu sungai, pabrik penggilingan batu, 

pabrik pengolahan batu kapur, home industry tahu, serta limbah kotoran sapi di 

pasar sapi dan tempat tinggal siswa. 

 

d. Validasi Produk 

Modul biologi bervisi SETS ini divalidasi oleh para pakar. Pakar dalam 

penelitian ini terdiri dari pakar materi dan desain. Pakar materi berjumlah 3 orang 

yang terdiri dari dosen Biologi Unnes yaitu Drs. Bambang Priyono, M.Si dan guru 

Biologi SMA Negeri 1 Pamotan yaitu Dra. Pusmi Indiyati dan Sri Sukatri, S.Pd. 

Pakar desain adalah dosen Biologi Unnes yaitu Ir. Tyas Agung Pribadi, M.Sc. ST 

Penilaian produk menggunakan kriteria kelayakan menurut BSNP. 

 

e. Ujicoba Skala Terbatas 

Setelah divalidasi dan dilakukan perbaikan apabila ada bagian dari modul 

yang perlu diperbaiki berdasarkan saran dari validator maka selanjutnya modul 
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diujicobakan pada skala kecil yaitu mengambil sampel 10 siswa di luar kelas 

ujicoba skala luas. 

Ujicoba produk skala terbatas dilakukan dengan membagikan modul biologi 

bervisi SETS kepada 10 siswa yang terpilih sebagai sampel. Siswa diminta untuk 

memberikan penilaian terhadap modul tersebut dengan mengisi angket tanggapan 

siswa. 

 

f. Merevisi Hasil Ujicoba 

Hasil ujicoba pada skala terbatas dievaluasi, kemudian diidentifikasi 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dari modul biologi bervisi 

SETS. Selanjutnya melengkapi kekurangan dan kelemahan dari modul tersebut 

sebelum diujicobakan pada skala luas. 

 

g. Ujicoba Skala Luas 

Rancangan uji coba pemakaian produk dalam skala luas yang digunakan 

adalah true experimental design yang berbentuk penelitian pretest-posttest control 

group design. Berikut merupakan desain penelitian yang digunakan (Sugiyono 

2010). 

 

Gambar 4. Desain penelitian pretest-posttest control group desain 

 

Ujicoba lapangan dalam skala luas dilaksanakan di kelas X SMA N 1 

Pamotan dengan menggunakan dua kelas (satu kelas kontrol dan satu kelas 

eksperimen) yang dipilih dengan menggunakan teknik cluster random sampling 

yang sebelumnya dilakukan uji homogenitas terhadap populasi yang terdiri dari 3 

kelas terlebih dahulu. Pada masing-masing kelompok, penelitian dilakukan 

sebanyak tiga kali pertemuan dengan alokasi waktu masing-masing 2x45 menit. 

Penelitian dilakukan sebagai berikut. 

1. Pretest untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa. 

2. Pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. 

Kelas Experiment  O1 X  O2 

Kelas Kontrol   O3  O4 
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3. Posttest untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. 

4. Data tanggapan siswa dan guru terhadap penggunaan modul biologi bervisi 

SETS untuk pembelajaran materi pencemaran lingkungan dengan 

menggunakan angket tanggapan siswa dan guru. 

 

h. Penyempurnaan Produk Akhir 

Hasil pelaksanaan ujicoba dalam skala luas dievaluasi. Selanjutnya 

diidentifikasi kembali kekurangan dan kelemahan produk serta disempurnakan 

berdasarkan masukan-masukan dari uji pelaksanaan lapangan, sehingga modul 

biologi bervisi SETS dinyatakan layak untuk digunakan sebagai bahan ajar sesuai 

penilaian BSNP 2006. 

 

F. Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Penelitian pengembangan perlu adanya berbagai data yang dapat 

mendukung agar modul biologi bervisi SETS yang dikembangkan menjadi baik. 

Data tersebut dapat dikelompokkan seperti pada tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Jenis data, pengambilan data, dan instrumen yang digunakan untuk 

  mengambil data 

Data Teknik Pengambilan Data Analisis Data 

Ketersediaan 

bahan ajar materi 

pencemaran 

lingkungan 

Wawancara dengan guru Deskriptif 

Kualitatif 

Validasi produk Lembar validasi untuk pakar materi, media, 

dan guru Biologi di SMA N 1 Pamotan 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil ujicoba 

produk 

Angket tanggapan siswa Deskriptif 

Kuantitatf 

Hasil ujicoba soal Tes Deskriptif 

Kuantitatf 

Hasil pretest Tes Uji normalitas 

Uji kesamaan 

dua varians 

Uji kesamaan 

dua rerata 

Hasil belajar siswa 

(posttest) 

Tes Uji N-Gain 

Uji T 

Penilaian produk Angket tanggapan siswa di kelas ujicoba 

skala luas  

Deskriptif 

Kuantitatf 

1. Data tentang ketersediaan bahan ajar materi pencemaran lingkungan 

dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 

2. Data tentang instrumen penilaian kelayakan modul biologi bervisi SETS 

oleh validator dan pengampu mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 

Pamotan dianalisis dengan uji deskriprif presentase dengan rumus (Sudjana 

2005): 

𝑃 =
𝐹

𝑁
𝑥100% 

 

Keterangan: 

P : Persentase 

F : Jumlah skor yang diperoleh tiap aspek 

N : Jumlah seluruh skor 

Cara menentukan kriteria penerapan adalah dengan menentukan 

persentase tertinggi dan terendah terlebih dahulu dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. Instrumen penilaian modul terdiri dari 4 skor yaitu 
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1, 2, 3, dan 4, sehingga untuk menentukan persentase terendah adalah 

sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =  
1

4
 𝑥 100% = 25% 

Oleh karena itu diperoleh persentase terendah 25%. 

Persentase tertinggi ditentukan sebagai berikut: 

Persentase =  
4

4
 x 100% = 100% 

Oleh karena itu persentase tertinggi 100%. 

Langkah selanjutnya adalah menentukan interval kelas dengan rumus: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 =  
% 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − % 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 

 

Kriteria penskoran sebagai berikut. 

25% < P ≤ 43,75% : sangat tidak layak 

43,75% < P ≤  62,5% : tidak layak 

62,5% < P ≤ 81,25% : layak 

81,25% < P ≤ 100% : sangat layak 

 

3. Nilai pretest dianalisis dengan cara sebagai berikut. 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

secara normal atau tidak (Sudjana 2005). Setelah mendapatkan data awal dari nilai 

pre-test, kemudian dua kelas diuji apakah data awal kedua kelas sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Untuk mengetahui distribusi data yang akan diperoleh dilakukan uji 

normalitas dengn Chi-kuadrat, yaitu: 

χ2 =  
 Oi − Ei 

2

Ei

k

i=1
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Keterangan: 

x
2
 : Chi Khuadrat 

Ei : frekuensi yang diharapkan 

Oi : frekuensi pengamatan 

Harga 𝑥2 yang diperoleh dikonsultasikan dengan nilai 𝑥2 pada tabel dengan 

taraf signifikansi 5%. Jika harga 𝑥2
hitung<𝑥2

tabel, maka data tersebut berdistribusi 

normal (Sudjana 2005). 

Hasil uji normalitas nilai pretest dan posttest dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga Ho 

diterima dan Ha ditolak. Pernyataan ini dibuktikan dengan 𝑥2  hitung < 𝑥2 tabel. 

Data uji normalitas nilai pretest kelas eksperimen dan kontrol masing-masing 

disajikan secara terperinci pada Lampiran 8 dan 11. Data uji normalitas nilai 

posttest kelas eksperimen dan kontrol masing-masing disajikan secara terperinci 

pada Lampiran 9 dan 12. 

 

b. Uji Kesamaan Dua Varians  

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui kesamaan dua 

varians antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol (Sudjana 2005). Dua 

kelompok dikatakan homogen jika kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama. Hipotesis yang akan diuji: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya kedua varians kelompok sama 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya varians kedua kelompok tidak sama 

Untuk menguji kesamaan dua varians rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Fhitung =  
Vb

Vk  
 

Keterangan: 

Vb : Varians yang lebih besar 

Vk : Varians yang lebih kecil 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut sama atau tidak, maka Fhitung 

dikonsultasikan dengan Ftabel dengan α = 5% dengan dk pembilang adalah 
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banyaknya data terbesar dikurangi satu dan dk penyebut adalah banyaknya data 

yang terkecil dikurangi satu. Jika F hitung < F Tabel α = 5%, maka Ho diterima 

yang berarti kedua kelas tersebut mempunyai varians yang sama atau dikatakan 

homogen (Sudjana 2005). 

Hasil uji kesamaan dua varians menunjukkan bahwa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai varians yang sama atau homogen yang dibuktikan 

dengan harga F hitung < F tabel. Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 14. 

 

c. Uji Kesamaan Dua Rerata (Uji t) 

Uji kesamaan dua rerata digunakan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 

perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dengan begitu kelas kontrol dan kelas eksperimen meiliki kemampuan akademik 

yang sama. 

H0 : μ1=μ2, tidak ada perbedaan rata – rata yang signifikan antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol 

Ha : μ1≠μ2, ada perbedaan rata – rata yang signifikan antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. 

Oleh karena itu, untuk menguji hipotesis digunakan rumus sebagai berikut: 

 

                 dengan     

 

Keterangan: 

𝑥1= rata-rata nilai pre test kelas eksperimen 

𝑥2= rata-rata nilai pre test kelas kontrol 

𝑠2= simpangan baku gabungan 

𝑠1
2= simpangan baku kelas eksperimen 

𝑠2
2= simpangan baku kelas kontrol 

𝑛1 =  jumlah anggota kelas eksperimen 

𝑛2 = jumlah anggota kelas kontrol 

Dari thitung dikonsultasikan dengan tabel dk = (𝑛1 + 𝑛2 − 2) dengan peluang 

(1-1/2𝛼) dan taraf signifikan α=5%. Dengan kriteria pengujian Ho diterima jika -
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t(1-1/2α) < t < t(1-1/2α), artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Hasil uji kesamaan dua rerata menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol (t(1-1/2α) < t 

< t(1-1/2α)). Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 15. 

 

d. Peningkatan Hasil Belajar 

Untuk mengetahui besar peningkatan hasil belajar siswa sebelum diberi 

perlakuan dan setelah mendapatkan perlakuan. Peningkatan hasil belajar siswa 

dapat dihitung menggunakan rumus gain  sebagai berikut: 

 

       (Hake 1996) 

Keterangan: 

 Sf = skor rata-rata posttest (%) 

 Si = skor rata-rata pretest (%). 

Besarnya faktor g dikategorikan sebagai berikut: 

Tinggi : g > 0,7 

Sedang : 0,3 ≤ g ≤  0,7 

Rendah: g < 0,3 

 

e. Pengujian hipotesis penelitian 

Hipotesis penelitian dianalisis melalui pengujian data uji coba produk dalam 

skala luas yaitu data peningkatan hasil belajar (Gain) menggunakan uji t. 

Ho : μ1=μ2, peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen tidak lebih baik dari 

peningkatan hasil belajar pada kelas kontrol. 

Ha : μ1>μ2, peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen lebih baik dari 

peningkatan hasil belajar pada kelas kontrol. 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus sebagai berikut: 

Si

SS
g

if

%100

%%
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Keterangan: 

𝑥1= rata-rata N-gain kelas eksperimen 

𝑥2= rata-rata N-gain kelas kontrol 

𝑠2= simpangan baku gabungan 

𝑠1
2= simpangan baku kelas eksperimen 

𝑠2
2= simpangan baku kelas kontrol 

𝑛1 =  jumlah anggota kelas eksperimen 

𝑛2 = jumlah anggota kelas kontrol 

Dari thitung dikonsultasikan dengan tabel dk = (n1 + n2 − 2) dengan peluang 

(1-α) dan taraf signifikan α=5%. Dengan kriteria pengujian Ho diterima jika t < -

t(1-α)  atau t > t(1-α), artinya tidak ada perbedaan rata – rata yang signifikan 

antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Sedangkan Ha diterima t 

mempunyai harga lain artinya gain (peningkatan hasil belajar) kelas eksperimen 

lebih besar daripada gain kelas kontrol. 

 

f. Data Tanggapan Siswa dan Guru 

Data tanggapan siswa dan guru terhadap modul biologi bervisi SETS 

dianalisis dengan rumus (Sudjana 2005): 

𝑃 =
𝐹

𝑁
𝑥 100% 

Keterangan: 

P : Persentase 

F : Jumlah skor yang diperoleh tiap aspek 

N : Jumlah seluruh skor 

Cara menentukan kriteria penerapan adalah dengan menentukan persentase 

tertinggi dan terendah terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sebagai 
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berikut. Instrumen tanggapan siswa dan guru terdiri dari 4 skor yaitu 1, 2, 3, dan 

4, sehingga untuk menentukan persentase terendah adalah sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =  
1

4
 𝑥 100% = 25% 

Oleh karena itu diperoleh persentase terendah 25%. 

Persentase tertinggi ditentukan sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =  
4

4
 𝑥 100% = 100% 

Oleh karena itu persentase tertinggi 100%. 

Langkah selanjutnya adalah menentukan interval kelas dengan rumus: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 =  
% 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − % 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 

Kriteria penskoran sebagai berikut. 

25% < P ≤ 43,75% : sangat tidak layak 

43,75% < P ≤  62,5% : tidak layak 

62,5% < P ≤ 81,25% : layak 

81,25% < P ≤ 100% : sangat layak 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Pengembangan modul biologi bervisi SETS dikatakan layak apabila: 

1. Modul dikatakan dapat diterapkan apabila semua guru dan siswa memberi 

tanggapan dengan skor tanggapan mencapai >62,5%. 

2. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan daripada 

hasil belajar siswa pada kelas kontrol. 

3. Ketuntasan belajar siswa pada kelas eksperimen lebih besar daripada kelas 

kontrol.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Bahan ajar materi pencemaran lingkungan di SMA Negeri 1 Pamotan 

Bahan ajar biologi yang digunakan di SMA Negeri 1 Pamotan sudah 

bervariasi. Bahan ajar tersebut terdapat di perpustakaan dan jumlahnya belum 

mencukupi dibandingkan dengan jumlah siswanya. Bahan ajar yang mencukupi 

dengan jumlah siswa dan merupakan bahan ajar wajib yang digunakan siswa dan 

guru dalam pembelajaran materi pencemaran lingkungan menggunakan buku 

paket Biologi dari Departemen Pendidikan Nasional terbitan tahun 1999 dan 

lembar diskusi siswa. Data tentang jenis bahan ajar Biologi untuk kelas X yang 

terdapat di SMA Negeri Pamotan disajikan dalam tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Jenis-Jenis Bahan Ajar Biologi di SMA Negeri 1 Pamotan 

No. Nama Bahan Ajar Penerbit Kurikulum 

1. Lembar Diskusi Siswa Biologi 

Kelas X untuk Semester 2 

Grahadi KTSP 2006 

2. Buku paket Departemen Pendidikan 

Nasional 

Kurikulum 1999 

3. Buku Biologi Penuntun SMA 1 Erlangga Kurikulum 2004 

4. Menjelajah Dunia Biologi 1 Tiga Serangkai KTSP 2006 

5. Biologi Sains dalam Kehidupan 

1A 

Yudhistira KTSP 2006 

6. Biologi untuk SMA Kelas X Erlangga KTSP 2006 

7. Biologi untuk SMA Kelas X Yudhistira KTSP 2006 

 

2. Desain Awal Produk 

Modul biologi bervisi SETS (Science, Environment, Technology, and 

Society) pada materi pencemaran lingkungan yang dikembangkan oleh peneliti 

terdiri atas 58 halaman yang dibagi menjadi tiga komponen yaitu: 

1. Bagian pendahuluan yang terdiri dari halaman judul, penjelasan umum 

mengenai modul, sasaran umum dan sasaran khusus pembelajaran, petunjuk 

penggunaan modul, dan peta konsep. 
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2. Bagian kegiatan belajar yang mengandung uraian isi pembelajaran, uraian 

kegiatan pengolahan limbah, rangkuman, tes, kunci jawaban, dan umpan 

balik. 

3. Bagian penutup yang terdiri atas daftar pustaka dan glosarium. 

Daftar isi modul biologi bervisi SETS disajikan dalam gambar 5 berikut. 

 

 

Modul ini memuat materi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan 

potensi lokal yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa 

yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Modul juga berisi cara 

memanfaatkan limbah kotoran ternak yang banyak terdapat di lingkungan tempat 

tinggal siswa menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki harga jual dalam 

bentuk bokashi. 

 

3. Validasi Modul 

a) Validasi Modul oleh Pakar Materi 

Produk yang dikembangkan yaitu modul biologi bervisi SETS pada materi 

pencemaran lingkungan dikonsultasikan dan dinilaikan terlebih dahulu kepada 

Gambar 5. Daftar isi modul biologi bervisi 

SETS 
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validator materi untuk mengetahui kelayakan dari modul tersebut apabila 

digunakan sebagai bahan ajar. Penilaian yang digunakan mengacu pada instrumen 

penilaian buku teks pelajaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2006. 

Hasil validasi oleh pakar media seperti yang tertera dalam tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Penilaian aspek materi modul biologi bervisi SETS. 

No. Butir Penilaian 
Pakar Materi 

M1 M2 M3 

1. Keluasan materi 3 4 4 

2. Kedalaman materi 3 3 4 

3. Akurasi fakta 3 4 3 

4. Kebenaran konsep 3 4 3 

5. Akurasi teori 3 4 4 

6. Kebenaran Prinsip/hukum 3 3 4 

7. Akurasi prosedur/metode 3 3 3 

8. Kesesuaian dengan perkembangan 3 4 3 

9. Keterkinian/ketermasaan fitur (contoh-contoh) 3 4 3 

10. Rujukan termasa (up to date) 3 4 3 

11. Menumbuhkan etos kerja 3 3 3 

12. Menumbuhkan semangat inovatif/kreatif 3 3 3 

13. Menumbuhkan rasa ingin tahu 3 4 4 

14. Kemampuan merangsang berpikir kritis 3 4 3 

15. Mendorong untuk mencari informasi lebih jauh 3 3 4 

16. Mengembangkan kecakapan sosial 3 4 4 

17. Mengembangkan kecakapan akademik 3 4 3 

18. Apresiasi terhadap keanekaragaman hayati dan 

membangkitkan rasa syukur peserta didik kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

3 4 4 

19. Apresiasi terhadap kekayaan potensi 

keanekaragaman hayati Indonesia 

3 3 4 

20. Modul mengkaitan materi dengan sains 3 4 4 

21. Modul mengkaitan materi dengan lingkungan 3 4 4 

22. Modul mengkaitan materi dengan teknologi 3 3 3 

23. Modul mengkaitan materi dengan masyarakat  3 3 4 

Persentase 75 90,2 88 

Rata-rata persentase (%) 84,4 

 

Berdasarkan hasil penilaian oleh validator materi yang berjumlah tiga 

orang yaitu dosen Biologi Unnes Drs. Bambang Priyono, M.Si dan dua guru 

Biologi di SMA Negeri 1 Pamotan yaitu Dra. Pusmi Indiyati dan Sri Sukatri, S.Pd 

diperoleh persentase 88,4%. Skor ini termasuk dalam rentang 81,25% < P ≤ 100% 

dalam kriteria penskoran yang artinya modul sangat layak digunakan sebagai 
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bahan ajar. Validator juga menambahkan saran agar soal-soal yang terdapat di 

dalam modul ditambahi gambar atau grafik. 

 

b) Validasi Modul oleh Pakar Media 

Produk yang dikembangkan yaitu modul biologi bervisi SETS pada materi 

pencemaran lingkungan dikonsultasikan dan dinilaikan terlebih dahulu kepada 

validator media yaitu dosen Biologi Unnes Ir. Tyas Agung Pribadi, M.Sc. ST. 

Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari modul tersebut apabila 

digunakan sebagai bahan ajar. Penilaian yang digunakan mengacu pada instrumen 

penilaian buku teks pelajaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2006. 

Hasil validasi oleh pakar media seperti yang tertera dalam tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Penilaian aspek media modul biologi bervisi SETS. 

No. Butir Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1. Konsistensi sistematika sajian dalam bab    √ 
2. Kelogisan penyajian   √  

3. Keruntutan konsep   √  

4. Keseimbangan subtansi antarbab/subbab    √ 
5. Kesesuaian/ketepatan ilustrasi dengan 

materi 

  √  

6. Penyajian teks, tabel, gambar, dan lampiran 

disertai dengan rujukan/sumber acuan 

   √ 

7. Identitas tabel, gambar, dan lampiran    √ 

8. Ketepatan penomoran dan penamaan tabel, 

gambar dan lampiran 

  √  

9. Advance organizer (pembangkit motivasi 

belajar) pada awal bab 

   √ 

10. Pengantar    √ 

11. Glosarium    √ 

12. Daftar pustaka    √ 

13. Rangkuman    √ 

14. Keterlibatan peserta didik   √  

15. Berpusat pada peserta didik   √  

16. Kesesuaian dengan karakteristik mata 

pelajaran 

  √  

17. Menyajikan umpan balik untuk evaluasi 

diri 

   √ 

18. Kemampuan merangsang kedalaman 

berpikir peserta didik 

  √  
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Berdasarkan hasil penilaian oleh validator media diperoleh nilai 91,67% 

yang artinya modul sangat layak digunakan sebagai bahan ajar. Validator 

memberikan masukan agar font untuk penulisan sumber gambar diperkecil lagi. 

Skor kelayakan penilaian modul biologi bervisi SETS oleh validator yang 

terdiri dari validator materi dan media disajikan dalam tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Skor tiap aspek kelayakan modul biologi bervisi SETS 

No. Aspek Kelayakan Persentase Kriteria 

1. Validator materi 1 75% Layak 

2. Validator materi 2 89% Sangat layak 

3. Validator materi 3 87% Sangat layak 

4. Validator media 91,67% Sangat layak 

Rata-rata 85,67% Sangat layak 

  

Jadi penilaian modul Biologi bervisi SETS dari pakar materi yang terdiri 

dari tiga orang dan penilaian dari pakar media diperoleh persentase 85,67%. Skor 

ini termasuk dalam rentang 81,25% < P ≤ 100% yang artinya modul valid dan 

sangat layak untuk dikembangkan sebagai bahan ajar dan digunakan untuk 

pembelajaran materi pencemaran lingkungan. 

 

4. Ujicoba Skala Terbatas 

Ujicoba skala terbatas dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pamotan pada 

semester genap tahun ajaran 2012/2013. Subjek penelitian ini adalah 10 siswa 

kelas X2 yang dipilih secara acak. Kelas X2 ini bukan merupakan kelas ujicoba 

skala luas. 

 Ujicoba skala terbatas dilaksanakan untuk mengetahui keterbacaan modul 

yang meliputi penulisan di dalam modul, gambar-gambar, dan bahasa yang 

digunakan di dalam modul komunikatif bagi siswa. Berdasarkan hasil ujicoba 

skala terbatas dapat diketahui bahwa modul biologi bervisi SETS ini dapat dibaca 

oleh siswa dengan jelas, bahasa yang digunakan komunikatif, serta dilengkapi 

dengan gambar dengan rata-rata tanggapan siswa adalah 79,1%. Skor ini termasuk 

dalam rentang 62,5% < P ≤ 81,25% yang artinya modul mempunyai keterbacaan 

yang layak bagi siswa. 
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5. Revisi Ujicoba Skala Terbatas 

Berdasarkan ujicoba skala terbatas, modul tidak memerlukan revisi yang 

berarti tetapi guru mata pelajaran biologi memberikan masukan agar di dalam 

modul ditambahkan tiga karakteristik suatu zat dikatakan sebagai polutan. 

Karakteristik suatu zat dikatakan sebagai polutan yaitu: 

a) Jumlahnya melebihi batas 

b) Berada pada waktu dan tempat yang tidak semestinya 

c) Mengganggu kesehatan dan dapat menimbulkan penyakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bagian modul yang sudah direvisi berdasarkan saran guru 
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6. Ujicoba Skala Luas 

Ujicoba skala luas dilaksanakan di dua kelas yaitu di kelas X1 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas X3 sebagai kelas kontrol. Ujicoba skala luas dilaksanakan 

untuk mengetahui modul biologi bervisi SETS yang dikembangkan layak atau 

tidak bila digunakan sebagai bahan ajar dalam menyampaikan materi pencemaran 

lingkungan. Hasil dari ujicoba skala luas ini diperoleh data sebagai berikut. 

a) Hasil Belajar Siswa 

Peneliti mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi pencemaran 

lingkungan menggunakan hasil belajar kognitif siswa. Pada tahap awal peneliti 

memberikan pretest kepada siswa dan pada tahap akhir peneliti memberikan 

posttest. Kedua hal ini berlaku untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil 

pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 6 

berikut. 

Hasil belajar kognitif siswa pada kelas eksperimen dan kontrol tercantum 

pada gambar 7 untuk keadaan awal (pretest) dan gambar 8 untuk keadaan akhir 

(posttest). Peningkatan hasil belajar siswa pada kedua kelas dibuktikan dengan uji 

gain yang tersaji pada gambar 9. 

 

Gambar 7. Hasil belajar kognitif siswa pada keadaan awal (pretest) 
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50.27
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Gambar 8. Hasil belajar kognitif siswa pada keadaan akhir (posttest) 

 

Gambar 9. Peningkatan hasil belajar kognitif siswa 

 Berdasarkan gambar 7 dapat diketahui bahwa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mempunyai rata-rata pretest tidak mempunyai perbedaan yang signifikan 

yang dibuktikan dengan uji varian dan uji kesamaan rerata yang berturut-turut 

dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Lampiran 15. 

 Gambar 8 menunjukkan grafik hasil posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Peningkatan hasil belajar pada kelas kontrol dan eksperimen tersaji pada 
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gambar 9 dengan nilai gain pada kelas eksperimen 0,55 lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai gain pada kelas kontrol yaitu 0,37. 

N-gain dari kelas eksperimen dan kontrol mempunyai perbedaan yang 

signifikan. Perbedaan yang signifikan tersebut dibuktikan dengan uji t. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa thitung yaitu 3,175 lebih besar dari ttabel yaitu 1,997, sehingga  

berada di daerah penolakan Ho yang artinya N-gain kelas ekperimen dan kontrol 

tidak sama atau mempunyai perbedaan yang signifikan. Data disajikan secara 

terperinci pada Lampiran 17. 

 

b) Hasil Analisis Angket Siswa 

Hasil analisis angket siswa menyatakan bahwa rata-rata skor angket dari 33 

siswa di kelas ujicoba adalah 82,20%. Skor yang diperoleh ini termasuk dalam 

rentang 81,25% < P ≤ 100% dalam kriteria penskoran yang artinya modul sangat 

layak untuk diterapkan dalam pembelajaran materi pencemaran lingkungan. Data 

secara rinci disajikan pada Lampiran 20. 

 

c) Hasil Analisis Angket Guru 

Hasil analisis angket guru menyatakan bahwa rata-rata skor angket adalah 

88,54%. Skor yang diperoleh ini termasuk dalam rentang 81,25% < P ≤ 100% 

dalam kriteria penskoran yang artinya modul sangat layak untuk diterapkan dalam 

pembelajaran materi pencemaran lingkungan. Data secara rinci disajikan pada 

Lampiran 22. 

 

7. Penyempurnaan Produk Akhir 

Modul biologi bervisi SETS diberi tambahan gambar efek rumah kaca 

berdasarkan masukan dari guru pengampu mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 

1 Pamotan. Pada tahap ini terjadi perubahan desain pada cover buku agar tampilan 

modul lebih menarik pada saat penggandaan. 

 

 

B. Pembahasan 
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Penelitian pengembangan ini melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari 

identifikasi potensi dan masalah yang ada di SMA Negeri 1 Pamotan yaitu 

Kriteria Ketuntasan Minimal siswa yang masih rendah dan banyak potensi alam di 

sekitar lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa yang belum termanfaatkan. 

Peneliti mendesain pengembangan modul agar siswa mampu belajar mandiri. 

Modul yang dikembangkan adalah modul berpendekatan SETS (Science, 

Environment, Technology, and Society). Pendekatan ini dipilih peneliti karena 

pendekatan ini langsung mengkaitkan sains dengan lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi pencemaran lingkungan karena siswa mengalami langsung apa yang 

mereka pelajari dalam modul. Pendekatan SETS dianjurkan untuk diterapkan 

karena memiliki kelebihan. Salah satunya yaitu siswa memperoleh peluang untuk 

memperoleh pengetahuan sekaligus kemampuan berpikir kritis dan bertindak 

berdasarkan hasil analisis dan sintesis yang bersifat komprehensif dengan 

memperhitungkan aspek sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat sebagai 

satu kesatuan tak terpisah sebagaimana yang dinyatakan oleh Binadja (1999). 

Materi pencemaran lingkungan merupakan materi dengan berbagai sumber 

belajar yang terdapat di sekitar lingkungan tempat tinggal siswa maupun 

lingkungan sekolah. Materi ini mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan 

siswa karena lingkungan adalah tempat hidup manusia dan di dalam lingkungan 

kehidupan manusia berlangsung. Contohnya setiap hari siswa menghasilkan 

sampah, siswa memanfaatkan bahan bakar fosil, dan siswa juga merasakan akibat 

dari adanya global warming. Siswa belum dapat mengaitkan teori atau konsep 

yang mereka kuasai untuk memecahkan masalah hidup yang mereka atau 

masyarakat hadapi sehari-hari. Contohnya siswa mengetahui adanya jenis sampah 

organik dan inorganik, tetapi siswa kurang mampu memanfaatkan adanya 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga siswa belum mampu 

memperoleh jalan keluar untuk menangani ledakan jumlah sampah yang ada di 

lingkungan. Kebanyakan siswa di sekolah tidak mampu membuat kaitan antara 

apa yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan. 

Keadaan demikian itu karena mereka tidak dilatihkan untuk peka menghadapi 
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atau mengkaji permasalahan-permasalahan riil yang ada dalam kehidupan. Materi 

pencemaran lingkungan yang dipelajari terkait langsung dengan kehidupan nyata 

sehari-hari, sehingga mereka tertarik untuk mendiskusikannya. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Sukarta et al (2010). 

Penggunaan modul dalam pembelajaran sudah tidak asing lagi, tetapi 

penggunaan modul biologi bervisi SETS belum ada di SMA Negeri 1 Pamotan. 

Berdasarkan hasil studi pustaka mengenai sumber belajar materi pencemaran 

lingkungan yang digunakan di SMA Negeri 1 Pamotan dan hasil wawancara 

dengan guru, belum ada buku ajar bervisi SETS yang ada di SMA Negeri 1 

Pamotan. Jenis-jenis buku ajar yang digunakan di SMA Negeri 1 Pamotan tersaji 

pada tabel 2. Buku ajar tersebut hanya mencantumkan sebagian komponen SETS 

dan belum membuat keterkaitan antar komponen SETS tersebut. Buku ajar hanya 

mencantumkan contoh-contoh dari pencemaran lingkungan, penyebabnya, dan 

produk pengolahan limbah tanpa membimbing siswa untuk membuat dan 

memahami keterkaitan antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Contohnya yaitu pada tabel 2 nomor 3. Bahan ajar tersebut selain mencantumkan 

materi mengenai pencemaran lingkungan juga mencantumkan dan membahas 

subbab keterkaitan kegiatan manusia dengan masalah lingkungan. Buku ini 

memberikan contoh kegiatan manusia yang berpengaruh positif dan negatif 

terhadap lingkungan. Keterkaitan antara sains, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat belum dicantumkan di dalam buku ini. 

Buku ajar dengan materi yang sangat lengkap adalah pada tabel 2 nomor 

4. Buku ini membahas materi dengan detail disertai dengan cara-cara 

memanfaatkan limbah, tetapi di dalam buku ini tidak dicantumkan keterkaitan 

antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Salah satu subbab yang 

dibahas dalam buku ini adalah perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor 

alam dan manusia serta upaya manusi dalam mengatasi masalah lingkungan. 

Beberapa contoh yang disajikan merupakan fenomena yang tidak bisa dilihat dan 

dialami siswa secara langsung, sehingga gambaran dan pemahaman yang 

diperoleh siswa kurang optimal. 
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Buku-buku ajar tersebut terdapat di perpustakaan sekolah. Siswa tidak 

diwajibkan untuk mempunyai buku pegangan sendiri. Pembelajaran yang 

berlangsung setiap hari menggunakan lembar kerja siswa dan buku paket dari 

Departemen Pendidikan Nasional yang tidak berwarna dan full text, sehingga 

siswa kurang tertarik untuk mempelajarinya. Keadaan ini didukung pula dengan 

input siswa dari kemampuan menengah ke bawah.  

Pengembangan produk berupa modul bervisi SETS. Modul yang 

dikembangkan memuat potensi lokal yang ada di lingkungan sekitar sekolah dan 

tempat tinggal siswa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Modul 

memuat uraian materi, tes, kunci jawaban tes, instrumen untuk mengukur tingkat 

pemahaman, serta wordsquare. Modul disusun sedemikian rupa, sehingga 

memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. Penelitian-penelitian lain tentang 

pengembangan perangkat pembelajaran bervisi SETS terkait pengembangan 

sebelum penelitian yaitu penelitian Minarti (2012) dan Nugraha (2013). 

Penelitian Minarti yaitu penelitian tentang pengembangan perangkat 

pembelajaran IPA terpada bervisi SETS berbasis edutainment pada tema 

pencernaan. Produk yang dikembangkan Minarti yang berupa buku ajar selain 

bervisi SETS juga berbasis edutainment yang diantaranya monopoli berisi berupa 

gambar terkait kehidupan sehari-hari yang dianalisis dengan SETS dan puzzle 

berisi skema keterkaitan SETS. Produk ini berbeda dengan yang dikembangkan 

oleh peneliti. Peneliti mengembangkan suatu produk berupa modul yang juga 

bervisi SETS pada materi pencemaran lingkungan, tetapi di dalamnya 

memanfaatkan potensi lokal yang ada di lingkungan sekitar siswa dengan tujuan 

untuk meningkatkan pemahaman siswa. Produk yang dikembangkan peneliti juga 

berbeda dengan produk yang dikembangkan oleh Nugraha (2013). Produk yang 

dikembangkan Nugraha juga bervisi SETS, tetapi berorientasi konstruktivistik 

dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Modul dikatakan valid apabila rata-rata validasi pakar mencapai > 62,5% 

sesuai dengan instrumen penilaian bahan ajar BSNP dan kriteria penskoran yang 

telah ditentukan sebelumnya. Hasil analisis penilaian validator materi maupun 

media seperti yang tercantum pada tabel 5 menunjukkan bahwa modul Biologi 
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bervisi SETS yang dikembangkan sangat layak untuk digunakan sebagai bahan 

ajar untuk menyampaikan materi pencemaran lingkungan dengan perolehan 

persentase 85,67%. Persentase yang diperoleh tersebut dikonsultasikan dengan 

kriteria penskoran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Hasil validasi modul pada ahli materi menunjukkan skor yang baik untuk 

penilaian modul pada aspek modul mampu mengkaitkan sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat seperti yang tercantum pada tabel 3. Jumlah skor yang 

diperoleh tersebut menginterpretasikan bahwa modul yang dikembangkan sudah 

memenuhi syarat sebagai modul biologi yang bervisi SETS. Penilaian dari pakar 

media untuk modul biologi bervisi SETS adalah sangat layak apabila diterapkan 

sebagai bahan ajar. Penilaian ini didasarkan karena modul sudah memenuhi syarat 

dalam penulisan dan sistematika dari penyusunan modul yang meliputi bagian 

pendahuluan, isi, dan daftar pustaka serta glosarium.  

 Hasil ujicoba skala terbatas menunjukkan tanggapan positif dari responden 

yang terdiri dari 10 siswa. Ujicoba skala terbatas bertujuan untuk mengetahui 

keterbacaan dari modul tersebut untuk siswa. Tanggapan positif dari responden 

mengindikasikan bahwa tidak ada revisi yang berarti untuk modul, tetapi ada 

masukan dari guru yaitu agar di dalam modul ditambahkan materi tentang syarat 

suatu zat dinyatakan sebagai polutan. Penambahan materi ini sangat esensial 

menurut guru karena apabila siswa belajar tentang pencemaran lingkungan, siswa 

harus mengetahui dahulu penyebab terjadinya pencemaran yaitu adanya polutan, 

sehingga siswa perlu mengetahui pengertian dari polutan, syarat suatu zat 

dikatakan sebagai polutan, dan karakteristik dari polutan tersebut. 

 Kendala yang ditemui peneliti selama penelitian adalah pembelajaran yang 

berlangsung melebihi alokasi waktu yang ditentukan. Siswa dalam melaksanakan 

tugas kelompok berupa observasi, pengumpulan data, analisis data, maupun 

diskusi hasil melebihi alokasi waktu yang ditentukan. Solusi yang ditawarkan 

peneliti yaitu dalam melaksanakan pembelajaran topik diskusi lebih dibatasi lagi 

sesuai kemampuan siswa agar proses pelaksanaan tugas kelompok dapat berjalan 

sesuai alokasi waktu yang ditentukan. 
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1. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Ujicoba skala luas dilaksanakan setelah produk direvisi. Ujicoba skala luas 

ini dilaksanakan di dua kelas yaitu kelas X1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 

X3 sebagai kelas kontrol. 

 Kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan pembelajaran materi 

pencemaran lingkungan menggunakan modul Biologi bervisi SETS, sedangkan 

kelas X3 tidak diberi perlakuan dengan kata lain kelas X3 sebagai kelas kontrol 

diberi pembelajaran dengan menggunakan metode seperti metode yang digunakan 

guru Biologi di SMA Negeri 1 Pamotan. 

 Kelas eksperimen pada awal pertemuan diberikan pretest untuk mengukur 

kemampuan awal siswa. Soal pretest terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan satu 

soal esay tentang keterkaitan SETS. Soal dikerjakan dalam waktu 30 menit. 

Pembelajaran dilaksanakan setelah pretest. Pembelajaran dilaksanakan dengan 

metode diskusi. Pertemuan pertama digunakan untuk membahas jenis-jenis 

pencemaran dan aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan dengan 

berpedoman pada lembar diskusi siswa dan modul. Siswa diminta membuat 

keterkaitan SETS dari topik yang dibahas pada kegiatan pembelajaran pertama 

ini. Pertemuan kedua membahas tentang klasifikasi limbah dan penanganan 

limbah dan siswa juga diminta membuat keterkaitan SETS dari topik yang 

dibahas pada kegiatan pembelajaran kedua. Pertemuan ketiga digunakan untuk 

praktik pembuatan bokashi dari kotoran sapi dan membahas mengenai upaya yang 

dapat dilakukan manusia untuk menjaga agar lingkungan tetap lestari. 

Pembuatan bokashi dimaksudkan agar siswa mampu mengaitkan ilmu 

pengetahuan yang mereka miliki tentang jenis dan pemanfaatan limbah kemudian 

menghubungkannya dengan kondisi di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka 

yang banyak terdapat limbah berupa kotoran sapi. Adanya perkembangan 

teknologi di bidang pertanian sebagai contoh adanya mikroorganisme yang dijual 

dalam bentuk EM4 dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan dapat 

digunakan untuk fermentasi kotoran sapi, sehingga bisa menjadi pupuk organik 

yang bermanfaat bagi pertanian dan jumlah kotoran sapi tidak menumpuk lagi, 
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sehingga tidak mengganggu pemandangan. Posttest dilaksanakan setelah semua 

materi tersampaikan untuk mengukur pemahaman siswa. 

 Kelas kontrol pada awal pertemuan diberikan pretest untuk mengukur 

kemampuan awal siswa. Soal pretest untuk kelas eksperimen dan kontrol adalah 

sama. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode diskusi dan ceramah. Posttest 

diberikan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. 

 SMA Negeri 1 Pamotan terdiri dari 6 kelas. Penelitian ini menggunakan 3 

kelas sebagai populasi dan dua kelas sebagai sampel dengan memperhatikan 

pertimbangan kepala sekolah dan guru pengampu mata pelajaran Biologi. 

Populasi diuji normalitas selanjutnya diuji homogenitas/varian untuk mengetahui 

bahwa ketiga kelas tersebut homogen. Hasil uji menunjukkan bahwa data ketiga 

kelas berdistribusi normal dan ketiga kelas homogen, sehingga dapat ditentukan 

bahwa kelas X1 digunakan sebagai kelas eksperimen dan kelas X3 sebagai kelas 

kontrol, sedangkan kelas X2 digunakan sebagai kelas ujicoba skala terbatas. Uji 

homogenitas menggunakan nilai Biologi pada mid semester genap. 

 Hasil pretest kedua kelas diuji normalitas untuk mengetahui bahwa data 

berdistribusi normal, diuji varian untuk mengetahui bahwa kedua kelompok 

mempunyai varian yang sama, serta diuji kesamaan rerata untuk membuktikan 

bahwa kedua kelompok mempunyai rata-rata pretest yang sama, sehingga dapat 

digunakan untuk membandingkan antara kelas yang diberi perlakuan dan kelas 

yang tanpa perlakuan. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal, uji varians menunjukkan bahwa varians kedua kelompok adalah sama, 

dan uji kesamaan rerata menunjukkan bahwa rata-rata pretest kelas kontrol dan 

eksperimen sama. Artinya kedua kelompok berada pada posisi awal yang sama, 

sehingga dapat diberi perlakuan untuk membandingkan peningkatan hasil belajar 

kedua kelompok pada hasil posttest. Kesamaan kondisi awal ini dipengaruhi pula 

dengan kebijakan sekolah yang membagi siswa secara merata tanpa adanya 

pembagian kelas paralel atau kelas favorit, sehingga kemampuan siswa rata-rata di 

setiap kelas hampir sama. 

 Hasil posttest kedua kelas diuji normalitas, gain, dan uji t. Uji gain 

dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan hasil pretest dan posttest kelas 
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eksperimen dan kontrol.. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data kedua 

kelas berdistribusi normal. Uji gain menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar kognitif siswa pada masing-masing kelas yang datanya tersaji pada gambar 

9. Peningkatan hasil belajar kognitif ini disebabkan karena pada saat pretest kedua 

kelas belum memperoleh materi pencemaran lingkungan, sehingga rata-rata kelas 

rendah. Posttest dilaksanakan setelah siswa memperoleh pembelajaran materi 

pencemaran lingkungan, sehingga pengetahuan siswa terkait materi yang 

diajarkan meningkat dan hasil belajar kognitif siswa pun turut meningkat. 

Uji t dilakukan untuk mengetahui bahwa kedua kelompok mempunyai nilai gain 

yang tidak sama. Hasil uji t menyatakan bahwa thitung berada pada daerah 

penolakan Ho dengan harga thitung adalah 3,175. Hasil uji t ini menginterpretasikan 

bahwa N-gain kedua kelas tidak sama. Perbedaan N-gain ini disebabkan karena 

kelas kontrol diajarkan materi pencemaran lingkungan dengan metode 

konvensional, sedangkan kelas eksperimen diajarkan materi tersebut berbantuan 

modul Biologi bervisi SETS. Perbedaan peningkatan hasil belajar kognitif juga 

disebabkan oleh antusiasme dan motivasi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran sangat tinggi. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil angket 

tanggapan siswa yang diberikan pada akhir proses pembelajaran. Pembelajaran 

dengan pendekatan SETS dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber 

belajar membuat siswa tertarik mempelajari materi ini karena siswa dapat melihat 

dan mengalami secara langsung fenomena Biologi yang sedang mereka pelajari. 

 Perlakuan diberikan kepada kelas eksperimen. Berdasarkan hasil posttest 

diketahui bahwa ada terdapat perbedaan hasil belajar kognitif antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan ini dapat dilihat dari rata-rata posttest 

kelas eksperimen dan kontrol. Rata-rata posttest kelas eksperimen adalah 77,54, 

sedangkan rata-rata posttest kelas kontrol adalah 72,51, sehingga dapat diketahui 

bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata kelas kontrol. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Abdillah (2013) yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan modul dengan siswa yang 

tidak menggunakan modul dalam pembelajaran.  



44 

 

 

 

 Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar pada kedua kelompok. Harga gain kelas eksperimen sebesar 0,55 (sedang) 

dan kelas kontrol sebesar 0,37 (sedang). Peningkatan hasil belajar kelas 

eksperimen lebih baik dengan nilai gain 0,55 dari kelas kontrol  dengan nilai gain 

0,37. Perbedaan hasil belajar kedua kelas juga dibuktikan dengan uji t yang 

menunjukkan bahwa Ho ditolak, sehingga N-gain hasil posttest kelas eksperimen 

tidak sama dengan kelas kontrol. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian Binadja et al (2008) yaitu pembelajaran berpendekatan 

SETS meningkatkan hasil belajar siswa kelompok eksperimen lebih tinggi 

dibanding dengan kelas kontrol. Pernyataan ini didukung pula oleh hasil 

penelitian Maghfiroh dan Sugianto (2011) serta Ragil dan Sukiswo (2011) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan SETS dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa disebabkan 

siswa sangat tertarik mengikuti pembelajaran yang mengaitkan antara unsur sains, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ketuntasan pada kelas eksperimen 

sebesar 81,81% lebih baik dibandingkan ketuntasan pada kelas kontrol sebesar 

71,43%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Purwaningsih (2005) yaitu dengan 

pembelajaran menggunakan pendekatan SETS ketuntasan klasikal tercapai 

didukung oleh hasil penelitian Sudarman (2007) bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan SETS dapat meningkatkan ketuntasan klasikal. 

 

2. Tanggapan Siswa 

Analisis angket menyatakan bahwa siswa di kelas eksperimen memberikan 

rata-rata tanggapan 82,20% yang artinya modul sangat layak untuk diterapkan 

dalam pembelajaran materi Pencemaran Lingkungan. Hasil analisis angket 

menunjukkan bahwa 100% siswa tertarik dengan pembelajaran menggunakan 

modul dengan rata-rata nilai tanggapan yaitu 79%.  Ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran sejalan dengan hasil penelitian Sudarman (2007) tentang 

pembelajaran lingkungan hidup melalui pendekatan kontekstual berwawasan 

SETS menunjukkan peningkatan minat siswa. Peningkatan minat siswa ini 
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dikarenakan siswa memperoleh ilmu dan pengalaman baru yang langsung 

berkaitan dengan yang ada di sekitar siswa. Siswa mengalami dan memperoleh 

langsung dari lingkungan hidup di sekitar siswa yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar. Peningkatan minat belajar siswa juga dipengaruhi oleh adanya 

pembelajaran dengan menggunakan modul yang dikemas secara menarik dan full 

colour karena selama pembelajaran Biologi berlangsung siswa hanya diberikan 

buku paket dari Departemen Pendidikan Nasional dan lembar diskusi siswa yang 

tidak berwarna. Pembelajaran modul Biologi bervisi SETS merupakan hal baru 

bagi siswa, sehingga siswa tertarik untuk mempelajarinya. 

 Pembelajaran dengan modul bervisi SETS juga mampu menumbuhkan 

rasa ingin tahu siswa, memberikan informasi baru, dan mendorong siswa untuk 

mencari tambahan informasi yang lebih jauh yang dibuktikan dengan 94% siswa 

memberikan tanggapan positif. Siswa aktif bertanya terkait yang sering siswa 

alami seperti tentang bagaimana pengolahan sampah dan bagaimana apabila 

sampah dibakar. Siswa memperoleh informasi baru terkait pengolahan kotoran 

sapi menjadi produk yang bermanfaat untuk masyarakat, efek rumah kaca dan 

global warming, serta bahaya pencemaran lingkungan yang mengintai di sekitar 

tempat tinggal siswa. Informasi baru lain juga dapat siswa peroleh juga dari 

lembar diskusi siswa namun sulit untuk memperoleh informasi baru dari buku 

paket karena buku paket yang digunakan merupakan buku paket dengan tahun 

terbitan 1999. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Juniati (2009) yaitu 

pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran SETS meningkatkan 

motivasi peserta didik.  

 Penggunaan modul dalam pembelajaran mampu menarik perhatian siswa 

dalam pembelajaran karena modul dilengkapi dengan gambar yang berwarna dan 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa. Modul menampilkan 

fenomena yang beberapa merupakan pengetahuan baru bagi siswa seperti 

penggunaan EM4 untuk menyuburkan tanah dan untuk mengolah kotoran ternak, 

DDT dan dampaknya, serta limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). 

Penggunaan lembar kerja siswa dengan materi yang kurang dilengkapi dengan 
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ilustrasi dan gambar  menyebabkan siswa lebih memilih penggunaan modul 

biologi bervisi SETS dalam menyampaikan materi Pencemaran Lingkungan. 

Rata-rata nilai angket tanggapan guru yaitu 88,54%. Nilai ini berada pada 

rentang 81,25% < P ≤ 100% dalam kriteria penskoran yang artinya modul sangat 

layak untuk diterapkan dalam pembelajaran materi Pencemaran Lingkungan. Guru 

juga memberikan tanggapan positif terkait penggunaan modul yang dapat 

dipelajari secara mandiri oleh siswa dan mempermudah guru serta siswa dalam 

mempelajari materi pencemaran lingkungan. 

Pendekatan SETS yang digunakan di dalam modul sangat membantu 

siswa dalam meningkatkan pemahaman materi pencemaran lingkungan. 

Peningkatan pemahaman siswa dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar dan 

ketuntasan siswa. SETS mengkaitkan empat komponen penyusunnya yaitu sains, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Pembelajaran dengan merangsang dan 

memotivasi siswa mengkaitkan ilmu pengetahuan yang dimiliki siswa dengan 

kehidupan nyata dan fenomena yang terjadi di sekitar siswa sejalan dengan hasil 

penelitian Achyani et al (2010). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil wawancara dengan guru dan studi pustaka di perpustakaan 

menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Pamotan menggunakan buku paket dari 

Departemen Pendidikan Nasional, lembar kerja siswa, dan beberapa buku 

terbitan Grahadi, Erlangga, Tiga Serangkai, dan Yudhistira yang hanya 

terdapat di perpustakaan yang secara keseluruhan belum menggunakan 

pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, and Society). 

2. Modul bervisi SETS perlu dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dalam mempelajari materi Pencemaran Lingkungan dengan 

memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan 

tempat tinggal siswa. 

3. Modul bervisi SETS yang dikembangkan sangat layak apabila digunakan 

sebagai bahan ajar dalam menyampaikan materi Pencemaran Lingkungan 

dengan hasil belajar kognitif pada kelas eksperimen lebih baik daripada 

kelas kontrol. 

 

B. Saran 

Penelitian yang dikembangkan peneliti hanya untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa, sehingga dapat dikembangkan penelitian lain yang 

sejenis tetapi untuk mengukur aspek psikomotorik dan afektif siswa dengan 

menggunakan pendekatan SETS. 
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1. Jenis bahan pencemar (C) 

2. Penangkapan ikan dengan pukat harimau (B) 

3. DDT (D) 

4. Aktivitas pabrik penggiling batu (A) 

5. CO (A) 

6. CO (A) 

7. Tanaman menjadi mati (E) 

8. 2,4,6 (C) 

9. CFC menyebabkan lapisan ozon berlubang, sehingga intensitas sinar 

ultraviolet masuk ke bumi meningkat dan merangsang kanker kulit (D) 

10. Air (A) 

11. Cacing (B) 

12. Enceng gondok (C) 

13. Menanami lahan dengan tanaman padi sepanjang musim (C) 

14. In situ (D) 

15. Suara mesin gergaji pemotong kayu (A) 

16. Berbagai senyawa kimia yang dihasilkan dari pembuangan limbah cair batik 

(E) 

17. Pencemaran air dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan (B) 

18. 1,3,5 (D) 

19. Mudah membusuk, tidak mudah membusuk (B) 

20. Tidak korosif (D) 

21. Tumpahan minyak di laut (A) 

22. Menggunakan botol kaca bekas sebagai tempat sirup (C) 

23. Sebagai tempat peresapan air saat hujan (A) 

24. Meningkatnya populasi gulma (D) 

25. Meningkatnya kadar CO2 (D) 

26. Menurunkan kadar CO2 dalam air (D) 

27. Terjadi kenaikkan kebasaan 10 kali (B) 

28. Cacing (B) 

29. Penggunaan EM4 di dalam pertanian 

30. Meningkatnya kadar CO2 (D) 

31. Pestisida (E) 

32. Pergi ke pasar naik becak (D) 

33. Tanah menjadi lahan yang produktif (C) 

34. Menyebabkan polusi yang tinggi akibat proses daur ulang limbah (D) 

35. Bumi terasa sejuk (A) 

36. Ikan besar (E) 

37. Pengendalian secara biologis (C) 

38. Ditumbuhi enceng gondok dengan subur (C) 

39. Membuat instalasi pembuangan gas yang baik (C) 

40. Effective Microorganism 4 (A) 

Lampiran 1. Jawaban Ujicoba Pretest dan Posttest 
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Keterangan: 

TK= tingkat kesukaran  S= sedang  M= mudah  SK= sukar  DB= dibuang  DP= dipakai  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 y y2

1 UC1-5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1089

2 UC1-14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 33 1089

3 UC1-10 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 32 1024

4 UC1-11 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 32 1024

5 UC1-17 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 31 961

6 UC1-32 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 30 900

7 UC1-13 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 29 841

8 UC1-23 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 29 841

9 UC1-2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 28 784

10 UC1-6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 28 784

11 UC1-16 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 27 729

12 UC1-4 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 27 729

13 UC1-8 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 27 729

14 UC1-15 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 27 729

15 UC1-7 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 26 676

16 UC1-9 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 26 676

17 UC1-27 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 22 484

18 UC1-20 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 20 400

19 UC1-31 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 21 441

20 UC1-1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 20 400

21 UC1-12 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 18 324

22 UC1-24 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 18 324

23 UC1-19 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 18 324

24 UC1-22 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 18 324

25 UC1-26 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 16 256

26 UC1-29 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 19 361

27 UC1-30 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 17 289

28 UC1-3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 17 289

29 UC1-18 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 18 324

30 UC1-21 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 289

31 UC1-28 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 256

32 UC1-25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 14 196

10 24 11 24 25 19 22 12 20 15 5 18 21 12 14 22 15 15 24 22 22 19 17 8 5 26 19 22 19 21 25 26 20 20 21 4 22 24 11 20 721 17797

JBA 3 16 5 16 15 9 13 8 14 7 2 12 15 9 7 13 10 10 15 15 15 14 11 6 6 16 12 12 13 15 15 16 15 14 13 5 15 16 8 14

JBB 7 9 6 9 11 10 9 4 7 9 4 7 7 4 8 9 6 6 10 8 8 6 7 2 0 11 8 11 7 7 11 11 6 7 9 0 8 9 4 7

JSA 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

JSB 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

DP -0.25 0.44 -0.06 0.44 0.25 -0.06 0.25 0.25 0.44 -0.13 -0.13 0.31 0.50 0.31 -0.06 0.25 0.25 0.25 0.31 0.44 0.44 0.50 0.25 0.25 0.38 0.31 0.25 0.06 0.38 0.50 0.25 0.31 0.56 0.44 0.25 0.31 0.44 0.44 0.25 0.44

JBA + JBB 10 25 11 25 26 19 22 12 21 16 6 19 22 13 15 22 16 16 25 23 23 20 18 8 6 27 20 23 20 22 26 27 21 21 22 5 23 25 12 21

2JSA 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

IK 0.31 0.78 0.34 0.78 0.81 0.59 0.69 0.38 0.66 0.50 0.19 0.59 0.69 0.41 0.47 0.69 0.50 0.50 0.78 0.72 0.72 0.63 0.56 0.25 0.19 0.84 0.63 0.72 0.63 0.69 0.81 0.84 0.66 0.66 0.69 0.16 0.72 0.78 0.38 0.66

Kriteria S M S M M S S S S S SK S S S SJ S S S M M M S S SK SK M S M S S M M S S S SK M M S S

DB DP DB DP DP DB DP DP DP DB DB DP DP DP DB DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DB DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP

T
K

Kriteria soal

No. Kode
Nomor Soal

Jumlah

D
ay

a 
Pe

m
be

da

L
a
m

p
ira

n
 2

. A
n

a
lisis U

jico
b

a
 S

o
a
l P

retest d
a
n

 P
o
sttest 



53 

 

 

Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Pretest dan Posttest 

Rumus : 

 

 

Keterangan: 

P    : Tingkat kesukaran 

B : Jumlah siswa yang menjawab benar 

JS : Jumlah siswa yang mengikuti tes 

 

Kriteria 

Rentang Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00 < P ≤ 0,30 Susah 

0,30 < P ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 Mudah 

 

Contoh perhitungan tingkat kesukaran soal nomor satu adalah sebagai berikut. 

No. Kode Skor No. Kode Skor 

1. UC1-5 0  UC1-27 1 

2. UC1-14 1  UC1-20 1 

3. UC1-10 0  UC1-31 1 

4. UC1-11 0  UC1-1 0 

5. UC1-17 1  UC1-12 0 

6. UC1-32 1  UC1-24 1 

7. UC1-13 0  UC1-19 1 

8. UC1-23 0  UC1-22 1 

9. UC1-2 0  UC1-26 0 

10. UC1-6 0  UC1-29 0 

11. UC1-16 0  UC1-30 0 

12. UC1-4 0  UC1-3 0 

13. UC1-8 0  UC1-18 0 

14. UC1-15 0  UC1-21 0 

15. UC1-7 0  UC1-28 0 

16. UC1-9 0  UC1-25 1 

Jumlah 3 Jumlah 7 

 

𝑃 =
3 + 7

32
= 0,31 

Berdasarkan kriteria, soal nomor 1 sedang. 

Daya Pembeda Soal Pretest dan Posttest 

Rumus : 

       

 

        B 

P =  

       JS 

           JBA   JBB 

DP =  

           JSA   JSB 



54 

 

 

Kriteria : 

Rentang Daya Pembeda Kriteria 

DP ≥ 0,40 Sangat baik 

0,30 ≤ DP < 0,40 Baik 

0,20 ≤ DP < 0,30 Cukup baik 

DP < 0,20 Jelek 

 

Contoh penghitungan daya pembeda soal nomor 1 adalah sebagai berikut. 

JBA = 3 

JSA = 7 

JBB = 16 

JSB = 16 

DP =  
3

16
−

7

16
=  −0,25 

Daya pembeda soal nomor satu adalah -0,25. Soal nomor satu sangat jelek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

5
5
 

SILABUS 

 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Pamotan 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas    : X 

Semester   : 2 

Standar Kompetensi  : 4. Siswa dapat menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia 

 dalam keseimbangan ekosistem. 

. 

Kompetensi Dasar Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Assesment Sumber Belajar Waktu Karakter 

4.2. Siswa dapat 

menjelaskan 

keterkaitan antara 

kegiatan manusia 

dengan masalah 

kerusakan/pence

maran lingkungan 

dan pelestarian 

lingkungan. 

 

 

Pencemaran 

Lingkungan 

1. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

2. Siswa secara 

individu 

mempelajari modul 

biologi bervisi 

SETS. 

 

3. Siswa secara 

berkelompok 

mengidentifikasi 

jenis-jenis 

pencemaran di 

sekitar lingkungan 

sekolah dan tempat 

tinggal siswa. 

 

4. Siswa secara 

berkelompok 

mengidentifikasi 

dan menganalisis 

1. Siswa dapat 

memahami 

pengertian 

pencemaran 

lingkungan. 

 

2. Siswa dapat 

mengetahui 

jenis-jenis 

pencemaran 

lingkungan yang 

terdapat di 

sekitar 

lingkungan 

sekolah dan 

tempat tinggal 

siswa. 

 

3. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

aktivitas manusia 

yang berdampak 

negatif terhadap 

1. Tes Tertulis 

(esai) materi 

pencemaran 

lingkungan 

untuk 

mengetahui 

tingkat 

pemahaman 

siswa dalam 

materi 

tersebut. 

 

2. Portfolio (hasil 

diskusi) 

dikumpulkan 

untuk 

mengetahui 

tingkat 

pemahaman 

siswa. 

1. Lingkungan 

sekolah dan 

tempat tinggal 

siswa. 

 

2. Modul Biologi 

Bervisi SETS 

pada Materi 

Pencemaran 

Lingkungan 

 

3. Gambar 

pabrik, sungai 

yang tercemar, 

dan 

pembakaran 

batu kapur. 

 

2x45’ Bekerja 

sama dan 

menerima 

pendapat 

anggota 

kelompok 

lainnya. 

 

L
a
m

p
ira

n
 3

. S
ila

b
u

s 
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aktivitas manusia 

yang berpengaruh 

negatif terhadap 

lingkungan. 

 

5. Siswa secara 

berkelompok 

mengidentifikasi 

dan 

mengklasifikasikan 

macam-macam 

bahan pencemar 

lingkungan. 

 

6. Siswa secara 

berkelompok 

mengerjakan 

Lembar Diskusi 

Siswa. 

 

7. Siswa secara 

individu 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

sebagai perwakilan 

dari kelompok. 

 

8. Siswa secara 

berkelompok yang 

terdiri dari 3 orang 

mengumpulkan 

tabel macam-

macam aktivitas 

manusia yang 

lingkungan. 

 

4. Siswa dapat 

menganalisis 

jenis-jenis bahan 

pencemar yang 

terdapat di 

lingkungan 

sekitar sekolah 

dan tempat 

tinggal siswa. 

 

5. Siswa dapat 

membuat tabel 

macam-macam 

aktivitas manusia 

yang 

berpengaruh 

negatif terhadap 

lingkungan dan 

kaitannya dengan 

jenis-jenis 

pencemaran 

lingkungan. 

 

6. Siswa dapat 

mempresentasika

n hasil diskusi. 
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berpengaruh 

negatif terhadap 

lingkungan dan 

kaitannya dengan 

jenis-jenis 

pencemaran 

lingkungan. 

 

 

Kompetensi Dasar Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Assesment Sumber Belajar Waktu Karakter 

4.3. Siswa dapat 

menganalisis 

jenis-jenis limbah 

dan daur ulang 

limbah. 

 

 

Pencemaran 

Lingkungan 

1. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

2. Siswa secara 

individu 

mempelajari modul 

biologi bervisi 

SETS. 

 

3. Siswa secara 

berkelompok 

mengidentifikasi 

jenis-jenis limbah 

yang terdapat di 

lingkungan sekolah 

dan tempat tinggal 

siswa. 

 

4. Siswa secara 

berkelompok 

mengklasifikasikan 

jenis-jenis limbah. 

1. Siswa dapat 

mengklasifikasik

an jenis-jenis 

limbah dan cara 

mendaur ulang 

limbah. 

 

2. Siswa dapat 

memahami cara-

cara mendaur 

ulang limbah 

berdasarkan jenis 

limbahnya. 

 

3. Siswa dapat 

membuat tabel 

jenis-jenis 

limbah, 

klasifikasinya, 

dan cara 

mendaur 

ulangnya. 

 

1. Tes Tertulis 

(esai) materi 

pencemaran 

lingkungan 

untuk 

mengetahui 

tingkat 

pemahaman 

siswa dalam 

materi 

tersebut. 

 

2. Portfolio (hasil 

diskusi) 

dikumpulkan 

untuk 

mengetahui 

tingkat 

pemahaman 

siswa. 

1. Lingkungan 

sekolah dan 

tempat tinggal 

siswa. 

 

2. Modul Biologi 

Bervisi SETS 

pada Materi 

Pencemaran 

Lingkungan 

 

3. Limbah-limbah 

yang terdapat 

di lingkungan 

sekolah dan 

tempat tinggal 

siswa. 

 

2x45’ Bekerja 

sama dan 

menerima 

pendapat 

anggota 

kelompok 

lainnya. 
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5. Siswa secara 

berkelompok 

menganalisis cara-

cara mendaur 

ulang limbah 

berdasarkan jenis 

limbahnya. 

 

6. Siswa secara 

berkelompok 

mengerjakan tugas 

yang terdapat 

dalam Lembar 

Diskusi Siswa. 

4. Siswa dapat 

mempresentasika

n hasil diskusi. 

 

 

Kompetensi Dasar Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Assesment Sumber Belajar Waktu Karakter 

4.4. Siswa dapat 

membuat 

produk daur 

ulang limbah. 

 

 

Pencemaran 

Lingkungan 

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

2. Siswa secara individu 

mempelajari modul 

biologi bervisi SETS. 

 

3. Siswa secara 

berkelompok 

melakukan daur ulang 

kotoran ternak 

menjadi kompos. 

 

4. Siswa secara 

berkelompok  

1. Siswa dapat 

mengetahui upaya 

pencegahan 

pencemaran 

lingkungan. 

 

2. Siswa dapat 

membuat kompos 

dari bahan baku 

kotoran ternak 

dengan 

mengaplikasikan 

pengetahuan yang 

mereka miliki 

dengan teknologi. 

1. Tes Tertulis 

(esai) materi 

pencemaran 

lingkungan 

dan daur 

ulang limbah 

untuk 

mengetahui 

tingkat 

pemahaman 

siswa dalam 

materi 

tersebut. 

 

1. Lingkungan 

sekolah dan 

tempat tinggal 

siswa. 

 

2. Modul Biologi 

Bervisi SETS 

pada Materi 

Pencemaran 

Lingkungan 

 

3. Kotoran 

ternak, molase, 

EM4. 

 

2x45’ Bekerja 

sama dan 

menerima 

pendapat 

anggota 

kelompok 

lainnya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Pamotan 

Kelas   : X 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 6x45 menit 

 

Standar Kompetensi : 

4. Siswa dapat menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan 

materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. 

 

Kompetensi Dasar : 

4.2. Siswa dapat menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah 

kerusakan/pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan. 

4.3. Siswa dapat menganalisis jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah. 

4.4. Siswa dapat membuat produk daur ulang limbah. 

 

Indikator Pembelajaran : 

 

Proses 

1. Siswa dapat mengidentifikasi aktivitas manusia yang berdampak negatif 

terhadap lingkungan. 

2. Siswa dapat menganalisis jenis-jenis bahan pencemar yang terdapat di 

lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal siswa. 

3. Siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis limbah dan cara mendaur ulang 

limbah. 

 

Kognitif 

1. Siswa dapat memahami pengertian pencemaran lingkungan. 

2. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis pencemaran lingkungan yang terdapat di 

sekitar lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa. 

3. Siswa dapat memahami cara-cara mendaur ulang limbah berdasarkan jenis 

limbahnya. 

4. Siswa dapat mengetahui upaya pencegahan pencemaran lingkungan. 

 

Produk 

1. Siswa dapat membuat tabel macam-macam aktivitas manusia yang 

berpengaruh negatif terhadap lingkungan dan kaitannya dengan jenis-jenis 

pencemaran lingkungan serta tabel jenis-jenis limbah, klasifikasinya serta 

cara mendaur ulangnya. 

2. Siswa dapat membuat kompos dari bahan baku kotoran ternak dengan 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dengan teknologi. 

 

Psikomotorik 

1. Siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi. 

Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 
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Afektif 

a. Karakter 

Bekerja sama dan menerima pendapat anggota kelompok lainnya. 

 

b. Keterampilan Sosial 

Berkomunikasi dan memberi opini. 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 

Kognitif 

1. Siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang berdampak negatif 

pada lingkungan. 

2. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis bahan pencemar yang ada di lingkungan 

sekitar sekolah dan tempat tinggal siswa. 

3. Siswa dapat memahami jenis-jenis limbah. 

4. Siswa dapat mengetahui cara pengolahan limbah. 

5. Siswa dapat memahami upaya-upaya yang dapat mencegah atau mengurangi 

pencemaran lingkungan. 

 

Psikomotorik 

1. Siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang aktivitas manusia yang 

berdampak negatif terhadap lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan 

yang mereka jumpai, serta jenis-jenis limbah yang terdapatdi lingkungan 

sekitar sekolah dan tempat tinggal siswa. 

 

Afektif 

a. Karakter 

Bekerja sama dan menerima pendapat dari anggota kelompok lainnya. 

b. Keterampilan Sosial 

Siswa menunjukkan aktivitas sosial yaitu bertanya, memberi opini, serta 

berkomunikasi dengan baik dalam mempelajari materi pencemaran 

lingkungan. 

 

B. Materi 

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan 

2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan 

3. Aktivitas Manusia yang Berdampak Negatif terhadap Lingkungan 

4. Macam-Macam Bahan Pencemar Lingkungan 

5. Klasifikasi Limbah 

6. Daur Ulang Limbah 

7. Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan 

 

C. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Cooperative learning, STAD (Students Teams 

Achievement Division). 
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2. Metode Pembelajaran: Penjelasan langsung, diskusi. 

3. Pendekatan  : SETS (Sains, Environment, Technology, and 

Society) 

4. Media   : Modul Biologi bervisi SETS 

 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan I 

No Tahap 
Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu 
Aspek 

Guru Siswa 

1. Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdo’a sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. 

3. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

Apersepsi 

Sementara guru 

menunjukkan gambar 

contoh-contoh pencemaran 

lingkungan, guru bertanya 

pada siswa ―Apakah kalian 

pernah melihat fenomena 

ini di sekitar tempat tinggal 

kalian atau lingkungan 

sekitar sekolah?‖ Kemudian 

guru memberi pertanyaan 

selanjutnya ―Menurut 

kalian, apakah 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

berpengaruh terhadap 

keberdaan fenomena 

tersebut?‖ 

1. Siswa menjawab 

salam. 

2. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

15 

menit 

 

Sains 

Teknolo

gi 

Lingkun

gan 

2. Inti Eksplorasi 

1. Guru membagikan modul 

kepada siswa. 

2. Guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok. 

3. Guru membagikan lembar 

diskusi siswa pada 

masing-masing kelompok. 

4. Guru meminta siswa 

membaca dan memahami 

Eksplorasi 

1. Siswa secara 

individu 

mempelajari modul 

biologi bervisi 

SETS. 

2. Siswa secara 

berkelompok 

memahami 

perintah dalam 

65 

menit 

 

Sains 

Lingkun

gan 
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perintah dalam lembar 

diskusi siswa. 

 

lembar diskusi 

siswa. 

3. Siswa menggali 

informasi yang 

terdapat dalam 

modul dan lembar 

diskusi siswa, 

sehingga dapat 

mengetahui jenis-

jenis pencemaran 

dan bahan 

pencemar yang 

terdapat di 

lingkungan. 

 

 Elaborasi 

1. Guru memotivasi siswa 

pada masing-masing 

kelompok untuk bekerja 

sama menyelesaikan tugas 

dalam lembar diskusi 

siswa. 

2. Guru membimbing siswa 

dalam melakukan 

observasi, sehingga 

mereka mampu 

mengetahui aktivitas 

manusia yang 

berpengaruh terhadap 

lingkungan, jenis-jenis 

dan contoh-contoh 

pencemaran, serta jenis-

jenis bahan pencemar 

lingkungan. 

3. Guru membimbing siswa 

mengkaitkan hasil 

observasi mereka dengan 

ilmu pengetahuan, 

dampaknya terhadap 

lingkungan serta 

masyarakat, serta 

teknologi apa yang 

mampu mengurangi 

pencemaran dan 

keberadaan bahan 

pencemaran tersebut. 

4. Guru meminta salah satu 

perwakilan dari masing-

Elaborasi 

1. Siswa bekerja 

sama 

melaksanakan 

perintah dalam 

lembar diskusi 

siswa. 

2. Siswa melakukan 

observasi di 

lingkungan sekitar 

sekolah untuk 

mengetahui 

aktivitas manusia 

yang berpengaruh 

terhadap 

lingkungan, jenis-

jenis pencemaran 

lingkungan dan 

bahan pencemar 

lingkungan. 

3. Siswa bertanya 

pada guru apabila 

menemui kesulitan 

dalam melakukan 

observasi. 

4. Siswa dalam tiap 

kelompok 

melakukan diskusi 

untuk mengetahui 

aktivitas manusi 

yang berpengaruh 

terhadap 

lingkungan, jenis-

Sains 

Lingkun

gan 

Teknolo

gi 

Masyara

kat 
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masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

observasi mereka. 

jenis pencemaran 

dan bahan 

pencemar 

lingkungan yang 

terdapat di sekitar 

lingkungan tempat 

tinggal mereka. 

5. Siswa melakukan 

analisis keterkaitan 

aktivitas manusia 

yang berpengaruh 

terhadap 

lingkungan,  jenis-

jenis pencemaran 

dan bahan 

pencemar dengan 

ilmu pengetahuan, 

lingkungan, 

teknologi, dan 

dampaknya 

terhadap 

masyarakat. 

6. Salah satu 

perwakilan dari 

masing-masing 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil observasi. 

 Konfirmasi 

1. Guru memberikan 

informasi pendukung 

berdasarkan hasil diskusi 

dan memperbaiki 

miskonsepsi dari 

penjelasan siswa untuk 

meningkatkan pemahaman 

siswa. 

2. Guru menegaskan kembali 

keterkaitan hasil observasi 

siswa dengan sains, 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

3. Guru memberi 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya mengenai 

materi yang dipelajari. 

Konfirmasi 

1. Siswa menanyakan 

pada guru hal-hal 

yang belum 

mereka pahami. 

 

Sains 

Lingkun

gan 

 3. 1. Guru membimbing siswa 

untuk membuat 

1. Siswa membuat 

kesimpulan 

10 

menit 
Sains 
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kesimpulan dari 

pembelajaran dan 

keterkaitan SETS. 

2. Guru menyampaikan 

materi pelajaran yang 

akan disampaikan 

selanjutnya. 

3. Guru menutup kelas 

 

bersama dengan 

guru. 

 

 

2. Pertemuan II 

No Tahap 
Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu 
Aspek 

Guru Siswa 

1. Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdo’a sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. 

3. Guru mengingatkan 

kembali tentang pelajaran 

sebelumnya. 

4. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

5. Guru mengkaitkan konsep 

yang akan dipelajari 

dengan fenomena yang 

dialami siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Apersepsi 

Saat istirahat kalian pergi 

ke kantin untuk beli jajan. 

Apa saja bungkus yang 

digunakan pada jajan yang 

kalian beli? Apakah kalian 

tahu cara membuat bungkus 

tersebut? Apakah bungkus 

tersebut mampu diuraikan 

oleh mikroorganisme yang 

terdapat pada lingkungan? 

1. Siswa menjawab 

salam. 

2. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

15 

menit 

 

Sains 

Teknologi 

Lingkungan 

2. Inti Eksplorasi 

1. Guru membawa contoh-

contoh pembungkus 

makanan dan 

membimbing siswa untuk 

Eksplorasi 

1. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan guru, 

mendengarkan 

65 

menit 

 

Sains 

Lingkungan 

Teknologi 
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menjawab pertanyaan 

sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan 

informasi tentang 

bagaimana akibat 

penggunaan bungkus-

bungkus tersebut bagi 

lingkungan. 

3. Guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok. 

4. Guru membagikan lembar 

diskusi siswa pada 

masing-masing kelompok. 

5. Guru meminta siswa 

membaca dan memahami 

perintah dalam lembar 

diskusi siswa. 

 

penjelasan guru, 

dan menggali 

informasi 

mengenai materi 

yang disampaikan 

guru. 

2. Siswa secara 

berkelompok 

memahami 

perintah dalam 

lembar diskusi 

siswa. 

3. Siswa menggali 

informasi yang 

terdapat dalam 

modul dan lembar 

diskusi siswa, 

sehingga dapat 

mengetahui jenis-

jenis limbah dan 

bagaimana cara 

mendaur ulang 

limbah. 

 

 Elaborasi 

1. Guru menjelaskan kepada 

siswa tentang jenis-jenis 

limbah berdasarkan 

klasifikasinya. 

2. Guru memotivasi siswa 

pada masing-masing 

kelompok untuk bekerja 

sama menyelesaikan tugas 

dalam lembar diskusi 

siswa. 

3. Guru membimbing siswa 

dalam melakukan 

observasi, sehingga 

mereka mampu 

mengklasifikasikan jenis-

jenis limbah berdasarkan 

klasifikasinya serta 

menganalisis cara-cara 

mendaur ulang limbah 

tersebut. 

4. Guru membimbing siswa 

mengkaitkan hasil 

observasi mereka dengan 

Elaborasi 

1. Siswa menyimak 

dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

serta mengajukan 

pertanyaan apabila 

ada hal-hal yang 

kurang dipahami. 

2. Siswa bekerja 

sama 

melaksanakan 

perintah dalam 

lembar diskusi 

siswa. 

3. Siswa melakukan 

observasi di 

lingkungan sekitar 

sekolah untuk 

mengetahui 

macam-macam 

limbah yang 

terdapat di 

lingkungan sekitar 

Sains 

Lingkungan 

Teknologi 

Masyarakat 
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ilmu pengetahuan, 

dampaknya terhadap 

lingkungan serta 

masyarakat, serta 

teknologi apa yang 

mampu mengurangi 

limbah tersebut agar tidak 

berpengaruh negatif pada 

lingkungan dan 

masyarakat. 

5. Guru meminta salah satu 

perwakilan dari masing-

masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

observasi mereka. 

sekolah kemudian 

mengklasifikasikan 

limbah-limbah 

tersebut, sehingga 

siswa mampu 

menemukan 

konsep-konsep 

untuk 

mengklasifikasikan 

jenis-jenis limbah. 

4. Siswa bertanya 

pada guru apabila 

menemui kesulitan 

dalam melakukan 

observasi. 

5. Siswa dalam tiap 

kelompok 

melakukan diskusi 

untuk mengetahui 

cara mendaur 

ulang limbah 

tersebut 

berdasarkan 

prinsip ekologi 

(Recycle, Reduce, 

Reuse, Repair). 

6. Siswa 

mendiskusikan 

jenis-jenis limbah 

yang ada di sekitar 

tempat tinggal 

mereka (sisa 

pembuatan tahu, 

emping melinjo, 

kotoran ternak, dan 

sebagainya) 

kemudian 

mendiskusikan 

cara 

penangangannya. 

7. Siswa melakukan 

analisis keterkaitan 

jenis-jenis limbah 

dengan ilmu 

pengetahuan, 

lingkungan, 

teknologi, dan 

dampaknya 
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terhadap 

masyarakat. 

8. Siswa 

mendiskusikan apa 

saja upaya yang 

dapat dilakukan 

untuk mengurangi 

masalah 

pencemaran 

lingkungan 

berdasarkan 

pengalaman 

mereka sehari-hari. 

9. Salah satu 

perwakilan dari 

masing-masing 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil observasi dan 

diskusi. 

 Konfirmasi 

1. Guru memberikan 

informasi pendukung 

berdasarkan hasil diskusi 

dan memperbaiki 

miskonsepsi dari 

penjelasan siswa untuk 

meningkatkan pemahaman 

siswa. 

2. Guru menegaskan kembali 

keterkaitan hasil observasi 

siswa dengan sains, 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

3. Guru memberi 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya mengenai 

materi yang dipelajari. 

 

Konfirmasi 

1. Siswa menanyakan 

pada guru hal-hal 

yang belum 

mereka pahami. 

 

Sains 

Lingkungan 

 

3. Penutup 1. Guru membimbing siswa 

untuk membuat 

kesimpulan dari 

pembelajaran dan 

keterkaitan SETS. 

2. Guru menyampaikan 

materi pelajaran yang 

akan disampaikan 

selanjutnya. 

1. Siswa membuat 

kesimpulan 

bersama dengan 

guru. 
10 

menit 
Sains 
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3. Guru menutup kelas 

 

 

3. Pertemuan III 

 

No Tahap 
Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu 
Aspek 

Guru Siswa 

1. Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdo’a sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. 

3. Guru mengingatkan 

kembali tentang pelajaran 

sebelumnya. 

4. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

Apersepsi 

Adakah di antara kalian 

yang mempunyai ternak di 

rumah? Apakah kotoran 

ternak tersebut 

dimanfaatkan? Atau hanya 

sekedar dibiarkan 

menumpuk? Ada yang tahu 

manfaat kotoran ternak? 

Ada yang tahu pula bahwa 

kotoran ternak itu juga 

menyumbang pencemaran 

udara? 

1. Siswa menjawab 

salam. 

2. Siswa 

mendengarkan dan 

berusaha 

menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

15 

menit 

 

Sains 

Teknologi 

Lingkungan 

Teknologi 

2. Inti Eksplorasi 

1. Guru membimbing siswa 

untuk menjawab 

pertanyaan secara urut dan 

tepat. 

2. Guru menyampaikan 

informasi tentang manfaat 

dan bahaya kotoran ternak 

bahwa kotoran ternak 

sangat menyumbang 

pencemaran udara, 

terutama dalam hal efek 

rumah kaca karena gas 

metana yang dihasilkan 

menyebabkan terjadinya 

Eksplorasi 

1. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan guru, 

mendengarkan 

penjelasan guru, 

dan menggali 

informasi 

mengenai materi 

yang disampaikan 

guru. 

2. Siswa menggali 

informasi yang 

terdapat dalam 

modul dan lembar 

65 

menit 

 

Sains 

Lingkungan 

Teknologi 
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efek rumah kaca dan 

merupakan penyumbang 

terbesar. 

3. Guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok. 

4. Guru membagikan lembar 

diskusi siswa pada 

masing-masing kelompok. 

5. Guru meminta siswa 

membaca dan memahami 

perintah dalam lembar 

diskusi siswa tentang 

pembuatan bokashi dari 

kotoran sapi. 

 

diskusi siswa, 

sehingga dapat 

mengetahui 

macam-macam 

bahan yang 

digunakan untuk 

pembuatan bokashi 

dan bagaimana 

langkah-langkah 

pembuatannya. 

 

 Elaborasi 

1. Guru menjelaskan kepada 

siswa tentang teknik 

pembuatan bokashi dan 

menjelaskan macam-

macam bahan yang 

digunakan beserta 

fungsinya. 

2. Guru memotivasi masing-

masing kelompok untuk 

membuat bokashi dari 

kotoran sapi. 

3. Guru membimbing siswa 

dalam membuat bokashi. 

4. Guru membimbing siswa 

mengkaitkan pembuatan 

bokashi dengan ilmu 

pengetahuan, dampaknya 

terhadap lingkungan serta 

masyarakat, serta 

teknologi apa yang 

digunakan untuk membuat 

bokashi tersebut. 

5. Guru meminta salah satu 

perwakilan dari masing-

masing kelompok untuk 

mempresentasikan teknik 

pembuatan bokashi sesuai 

yang mereka laksanakan 

serta indikator apabila 

pembuatan bokashi 

tersebut berhasil. 

Elaborasi 

1. Siswa menyimak 

dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

serta mengajukan 

pertanyaan apabila 

ada hal-hal yang 

kurang dipahami. 

2. Siswa membuat 

bokashi sesuai 

dengan petunjuk 

yang terdapat pada 

modul dan lembar 

diskusi siswa. 

3. Siswa 

menganalisis 

fungsi masing-

masing bahan yang 

digunakan dalam 

pembuatan 

bokashi, sehingga 

mereka mampu 

memahami prinsip 

pembuatan 

bokashi. 

4. Siswa bertanya 

pada guru apabila 

menemui kesulitan 

dalam melakukan 

pembuatan bokashi 

5. Siswa melakukan 

analisis keterkaitan 

Sains 

Lingkungan 

Teknologi 

Masyarakat 
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kotoran sapi 

dengan ilmu 

pengetahuan, 

lingkungan, 

teknologi, dan 

dampaknya 

terhadap 

masyarakat. 

6. Siswa 

mendiskusikan apa 

indikator 

keberhasilan dalam 

membuat bokashi 

dari kotoran sapi. 

7. Salah satu 

perwakilan dari 

masing-masing 

kelompok 

mempresentasikan 

langkaha-langkah 

pembuatan 

bokashi, fungsi 

bahan-bahan yang 

digunakan serta 

indikator 

keberhasilan 

pembuatan 

bokashi. 

 Konfirmasi 

1. Guru memberikan 

informasi pendukung 

terkait pembuatan bokashi 

dan menyampaikan 

indikator keberhasilan 

pembuatan bokashi.. 

2. Guru menegaskan kembali 

keterkaitan pembuatan 

bokash dengan sains, 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

3. Guru memberi 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya mengenai 

materi yang dipelajari. 

 

Konfirmasi 

1. Siswa menanyakan 

pada guru hal-hal 

yang belum 

mereka pahami. 

 

Sains 

Lingkungan 

Teknologi 

Masyarakat 

 

3. Penutup 1. Guru membimbing siswa 

untuk membuat 

kesimpulan dari 

1. Siswa membuat 

kesimpulan 

bersama dengan 

10 

menit 
Sains 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 

 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Pamotan 

Kelas   : X 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 6x45 menit 

 

Standar Kompetensi : 

4. Siswa dapat menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan 

materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. 

 

Kompetensi Dasar : 

4.2. Siswa dapat menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah 

kerusakan/pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan. 

4.3. Siswa dapat menganalisis jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah. 

4.4. Siswa dapat membuat produk daur ulang limbah. 

 

Indikator Pembelajaran : 

 

Proses 

1. Siswa dapat mengidentifikasi aktivitas manusia yang berdampak negatif 

terhadap lingkungan. 

2. Siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis limbah dan cara mendaur ulang 

limbah. 

 

Kognitif 

1. Siswa dapat memahami pengertian pencemaran lingkungan. 

2. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis pencemaran lingkungan yang terdapat di 

sekitar lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa. 

3. Siswa dapat memahami cara-cara mendaur ulang limbah berdasarkan jenis 

limbahnya. 

4. Siswa dapat mengetahui upaya pencegahan pencemaran lingkungan. 

 

Psikomotorik 

1. Siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi. 

 

Afektif 

a. Karakter 

Bekerja sama dan menerima pendapat anggota kelompok lainnya. 

 

b. Keterampilan Sosial 

Berkomunikasi dan memberi opini. 

 

 

 

Lampiran 5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 
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A. Tujuan Pembelajaran 

 

Kognitif 

1. Siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang berdampak negatif 

pada lingkungan. 

2. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis bahan pencemar yang ada di lingkungan 

sekitar sekolah dan tempat tinggal siswa. 

3. Siswa dapat memahami jenis-jenis limbah. 

4. Siswa dapat mengetahui cara pengolahan limbah. 

5. Siswa dapat memahami upaya-upaya yang dapat mencegah atau mengurangi 

pencemaran lingkungan. 

 

Psikomotorik 

1. Siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang jenis-jenis pencemaran 

lingkungan yang mereka jumpai dan contoh-contoh limbah berdasarkan 

klasifikasinya. 

 

Afektif 

a. Karakter 

Bekerja sama dan menerima pendapat dari anggota kelompok lainnya. 

b. Keterampilan Sosial 

Siswa menunjukkan aktivitas sosial yaitu bertanya, memberi opini, serta 

berkomunikasi dengan baik dalam mempelajari materi pencemaran 

lingkungan. 

 

B. Materi 

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan 

2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan 

3. Aktivitas Manusia yang Berdampak Negatif terhadap Lingkungan 

4. Macam-Macam Bahan Pencemar Lingkungan 

5. Klasifikasi Limbah 

6. Daur Ulang Limbah 

7. Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan 

 

C. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Cooperative learning, STAD (Students Teams 

Achievement Division). 

2. Metode Pembelajaran: Penjelasan langsung, diskusi. 

 

3. Media   : bahan ajar dari sekolah (buku paket dan LKS) 

 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan I 

No Tahap 
Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

1. Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

1. Siswa menjawab 

salam. 

15 

menit 



75 

 

 

salam. 

2. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdo’a sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. 

3. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

Apersepsi 

Sementara guru 

menunjukkan gambar 

contoh-contoh pencemaran 

lingkungan, guru bertanya 

pada siswa ―Apakah kalian 

pernah melihat fenomena 

ini di sekitar tempat tinggal 

kalian atau lingkungan 

sekitar sekolah? Dimana 

kalian melihat fenomena 

ini? Apakah fenomena ini 

mempunyai dampak 

terhadap lingkungan?‖ 

2. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

2. Inti Eksplorasi 

1. Guru membimbing siswa 

menjawab pertanyaan 

yang diajukan. 

2. Guru menjelaskan dampak 

fenomena tersebut 

terhadap lingkungan. 

3. Guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok 

Eksplorasi 

1. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

2. Siswa 

memperhatikan 

dan mendengarkan 

penjelasan guru 

serta bertanya pada 

guru apabila ada 

yang kurang 

mereka pahami. 

 65 

menit Elaborasi 

1. Guru menjelaskan 

macam-macam 

pencemaran lingkungan, 

dampak dan contoh-

contoh pencemaran 

lingkungan, serta macam-

macam bahan pencemar 

yang terdapat di 

lingkungan dengan 

mencatatkan bagian-

bagian yang penting atau 

baru ke papan tulis. 

Elaborasi 

1. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

sambil 

mencocokkannya 

dengan materi 

yang terdapat pada 

buku paket. 

2. Siswa 

mendiskusikan 

tugas yang 

diberikan oleh 
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2. Guru meminta masing-

masing kelompok untuk 

memberikan contoh 

pencemaran lingkungan 

yang meliputi pencemaran 

udara, air, tanah, dan suara 

masing-masing 5 contoh 

serta aktivitas manusia 

yang berpengaruh pada 

lingkungan. 

3. Guru meminta perwakilan 

masing-masing kelompok 

untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

 

guru. 

3. Salah satu 

perwakilan dari 

masing-masing 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan 

informasi pendukung 

berdasarkan hasil diskusi 

dan memperbaiki 

miskonsepsi dari 

penjelasan siswa untuk 

meningkatkan pemahaman 

siswa. 

2. Guru memberi 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya mengenai 

materi yang dipelajari. 

 

Konfirmasi 

1. Siswa 

menanyakan pada 

guru hal-hal yang 

belum mereka 

pahami. 

 

3. Penutup 1. Guru membimbing siswa 

untuk membuat 

kesimpulan dari 

pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan 

materi pelajaran yang 

akan disampaikan 

selanjutnya. 

3. Guru menutup kelas 

1. Siswa membuat 

kesimpulan 

bersama dengan 

guru. 
10 

menit 

 

2. Pertemuan II 

No Tahap 
Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

1. Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdo’a sebelum kegiatan 

1. Siswa menjawab 

salam. 

2. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

15 

menit 
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pembelajaran dimulai. 

3. Guru mengingatkan 

kembali tentang pelajaran 

sebelumnya. 

4. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

Apersepsi 

Saat istirahat kalian pergi 

ke kantin untuk beli jajan. 

Apa saja bungkus yang 

digunakan pada jajan yang 

kalian beli? Apakah 

bungkus tersebut mampu 

diuraikan oleh 

mikroorganisme yang 

terdapat pada lingkungan? 

2. Inti Eksplorasi 

1. Guru membawa contoh-

contoh pembungkus 

makanan dan 

membimbing siswa untuk 

menjawab pertanyaan 

sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan 

informasi tentang 

bagaimana akibat 

penggunaan bungkus-

bungkus tersebut bagi 

lingkungan. 

3. Guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok. 

 

Eksplorasi 

1. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan guru, 

mendengarkan 

penjelasan guru, 

dan menggali 

informasi 

mengenai materi 

yang disampaikan 

guru. 

2. Siswa bertanya 

pada guru apabila 

ada yang dianggap 

kurang jelas. 

 
65 

menit 
Elaborasi 

1. Guru menjelaskan 

macam-macam jenis 

limbah berdasarkan 

klasifikasinya serta cara-

cara mendaur ulang 

limbah. 

2. Guru meminta setiap 

kelompok menyebutkan 

contoh-contoh lain dari 

limbah berdasarkan 

klasifikasinya. 

3. Guru meminta siswa 

mendiskusikan cara-cara 

yang dapat dilakukan 

Elaborasi 

1. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

sambil 

mencocokkannya 

dengan materi 

yang terdapat pada 

buku paket. 

2. Siswa melakukan 

diskusi untuk 

mengetahui 

contoh-contoh 

limbah 

berdasarkan 
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untuk menangani jumlah 

limbah yang semakin hari 

semakin bertambah. 

4. Guru meminta perwakilan 

dari masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

klasifikasinya. 

3. Siswa 

menganalisis cara-

cara yang dapat 

dilakukan untuk 

menangani jumlah 

limbah yang 

semakin bertambah 

setiap harinya 

untuk menemukan 

solusi pengolahan 

limbah yang ramah 

terhadap 

lingkungan. 

4. Perwakilan dari 

masing-masing 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

mereka. 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan 

informasi pendukung 

berdasarkan hasil diskusi 

dan memperbaiki 

miskonsepsi dari 

penjelasan siswa untuk 

meningkatkan pemahaman 

siswa. 

2. Guru memberi 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya mengenai 

materi yang dipelajari. 

3. Guru meminta siswa 

mengerjakan soal-soal 

yang terdapat di dalam 

LKS sebagai tugas di 

rumah. 

Konfirmasi 

1. Siswa menanyakan 

pada guru hal-hal 

yang belum mereka 

pahami. 

 

3. Penutup 1. Guru membimbing siswa 

untuk membuat 

kesimpulan dari 

pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan 

materi pelajaran yang 

akan disampaikan 

selanjutnya. 

3. Guru menutup kelas. 

1. Siswa membuat 

kesimpulan 

bersama dengan 

guru. 
10 

menit 
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3. Pertemuan III 

No Tahap 
Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

1. Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdo’a sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. 

3. Guru mengingatkan 

kembali tentang pelajaran 

sebelumnya. 

4. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

Apersepsi 

Adakah di antara kalian 

yang mempunyai ternak di 

rumah? Apakah kotoran 

ternak tersebut 

dimanfaatkan? Atau hanya 

sekedar dibiarkan 

menumpuk?  

1. Siswa menjawab 

salam. 

2. Siswa 

mendengarkan dan 

berusaha 

menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

15 

menit 

2. Inti Eksplorasi 

1. Guru membimbing siswa 

untuk menjawab 

pertanyaan secara urut dan 

tepat. 

2. Guru menyampaikan 

informasi tentang manfaat 

dan dampak kotoran 

ternak  terhadap 

lingkungan. 

 

 

Eksplorasi 

1. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan guru, 

mendengarkan 

penjelasan guru, 

dan menggali 

informasi 

mengenai materi 

yang disampaikan 

guru. 

 65 

menit Elaborasi 

1. Guru menjelaskan 

pengertian dari bokashi. 

2. Guru menjelaskan cara 

membuat bokashi, prinsip 

pembuatan bokashi, 

bahan-bahan apa saja yang 

diperlukan untuk 

membuat bokashi dan 

fungsi bahan tersebut. 

3. Guru menjelaskan 

manfaat bokashi di bidang 

Elaborasi 

1. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

dan mencatat 

informasi yang 

belum terdapat 

pada buku paket 

dan LKS. 

2. Siswa 

menganalisis 

macam-macam 
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E. Penilaian Autentik 

1. Tes Tertulis (pilihan ganda dan esai) materi pencemaran lingkungan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam materi tersebut. 

2. Portfolio (lembar diskusi) dikumpulkan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa. 

 

F. Sumber Belajar 

1. Lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa. 

pertanian. 

4. Guru menegaskan bahwa 

pembuatan bokashi 

merupakn salah satu 

upaya penanganan limbah. 

5. Guru bertanya pada siswa 

tentang upaya-upaya lain 

yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan. 

6. Guru membahas pekerjaan 

rumah yang diberikan 

kepada siswa pada 

pertemuan sebelumnya. 

bahan yang 

digunakan untuk 

membuat bokashi 

dan fungsinya, 

sehingga mereka 

mampu memahami 

prinsip pembuatan 

bokashi. 

3. Siswa 

menganalisis 

upaya-upaya apa 

saja yang dapat 

dilakukan untuk 

mengurangi 

terjadinya 

pencemaran 

lingkungan. 

4. Siswa membahas 

pekerjaan rumah 

yang diberikan 

pada pertemuan 

lalu bersama 

dengan guru. 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan 

informasi pendukung 

terkait pembuatan 

bokashi. 

2. Guru memberi 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya mengenai 

materi yang dipelajari. 

Konfirmasi 

1. Siswa menanyakan 

pada guru hal-hal 

yang belum mereka 

pahami. 

 

3. Penutup 1. Guru membimbing siswa 

untuk membuat 

kesimpulan dari 

pembelajaran. 

2. Guru menutup kelas 

 

1. Siswa membuat 

kesimpulan 

bersama dengan 

guru. 

10 

menit 
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Lampiran 6. Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran Biologi SMA oleh 

          Pakar Materi 
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Lampiran 7. Instrumen Penilaian Buku Teks Biologi SMA oleh Pakar Materi 
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Lampiran 8. Instrumen Penilaian Buku Teks Biologi SMA oleh Pakar Media 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 

ALAM 

 

 

 

I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 

 

1. Manusia turut memberikan kontribusi dalam pencemaran lingkungan. Di 

bawah ini aktivitas manusia yang berdampak positif terhadap lingkungan, 

kecuali.... 

A. Melaksanakan sengkedan 

B. Penangkapan ikan dengan pukat harimau  

C. Memisahkan sampah organik dan anorganik 

D. Membangun biopori 

E. Menggunakan pupuk dan pestisida organik 

 

2. Kegiatan manusia yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan 

bermotor dan pembakaran hutan dapat mencemari lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

Zat polutan yang dihasilkan oleh kegiatan manusia seperti pada gambar di 

atas adalah.... 

A. CO  

B. O2  

C. CFC 

D. NO2 

E. DDT 

 

3. Hujan asam dapat menyebabkan.... 

A. Bertambahnya mineral tanah 

B. Semakin tinggi penyerapan nitrogen oleh tumbuhan 

C. Lahan pertanian semakin subur 

D. Terjadinya banjir 

E. Tanaman menjadi mati  

 

4. 1. keberadaannya tidak merugikan 

2. jumlahnya melebihi ambang batas normal 

3. berada pada tempat yang semestinya 

4. mengganggu kesehatan 

5. berada pada waktu yang tidak tepat 

6. menimbulkan penyakit 

Lampiran 9. Soal Pretest dan Posttest 
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Yang merupakan syarat suatu zat dikatakan sebagai limbah yaitu.... 

A. 1,2,3 

B. 4,5,6 

C. 2,4,6  

D. 1,3,5 

E. 2,4,5 

 

5. Meningkatnya jumlah penderita kanker kulit berkaitan dengan penggunaaan 

CFC. Pernyataan di bawah ini yang tepat yaitu.... 

A. CFC merangsang pembelahan pada sel kulit, sehingga menimbulkan 

kanker 

B. CFC menyerang sistem imunitas tubuh, sehingga mudah terserang kanker 

kulit 

C. CFC berikatan dengan CO2 menyebabkan kulit mudah teriritasi, sehingga 

merangsang terjadinya kanker kulit 

D. CFC menyebabkan lapisan ozon berlubang, sehingga intensitas sinar 

ultraviolet masuk ke bumi meningkat dan merangsang kanker kulit  

E. CFC merupakan bahan kimia yang mendorong kanker kulit 

 

6. Awalnya tanaman ini dibawa oleh orang Indonesia dari luar negeri karena 

menganggapnya sebagai tanaman hias. Namun, ternyata di Indonesia tanaman 

ini pertumbuhannya tak terkendali bahkan menjadi masalah baru dalam 

keseimbangannya ekosistem perairan. Tanaman ini adalah.... 

A. Kangkung 

B. Teratai 

C. Enceng gondok  

D. Hydrilla verticillata 

E. Elodea sp. 

 

7. Saat ini perkembangan batik tulis di Lasem semakin pesat. Sebagai akibatnya 

jumlah batik yang diproduksi setiap bulannya semakin banyak. Pernyataan 

berikut yang paling tepat dengan kasus di atas apabila dikaitkan dengan SETS 

(Sains, Environment, Technology, and Society) yaitu.... 

A. Berbagai jenis batik yang dihasilkan di Lasem 

B. Batik yang diproduksi di Lasem meningkatkan pendapatan masyarakat 

sekitar 

C. Keberadaan perusahaan batik ini tidak mengganggu keseimbangan 

ekosistem 

D. Alat yang digunakan untuk membuat batik semakin canggih 

E. Berbagai senyawa kimia yang dihasilkan dari pembuangan limbah cair 

batik 

 

8. Perhatikan grafik pencemaran lingkungan berikut. 
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Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan di bawah ini yang paling tepat 

adalah.... 

A. Pada tahun 2008 pencemaran udara mengalami penurunan 

B. Pencemaran air dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan  

C. Pada tahun 2009 pencemaran tanah yang terjadi berada  

D. Pencemaran tanah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

E. Pada tahun 2009 pencemaran udara yang terjadi lebih tinggi daripada 

pencemaran tanah 

 

9. 1. Berukuran mikro 

2. Statis 

3. Berdampak luas penyebarannya 

4. Berdampak sempit penyebarannya 

5. Berdampak jangka panjang 

6. Berdampak jangka pendek 

Yang merupakan karakteristik limbah yang tepat adalah.... 

A. 1,2,3 

B. 2,3,4 

C. 1,3,6 

D. 1,3,5  

E. 2,3,6 

 

10. Pernyataan berikut ini yang tepat mengenai limbah organik dan anorganik 

adalah.... 

 Limbah Organik Limbah Anorganik 

A. Tidak dapat diuraikan Dapat diuraikan 

B. Mudah membusuk Tidak mudah membusuk  

C. Mempunyai sifat kimia yang tidak stabil Mempunyai sifat kimia yang 

stabil 

D. Contohnya plastik Contohnya kertas 

E. Diuraikan dalam jangka waktu yang 

lama 

Diuraikan dalam waktu singkat 

 

Air 

Udara 

Tanah 
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11. Salah satu cara penanganan limbah berdasarkan prinsip ekologi adalah 

dengan reuse. Di bawah ini yang merupakan contoh dari tindakan reuse yang 

tepat yaitu ...... 

A. Membuat kompos dari kotoran ternak 

B. Membawa kantong plastik saat berbelanja ke pasar 

C. Menggunakan botol kaca bekas sebagai tempat sirup  

D. Membuang sampah berdasarkan sampah organik dan inorganik 

E. Membuat bokashi 

 

12. Tujuan pembuatan biopori adalah.... 

A. Sebagai tempat peresapan air saat hujan  

B. Untuk mengembalikan unsur hara tanah 

C. Meningkatkan kesuburan tanah 

D. Mencegah erosi 

E. Mencegah tanah longsor 

 

13. Pertanian monokultural dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan 

lingkungan yaitu.... 

A. Kadar CO2 dalam tanah menurun 

B. Kadar O2 dalam tanah menurun 

C. Berkurangnya jumlah air tanah 

D. Meningkatnya populasi gulma  

E. Meningkatnya unsur hara tanah 

 

14. Global warming terjadi karena adanya.... 

A. Kenaikan suhu lingkungan 

B. Es di kutub yang mencair 

C. Pemakaian AC, kulkas, dan hairspray 

D. Meningkatnya kadar CO2  

E. Semakin banyaknya bahan pencemar di lingkungan 

 

15. Saat ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. 

Dampak membuang sampah ke sungai, kecuali.... 

A. Mematikan mikroorganisme 

B. Menyebabkan banjir 

C. Menurunkan kadar O2 dalam air 

D. Menurunkan kadar CO2 dalam air  

E. Menimbulkan bau busuk 

 

16. Kenaikan atau penurunan pH air dapat menyebabkan pencemaran air. 

Kenaikan 1 angka pada skala pH menunjukkan bahwa.... 

A. Terjadi kenaikkan keasaman 10 kali 

B. Terjadi kenaikkan kebasaan 10 kali  

C. Terjadi kenaikan kebasaan 100 kali 

D. Terjadi kenaikan keasaman 100 kali 

E. Belum terjadi pencemaran air 
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17. Dampak positif teknologi terhadap pencemaran lingkungan yaitu.... 

A. Penggunaan pupuk dan pestisida buatan oleh petani tanpa diimbangi 

pupuk dan pestisida organik  

B. Penggunaan EM4 di dalam pertanian  

C. Semakin kompleks macam limbah yang dihasilkan dalam kehidupan 

sehari-hari 

D. Peningkatan CO2 terjadi secara signifikan 

E. Semakin banyak penggunaan bahan-bahan yang mengandung CFC atau 

freon dalam kehidupan sehari-hari 

 

18. Cara mengurangi polusi udara yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari yaitu.... 

A. Meningkatkan jumlah kendaraan bermotor 

B. Pengolahan batu kapur semakin ditingkatkan 

C. Menambah jumlah pabrik penggilingan batu 

D. Pergi ke pasar naik becak  

E. Mengintensifkan penggilingan batu pada malam hari 

 

19. Akibat penggundulan lahan di sebelah timur desa Pamotan menyebabkan 

terjadinya berikut, kecuali.... 

A. Terjadinya banjir di beberapa kampung 

B. Tanah menjadi tandus dan gersang 

C. Tanah menjadi lahan yang produktif  

D. Sumber air berkurang 

E. Peningkatan pengambilan batu dan pasir oleh penambang 

 

20. Manfaat mendaur ulang limbah adalah, kecuali.... 

A. Mengurangi jumlah limbah 

B. Mengurangi penggunaan sumber daya alam 

C. Menjaga keseimbangan ekoistem 

D. Menyebabkan polusi yang tinggi akibat proses daur ulang limbah  

E. Menghasilkan suatu produk alternatif 

 

21. Apabila tidak terjadi efek rumah kaca, yang terjadi di bumi adalah.... 

A. Bumi terasa sejuk  

B. Es di kutub mencair 

C. Intensitas sinar ultraviolet yang masuk ke bumi semakin meningkat 

D. Bumi terasa sama saja 

E. Permukaan air laut naik 

 

22. Jika suatu perairan tercemar insektisida, kadar bahan pencemar yang paling 

banyak ditemukan pada.... 

A. Ikan kecil 

B. Zooplankton 

C. Fitoplankton 

D. Teratai 

E. Ikan besar  
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23. Salah satu upaya dalam pengendalian hama yang tidak menimbulkan 

pencemaran lingkungan adalah... 

A. Penggunaan pestisida 

B. Pengendalian dengan herbisida 

C. Pengendalian secara biologis  

D. Penyemprotan dengan pestisida 

E. Menggunakan bahan peledak  

 

24. Air sungai di desa Pamotan sudah tercemar. Contohnya yang terdapat di 

kampung Tajen. Ciri-ciri air yang tercemar yaitu.... 

A. Airnya jernih 

B. Ditumbuhi teratai dengan subur 

C. Ditumbuhi enceng gondok dengan subur  

D. Terdapat berbagai jenis fauna 

E. Air tidak berbau busuk 

 
25. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara akibat 

aktivitas pabrik dengan cerobong asap seperti pada gambar d bawah ini 

adalah.... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Essay 

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 

 

 Pembangunan pabrik penggilingan batu dan pembakaran batu kapur sangat 

merugikan masyarakat desa Pamotan, terutama karena polusi udara yang 

dihasilkan dari aktivitas-aktivitas pabrik tersebut. Lalu lalang kendaraan 

pengangkut batu-batu kecil dari pabrik-pabrik tersebut turut menambah 

semakin tingginya tingkat pencemaran udara di desa Pamotan. 

Buatlah keterkaitan ilmu pengetahuan dengan teknologi, serta pengaruhnya 

terhadap lingkungan dan masyarakat dari fenomena di atas! 

 

 

 

 

 

 

A. Membuat jalur hijau 

B. Mendaur ulang limbah 

C. Membuat instalasi pembuangan gas yang 

baik  

D. Mengganti bahan bakar batu bara dengan 

bahan bakar minyak 

E. Melaksanakan aktivitas di pabrik pada 

malam hari 
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I. Pilihan Ganda 

1. Penangkapan ikan dengan pukat harimau (B) 

2. CO (A) 

3. Tanaman menjadi mati (E) 

4. 2,4,6 (C) 

5. CFC menyebabkan lapisan ozon berlubang, sehingga intensitas sinar 

ultraviolet masuk ke bumi meningkat dan merangsang kanker kulit (D) 

6. Enceng gondok (C) 

7. Berbagai senyawa kimia yang dihasilkan dari pembuangan limbah cair 

batik (E) 

8. Pencemaran air dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan (B) 

9. 1,3,5 (D) 

10. Limbah organik mudah membusuk, limbah inorganik tidak mudah 

membusuk (B) 

11. Menggunakan botol kaca bekas sebagai tempat sirup (C) 

12. Sebagai tempat peresapan air saat hujan (A) 

13. Meningkatnya populasi gulma (D) 

14. Meningkatnya kadar CO2 (D) 

15. Menurunnya kadar CO2 dalam air (D) 

16. Terjadi kenaikkan kebasaan 10 kali (B) 

17. Penggunaan EM4 di dalam pertanian 

18. Pergi ke pasar naik becak (D) 

19. Tanah menjadi lahan yang produktif (C) 

20. Menyebabkan polusi yang tinggi akibat proses daur ulang limbah (D) 

21. Bumi terasa sejuk (A) 

22. Ikan besar (E) 

23. Pengendalian secara biologis (C) 

24. Ditumbuhi enceng gondok dengan subur (C) 

25. Membuat instalasi pembuangan gas yang baik (C)  

 

 

 

 

Lampiran 10. Jawaban Pretest/Posttest 
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II. Esai 

1. Berdasarkan fenomena tersebut diperoleh pengetahuan baru tentang jenis-

jenis batuan yang ada di desa Pamotan dan proses pengolahan batu kapur 

(science). Pengolahan batu kapur, penggilingan batu, dan aktivitas 

kendaraan pengangkut batu menyebabkan terjadinya pencemaran udara. 

Bunyi mesin penggilingan dan lalu lalang kendaraan pengangkut batu 

menyebabkan terjadinya pencemaran suara (environment. Teknologi 

khusus diperlukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang 

ditimbulkan, seperti instalasi pengolahan cerobong asap dan peredam 

bunyi bising mesin pabrik (technology). Pencemaran ini apabila terus 

berlanjut dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan dan 

kebisingan yang ditimbulkan dapat memacu stress (society). 

 

Rubrik Penilaian: 

 

I. Jawaban benar : 2 

Jawaban salah : 0 

 

II. Skor maksimal tiap item : 2 

 

Skor Total : (2 x 25) + (2,5 x 4) = 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 x 100 
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Lampiran 11. Uji Kesamaan Dua Varians Data Mid Semester 
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Kelompok Eksperimen (X1) 

No. Kode Pretest No. Kode Posttest 

1. E-01 51.7 1. E-01 88.3 

2. E-02 45 2. E-02 82.5 

3. E-03 60 3. E-03 76.7 

4. E-04 45.8 4. E-04 72.5 

5. E-05 40 5. E-05 60 

6. E-06 65 6. E-06 80 

7. E-07 68.3 7. E-07 85 

8. E-08 50 8. E-08 90 

9. E-09 66.7 9. E-09 86.7 

10. E-10 27 10. E-10 76.7 

11. E-11 27 11. E-11 70 

12. E-12 63.3 12. E-12 76.7 

13. E-13 27 13. E-13 78.3 

14. E-14 27 14. E-14 71.7 

15. E-15 60 15. E-15 66.7 

16. E-16 41.7 16. E-16 70 

17. E-17 63.3 17. E-17 93.3 

18. E-18 60 18. E-18 86.7 

19. E-19 49.2 19. E-19 91.7 

20. E-20 40 20. E-20 75 

21. E-21 29.2 21. E-21 76.7 

22. E-22 35 22. E-22 70 

23. E-23 71.7 23. E-23 76.7 

24. E-24 83.3 24. E-24 93.3 

25. E-25 21.7 25. E-25 47 

26. E-26 83.3 26. E-26 100 

27. E-27 55 27. E-27 93.3 

28. E-28 48.3 28. E-28 50 

29. E-29 56.7 29. E-29 53.3 

30. E-30 63.3 30. E-30 76.7 

31. E-31 46.7 31. E-31 90 

32. E-32 46.7 32. E-32 90 

33. E-33 40 33. E-33 63.3 

∑ = 1658.9 ∑ = 2558.8 

n1 = 33 n1 = 33 

x1 = 50.27 x1 = 77.54 

Nilai tertinggi = 83.3 Nilai tertinggi = 100 

Nilai terendah = 21.7 Nilai terendah = 47 

s1
2
 = 263.746 s1

2
 = 169.80 

s1 = 16.24 s1 = 13.03 

 

Lampiran 12. Data Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 
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Hipotesis

Ho Data berdistribusi normal

Ha Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2 < c2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas = 10.27

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

Oi

21.70 - 6

32.97 - 5

44.23 - 8

55.50 - 9

66.77 - 3

78.03 - 2

89.30 -

c² =

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh c² tabel = 

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal.

61.60 16.24

UJI NORMALITAS 

HASIL BELAJAR PRE TEST   KELAS EKSPERIMEN

83.30

21.70 50.27

6 33

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas 

kls.

Peluang 

untuk Z
Luas Kls. Untuk Z Ei

(Oi-Ei)²

Ei

2.2911

43.23 32.47 -1.10 0.3643 0.2089 6.8941 0.5204

31.97 21.20 -1.79 0.4633 0.0989 3.2650

0.0899

65.77 55.00 0.29 0.1141 0.2248 7.4191 0.3369

54.50 43.73 -0.40 0.1554 0.2695 8.8939

0.1617

88.30 77.53 1.68 0.4535 0.0376 1.2403 0.4653

77.03 66.27 0.99 0.3389 0.1146 3.7821

99.57 88.80 2.37 0.4911 0.4911

3.8652

11.0705

3.87 11.07  

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah penolakan Ho

 
å




c

k

1i i

2
ii2

E

EO
   

 

 

Lampiran 13. Uji Normalitas Hasil Belajar Pretest Kelas Eksperimen 
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Hipotesis

Ho Data berdistribusi normal

Ha Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2 < c2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas = 8.83

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

Oi

47.00 - 3

56.83 - 2

66.67 - 7

76.50 - 10

86.33 - 10

96.17 - 1

106.00 -

c² =

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh c² tabel = 

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

6.9185

11.0705

6.92 11.07  

114.83 105.50 2.15 0.4772 0.4772

2.8471

105.00 95.67 1.39 0.4177 0.0595 1.9640 0.4731

95.17 85.83 0.64 0.2389 0.1788 5.9011

0.2920

85.33 76.00 -0.12 0.0478 0.2867 9.4602 0.0308

75.50 66.17 -0.87 0.3078 0.2601 8.5830

1.7736

65.67 56.33 -1.63 0.4484 0.1406 4.6398 1.5019

55.83 46.50 -2.38 0.4913 0.0429 1.4155

6 33

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk batas 

kls.

Peluang 

untuk Z

Luas Kls. 

Untuk Z
Ei

(Oi-Ei)²

Ei

53.00 13.03

UJI NORMALITAS 

HASIL BELAJAR POSTTEST  KELAS EKSPERIMEN

100.00

47.00 77.54

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah penolakan 
Ho

 
å




c

k

1i i

2
ii2

E

EO
   

 

 

 

Lampiran 14. Uji Normalitas Hasil Belajar Posttest Kelas Eksperimen 

Lampiran 15. Data Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol 
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Kelompok Kontrol (X3) 

No. Kode Pretest No. Kode Posttest 

1. K-01 78.3 1. 84.2 84.2 

2. K-02 26.7 2. 68.3 68.3 

3. K-03 68.3 3. 76.7 76.7 

4. K-04 51.7 4. 70 70 

5. K-05 53.3 5. 68.3 68.3 

6. K-06 73.3 6. 83.3 83.3 

7. K-07 72.5 7. 73.3 73.3 

8. K-08 58.3 8. 80 80 

9. K-09 60 9. 63.3 63.3 

10. K-10 50 10. 68.3 68.3 

11. K-11 49.2 11. 83.3 83.3 

12. K-12 66.7 12. 84.2 84.2 

13. K-13 77.5 13. 76.7 76.7 

14. K-14 73.3 14. 75.8 75.8 

15. K-15 39.2 15. 65 65 

16. K-16 43.3 16. 48.3 48.3 

17. K-17 70.8 17. 86.7 86.7 

18. K-18 29 18. 63.3 63.3 

19. K-19 60 19. 70 70 

20. K-20 60 20. 86.7 86.7 

21. K-21 64.2 21. 78.3 78.3 

22. K-22 60 22. 66.7 66.7 

23. K-23 59.2 23. 86.7 86.7 

24. K-24 70 24. 68.3 68.3 

25. K-25 49.2 25. 70 70 

26. K-26 70 26. 78.3 78.3 

27. K-27 48.3 27. 55.8 55.8 

28. K-28 33 28. 65 65 

29. K-29 47.5 29. 65.8 65.8 

30. K-30 26.7 30. 68.3 68.3 

31. K-31 70 31. 60 60 

32. K-32 38.3 32. 78.3 78.3 

33. K-33 67.5 33. 70 70 

34. K-34 58.3 34. 79.2 79.2 

35. K-35 60 35. 71.7 71.7 

∑ = 1983.6 ∑ = 2538.1 

n1 = 35 n1 = 35 

x1 = 56.67 x1 = 72.52 

Nilai tertinggi = 78.3 Nilai tertinggi = 86.7 

Nilai terendah = 26.7 Nilai terendah = 48.3 

s1
2
 = 211.92 s1

2
 = 83.99 

s1 = 14.56 s1 = 9.16 
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Hipotesis

Ho Data berdistribusi normal

Ha Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2 < c2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas = 8.60

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

Oi

26.70 - 4

36.30 - 3

45.90 - 7

55.50 - 9

65.10 - 10

74.70 - 2

84.30 -

c² =

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh c² tabel = 

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi

 normal.

51.60 14.56

UJI NORMALITAS 

HASIL BELAJAR PRE TEST   KELAS KONTROL

78.30

26.70 56.67

6 35

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z
Luas Kls. Untuk Z Ei

(Oi-Ei)²

Ei

1.9068

44.90 35.80 -1.43 0.4236 0.1443 5.0502 0.8323

35.30 26.20 -2.09 0.4817 0.0580 2.0317

0.1508

64.10 55.00 -0.12 0.0478 0.2532 8.8606 0.0022

54.50 45.40 -0.77 0.2794 0.2316 8.1057

5.3838

2.1982

83.30 74.20 1.20 0.3849 0.0836 2.9269 0.2936

73.70 64.60 0.54 0.2054 0.1795 6.2835

11.0705

5.38 11.07  

92.90 83.80 1.86 0.4686 0.4686

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah penolakan Ho
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Lampiran 10 

Lampiran 16. Uji Normalitas Hasil Belajar Pretest Kelas Kontrol 
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Hipotesis

Ho Data berdistribusi normal

Ha Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2 < c2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas = 6.40

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

Oi

48.30 - 1

55.70 - 2

63.10 - 11

70.50 - 9

77.90 - 9

85.30 - 3

92.70 -

c² =

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh c² tabel = 

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

11.0705

2.19 11.07  

99.10 92.20 2.15 0.4842 0.4842

2.1925

0.4076

91.70 84.80 1.34 0.4099 0.0743 2.6021 0.0609

84.30 77.40 0.53 0.2019 0.2079 7.2777

0.5100

76.90 70.00 -0.27 0.1064 0.3084 10.7927 0.2978

69.50 62.60 -1.08 0.3599 0.2535 8.8728

0.0096

62.10 55.20 -1.89 0.4706 0.1107 3.8742 0.9067

54.70 47.80 -2.70 0.4965 0.0259 0.9069

6 35

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z

Luas Kls. Untuk 

Z
Ei

(Oi-Ei)²

Ei

38.40 9.16

UJI NORMALITAS 

HASIL BELAJAR POSTTEST   KELAS KONTROL

86.70

48.30 72.52

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah penolakan Ho

 
å




c

k

1i i

2
ii2

E

EO
   

 

 

 

Lampiran 17. Uji Normalitas Hasil Belajar Posttest Kelas Kontrol 

Lampiran 18. Uji Kesamaan Dua Varians Data Pretest antara Kelas Eksperimen 

           Dan Kelas Kontrol 
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Hipotesis :

Ho : μ1 = μ2

Ha : μ1 > μ2

Uji Hipotesis :

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus :

Dimana,

Kriteria pengambilan keputusan :

Ho diterima apabila  t hitung < t(1-a)(n1+n2-2)

Pengujian hipotesis:

Dari data diperoleh :

Berdasarkan rumus diperoleh :

 +

33  + 35  - 2

 - 

1 1

33 35

Pada α = 5 % dengan dk = 33 + 35 - 2 = 66 diperoleh t(0,95)(66) =

Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai rata-rata hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol sama

Jumlah 1658.9 1983.6

n 33 35

Sumber variasi Eksperimen Kontrol

50.27 56.67

Varians ( s
2
 ) 263.75 211.92

x

Standar deviasi ( s ) 16.24 14.56

t  = 
50.27 56.67

 = -1.714

15.396  +

s  = 
( 33 - 1 ) 263.75 ( 35 - 1 )

1.997

-1.997 -1.714 1.997

211.92
 = 15.396

Daerah 
penerimaan 

Ho

Daerah 
penerimaan 

Ho

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21
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Lampiran 19. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Data Awal antara Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Rata-Rata Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

PRETEST 50,27 56,67 

POSTTEST 77,08 72,51 

 

Kelas Eksperimen

=

=

Kriteria nilai g

          g >    0,7   tinggi

0,3  ≤  g  ≤    0,7 sedang

          g <    0,3   rendah

UJI GAIN KELAS KONTROL

77.54% - 50.27%

= = 0.55 <g> = sedang

100% - 50.27%

skor rata-rata tes awal (%)

skor rata-rata tes akhir (%)

pre

prepost

S

SS
g






0
0100

preS

postS

g

 
 

Kelas Kontrol

=

=

Kriteria nilai g

          g >    0,7   tinggi

0,3  ≤  g  ≤    0,7 sedang

          g <    0,3   rendah

UJI GAIN KELAS KONTROL

72.52% - 56.67%

= = 0.37 <g> = sedang

100% - 56.67%

skor rata-rata tes awal (%)

skor rata-rata tes akhir (%)

pre

prepost

S

SS
g






0
0100

preS

postS

g

 
 

 

 

 

 

 

Lampiran 20. Uji Gain Peningkatan Hasil Belajar Posttest Kelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen 

Lampiran 21. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Posttest antara Kelas Eksperimen 

dan  Kelas Kontrol 
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Hipotesis :

Ho : μ1 = μ2

Ha : μ1 > μ2

Uji Hipotesis :

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus :

Dimana,

Kriteria pengambilan keputusan :

Ho diterima apabila  t hitung < t(1-a)(n1+n2-2)

Pengujian hipotesis:

Dari data diperoleh :

Berdasarkan rumus diperoleh :

 +

33  + 35  - 2

 - 

1 1

33 35

Pada α = 5 % dengan dk = 33 + 35 - 2 = 66 diperoleh t(0,95)(66) =

Jumlah 18.04 11.48

Sumber variasi Eksperimen Kontrol

n 33 35

x 0.55 0.33

Varians ( s
2
 ) 0.06 0.06

Standar deviasi ( s ) 0.25 0.24

s  = 
( 33 - 1 ) 0.06 ( 35 - 1 ) 0.06

t  = 
0.55 0.33

 = 3.715

0.243  +

1.997

0.243 =

Daerah 
penerimaan 

Ho

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21




    

2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11






ss
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3.715

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai rata-rata hasil post test kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak sama

-1.997 1.997

Daerah 
penerimaan 

Ho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 22. Angket Tanggapan Siswa terhadap Modul Biologi Bervisi 

SETS Materi Pencemaran Lingkungan 
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Lampiran 23. Angket Tanggapan Siswa Selama Mengikuti Pembelajaran 

Menggunakan Modul Bervisi SETS 
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Lampiran 24. Analisis Angket Tanggapan Siswa selama Mengikuti 

Pembelajaran dengan Modul Bervisi SETS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A-1 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 33 82.5 sangat layak

2 A-2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 34 85 sangat layak

3 A-3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 31 77.5 layak

4 A-4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 28 70 layak

5 A-5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 92.5 sangat layak

6 A-6 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 31 77.5 layak

7 A-7 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 34 85 sangat layak

8 A-8 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 36 90 sangat layak

9 A-9 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 32 80 sangat layak

10 A-10 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 26 65 layak

11 A-11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 77.5 layak

12 A-12 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 33 82.5 sangat layak

13 A-13 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 35 87.5 sangat layak

14 A-14 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 33 82.5 sangat layak

15 A-15 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 37 92.5 sangat layak

16 A-16 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 70 layak

17 A-17 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 33 82.5 sangat layak

18 A-18 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 33 82.5 sangat layak

19 A-19 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 32 80 layak

20 A-20 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 32 80 layak

21 A-21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 77.5 layak

22 A-22 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 97.5 sangat layak

23 A-23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 layak

24 A-24 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 32 80 layak

25 A-25 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 32 80 layak

26 A-26 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 35 87.5 sangat layak

27 A-27 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 36 90 sangat layak

28 A-28 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 34 85 sangat layak

29 A-29 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 34 85 sangat layak

30 A-30 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 32 80 layak

31 A-31 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 36 90 sangat layak

32 A-32 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 34 85 sangat layak

33 A-33 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 77.5 layak

x 82.197

Rata-rata skor tanggapan siswa yaitu 82.197% artinya modul dapat diterapkan dalam pembelajaran materi 

Pencemaran Lingkungan.

Skor Butir
No. Kode F P (%) Kriteria
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Lampiran 25. Angket Tanggapan Guru 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 G-1 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 44 91.67 sangat layak

2 G-2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 41 85.42 sangat layak

x 88.54

Rata-rata skor tanggapan guru yaitu 88.54% artinya modul dapat diterapkan dalam pembelajaran materi 

Pencemaran Lingkungan.

No. Kode
Skor Butir

F P (%) Kriteria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 27. Surat Keterangan Penelitian 

 

Lampiran 26. Analisis Angket Tanggapan Guru 
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Lampiran 28. Surat Penetapan Pembimbing 
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Lampiran 29. Dokumentasi 
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