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ABSTRAK 

 
Hasanah, Lastin Nur. 2014. Penerapan Jurnal Reflektif pada Pembelajaran 

Pengelolaan Lingkungan di SMP N 1 Gabag Magelang. Dr. Andreas Priyono 

Budi Prasetyo, M.Ed. dan Dr. Saiful Ridlo, M.Si. 

Pembelajaran topik pengelolaan lingkungan belum mencerminkan proses 

refleksi diri siswa. Jurnal reflektif merupakan sarana untuk melatih strategi 

berpikir reflektif. Secara teoritis jurnal reflektif merupakan catatan siswa pada 

setiap pembelajaran saat siswa melakukan evaluasi belajarnya demi peningkatan 

hasil belajar. Jurnal reflektif dalam penelitian ini adalah skor pernyataan reflektif 

siswa mengenai materi yang sudah dipahami, kendala yang dihadapi, materi yang 

perlu dipelajari lebih lanjut, pengalaman belajar dan usaha untuk mencapai tujuan 

belajar pada pembelajaran IPA (Biologi). Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh penerapan jurnal reflektif pada pembelajaran pengelolaan lingkungan 

terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Grabag kabupaten Magelang.  

 Desain penelitian menggunakan quasi experiment design, model pre-post test. 

Populasi adalah seluruh siswa kelas VII berjumlah I53 siswa. Sampel diambil 

dengan menggunakan metode convenience sampling. Sampel sebanyak 60 siswa 

dari dua kelas, yaitu kelas VII.A (30 siswa) dan VII.B (30 siswa). Data yang 

dikumpulkan berupa skor jurnal reflektif dan hasil belajar diperoleh melalui post-

test. Data-data tersebut dianalisis secara kuantitatif. 

Hasil uji-t menunjukkan bahwa penerapan jurnal reflektif berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar, hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan 

nyata dari kedua kelompok dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

85,47 lebih besar dari rata-rata kelas kontrol yaitu 78,93 (α 0,05). Sekalipun 

demikian kontribusi penerapan jurnal reflektif terhadap hasil belajar relatif kecil 

11,0%.  

 

Kata kunci: Jurnal Reflektif, Pembelajaran Pengelolaan Lingkungan, Hasil 

Belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Jurnal reflektif merupakan pernyataan reflektif siswa mengenai materi 

yang sudah dipahami, kendala yang dihadapi, materi yang perlu dipelajari lebih 

lanjut, pengalaman belajar dan usaha untuk mencapai tujuan belajar pada 

pembelajaran IPA (Biologi). Jurnal reflektif bermanfaat untuk meningkatkan 

kebiasaan peserta didik dalam menulis. Selain itu, jurnal reflektif bermanfaat 

untuk merefleksikan hasil belajar, menyusun suatu alur pikir secara tertulis, yang 

bagi guru dapat menjadi acuan dalam menilai berhasil tidaknya peserta didik 

mempelajari materi yang disampaikan. Penggunaan jurnal reflektif diharapkan 

tidak bisa lepas dari membangun budaya kebiasaan menulis untuk mengisi secara 

terus-menerus khasanah keilmuan dalam bidang ilmu pembelajaran. Ironisnya 

kebiasaan menulis dan membaca untuk memperkaya khasanah keilmuan 

pembelajaran (pendidikan) masih rendah di kalangan peserta didik dan tenaga 

pendidik kita. Pengelolaan atau penggunaan jurnal reflektif peserta didik pada 

pendidikan dasar dan menengah pertama menghadapi problematika tersendiri. 

Penggunaan jurnal reflektif jika diberdayakan dan dimanfaatkan dengan baik 

niscaya akan memberikan hasil yang luar biasa terutama dalam pembiasaan 

menulis secara efektif. Guru-guru di sekolah dasar dan menengah pertama harus 

berpengalaman dalam menggunakan jurnal reflektif sebagai sarana dalam 

membelajarkan peserta didik. Jurnal reflektif menjadi penting dalam sudut 

pandang tersebut. Dengan semboyan ilmuwan-ilmuwan Amerika “Publish or 

Perish” (menulis atau lenyap) diharapkan dapat dijadikan pemicu agar para 

peserta didik di negeri tercinta ini memiliki kesadaran untuk  menulis. 

Metakognitif adalah kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa 

yang tidak diketahui. Menurut Weinert dan Kluwe (diacu dalam Maulana: 2008), 

metakognitif adalah secon-order cognition yang memiliki arti berpikir tentang 

berpikir, pengetahuan tentang pengetahuan, atau refleksi tentang tindakan-

tindakan. Proses atau ketrampilan metakognitif memerlukan operasi mental 
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khusus yang dengannya seseorang dapat memeriksa, merencanakan, mengatur, 

memantau, memprediksi dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri. Dalam 

konteks pembelajaran, siswa mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui 

kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar 

terbaik untuk belajar efektif.  

Ada tiga strategi metakognitif yang dapat dikembangkan untuk meraih 

kesuksesan belajar siswa, di antaranya: tahap proses sadar belajar, tahap 

merencanakan belajar, tahap monitoring dan refleksi belajar. Melalui kemampuan 

merefleksikan belajarnya, siswa mampu melihat kelebihan dan kelemahan dalam 

belajar sehingga siswa dapat mengoptimalkan hasil belajarnya dan mampu 

memantau belajarnya sendiri yang berarti siswa telah berlatih  mengembangkan 

kemampuan metakognitifnya (Anatahime, 2009). Ketika siswa mampu 

merancang, memantau, dan merefleksikan proses belajar mereka secara sadar, 

mereka akan lebih percaya diri dan lebih mandiri dalam belajar. 

Menurut Anggraeny (2009),  jurnal reflektif merupakan sarana untuk 

melatih strategi berpikir metakognitif. Jurnal reflektif adalah catatan yang dibuat 

oleh siswa pada setiap akhir proses pembelajaran yang merupakan hasil refleksi 

diri siswa sehingga siswa dapat melakukan evaluasi belajarnya. Namun belum 

banyak sekolah yang menerapkan jurnal reflektif sebagai sarana refleksi 

pembelajaran dan pengembangan kemampuan metakognitif pada proses 

pembelajaran, hal ini juga yang terjadi di SMP Negeri 1 Grabag kab.Magelang 

khususnya pembelajaran IPA (biologi). Pembelajaran IPA (biologi) hanya 

mengembangkan aspek kognitif saja, yaitu hanya sekedar menghafal atau 

pengertian secara redaksional yang menjadikan tidak berkembangnya kemampuan 

metakognitif siswa. Peneliti terdorong untuk menerapkan jurnal reflektif sebagai 

sarana pengembangan strategi berpikir metakognitif yang juga diharapakan dapat 

berpengaruh pada hasil belajar siswa karena belum adanya pengembangan strategi 

berpikir metakognitif pada pembelajaran IPA (biologi). 

Menurut Miranda (2010), pembelajaran metakognitif bagi siswa adalah 

penting. Siswa yang terampil dalam strategi metakognitif akan lebih cepat 

menjadi anak mandiri. Ketika siswa mampu merancang, memantau, dan 

merefleksikan proses belajar mereka secara sadar, pada hakekatnya mereka akan 
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menjadi lebih percaya diri dan lebih mandiri dalam belajar. Kemandirian belajar 

merupakan sebuah kepemilikan pribadi bagi siswa untuk meneruskan perjalanan 

panjang mereka dalam memenuhi kebutuhan intelektual dan menemukan dunia 

informasi tak terbatas. Tugas pendidik adalah menumbuh-kembangkan 

kemampuan metakognitif seluruh siswa sebagai seorang pembelajar, tanpa 

terkcuali. Jurnal reflektif merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan 

kemampuan metakognitif tersebut. Siswa akan belajar mendiagnosis kesulitan 

belajarnya sendiri melalui jurnal reflektif, sehingga siswa menjadi lebih percaya 

diri dalam belajar dan membentuk siswa menjadi seorang pebelajar mandiri. Oleh 

sebab itu, penerapan jurnal reflektif sebagai strategi metakognitif  penting untuk 

dilakukan.  

Hakekat dari pembelajaran IPA (biologi) adalah biologi sebagai kumpulan 

pengetahuan, yang mencangkup fakta, konsep, teori, maupun generalisasi yang 

menjelaskan tentang gejala kehidupan, dan sebagai bagian dari kehidupan sehari-

hari. Guru harus menyadari bahwa dalam pembelajaran IPA, biologi lebih dari 

sekumpulan konsep atau fakta sehingga perlu adanya kreativitas guru dalam 

memberikan pelajaran (Saptono 2008). Penerapan jurnal reflektif dengan 

pendekatan PBL (Problem Based Learning/PBL) dapat dijadikan salah satu 

alternatif pada pembelajaran biologi. 

Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah 

harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kajian tentang berbagai strategi 

pembelajaran yang mengaktifkan perlu dilakukan termasuk salah satunya 

pendekatan PBL, yang  merupakan kebutuhan  guru, siswa dan kelas pada 

umumnya. 

Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Learning/PBL) 

adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan 

masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru (Sudrajat 

2011). PBL dalam biologi  merupakan pendekatan pembelajaran  yang melibatkan 

siswa dalam memecahkan masalah autentik permasalahan biologi, merangsang 
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diskusi dan memperkuat pembelajaran di kelas.  Sebuah lingkungan belajar 

berbasis masalah  menjadi ruang kerja bagi siswa dan mengembangkan diri 

peserta didik yang terarah. Pembelajaran berbasis masalah lebih mengaktifkan 

siswa daripada pembelajaran yang  hanya menonton, menghafal, dan mengulangi 

pelajaran yang sudah diberikan. Guru dapat melaksanakan pendekatan PBL 

dengan mengajukan pertanyaan metakognitif kepada siswa, seperti apa itu 

masalah, bagaimana masalah itu terjadi, apakah masalah tersebut perlu 

ditindaklanjuti, dan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Grabag kab.Magelang kelas 

VII pada semeter genap tahun ajaran 2012/2013. Sekolah ini dipilih untuk 

penelitian karena merupakan sekolah unggulan di kecamatan Grabag. Sehingga 

dengan adanya jurnal reflektif sebagai strategi berpikir metakognitif, siswa 

diharapkan dapat lebih mandiri dan mampu mengetahui kekurangan dan 

kelebihanya dalam pembelajaran. Dengan demikian siswa dapat memperbaiki 

kekuranganya dan mencapai hasil maksimal dalam pembelajaran. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang 

dapat dikaji adalah apakah penerapan jurnal reflektif berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar materi pengelolaan lingkungan di SMP Negeri 1 Grabag 

kabupaten Magelang? 

 

C. Penegasan Istilah 
 

Penegasan istilah merupakan penegasan dari konsep, kemudian 

dioperasionalkan (definisi operasional), untuk memberi gambaran tentang variabel 

yang jelas dan terukur. 

1.  Jurnal Reflektif 

Jurnal reflektif, sebagai istilah yang diterjemahkan dari learning jurnal 

yakni merupakan dokumen yang secara terus menerus bertambah dan 

berkembang. Biasanya ditulis oleh pebelajar, sebagai rekaman terhadap 

perkembangan materi yang sedang dipelajari. Jurnal reflektif adalah wadah yang 
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memuat hasil refleksi dalam bidang pembelajaran yang diperuntukan bagi peserta 

didik. Peserta didik mengisinya dengan hasil bacaan, hasil diskusi, refleksi 

terhadap temuan dalam pembelajaran, hasil pengamatan, hasil abstraksi atau apa 

saja yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah (Mursyid, 2010). Kesempatan 

mengisi jurnal reflektif tidak hanya diberikan kepada peserta didik yang 

mempunyai karya yang berkualitas tetapi kesempatan diberikan kepada semua 

peserta didik.  

Jurnal reflektif dalam penelitian ini adalah dokumen atau catatan yang 

ditulis oleh siswa yang berisi tentang temuan siswa dalam pembelajaran, yang 

berasal dari hasil bacaan, hasil diskusi, hasil pengamatan, atau apa saja yang 

berkaitan  dengan pembelajaran di sekolah, dan refleksi diri siswa terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung. Jurnal reflektif dalam penelitian ini, 

didefinisikan secara operasional sebagai jumlah skor pernyataan reflektif siswa 

mengenai materi yang sudah dipahami, kendala yang dihadapi, materi yang perlu 

dipelajari lebih lanjut, pengalaman belajar dan usaha untuk mencapai tujuan 

belajar pada pembelajaran IPA (Biologi). 

 

2. Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (2005) hasil belajar tampak sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam 

bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 

diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan 

dengan sebelumnya, misalnya dari kurang tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan 

menjadi sopan, dan sebagainya. Definisi hasil belajar yang lain diungkapkan 

Arends (2007) bahwa hasil belajar merupakan bentuk konstruktivisme yang 

seharusnya merupakan konstruksi pengetahuan dan pengembangan pengetahuan 

dari pengetahuan yang siswa miliki sebelumnya. Hasil belajar merupakan hasil 

yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dan merupakan penilaian 

yang dicapai siswa untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah diajarkan 

dapat diterima oleh siswa. 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah siswa melaksanakan proses belajar mengajar yang 
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diperoleh dari konstruksi  pengetahuan dan pengembangan pengetahuan dari 

pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumnya, baik melalui penguatan pemahaman 

konsep yang telah ada maupun dengan pengubahan pemahaman konsep yang 

salah sehingga akan menghasilkan perubahan tingkah laku (kognitif, afektif, 

psikomotor). Hasil belajar dalam penelitian ini, kemudian didefinisikan secara 

operasional sebagai hasil (skor) test yang diambil dari nilai post test materi 

Pengelolaan Lingkungan. 

 

3. Materi Pengelolaan Lingkungan  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 mengakomodasi undang-

undang RI No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu 

materi belajar siswa Sekolah Menengah Pertama yang menyatakan bahwa 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup termasuk manusia. Pada KTSP materi pengelolaan lingkungan 

dibatasi pada Standar Kompetensi 7 yaitu memahami saling ketergantungan dalam 

ekosistem dengan Kompetensi Dasar 7.4 yaitu mengaplikasikan peran manusia 

dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan (Mulyasa 2006). Materi yang digunakan adalah materi pengelolaan 

lingkungan hidup pada semester genap kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

yang merupakan sub materi dari ekosistem dan lingkungan dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Materi ini membahas berbagai permasalahan 

antara lain : pengaruh pengalihan fungsi lahan terhadap lingkungan dan pengaruh 

pencemaran Lingkungan dan Upaya mengatasinya. 

 

D. Tujuan 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penerapan jurnal reflektif terhadap hasil belajar materi pengelolaan lingkungan di 

SMP Negeri 1 Grabag kabupaten Magelang. 

 

E. Manfaat 
 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Korespondensi 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang kebenaran teori (cause 

and effect) yaitu pengaruh penerapan teori belajar kognitif konstruktivisme  dan 

jurnal reflektif sebagai strategi berpikir metakognitif terhadap hasil belajar siswa. 

Penelitian ini menguji beberapa penelitian sejenis, misal: (1) Pengaruh Jurnal 

Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Konsep Sistem Reproduksi Manusia 

oleh Siska Anggraeny (2009), (2) Pengaruh Penggunaan Jurnal Belajar dalam 

Pembelajaran Multistrategi terhadap Kemampuan Kognitif dan Metakognitif 

Siswa oleh M.Sabilu, (3) Pengaruh Kemampuan Metakognitif terhadap 

Pemecahan Masalah oleh Khayasima dan Inaba (2006).  

2. Manfaat Koherensi 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan prediksi (ramalan) 

bahwa peningkatan mutu hasil belajar dapat dilakukan dengan penerapan jurnal 

reflektif pada pembelajaran IPA. Penerapan jurnal reflektif sebagai strategi 

berpikir metakognitif berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa pada 

materi Pengelolaan Lingkungan kelas VII. 

3. Manfaat Pragmatis 

a. Sekolah dapat menerapkan jurnal reflektif  dalam pembelajaran  IPA (Biologi) 

untuk  meningkatkan  hasil belajar IPA (Biologi). 

b. Sekolah dapat menerapkan jurnal reflektif sebagai media refleksi diri siswa 

dalam pembelajaran sekaligus melatih kemandirian siswa dalam belajar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 
 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pendukung 

permasalahan, pendukung pembahasan dan pendukung dalam pembuatan 

instrumen penelitian. Tinjauan pustaka menjelaskan tinjauan aspek jurnal 

reflektif, aspek strategi berpikir metakognitif dan hasil belajar siswa. Aspek 

tersebut kemudian dikaji dalam bentuk pengaruh penerapan jurnal reflektif pada 

pembelajaran pengelolaan lingkungan terhadap hasil belajar siswa. 

1. Jurnal Reflektif 

Salah satu pengertian jurnal dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

catatan (buku) harian. Beberapa ahli menyebutkan jurnal reflektif (reflective 

learning journal) dengan jurnal belajar (learning journal). Menurut Sudrajat 

(2010) jurnal pembelajaran adalah sebuah dokumen yang secara terus-menerus 

bertambah dan berkembang, biasanya ditulis oleh seorang pebelajar untuk 

mencatat setiap kemajuan belajarnya. Menurut Mursyid (2010) jurnal reflektif 

adalah wadah yang memuat hasil refleksi dalam bidang pembelajaran yang 

diperuntukkan bagi peserta didik. Jurnal reflektif digunakan sebagai bahan 

masukan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam bidang yang 

dipelajarinya. 

Kesempatan diberikan kepada semua peserta didik untuk mengisi jurnal 

reflektif, walaupun menurut guru apa yang dituliskan peserta didik itu pada 

awalnya hanya cerita yang kelihatannya kurang bermakna bagi guru. Mursyid 

(2010) mengatakan bahwa setiap peserta didik dapat mengisi jurnal reflektif 

meskipun belum mampu menulis dengan kriteria ilmiah. Isi jurnal reflektif tidak 

harus dalam bentuk artikel hasil penelitian, hasil telaahan yang memenuhi kriteria 

ilmiah. Isi jurnal reflektif dapat berupa kalimat-kalimat sederhana, misalnya 

penyelesaian soal mata pelajaran tertentu atau bahkan hanya ungkapan bahwa 

peserta didik itu senang belajar hari itu karena guru memberi kesempatan ke luar 

kelas untuk mengamati tanaman di sekitar sekolah pada pelajaran IPA (Biologi). 
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Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dapat membacanya sebagai bahan 

masukan untuk melihat perkembangan peserta didik dalam bidang yang 

dipelajarinya. 

Menurut Mursyid (2010), agar jurnal reflektif dapat menunjukkan siklus 

proses pembelajaran, maka dalam penulisan jurnal reflektif sebaiknya memuat 

beberapa hal yang meliputi deskripsi (pemaparan apa yang terjadi, apa yang 

dilihat, apa yang dialami atau dilakukan selama proses pembelajaran), rasa dan 

pkiran siswa (menggambarkan apa yang dirasakan dan terpikirkan sehubungan 

dengan kegiatan yang dialami selama proses pebelajaran), analisis (siswa mencari 

tahu apa yang sudah dan belum dipahami terhadap materi yang sedang dipelajari 

termasuk materi yang menarik untuk dibaca dan ditindak lanjuti lebih detail), 

kesimpulan (memaparkan kelebihan dan kekurangan terhadap proses 

pembelajaran), dan rencana ke depan (menentukan langkah apa yang harus 

dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut). Siswa dapat mendeskripsikan 

kembali apa yang sudah dipelajari dan menemukan hal-hal yang masih dirasa 

lemah melalui jurnal reflektif  . 

Anggraeny (2009) mengungkapkan beberapa petunjuk yang dapat 

membantu siswa dalam penulisan jurnal reflektif seperti mencatat nama, tanggal 

dan waktu proses pembelajaran yang telah berlangsung, menuliskan pengalaman 

belajarnya dengan bertanya pada diri sendiri mengenai apa yang didapat dari 

proses belajar, bagaimana pemahaman akan proses belajar dan langkah apa yang 

harus dilakukan demi tercapainya tujuan belajar, membuat catatan kecil untuk 

menangkap pemikiran maupun gagasan yang melintas dalam pikiran saat proses 

pembelajaran, dan sesegera mungkin membuat catatan kedalam bentuk jurnal 

reflektif setelah proses pembelajaran berlangsung. Jika peserta didik memelihara 

rekaman tentang apa yang diajarkan dan bagaimana materi itu diajarkan, maka hal 

tersebut dapat menjadi penunjang bagi peserta didik untuk tetap mengingatnya di 

dalam kepala. 

Penulisan jurnal reflektif memiliki beberapa keuntungan, diantaranya 

adalah melatih kemandirian peserta didik dalam belajar, membantu peserta didik 

dalam menganalisis dan mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pembelajaran, memberikan gambaran kepada peserta didik  mengenai apa yang 
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belum dan sudah ia kuasai dari materi yang telah dipelajari serta kemajuan yang 

didapat setelah pembelajaran, membantu pengorganisasian pembelajaran, 

membantu menyusun suatu alur pikir secara tertulis, yang bagi guru dapat menjadi 

acuan dalam menilai berhasil tidaknya peserta didik mempelajari materi yang 

disampaikan, serta membantu mengembangkan kemampuan menulis dan 

membaca bagi peserta didik dan guru. 

 

2. Strategi Metakognitif 

Strategi metakognitif merupakan kemampuan untuk mengetahui 

bagaimana proses belajarnya yang menjadi modal dasar dalam proses 

pembelajaran sehingga menjadikan siswa sebagai pebelajar yang mandiri 

(Farikhati 2007). Ketika siswa mampu merancang, memantau, dan merefleksikan 

proses belajar mereka secara sadar, pada hakekatnya mereka akan lebih percaya 

diri dan lebih mandiri dalam belajar. Melalui strategi metakognitif siswa akan 

mampu untuk merencanakan pembelajaran, seperti memperkirakan waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas belajar, merencanakan waktu belajar 

dalam bentuk jadwal, mengorganisasikan materi pelajaran, menggunakan berbagai 

strategi belajar yang sesuai untuk belajar efektif, merefleksikan, serta 

mengevaluasi proses belajarnya melalui dialog dengan diri sendiri. 

Berpikir metakognitif seperti halnya memastikan bahwa siswa akan 

mampu menyusun makna informasi yang ia peroleh. Agar hal ini tercapai, siswa 

harus mampu berpikir tentang proses berpikir yang dimilikinya, mengidentifikasi 

strategi-strategi belajar yang baik dan secara sadar mengarahkan mereka 

bagaimana mereka belajar. Kemampuan metakognitif siswa yang dikembangkan  

akan menjadikan siswa terlatih untuk selalu merancang strategi terbaik dalam 

memilih, mengingat, mengenali kembali, mengorganisasi informasi yang 

dihadapinya, serta dalam menyelesaikan masalah. Siswa diharapkan akan terbiasa 

untuk selalu memonitor, mengotrol, dan mengevaluasi apa yang telah 

dilakukannya. Pengarahan proses berpikir metakognitif dapat dilakukan melalui 

aktivitas perencanan, pemonitoran, dan pengevaluasian. Ketiga aktivitas tersebut 

merupakan dimensi yang dapat mendorong siswa mengembangkan kemampuan 

metakognitifnya. 
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Metakognitif  mencakup pengetahuan dan proses regulasi pengetahuan. 

Pengetahuan metakognitif meliputi tiga jenis pengetahuan berikut: deklaratif 

(declarative knowledge), prosedural (prosuderal knowledge) dan kondisional 

(conditional Knowledge). Pengetahuan deklaratif merupakan informasi faktual 

yang diketahui pebelajar, yang dapat dilaporkan, baik secara lisan maupun tertulis. 

Pengetahuan mengenai rumus perhitungan tertentu adalah contoh pengetahuan 

deklaratif. Pengetahuan prosedural berkaitan dengan bagaimana melakukan 

sesuatu, atau bagaimana melakukan sebuah tahapan proses. Pengetahuan tentang 

bagaimana melakukan perhitungan dengan rumus yang telah diketahui 

sebelumnya adalah contoh pengetahuan prosedural. Sedang pengetahuan 

kondisional adalah pengetahuan atas kapan, bagaimana serta dalam kondisi apa 

cara/ strategi tersebut digunakan (Peirce 2003). Ketiga pengetahuan tersebut 

merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. 

Pierce (2003) menegaskan metakognitif pada proses belajar sama 

pentingnya dengan proses memonitor materi yang sedang dipelajari. Dimensi lain 

dari metakognitif adalah pengaturan pengetahuan metakognitif itu sendiri, yang 

meliputi penetapan tujuan (goal setting), evaluasi diri (self assessing) dan 

pengaturan proses berpikir saat belajar. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

komponen penting dari metakognisi adalah penerapan strategi belajar untuk 

mencapai tujuan tertentu, evaluasi mandiri atas efektivitas proses pencapaian 

tujuan, serta manajemen diri dalam belajar lebih lanjut sebagai respon atas 

evaluasi mandiri yang telah dilakukan. 

Beberapa strategi yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan 

strategi berfikir metakognitif siswa melalui kegiatan belajar dan pembelajaran 

adalah sebagai berikut. 

1. Membantu siswa dalam mengembangkan strategi belajar dengan cara 

mendorong siswa untuk memonitor proses belajar dan berpikirnya, 

membimbing siswa dalam menentukan strategi-strategi belajar yang efktif, 

meminta siswa untuk membuat prediksi berdasarkan apa yang telah dipelajari, 

dan membimbing siswa untuk mengembangkan kebiasaan bertanya. 

2. Membimbing siswa untuk membiasakan mengelola diri sendiri sehingga siswa 

dapat mengidentifikasi gaya belajar yang paling cocok untuk dirinya sendiri, 
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membiasakan siswa untuk selalu mengevaluasi dan meningkatkan rasa 

percaya diri dalam belajar dan menikmati aktivitas belajarnya. 

 

3. Kajian Keterkaitan Antara Jurnal Reflektif Sebagai Strategi Berpikir 

Metakognitif Terhadap Hasil Belajar 

Jurnal reflektif sebagai strategi berpikir metakognitif pada pembelajaran 

biologi adalah catatan yang dibuat oleh siswa pada setiap akhir proses 

pembelajaran biologi yang merupakan hasil refleksi diri siswa sehingga siswa 

dapat mengontrol, memonitor, dan mengevaluasi belajarnya. Kemampuan siswa 

dalam merefleksikan proses belajarnya merupakan salah satu bentuk kemampuan 

metakognitif yang perlu untuk dikembangkan. Melalui kemampuan merefleksikan 

belajarnya, siswa mampu melihat kelebihan dan kelemahan dalam belajar 

sehingga siswa dapat mengoptimalkan hasil belajarnya dan mampu memantau 

belajarnya sendiri yang berarti siswa telah berlatih  mengembangkan kemampuan 

metakognitifnya (Anatahime, 2009). Kayasima dan Inaba (2003) mengatakan 

bahwa pada aktivitas metakognitif, siswa harus mengenali tujuan kegiatan 

kognitif, kendala, dan proses kegiatan pembelajaran kognitif untuk menigkatkan 

kesadaran metakognitif mereka. 

Menurut Anggraeny (2009),  jurnal belajar merupakan sarana untuk 

melatih strategi berpikir metakognitif. Proses atau ketrampilan metakognitif 

memerlukan operasi mental khusus yang dengannya seseorang dapat memeriksa, 

merencanakan, mengatur, memantau, memprediksi dan mengevaluasi proses 

berpikir mereka sendiri. Jurnal reflektif dikembangkan untuk membantu siswa 

belajar secara mandiri, dan memperoleh hasil belajar yang optimal melalui 

kesulitan yang dapat teridentifikasi dan memungkinkan perbaikan yang perlu 

dilakukan oleh guru. Jurnal reflektif diprediksi memberikan kontribusi positif 

dalam mengembangkan disiplin akademik dibidang ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni (Mursyid 2010). Jurnal reflektif merupakan wadah bagi siswa untuk 

menuliskan ide dan perasaan yang dialaminya ketika belajar. Siswa dapat 

menuliskan secara rutin dan disiplin mengenai yang dipelajarinya, apa yang masih 

dipandang lemah, dan kemungkinan perbaikan yang perlu dilakukan oleh guru  

melalui jurnal reflektif (Anjar 2008). Guru perlu mengadakan penilaian diri 
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sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan dalam kualitas proses pembelajaran 

IPA (Biologi). Jurnal reflektif membantu guru dalam menemukan kesulitan yang 

dialami siswa pada saat pembelajaran. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anjar (2008) tentang penggunaan 

jurnal reflektif pada pembelajaran biologi terbukti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan motivasi belajar dan 

partisipasi siswa yang berdampak pada peningkatan penguasaan konsep. 

Penelitian lain dilakukan oleh Sabilu (2008) yang menemukan bahwa penggunaan 

jurnal reflektif berpengaruh signifikan terhadap kemampuan kognitif dan 

metakognitif siswa. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Anggraeny (2009) 

mengenai penerapan jurnal reflektif juga terbukti berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar kognitif dan afektif siswa. 

Refleksi diri siswa yang tertuang dalam jurnal reflektif sangat diperlukan 

dalam pembelajaran sebagai pemberdayaan strategi metakognitif. Akan tetapi, 

pada kenyataanya belum banyak guru yang menerapkan jurnal reflektif dalam 

pembelajaran sebagai strategi berfikir metakognitif siswa. Penerapan jurnal 

reflektif sebagai strategi metakognitif pada pembelajaran IPA (Biologi) 

diharapkan mampu melatih siswa agar terbiasa berpikir metakognitif melalui 

kemampuan merefleksikan pengalaman belajarnya sehingga siswa mampu 

mendeteksi tingkat pemahamannya terhadap materi yang dipelajari dan dapat 

mengoptimalkan hasil belajarnya. 

4. Hasil Belajar 

Pada hakikatnya belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang 

terjadi pada diri seseorang (Rohaniawati 2011). Dengan belajar seseorang 

diharapkan menjadi manusia yang sesungguhnya, dalam konsep pendidikan Islam 

dinamakan manusia yang berkepribadian kaffah/insan kamil atau manusia 

paripurna. Salah satu indikator manusia kaffah selain memiliki kecerdasan adalah 

memiliki perilaku yang baik (akhlakul karimah). Sejalan dengan pendapat 

Rohaniawati, menurut Usman (2011) belajar merupakan serangkaian dari kegiatan 

jiwa, raga, dan psiko-fisik untuk menuju perkembangan pribadi seutuhya. 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah 

melakukan proses belajar, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 
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pengetahuan, pemahaman, sikap, dan ketrampilan individu tersebut sehingga 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut Arends (2007) hasil belajar 

merupakan bentuk konstruktivisme yang seharusnya merupakan konstruksi 

pengetahuan dan pengembangan pengetahuan dari pengetahuan yang siswa miliki 

sebelumnya. Definisi lain mengenai hasil belajar diungkapkan Hamalik (2005), 

bahwa hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

suatu materi pelajaran di sekolah. Hamalik (2005) menambahkan, hasil belajar 

tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat 

diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan 

yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari kurang tahu 

menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan, dan sebagainya. Sebagaimana 

dikemukakan Arikunto (2006), bahwa hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang 

dicapai siswa untuk mengetahui sejauh mana materi yang diajarkan dapat diterima 

oleh siswa. 

Definisi hasil belajar menurut tiga teori yaitu teori behavioristik, 

konstruktivistik, dan sosial adalah sebagai berikut (Gardner 2006). 

1. Hasil belajar menurut teori behavioristik diartikan sebagai akumulasi dari 

kemampuan dan ingatan berdasarkan fakta atu informasi yang sedang 

dipelajari. Teori ini menganggap bahwa proses belajar terjadi karena adanya 

interaksi antara stimulus adan respon. Apa yang terjadi di antara stimulus dan 

respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak bisa diamati. 

Dalam teori behavioristik, penguatan (reward) dianggap pentig karena 

memperkuat timbulnya respon yang berimbas pada ketercapaian hasil belajar 

yang lebih baik. Teori ini mengabaikan adanya kecerdasan, bakat, minat, dan 

perasaan siswa sehingga tidak menuntut proses berfikir. Jadi dapat dikatakan 

bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa adalah hasil dari menghafal tanpa 

berpikir. 

2. Hasil belajar menurut teori konstrutivistik adalah proses sintesis informasi 

yang diperoleh dari proses pemahaman konsep dan kompetensi siswa secara 

aktif dalam mengolah informasi. Teori ini menitikberatkan pada proses belajar 
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sebagai kegiatan membangun pengetahuan dengan cara memberi makna pada 

pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Selain itu, teori ini mempunyai 

pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses belajar, 

sehingga mengharuskan siswa bersikap aktif. Hasil belajar dan proses yang 

melibatkan cara dan strategi dalam belajar mempunyai nilai penting. Hal ini 

disebabkan proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan 

mempengaruhi perkermbangan berpikir  seseorang. Dua komponen 

metakognitif  (self monitoring dan self regulation) dianggap sebagai dimensi 

penting dalam teori konstruktivistik karena proses memonitor dan mengatur 

diri dalam proses belajar akan berpengaruh pada hasil belajar. Dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar diperoleh dari proses mengkonstruksi 

pengetahuan dengan cara mengabtraksi pengalaman sebagai hasil interaksi 

antara siswa dengan realitas, baik realitas pribadi, alam, maupun realitas 

sosial. 

3. Hasil belajar menurut teori sosial adalah proses kolaboratif (kerjasama) dari 

interaksi antara individu-individu pembelajar dengan lingkungan sosial. 

Lingkungan sosial digunakan sebagai tempat penyebaran dan pertukaran 

pengetahuan,ketrampilan dan nilai-nilai sosial budaya. Lingkungan sosial 

diharapkan dapat mengubah pola pikir individu pembelajar, begitu pula 

sebaliknya pola pikir individu pembelajar diharapkan dapat merubah 

lingkungan sosial karena dua hal tersebut saling berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. 

 

5. Pembelajaran IPA (Biologi) 

Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan (Sanjaya 2008). Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan (Slameto 2003). Dengan demikian, belajar merupakan suatu aktivitas 

yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Dengan belajar manusia dapat 

mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Belajar tidak cukup hanya 

mendengar dan melihat tetapi juga harus dengan melakukan aktivitas (membaca, 
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bertanya, menjawab, berkomentar, mengerjakan, mengkomunikasikan, menulis, 

dan diskusi). Tujuan belajar secara umum adalah untuk mencapai suatu perubahan 

tingkah laku orang yang belajar yang bersifat positif dan membantu proses 

perkembangan. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks yang 

keberhasilannya dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek produk dan proses 

(Sanjaya 2008). Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah 

baik kuantitas amupun kualitasnya. 

Pembelajaran IPA (Biologi) menekankan pada pembelajaran berdasarkan 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah untuk memahami konsep-konsep dan 

mampu memecahkan masalah. Sajian materi dalam  pembelajaran IPA (Biologi) 

dapat berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan hukum- hukum, 

yang melahirkan suatu teori. Saptono (2003), berpendapat bahwa hakikat biologi 

adalah sebagai berikut. 

a. Biologi sebagai kumpulan pengetahuan, pengetahuan yang mencangkup fakta, 

konsep, teori, maupun generalisasi yang menjelaskan tentang gejala 

kehidupan.   

b. Biologi sebagai suatu proses investigasi, karena dalam aktivitas pembelajaran 

biologi selalu melibatkan metode ilmiah. 

c. Biologi sebagai kumpulan nilai yang berupa nilai ilmiah yaitu rasa ingin tahu, 

jujur, teliti, dan keterbukaan akan berbagai fenomena. 

d. Biologi sebagai bagian dalam kehidupan sehari-hari.  

Guru harus menyadari bahwa IPA (Biologi) lebih dari sekedar kumpulan 

fakta ataupun konsep, sehingga perlu adanya kreativitas guru dalam menentukan 

strategi-strategi pembelajaran. Interaksi optimal antara guru dengan siswa, siswa 

dengan media pembelajaran, dan siswa dengan siswa harus tercipta dengan baik. 

Pembelajaran IPA (Biologi) sebaiknya tidak hanya diajarkan dengan cara hafalan 

yang memungkinkan siswa hanya memiliki pengetahuan awal tentang fenomena 

biologi tetapi pembelajaran IPA (Biologi) sebaiknya dapat mengakomodir 
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kesenangan dan kepuasan intelektual bagi siswa dalam usahanya mengevaluasi 

dan memperbaiki kegiatan belajarnya yang mungkin masih keliru sehingga 

diperlukan proses refleksi dalam pembelajaran yang menjadikan pembelajaran 

IPA (Biologi) lebih bermakna. 

Pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning  

(PBL) merupakan salah satu alternatif pendekatan yang dapat dipilih sebagai 

strategi pembelajaran di kelas. Problem Based Learning (PBL) adalah proses 

pembelajaran yang titik awal pembelajarannya didasarkan pada masalah yang ada 

dalam kehidupan nyata, kemudian dari masalah ini siswa dirangsang untuk 

mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

mereka punyai sebelumnya sehingga akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman 

baru.  

Problem Based Learning didefinisikan oleh Sudarman (2007) sebagai 

suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran. Sudarman (2007)  menambahkan 

bahwa landasan teori PBL adalah kolaboratisme, suatu perspektif yang 

berpendapat siswa akan menyusun pengetahuan dengan cara membangun  

penalaran dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya dan semua yang 

diperoleh merupakan hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama individu. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran beralih dari transfer informasi 

fasilitator-siswa ke proses konstruksi pengetahuan yang sifatnya sosial dan 

individual. 

PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang berbasis kepada 

partisipasi siswa. Pada jam pertama pembelajaran, metode yang diterapkan adalah 

diskusi. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang ditunjuk secara acak. 

Pertanyaan yang diajukan bersifat menggali pendapat dan mengembangkan 

kemampuan analisis siswa. Kemudian, pada satu jam terakhir, guru memberikan 

rangkuman dan inti dari diskusi disertai inti dari konteks materi dihubungkan 

dengan implementasi di lapangan. 
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Pada Pembelajaran Berdasarkan  Masalah (Problem Based Learning), 

pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses atau upaya untuk mendapatkan 

suatu penyelesaian tugas atau situasi yang benar-benar nyata sebagai masalah 

dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah diketahui. Pembelajaran 

Berdasarkan  Masalah (Problem Based Learning)  lebih  memfokuskan  pada 

masalah kehidupan nyata yang bermakna bagi siswa (Sudrajat 2011). 

Pembelajaran menjadi bermakna jika siswa dapat mengalami sendiri dan dapat 

mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.. Dengan demikian siswa merasa 

bahwa pembelajaran IPA (biologi) bermanfaat dalam kehidupannya. 

 

B. Kerangka Berpikir 

 

Pengaruh penerapan jurnal reflektif didasarkan atas pola berpikir deduktif, 

bahwa berdasarkan teori-teori para ahli mengenai jurnal reflektif maka dibuat 

suatu pembelajaran dengan penerapan jurnal reflektif untuk mengukur pengaruh 

penerapan jurnal reflektif terhadap hasil belajar siswa. 
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Hipotesis pada penelitian ini disusun berdasarkan kerangka berpikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka berpikir. 

  

 Jurnal reflektif: wadah yang memuat hasil refleksi dalam bidang pembelajaran yang 

diperuntukkan bagi peserta didik (Mursyid 2010). 

 Strategi metakognitif: kemampuan siswa memonitor proses belajarnya sendiri  

sehingga menjadikan siswa sebagai pembelajar yang mandiri (Farikhati 2007). 

 Hasil belajar teori konstruktivistik: proses sintesis informasi yang diukur dari 

pemahaman konsep dan kompetensi siswa secara aktif dalam mengolah informasi 

(Gardner 2006). 

Hasil Penelitian:  

 Penggunaan jurnal reflektif dengan macromedia flash pada pembelajaran biologi 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran (Jayadi 2008). 

 Penerapan jurnal reflektif berpengaruh sisgnifikan terhadap hasil belajar kognitif 

dan afektif siswa (Anggraeny 2009). 

 Penerapan jurnal refelektif dalam pembelajaran multistrategi berpengaruh terhadap 

kemampuan kognitif dan metakognitif siswa (Sabilu 2008). 

Fakta di lapangan:  

 Penerapan jurnal reflektif pada pembelajaran biologi belum pernah diterapkan di 

SMP N 1 Grabag. 

 Pembelajaran biologi belum mengajak siswa untuk merefleksikan belajarnya 

sehingga kemampuan metakognitif siswa belum berkembang. 

 Kebiasaan menulis dan membaca untuk memperkaya khasanah keilmuan 

pembelajaran (pendidikan) masih rendah di kalangan peserta didik dan tenaga 

pendidik kita. 

Hipotesis:  

Ada pengaruh penerapan jurnal reflektif  terhadap hasil belajar materi 

pengelolaan lingkungan di SMP Negeri 1 Grabag Magelang. 

Penerapan jurnal reflektif pada pembelajaran pengelolaan 

lingkungan  kelas VII di SMP Negeri 1 Grabag Magelang. 

Penerapan jurnal reflektif berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

materi pengelolaan lingkungan di SMP N 1Grabag Magelang. 
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C. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan jurnal reflektif 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar materi pengelolaan lingkungan di 

SMP N 1 Grabag Kab.Magelang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian ini diadakan di SMP Negeri 1 Grabag kabupaten 

Magelang yang berada di Jalan Raya Grabag-Magelang kecamatan Grabag 

kabupaten Magelang Jawa Tengah. SMP Negeri 1 Grabag dipilih peneliti sebagai 

lokasi penelitian karena sekolah tersebut belum pernah menerapkan jurnal 

reflektif pada pembelajaran IPA (Biologi) materi pengelolaan lingkungan.  

Penelitian ini dimulai dengan proposal penelitian pada bulan Maret 2012 

dan telah diujikan pada tanggal, 09 Agustus 2012. Uji Coba dilakukan pada 

tanggal 02 bulan Oktober 2012 pada kelas VIII.C SMP Negeri 1 Grabag. 

Penelitian dilakukan pada tanggal, 11 Januari 2013 yang dilakukan di kelas VII.B 

sebagai kelas eksperimen dan VII.A sebagai kelas kontrol pada semester genap 

tahun pelajaran 2012/2013.  

B.  Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dijadikan sumber data 

dalam penelitian (Arikunto 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Grabag kabupaten Magelang yang terdiri dari 5 

kelas dengan jumlah 153 siswa. Sampel merupakan bagian dari subjek yang 

mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi untuk tujuan penelitian 

(Arends 2006). Menurut Arikunto 2006, sampel adalah bagian dari populasi yang 

menjadi target peneliti untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 kelas sampel, 

yaitu kelas VII A dengan jumlah 30 siswa sebagai kelas kontrol yang terdiri dari 

12 siswa lak-laki dan 18 perempuan dan VII B kelas eksperimen 30 siswa terdiri 

dari 14 siswa laki-laki dan 16 orang siswa perempuan. Sampel diambil dengan 

menggunakan metode convenience sampling, maksudnya yaitu dalam hal ini 

peneliti tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan sampel sehingga 

sampel ditentukan secara sederhana karena pertimbangan kemudahan 

pengambilan sampel. Kemudahan tersebut didasarkan atas ketersediaan ijin guru 

dan asumsi guru bahwa dua kelas yang diambil sebagai kelas kontrol dan 
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eksperimen tersebut memiliki kemampuan yang relatif berimbang. Pemilihan 

teknik sampling ini dikarenakan siswa yang tidak sepenuhnya mampu dirandom 

dalam populasi yang berbentuk kelas. Sampel yang digunakan berdasarkan 

perhitungan Isaac and Michael dalam Sugiyono (2008)  untuk menentukan ukuran 

sampling digunkan rumus 1. 

   
        

   (   )        
…………………………… ( 1 ) 

S  = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

P = Proporsi sebagai dasar asumsi pembuatan Tabel. Harga P ini diambil P= 0,3 

d = Derajat ketepatan yang direfleksikan oleh kesalahan yang dapat ditoleransi 

dalam fluktuasi proporsi sampel P, d = 0,1 

λ
2 

= Nilai Tabel chisquare untuk dk=1, taraf kesalahan 1%,5%, 10% 

 Q=P=0,3 

(Sugiyono 2008). Hasil perhitungannya sebagai berikut. 

   
                  

    (     )                
 

    
      

    
  

   = 46,25 dibulatkan menjadi 47 siswa 

Jumlah populasi sebesar 153 sehingga diperoleh jumlah minimal sampel yang 

digunakan agar sampel proporsioal dan representatif bagi populasi adalah 

sejumlah 47 siswa dalam taraf kesalahan 10%. Hal ini  sesuai yang dikemukakan 

Arikunto (2006) bahwa sampel yang lebih dari 100 dapat menggunakan sekitar 

30% dari populasi maka jumlah sampel sebanyak 60 yang terbagi dalam 2 

kelompok kelas yaitu 30 siswa kelas eksprimen dan 30 siswa kelas kontrol 

terpenuhi. 

C. Variabel Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan beberapa variabel sebagai berikut. 

1. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi (Arikunto 2006). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah skor jurnal reflektif selama 

mengikuti pembelajaran materi pengelolaan lingkungan. 
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2. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi (Arikunto 2006). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah skor tes penguasaan materi 

pengelolaan lingkungan (post test). 

 

D. Rancangan Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperiment dengan 

menggunakan model penelitian pre-post test. Pada penelitian ini diambil dua 

kelompok yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas lagi sebagai 

kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan sedangkan kelas kontrol tidak, 

kemudian kedua kelas tersebut dikenai pengukuran yang sama yaitu melalui tes 

tertulis dengan soal yang sama. Sebelum diberi perlakuan, diadakan pre test 

terlebih dahulu pada kedua kelas tersebut. 

Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan sampel penelitian. 

2. Menentukan unit percobaan penelitian yang terdiri dari dua kelompok 

percoban. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen yang diberi 

perlakuan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan kelompok kedua adalah 

kelompok kontrol tanpa perlakuan. 

3. Memberikan pre test untuk kedua kelompok tersebut dan menghitung mean 

prestasi untuk masing-masing kelompok. 

4. Melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan jurnal reflektif pada 

kelas perlakuan. 

5. Memberikan post test untuk kedua kelompok dan menghitung mean prestasi 

masing-masing kelompok. 

6. Menghitung perbedaan mean (pre test dan post test) dari kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, kemudian membandingkan perbedaan 

tersebut secara statistik. 

7. Menghitung signifikansi penerapan jurnal reflektif terhadap hasil belajar 

kelompok eksperimen secara statistik. 
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Pola dari model penelitian Pre-Post Test adalah sebagai berikut.  

Tabel 1. Model penelitian  Pre-Post Test 

  Kelompok     Pretest          Perlakuan       Posttest 

  E                                                                            

            K                                 -                                    

Keterangan :  

E : kelompok eksperimen 

K : kelompok kontrol 

      X : pembelajaran biologi dengan menerapkan jurnal reflektif 

      - : pembelajaran biologi tanpa menerapkan jurnal reflektif 

     : pre test 

     : post test 

(Arikunto 2006) 

 

E. Penjelasan Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen yaitu, jurnal reflektif dan 

soal tes hasil belajar.  Jurnal reflektif merupakan wadah yang memuat hasil 

refleksi dalam bidang pembelajaran yang diperuntukan bagi peserta didik. Jurnal 

reflektif dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai jumlah skor 

pernyataan reflektif siswa mengenai materi yang sudah dipahami, materi yang 

belum dipahami beserta kendala dan upaya mengatasinya, serta pengalaman siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Instrumen soal tes hasil belajar dalam penelitian 

ini menggunakan soal tes pilihan ganda dengan jumlah 25 butir soal. 
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Tabel 2.  Validitas dan reliabilitas instrumen 

No.  Data yang 

dikumpulkan  

Sumber 

data 

Instrumen Teknik validasi 

dan reliabilitas  

Hasil  

1. Skor jurnal 

reflektif selama 
proses 

pembelajaran 

materi pengelolaan 

lingkungan. 

Siswa 

 
 

 

Jurnal reflektif  

 

Telah divalidasi 

oleh dosen 
pembimbing 

sebagai validator 

5 aspek valid 

2. Hasil belajar siswa Siswa  Soal tes hasil 

belajar 

 

Validasi content 

dan empiris 

melalui vailidatas 

butir soal (rumus 
Product 

Moment), 

reliabilitas 

(rumus K-R.21), 
taraf  kesukaran  

dan daya beda. 

 

Valid: 25 soal valid; reliabel: 

paket soal reliabel; daya 

pembeda: 21 soal (jelek), 11 

soal (cukup), 18 soal (baik); 
taraf kesukaran: 5 soal 

(sukar), 36 soal (sedang) dan 

9 soal (mudah). 

(Sumber: Data peneliti 2013) 

 

  Soal-soal tes hasil belajar terlebih dahulu diukur untuk menentukan 

validitas, reliabilitas, dan pada sol-soal digunakan uji daya pembeda. Karakterisasi 

instrumen ini dilakukan untuk mengetahui bahwa instrumen penelitian yang telah 

disusun memenuhi persyaratan sabagai instrumen yang baik. Soal yang dapat 

digunakan sebagai alat ukur yaitu soal-soal yang valid, reliabel, dan mempunyai 

daya pembeda cukup, baik, atau baik sekali. Soal-soal yang tidak valid dan 

mempunyai daya pembeda jelek tidak dapat digunakan (Arikunto 2006). Analisis 

yang digunakan dalam karakterisasi instrumen ini adalah sebagai berikut. 

1) Taraf kesukaran  

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks 

(Rudyatmi 2009). Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam 

bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 – 1,00. Makin besar indeks tingkat 

kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. 

Menurut Arikunto (2006) tingkat kesukaran soal untuk soal pilihan ganda 

ditentukan dengan rumus 2. 

P = 
JS

B
........................................................... ( 2 )  

Keterangan: 
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P = Indeks kesukaran 

B = Banyak siswa yang menjawab itu dengan benar 

JS = Cacah seluruh peserta tes. 

Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut. 

0,00< P   0,30 Butir soal sukar 

0,30< P   0,70 Butir soal sedang 

0,70< P   1,00 Butir soal mudah 

Perhitungan mengenai taraf kesukaran dilakukan dengan bantuan Microsoft Exel 

2007. Hasil perhitungan taraf kesukaran soal uji coba menunjukkan bahwa dari 50 

soal diperoleh 9 soal dengan taraf kesukaran mudah, 36 soal dengan taraf 

kesukaran sedang dan hanya 5 soal dengan taraf kesukaran sukar. Data 

selengkapnya mengenai perhitungan taraf kesukaran dapat dilihat pada Lampiran 

13. 

2) Daya pembeda soal 

Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Interval daya 

pembeda terletak antara -1,00 sampai dengan 1,00. Seluruh perangkat tes 

diurutkan menurut besarnya skor total yang diperoleh, mulai dari skor yang 

tertinggi. Kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok atas (kelompok 

dengan skor tinggi) dan kelompok bawah (kelompok dengan skor rendah). Pada 

butir tertentu jika kelompok atas dapat menjawab semuanya dengan benar dan 

kelompok bawah menjawab salah semuanya maka butir soal tersebut mempunyai 

daya beda paling besar (1,00). Sebaliknya jika kelompok atas semua menjawab 

salah dan kelompok bawah semua menjawab benar, maka soal tersebut tidak 

mampu membedakan sama sekali sehingga daya pembedanya paling rendah (-

1,00). Rumus daya beda (Arikunto 2006) seperti pada rumus 3. 

PBPA
JB

BB

JA

BA
D   ..................................... ( 3 ) 

Keterangan : 

BA : Banyaknya peserta kelas atas yang menjawab soal benar 

BB : Banyaknya peserta kelas bawah  yang menjawab soal benar 

JA : Banyaknya peserta kelas atas 
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JB : Banyaknya peserta kelas bawah 

PA : Proporsi peserta kelas atas yang menjawab benar 

PB : Proporsi peserta kelas bawah yang menjawab benar 

Kriteria daya pembeda soal adalah sebagai berikut. 

D ≤ 0.00   : Sangat Jelek 

0.00 < D ≤ 0.20  : Jelek 

0.20< D ≤ 0.40  : Cukup 

0.40< D ≤ 0.70  : Baik 

0.70< D ≤ 1.00  : Sangat Baik  

Perhitungan mengenai daya pembeda soal uji coba dilakukan dengan bantuan 

Microsoft Excel 2007. Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda dari 50 soal 

uji coba diperoleh bahwa 21 soal termasuk dalam kriteria jelek, 11 soal termasuk 

kriteria cukup, dan 18 soal termasuk dalam kriteria baik dengan tidak ada soal 

yang termasuk dalam kriteria sangat baik. Data selengkapnya mengenai hasil 

perhitungan daya pembeda soal uji coba dapat dilihat pada Lampiran 13. 

3) Validitas butir soal  

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrument (Arikunto 2006). Dalam menentukan validitas digunakan rumus 

product moment seperti rumus 4. 

})()(}{)()({

))((

2222



 





YYNXXN

YXXYN
rxy

    ............................. ( 4 )  

Keterangan: 

rxy   : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N    : Cacah subyek uji coba 

X    : Skor item 

Y    : Skor total 

Harga rxy yang diperoleh dari tiap-tiap item kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel r product moment dengan taraf signifikan 5 %, jika harga rhitung ≥ 

rtabel item soal dikatakan valid, dan jika sebaliknya maka soal dikatakan tidak valid 

(Arikunto, 2006). Perhitungan mengenai validitas butir soal dilakukan dengan 

bantuan Microsoft Exel 2007. Berdasarkan hasil perhitungan dari 50 soal uji coba 

yang telah diuji cobakan di kelas VIII.C diperoleh bahwa 25 soal yang terdiri dari 
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soal obyektif dinyatakan valid. Data selengkapnya mengenai hasil perhitungan 

validitas butir soal uji coba dapat dilihat pada Lampiran 13. 

4) Reliabilitas tes 

Reliabel berarti dapat dipercaya. Sebuah tes dikatakan dapat dipercaya jika 

memberikan hasil yang tetap jika diujikan berkali-kali. Dengan kata lain jika 

kepada peserta tes diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka 

setiap peserta tes akan tetap berada dalam urutan yang sama dalam kelompoknya 

(hasilnya tetap). Dalam penelitian ini, alat evaluasi untuk mengukur reliabilitas tes 

bentuk soal pilihan ganda adalah dengan menggunakan rumus K – R. 21 seperti 

rumus 5. 

………………………. ( 5 ) 

 

Keterangan : 

r11 : Reliabilitas soal 

M : Rata-rata skor awal 

k  : Cacah butir soal 

Vt: Variasi skor total = kuadrat simpangan baku skor total. (Arikunto 2006)  

Kriteria reliabilitas soal adalah sebagai berikut : 

r11 = 0.8000 – 1.000   = Reliabilitas sangat tinggi 

0.6000 – 0.799   = Reliabilitas tinggi 

0.4000– 0.599   = Reliabilitas cukup 

0.2000 – 0.399   = Reliabilitas rendah 

< 0.2000  = Reliabilitas sangat jelek  ( Rudyatmi dan Rusilowati 2009) 

Hasil perhitungan angka r11dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf 

kepercayaan 95%.Jika r hitung> r tabel maka item soal tersebut reliabel dan jika jika 

sebaliknya yaitu r hitung< r tabel maka item soal tersebut tidak reliabel. Perhitungan 

mengenai reliabilitas butir soal dilakukan dengan bantuan Microsoft Exel 2007. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus K-R.21, diperoleh rhitung = 0,815, 

sedangkan untuk α = 5% diperoleh rtabel = 0,360 karena rhitung  >  rtabel  maka soal uji 

coba tersebut reliabel. 
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F. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data dan cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Skor penerapan jurnal reflektif pada pembelajaran pengelolaan lingkungan. 

b. Nilai hasil belajar siswa pada materi pengelolaan lingkungan yang diperoleh 

dari nilai post test. 

2. Cara pengambilan data 

a. Data penilaian jurnal reflektif pada pembelajaran materi pengelolaan 

lingkungan diperoleh dari perhitungan skor pernyataan reflektif siswa pada 

jurnal reflektif yang ditulis siswa disetiap akhir proses pembelajaran materi 

pengelolaan lingkungan berdasarkan pedoman penskoran jurnal reflektif . 

b. Data mengenai hasil belajar siswa diproleh dari nilai tes yang diambil dari 

nilai post test soal evaluasi materi pengelolaan lingkungan. 

 

G. Metode Analisis Data 

1. Uji asumsi 

 Uji asumsi merupakan uji prasyarat yang digunakan untuk mengukur 

kondisi awal data yang dimiliki sebelum menentukan teknik statistik yang akan 

digunakan. Uji asumsi ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol memiliki kemampuan yang sama. 

a. Uji normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga 

digunakan untuk menentukan statistik yang akan digunakan dalam mengolah data. 

Uji normalitas dihitung dari hasil pre test pada pembelajaran materi pengelolaan 

lingkungan sebelum menerapkan jurnal reflektif dengan menggunakan uji Chi-

khuadrat, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Mencari nilai tertinggi dan terendah pada data yang telah diperoleh dari  nilai 

pre test. 

2. Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas. 

3. Menghitung rata-rata dan simpangan baku. 
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s

xxi


4. Membuat tabulasi data kedalam interval kelas. 

5. Menghitung nilai Z dari setiap batas kelas dengan rumus sebagai berikut 

(Sudjana 2005) seperti rumus 6. 

 Z =      ................................ ( 6 ) 

 

6. Menghitung harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan menggunakan 

tabel. 

7. Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva (Arikunto 2006) seperti 

rumus 7. 

 X
2 
 =  



k

i i

ii

E
EO

1

   ................................. ( 7 )       

                 Dimana,X
2 

= nilai Chi-Kuadrat 

     Oi = frekuensi yang diperoleh dari data penelitian. 

               K = banyaknya kelas interval  

                                   Ei  = fekuensi yang diharapkan. 

8. Membandingkan harga Chi-Kuadrat dengan table Chi-Kuadrat dengan taraf 

signifikan   = 0,05. 

9. Menarik kesimpulan 

Distribusi data dinyatakan normal (H0 diterima) jika dengan taraf 

kesalahan 5% dan derajat kebebasan (dk) = k-1, harga tabelhitung
22   , k adalah 

banyaknya kelas interval. Hasil perhitungan uji normalitas data pre test dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Pre Test 

Kelas χ
2
hitung dk χ

2
tabel Kriteria 

Eksperimen  4.74 6 
11.07 

Normal 

Kontrol 2.19 6 Normal 

(Sumber:  Data peneliti 2013) 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rumus tersebut, 

didapat hasil bahwa kelas eksperimen mempunyai harga hitung
2  = 4.74 sedangkan 

harga  tabel
2  untuk taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan (dk) = k-1 = 6 - 1 = 

5 adalah 11,07 Kesimpulannya H0 diterima karena tabelhitung
22   , yang berarti 
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data berdistribusi normal. Sementara untuk kelas kontrol didapat hasil bahwa 

harga hitung
2  = 2.19 sedangkan harga  tabel

2  untuk taraf kesalahan 5% dan 

derajat kebebasan (dk) = k-1 = 6 - 1  = 5 adalah 11,07. Kesimpulannya H0 

diterima karena tabelhitung
22   , yang berarti data berdistribusi normal.  

b. Uji kesamaan dua varians (homogenitas)   

 Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berawal dari kondisi yang sama (homogen) yaitu dengan menyelidiki 

apakah kedua sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama maka sampel tersebut dikatakan 

homogen. Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai 

berikut. 

  Ho :
2

2

2

1    

  Ha :
2

2

2

1    

Untuk menguji homogenitas varians yang nomal, digunakan uji kesamaan dua 

varians dengan rumus 8. 

         F =  

s

s
2

2

2

1    ............................... ( 8 )   

Dimana, S
2
1  = varians terbesar 

  S
2
2  = varians terkecil 

 Kriteria pengujian, Ho diterima jika F hitung < F tabel dengan taraf      

nyata = 0.05 (Sudjana 2005). 

Hasil perhitungan uji homogenitas data pre test  disajikan pada Tabel berikut. 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data pre test. 

Kelas Varians Dk Fhitung Ftabel Kriteria 

Eksperimen 54.6 29 
1.56 1.97 

Mempunyai 

varians yang 

sama Kontrol 35.0 29 

(Sumber: Data peneliti 2013) 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada taraf nyata = 5% dengan dk 

penyebut = 30 - 1 =29 dan dk pembilang = 30-1 = 29 maka diperoleh harga Ftabel = 
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1.97, sedangkan Fhitung  = 1.56 sehingga diperoleh kesimpulan Ho diterima  karena 

Fhitung < Ftabel. Berarti varians kedua kelompok sampel homogen.  

 Berdasarkan hasil perhitungan uji asumsi yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa syarat penggunaan statistik parametrik terpenuhi, maka analisis 

statistik dilkukan dengan uji-t. 

 

2. Analisis statistik 

a. Uji perbedaan dua rata-rata 

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menguji adanya perbedaan 

hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

Ho : Rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih rendah atau sama 

dengan kelompok kontrol (          )  

Ha : Rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas 

kontrol. (          ) 

Sesuai dengan hipotesis, maka teknik analisis yang dapat digunakan 

adalah uji t satu pihak kanan seperti rumus 9 dengan harga s seperti rumus 10. 

Rumus t data yang digunakan sangat ditentukan oleh hasil uji kesamaan varians 

antara dua kelompok tersebut. 

    
   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅  

 √
 

  
 
 

  

     ............................. ( 9 )   

dengan         
(     )  

   (     )  
 

(        )
 ............................. ( 10 ) 

keterangan :  

t : koefisien perbedaan 

   ̅̅ ̅̅   : rata-rata sampel 1 

   ̅̅ ̅̅   : rata-rata sampel 2 

  
   : varians sampel 1 

  
   : varians sampel 2 

s
2 

: varians 

n1 : cacah subyek sampel 1 

n2 : cacah subyek sampel 2 

 (Sudjana 2005) 
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Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika - t (1-1/2α) < thitung < t (1-1/2α) dengan derajat kebebasan 

(        ) artinya rata-rata hasil belajar dan aktivitas siswa kelompok 

eksperimen lebih rendah atau sama dengan kelompok kontrol. 

Ha diterima jika thitung > ttable (1-1/2α) (        ) artinya rata-rata hasil 

belajar dan aktivitas siswa kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada dengan 

kelompok kontrol.  

Derajat kebebasan untuk tabel distribusi t adalah (        ) dengan 

peluang (1-1/2),   = 5% taraf signifikan. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 16.0 for Windows.   

b. Perbedaan hasil belajar 

Hasil belajar siswa diukur dari aspek kognitif yaitu nilai tes hasil belajar 

(post test). Pada penelitian ini tes yang digunakan adalah tes obyektif dengan tipe 

soal pilihan ganda berjumlah 25 butir. Definisi operasional hasil belajar pada 

penelitian ini adalah skor tes hasil belajar siswa pada meteri pengelolaan 

lingkungan. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai/ hasil tes adalah 

seperti rumus 11. 

 

     N =                   X 100 .............................. ( 11 ) 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa digunakan rumus normal 

gain seperti rumus 12. 

( )   
(        )  (        )

      (        )
   .................................. ( 12 ) 

Kriteria yang digunakan: 

g     >  0,7  maka peningkatannya tinggi 

0.3  ≤   g    ≤   0,7  maka peningkatannya sedang 

g     ≤   0,3  maka peningkatannya rendah 

Rata-rata nilai pots test dan pre test setiap kelas dibuat dalam presentase. Analisis 

Peningkatan hasil belajar siswa dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

penerapan jurnal reflektif mampu meningkatkan hasil belajar siswa.  

soal

benar
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c. Ketuntasan hasil belajar klasikal. 

  Perhitungan ketuntasan belajar dalam penelitian ini mengacu pada KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang digunakan sekolah, yaitu sebesar 75. Rata-

rata hasil belajar kelas eksperimen sebesar 85.47 dengan persentase ketuntasan 

hasil belajar klasikal mencapai 93,33% ≥ 85 %. Rata-rata hasil belajar kelompok 

kontrol sebesar 78,93 dengan persentase ketuntasan hasil belajar klasikal 

mencapai 80% < 85%. Jadi hasil belajar kelompok eksperimen telah mencapai 

target ketuntasan kelas, sedangkan kelompok kontrol belum mencapai target 

ketuntasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa yang diajar dengan 

menerapkan jurnal reflektif telah mencapai ketuntasan kelas. Perhitungan 

ketuntasan belajar klasikal selengkapnya terdapat dalam Lampiran 12. 

d. Pengaruh penerapan jurnal reflektif terhadap hasil belajar  

Analisis dilakukan secara deskriptif persentase yang diukur dengan 

perhitungan skor pernyataan reflektif siswa pada pembelajaran materi pengelolaan 

lingkungan yang diperoleh dari jurnal reflektif yang ditulis siswa pada setiap akhir 

proses pembelajaran berdasarkan pada pedoman penskoran jurnal reflektif. Jurnal 

reflektif yang ditulis siswa terdiri dari lima aspek dengan masing-masing aspek 

mempunyai empat kriteria penskoran. Skor yang diperoleh siswa mempunyai 

rentang skor 1 sampai dengan skor 4, sehingga skor minimal yang diperoleh yaitu 

5 dan skor maksimal yang diperoleh adalah 20. Skor jurnal reflektif kemudian 

dihitung secara persentase dan diubah menjadi data ratio dengan kriteria pada 

Tabel 5. Setiap aspek dalam jurnal reflektif mengembangkan strategi berpikir 

metakognitif pada tingkat regulasi metakognitif yang meliputi perencanaan, 

pemantauan, dan evaluasi.  

Tabel 5.  Kriteria penilaian jurnal reflektif. 

 

Interval Persen Kriteria 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 

62,51% - 81,25% Tinggi 

43,76% - 62,50% Rendah 

25% - 43,75% Sangat rendah 
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Setelah diperoleh perhitungan rata-rata skor jurnal reflektif selama tiga 

kali pertemuan pada pembelajaran pengelolaan lingkungan dari siswa di kelas 

eksperimen, maka data tersebut kemudian dimasukkan kedalam data SPSS versi 

16.0 for Widows sebagai variabel independent (X) dan data hasil belajar siswa di 

kelas eksperimen sebagai variabel dependent (Y). Data tersebut kemudian 

dianalisis secara regresi linier sederhana guna mengetahui seberapa besar 

pengaruh penerapan jurnal reflektif pada pembelajaran pengelolaan lingkungan 

terhadap hasil belajar siswa. Akan tetapi sebelum melakukan uji regresi linear 

sederhana, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas data hasil 

post test sebagai prasyarat untuk melakukan uji regresi linear sederhana.  

1. Uji normalitas data post test. 

Hasil perhitungan uji normalitas data post test menggunakan rumus 6 dan 7 

disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Post Test 

Kelas χ
2

hitung dk χ
2
tabel Kriteria 

Eksperimen  5.80 6 
11.07 

Normal 

Kontrol 5.40 6 Normal 

(Sumber:  Data peneliti 2013) 

Karena χ
2
hitung  pada  kedua  kelas <  χ

2
tabel maka dapat disimpulkan bahwa data 

post test berdistribusi normal. 

2. Uji homogenitas data post test. 

Hasil perhitungan uji homogenitas data post test menggunakan rumus 7 disajikan 

pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Hasil Perhitungan Uji Kesamaan Dua Varians Data Post Test 

Kelas Varians Dk Fhitung Ftabel Kriteria 

Eksperimen 68.9 29 
1.90 1.97 

Mempunyai 

varians yang 

sama Kontrol 36.3 29 

(Sumber:  Data peneliti 2013) 

Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung  = 1,90, sedangkan Ftabel = 1,97. Karena 

Fhitung < Ftabel jadi dapat disimpulkan data post test antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai varian yang sama. Karena uji prasyarat telah terpenuhi 
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maka hasil belajar (post-test) kelas eksperimen dan kelas kontrol dianalisis 

menggunakan uji-t. Hipotesis yang diuji dalam uji-t adalah sebagai berikut. 

H0 : tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai post-test kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol. 

H1 : terdapat perbedaan rata-rata nilai post-test kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah H0  diterima apabila –  ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

dengan tingkat kepercayaan = 95% atau () = 0,05. Banyaknya siswa untuk kelas 

eksperimen= 30 dan banyaknya siswa untuk kelas kontrol = 30. 

  Selain berdasarkan analisis data tersebut juga dilakukan analisis statistik 

menggunakan uji regresi linear sederhana. Hipotesis yang diuji dalam analisis 

regresi linier sederhana adalah sebagai berikut. 

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ho :  Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah Ho diterima apabila t JB  >  t constant  dengan (α) 

= 0,05. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Jurnal Reflektif  

Penerapan Jurnal reflektif dalam penelitian ini didefinisikan secara 

operasional sebagai skor jurnal reflektif selama proses pembelajaran materi 

pengelolaan lingkungan. Skor jurnal reflektif diukur dengan teknik non tes. 

Instrumen ini telah dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur 

berlandaskan teori dan dikonsultasikan dengan ahli. Jurnal reflektif memuat lima 

aspek dengan mengembangkan strategi berpikir metakognitif siswa. Kelima aspek 

tersebut meliputi apa yang telah diketahui, kesulitan apa yang dihadapi, apa yang 

ingin dipelajari lebih lanjut, pengalaman belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran dan usaha yang akan dilakukan demi mencapai tujuan belajar.  

Setiap aspek dalam jurnal belajar mempunyai rentang skor 1 sampai 4 

sehingga diperoleh skor minimal 5 dan skor maksimal 20. Jurnal reflektif ditulis 

siswa setiap 10 menit terakhir pada proses pembelajaran pengelolaan lingkungan 

sehingga terdapat tiga jurnal reflektif untuk setiap siswa. Persentase rata-rata skor 

jurnal reflektif di kelas eksperimen disajikan pada Tabel 8 berikut ini. 

Tabel 8. Persentase rata-rata skor jurnal reflektif  siswa di kelas eksperimen 

No. Kriteria Persentase (%) Jumlah Siswa 

1. Sangat Tinggi 53.3 16 

2. Tinggi 46.7 14 

3. Rendah - - 

4. Sangat rendah - - 

Tabel 8 menunjukkan bahwa siswa yang rata-rata skor jurnal reflektifnya 

berada pada kategori sangat tinggi lebih banyak daripada siswa yang berada pada 

kategori tinggi dan rendah. Siswa yang berada pada kategori skor jurnal belajar 

sangat tinggi diperoleh 16 siswa dengan perolehan skor antara 17 – 19, sedangkan 

siswa yang berada pada kategori tinggi diperoleh 14 siswa dengan perolehan skor 

13 – 16 dan tidak ada siswa yang memperoleh skor dengan kategori rendah 

maupun sangat rendah. Contoh jurnal reflektif dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Contoh jurnal reflektif siswa (Sumber: Data peneliti 2013). 
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2. Hasil Belajar Materi Pengelolaan Lingkungan 

Data hasil belajar dalam penelitian ini diukur dengan  teknik tes yaitu pre 

test dan post test yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda yang sama yang telah 

diuji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda yang dapat 

dilihat pada Lampiran 13. Soal pre test diberikan pada awal pembelajaran materi 

pengelolaan lingkungan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

sedangkan soal post test diberikan pada akhir pembelajaran materi pengelolaan 

lingkungan pada kedua kelompok. Data hasil belajar dalam penelitian ini 

dioperasionalkan sebagai nilai tes materi pengelolaan lingkungan, jadi nilai 

maksimum yang diperoleh siswa yaitu 100 dan nilai minimum 0. Nilai tes dalam 

penelitian ini dikategorikan sebagai data rasio. Hasil belajar siswa dalam 

penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai nilai tes materi pengelolaan 

lingkungan yang diperoleh siswa dalam kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Hasil belajar siswa disajikan dalam Tabel 9 berikut. 

Tabel 9. Hasil Pre-test dan Post-test Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Sumber Variasi Hasil Pre test Hasil Post test 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Jumlah siswa 30 30 30 30 

Nilai Rata-rata 69.47 67.47 85.47 78.93 

Simpangan baku 7.39 5.92 8.30 6.03 

Nilai Tertinggi 84.00 84.00 100.00 96.00 

Nilai Terendah 52.00 56.00 68.00 68.00 

Rentang 32.00 28.00 32.00 28.00 

(Sumber:  Data peneliti 2013) 

  Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil pre test pada kelas eksperimen 

diperoleh nilai rata-rata = 69,47, simpangan baku = 7,39, nilai tertinggi = 84, dan 

nilai terendah adalah 52.00. sedangkan kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata = 

67,47, simpangan baku = 5,92, nilai tertinggi = 84, dan nilai terendah adalah 56. 

Perolehan hasil pre test tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol relatif sama. Hasil post test pada kelas eksperimen 
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diperoleh nilai rata-rata = 85,47, simpangan baku = 8,3, nilai tertinggi = 100, dan 

nilai terendah adalah 68. sedangkan kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata = 78,93, 

simpangan baku = 6,03, nilai tertinggi = 96, dan nilai terendah adalah 68. 

Perolehan nilai post-test menunjukkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Peningkatan hasil belajar siswa 

No Kelas 

Nilai Rata rata % Peningkatan 
Normal 

Gain 

Kriteria 

faktor g 

Pre 

test 

Post 

test 

pretest - 

posttest 

pretest - 

posttest 

pretest - 

posttest 

1 Eksperimen 69.47 85.47 16.00 52% Sedang 

2 Kontrol 67.47 78.93 11.47 35.2% Sedang 

(Sumber: Data peneliti 2013) 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan normal gain untuk kelas eksperimen 

sebesar 52% dan termasuk dalam kategori sedang, normal gain untuk kelas 

kontrol sebesar 35,2% dan termasuk dalam kategori sedang. 

  Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata data post test dapat disajikan 

pada Tabel 11. Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 10. 

Tabel 11. Hasil Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Data Post Test  

Kelas Rata-rata dk thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen 85.5 29.0 
3.487 2.033 ada perbedaan 

Kontrol 78.9 29.0 

(Sumber:  Data peneliti 2013)  

Hasil uji-t menunjukkan nilai t hitung = 3.487 > ttabel = 2,033 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Jadi terdapat perbedaan rata-rata nilai post-test yang signifikan antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol setelah dilakukan penerapan jurnal belajar 

pada kelas eksperimen. Dapat dikatakan bahwa rata-rata kecerdasan siswa pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen berbeda dimana hasil belajar kelas eksperimen 

(85,47) yang diterapkan jurnal reflektif memiliki hasil belajar yang lebih tinggi 

dari siswa di  kelas kontrol (78,93). 
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3. Pengaruh penerapan jurnal reflektif terhadap hasil belajar 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sedehana dengan bantuan SPSS 

16.0 for Windows berikut disajikan tabel pengaruh penerapan jurnal reflektif  

terhadap hasil belajar siswa. 

Tabel 12. Uji regresi penerapan jurnal reflektif terhadap hasil belajar 

Model t Sig. 
R

2
 

 

(Constant) 7.341 0 

11.0 JB 1.863 0.073 

 

Hipotesis : 

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Hasil pengujian diperoleh nilai tJB = 1,863 < t constant = 7,341 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Jadi dapat dikatakan penerapan jurnal reflektif berpengaruh terhadap 

hasil belajar, besarnya kontribusi penerapan jurnal reflektif terhadap hasil belajar 

siswa adalah 11,0% dengan taraf signifikansi 5%. 

 

B. Pembahasan 

Belajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan aktivitas jiwa dan raga 

seseorang yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang 

lebih baik. Hasil belajar merupakan hasil yang dapat dicapai dalam penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan setelah melakukan pembelajaran, biasanya 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru. 

Secara teoritis, penerapan jurnal reflektif dalam pembelajaran berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Anggraeny (2009), Sabilu (2008), dan Amnah (2011) yang secara 

garis besar menyatakan bahwa penerapan jurnal reflektif berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan kognitif dan metakognitif siswa, hasil belajar siswa,  dan 

pemberian latihan penggunaan strategi metakognitif pada siswa sangat efektif 
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untuk mengembangkan kontrol metakognitif pada siswa sehingga dapat 

mendorong pemahaman siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data awal dari nilai pre test, diketahui bahwa 

data awal tersebut berdistribusi normal dan homogen. Kemudian dilanjutkan 

dengan uji kesamaan varians diketahui bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik 

kedua kelas sama atau tidak ada perbedaan. Berdasarkan hasil uji kesamaan dua 

rata-rata kelompok eksperimen dan kontrol untuk data pre test diperoleh nilai 

thitung = 1,16 < 2,030 = ttabel yang berarti pada dasarnya secara keseluruhan tingkat 

kecerdasan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sama. 

Tanpa kondisi awal yang sama dalam hal ini kecerdasan siswa yang menjadi 

sampel penelitian, pengukuran penerapan jurnal reflektif pada pembelajaran tidak 

dapat dilakukan. Karena hasil penelitian membuktikan bahwa rata–rata hasil 

belajar siswa sebelum dilakukan penelitian adalah sama, maka penelitian dapat 

dilakukan. 

Penilaian akhir hasil belajar siswa pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol diperoleh dari nilai tes tertulis yang dilaksanakan setelah akhir kegiatan 

pembelajaran. Berdasarkan diskripsi dan analisis data hasil belajar siswa diatas, 

diperoleh keterangan untuk kelompok  eksperimen yang menerapkan jurnal 

reflektif nilai rata-rata post test = 85,47. Pada kelompok  kontrol yang diberikan 

pembelajaran tanpa penerapan jurnal reflektif nilai rata-rata hasil belajarnya 

adalah 78,93. Dari hasil pengujian kesamaan dua rata-rata data post test kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan uji t diperoleh nilai thitung = 3,487 

> 2,03 = ttabel. Jadi rata–rata hasil belajar siswa kelas eksperimen yang 

menerapkan jurnal reflektif memperoleh hasil belajar yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa pada kelas kontrol. Hasil uji statistik regresi linier 

sederhana menunjukkan bahwa jurnal reflektif berpengaruh yang terhadap hasil 

belajar siswa, dengan kontribusi penerapan jurnal reflektif sebesar 11,0% 

sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih dominan. Hal tersebut 

sesuai dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh jurnal 

reflektif terhadap hasil belajar siswa. Dengan demikian sudah saatnya kita 

melakukan perubahan sistem pembelajaran dari pembelajaran tanpa menerapkan 

jurnal reflektif menjadi pembelajaran yang menerapkan jurnal reflektif. 
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Selain dipengaruhi oleh jurnal reflektif, hasil belajar siswa di kelas 

eksperimen juga dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor-faktor tersebut mencakup 

kondisi internal dan eksternal siswa (Anni 2007). Kondisi eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain tempat belajar, iklim dan suasana 

lingkungan belajar siswa. Tempat belajar yang kurang memenuhi syarat seperti 

kelas yang pengap dan kotor serta suasana yang bising akan mengganggu 

konsentrasi belajar siswa. Sementara kondisi internal meliputi kesehatan siswa, 

motivasi, kemampuan intelektual, emosional dan kemampuan siswa bersosialisai 

dilingkungan belajar. Siswa yang bermotivasi rendah akan mengalami kesulitan 

dalam persiapan dan proses belajar sehingga hasil belajar rendah. Motivasi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa (Suprijono 

2010). Selain itu siswa yang mengalami ketegangan emosional seperti rasa takut 

terhadap guru juga turut mempengaruhi hasil belajar. 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah strategi pembelajaran. 

Hasil penelitian Karmana (2011) menunjukkan bahwa pembelajaran biologi 

dengan srategi PBL dan integrasi strategi PBL dan STAD berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan berpikir kritis. Karmana (2011) menambahkan ada pengaruh 

strategi pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah, kemampuan 

berpikir kritis, dan hasil belajar kognitif biologi. Menurut Husodo (2008), 

penerapan prinsip PBL secara umum memberi hasil positif terhadap motivasi dan 

pemahaman mahasiswa. Hasil penelitian Zubaidah (2008) sesuai dengan Karmana 

(2011) dan Husodo (2008) yang menunjukkan bahwa pembelajaran kotekstual 

dengan metode inkuiri dapat meningkatkan kemampuan berpikir, hasil belajar, 

dan motivasi belajar siswa. 

Menurut Variani (2008), nilai hasil evaluasi dapat berperan sebagai 

pemicu motivasi berprestasi bagi siswa dan nilai bonus memancing keberanian 

siswa dalam memberikan feedback  dalam proses pembelajaran. Sistem evaluasi 

yang terjadwal secara periodik akan dapat memaksa siswa untuk secara rutin 

memahami pelajaran, setahap demi setahap, secara benar sejak awal. Guru akan 

mengetahui sisi-sisi materi pelajaran yang sudah diajarkan tetapi belum terkuasai 

oleh siswanya, sehingga dapat menjadi acuan untuk mengatur kembali 

penyampaian materi dalam bab yang sama untuk pertemuan berikutnya. Nilai 
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evaluasi bagi siswa menjadi acuan untuk mengatur kualitas belajarnya, untuk 

perbaikan hasil evaluasi berikutnya. 

Meskipun kegiatan penulisan jurnal reflektif dilaksanakan pada setiap 

akhir proses pembelajaran namun ada siswa yang tidak serius menulis jurnal 

reflektif yang disebabkan karena beberapa faktor yang menghambat dalam proses 

penulisan jurnal. Faktor pertama adalah waktu penulisan jurnal reflektif (Dwianto 

2010). Penulisan jurnal reflektif yang ditulis di sekolah tepat setelah proses 

pembelajaran, waktu yang digunakan tidak mencukupi untuk menulis jurnal 

reflektif dan siswa tidak leluasa karena terburu-buru dengan jam pelajaran 

selanjutnya. Sebaliknya apabila ditulis di rumah menyebabkan siswa 

menyepelekan karena menggangap jurnal reflektif tidak berkaitan dengan tugas 

materi pelajaran. Selain itu, faktor ini juga menyebabkan siswa lupa tentang 

kegiatan belajar yang telah dialaminya di sekolah dan lupa tentang tugasnya 

menulis jurnal reflektif. Faktor kedua adalah adanya motivasi siswa dalam 

menulis jurnal reflektif. Perlu adanya motivasi yang kuat baik dari guru maupun 

dari siswa sendiri untuk menulis jurnal reflektif karena seringnya siswa 

menganggap bahwa penulisan jurnal reflektif hanyalah menjadi sebuah beban. 

Faktor lain adalah rasa bosan yang dialami siswa selama menulis jurnal reflektif 

karena penulisan jurnal reflektif yang dilakukan lebih dari satu kali. 

Jurnal reflektif adalah wadah yang memuat hasil refleksi dalam bidang 

pembelajaran yang diperuntukan bagi peserta didik. Peserta didik mengisinya 

dengan hasil bacaan, hasil diskusi, refleksi terhadap temuan dalam pembelajaran, 

hasil pengamatan, hasil abstraksi atau apa saja yang berkaitan dengan 

pembelajaran di sekolah (Mursyid, 2010). Ingatan dan pemahaman mengenai 

materi yang dipelajari berpotensi untuk meningkat dengan mendiskusikan apa 

yang telah ditemukan selama proses pembelajaran. Siswa juga dapat 

mengeksplorasi isi materi yang diperoleh dari diskusi baik dengan sesama siswa 

maupun diskusi bersama gurunya, hal yang mustahil bagi siswa untuk 

mengembangkan materi jika hanya mengandalkan pembelajaran dikelas saja. 

Belajar pasca proses pembelajaran mutlak diperlukan. 

Adanya penerapan jurnal reflektif sebagai strategi berpikir metakognitif 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, karena 
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mampu menstimulasi siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi kegiatan 

belajar melalui penulisan jurnal reflektif. Selain itu memberi kesempatan pada 

siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui kegiatan refleksi 

sehingga pengalaman belajar siswa tidak berlalu begitu saja dan lebih bermakna 

(Silberman 2006). Kemampuan siswa merefleksikan kegiatan belajar dengan baik 

dalam jurnal reflektif karena pemanfaatan strategi metakognitif seperti 

pengetahuan tentang kelemahan diri sendiri dan perencanaan kegiatan belajar 

yang menjadi modal dasar dalam belajar (Laurens 2011). Strategi berpikir 

metakognitif dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui pemantauan proses 

belajar sehingga kebermaknaan belajar dapat terwujud Febriyanti (2009). Siswa 

diharapkan akan terbiasa untuk selalu memonitor, mengotrol, dan mengevaluasi 

apa yang telah dilakukannya selama pembelajaran. 

Adanya jurnal reflektif akan mempermudah guru dalam mengetahui sejauh 

mana pengetahuan siswa tentang materi yang selama ini di berikan, selain itu 

jurnal belajar mampu memberikan informasi tentang pemahaman metakognitif 

siswa, dari waktu ke-waktu perkembangan belajar siswa dapat terpantau dari 

jurnal reflektif yang tertulis sehingga ini akan memudahkan guru dalam memilih 

strategi pembelajaran yang tepat untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. 

Menurut Anggraeny (2009),  jurnal belajar merupakan sarana untuk melatih 

strategi berpikir metakognitif. Proses atau ketrampilan metakognitif memerlukan 

operasi mental khusus yang dengannya seseorang dapat memeriksa, 

merencanakan, mengatur, memantau, memprediksi dan mengevaluasi proses 

berpikir mereka sendiri. Materi yang bertemakan lingkungan hidup sangat tepat 

dikaitkan dengan kemampuan berpikir metakognitif siswa mengingat materi ini 

senantiasa dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melatih 

kemampuan berpikir siswa guru harus mengetahui kemampuan dan kesulitan 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran, fakta dilapangan menunjukan 

membuat jurnal reflektif cukup efektif sebagai strategi untuk mengetahui  proses 

belajar siswa. 

Akhir-akhir ini, proses selama melaksanakan pembelajaran dinilai lebih 

penting dibandingkan dengan hasil akhir dari suatu pembelajaran mengingat 

proseslah yang dapat membentuk karakter siswa sekaligus mencerdaskan siswa. 
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Ketika siswa mengenal kemampauan dirinya, mengetahui kelemahan yang ada 

dalam dirinya, seorang siswa tentu memiliki sedikit gambaran untuk memilih 

strategi belajar yang tepat bagi dirinya dalam rangka mengoptimalkan hasil 

belajar, tidak berbeda jauh dengan siswa, guru pun lebih mudah menetapkan 

tingkat materi yang diberikan berdasarkan batas potensial kemampuan siswa yang 

dapat dikembangkan. Menurut Hamalik (2005) hasil belajar tampak sebagai 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut 

dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari kurang tahu menjadi tahu, sikap 

kurang sopan menjadi sopan, dan sebagainya. Walaupun secara tingkah laku 

perubahan positif dalam diri siswa tak terlihat, namun secara tertulis yaitu dari 

hasil belajar siswa perubahan positif sudah terlihat dengan gamblang, 

ketidakmampuan pembelajaran menggunakan jurnal reflektif dalam mengubah 

tingkah laku siswa besar disebabkan faktor waktu pembelajaran yang relatif 

sisngkat, sehingga hanya mampu memperbaiki sebagian kondisi siswa saja, 

walaupun demikian ini sudah cukup membuat peneliti lega. 

Seorang siswa akan belajar lebih baik dan lebih bermakna apabila siswa 

dapat mengerti proses pembelajaran yang telah dialami sehingga menstimulasi 

perkembangan kognitif (Walgito 2003). Penerapan jurnal reflektif sebagai strategi 

berpikir metakognitif memberikan kepuasaan bagi siswa dalam usahanya 

membongkar dan memperbaiki proses belajar yang masih keliru. Hasil belajar 

siswa berkaitan erat dengan struktur kognitif yang dimiliki. Menurut Michalsky 

dkk (2009) metakognisi berarti pengetahuan tentang kemampuan kognitif yang 

dimiliki dan bagaimana kemampuan itu dapat diterapkan pada proses kognitif. Hal 

ini dikuatkan oleh pendapat Min Chi and Kurt VL (2010) yang menyatakan 

pengetahuan metakognitif merupakan keseluruhan pengetahuan siswa tentang 

proses pikirannya sendiri yang berisi perasaan dan keingintahuan siswa sebagai 

pemantau dan pengarah proses pikirannya dimana siswa secara aktif membangun 

sistem makna dan pemahaman melalui pengalaman yang telah dialaminya. 

Berbeda dengan siswa kelas kontrol yang tidak melakukan proses refleksi dalam 

kegiatan belajar sehingga pengalaman belajar siswa berlalu begitu saja. 
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Pelajaran biologi yang kental dengan hafalan dan definisi hampir tak 

mungkin dapat dikuasai siswa hanya dengan mengandalkan daya ingatnya saja, 

diperlukan strategi belajar yang tepat  dari seorang siswa untuk memperoleh hasil 

belajar yang baik. Tugas guru adalah sebagai fasilitator bagi siswa, mengarahkan 

siswanya untuk menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan karakter belajar 

siswa secara umum. Melalui berpikir metakognitif, siswa dapat mengetahui 

kelemahan dan kelebihan dirinya, hal-hal apa saja yang diperlukan dalam 

kehidupan khususnya masalah yang terkait dengan dunia pendidikan. Apabila 

siswa tidak mengetahui kapasitas dan kemampuan dirinya tentu akan sulit 

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Menurut Anggraeny (2009), 

jurnal reflektif merupakan sarana untuk melatih strategi berpikir metakognitif. 

Proses atau ketrampilan metakognitif memerlukan operasi mental khusus yang 

dengannya seseorang dapat memeriksa, merencanakan, mengatur, memantau, 

memprediksi dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri. Guru diharapkan 

mampu mengarahkan siswa untuk mengenali kekurangan dan kelebihan yang ada 

dalam dirinya melalui jurnal reflektif, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan 

khususnya kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan secara efektif dan 

efisien. 

Penelitian mengenai penerapan jurnal reflektif pada pembelajaran 

pengelolaan lingkungan terhadap hasil belajar siswa di SMPN 1 Grabag memiliki 

beberapa keterbatasan penelitian diantaranya sebagai berikut. 

1. Sampel yang digunakan mengacu pada populasi yang kecil dan teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan secara subjektif yang didasarkan atas 

kemudahan. Sehingga hanya bisa digeneralisasikan pada populasi yang sejenis 

dengan penelitian ini. 

2. Waktu penelitian yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan melakukan 

pengulangan agar data yang diperoleh lebih valid dan reliabel. 

3. Pengetahuan peneliti yang terbatas tentang ilmu statistik, sehingga masih 

terdapat kekurangan dalam mengolah dan menganalisis data. 

4. Penelitian terkait jurnal reflektif bagi sekolah yang diteliti merupakan hal yang 

baru, karena keterbatasan waktu penelitian ini sehingga prakondisi untuk 

memantapkan penelitian sangat sulit dilakukan. 
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Kelemahan-kelemahan penelitian tersebut adalah  upaya untuk memperbaiki 

penelitian sejenis selanjutnya, sehingga penelitian yang akan dilakukan semakin 

valid dan lebih dapat dipertanggunjawabkan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan  dapat disimpulkan 

bahwa penerapan jurnal reflektif berpengaruh terhadap hasil belajar, sekalipun 

sumbangan jurnal reflektif terhadap hasil belajar relatif kecil. Masih ada faktor 

lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar.  

 Hal ini terlihat adanya perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas 

eksperimen yang menerapkan jurnal reflektif dibandingkan dengan kelas kontrol 

yang tidak menerapkan jurnal reflektif pada pembelajaran. Penerapan jurnal 

reflektif pada pembelajaran pengelolaan lingkungan berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Grabag kabupaten Magelang.  

Penerapan jurnal reflektif memberikan kontribusi sebesar 11,0% terhadap hasil 

belajar siswa, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih dominan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis akan 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Sebaiknya guru menerapkan jurnal reflektif pada setiap pembelajaran yang 

dilakukan, sehingga guru mampu mengarahkan siswa untuk mengenali 

kekurangan dan kelebihan yang ada dalam dirinya, serta dapat 

mengoptimalkan hasil belajar. 

2. Sebaiknya siswa rutin menulis jurnal reflektif untuk melatih kemampuan 

metakognitifnya, sehingga dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

dunia pendidikan secara efektif dan efisien. 

3. Untuk penelitian sejenis, sebaiknya peneliti menyediakan waktu yang lebih 

panjang untuk penelitian agar diperoleh data-data yang lebih mendukung dan 

akurat. 
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SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah  :  SMP Negeri 1Grabag 

Mata Pelajaran  :  IPA Terpadu 

Kelas  :  VII (Tujuh) 

Semester :  Genap 

Standar Kompetensi :  7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

Alokasi Waktu :  6 x 40 menit 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran Indikator 

Penilaian  Alokasi 

waktu 

 

Sumber belajar. 
Teknik 

 

Bentuk 

Instrumen 

7.4 

Mengaplikasikan 

peran manusia 

dalam pengelolaan 

lingkungan untuk 

mengatasi 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

Pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

- Siswa berkelompok (setiap 

kelompok terdiri dari 4 

orang) melakukan observasi 

mengenai kerusakan dan 

pencemaran lingkungan di 

sekitar sungai Salaji 

Temon, pabrik tahu 

Sawahan Grabag, Sekolah, 

dan rumah/ tempat tinggal 

siswa. 

- Siswa berpasangan 

mengamati dan mencatat 

kondisi lingkungan di 

sekitar sungai Salaji 

Temon, pabrik tahu 

Sawahan Grabag, Sekolah, 

dan rumah/ tempat tinggal 

siswa. 

- Siswa berpasangan 

- Menyebutkan 

konsekuensi 

penebangan hutan 

dan pengaruhnya 

terhadap 

kerusakan 

lingkungan serta 

upaya 

mengatasinya. 

- Menganalisis 

pengaruh 

pencemaran air. 

- Menganalisis 

pengaruh 

pencemaran 

udara.  

- Menganalisis 

pengaruh 

pencemaran tanah. 

Tes 

tulis 

 

 

 

 

Non 

Tes  

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda 

untuk 

mengukur 

hasil belajar 

kognitif siswa. 

 

Jurnal reflektif 

untuk 

mengukur 

jumlah 

pernyataan 

reflektif siswa 

 

Inventori 

strategi berfikir 

metakognitif 

untuk 

mengukur 

tingkat berfikir 

6x40’ Buku–buku 

pelajaran yang 

relevan. Misal : 

Purwanto Budi. 

2007. Belajar 

Ilmu Alam  dan 

Sekitarnya untuk 

Kelas VII SMP 

dan MTs. Solo : 

Tiga Serangkai. 

 

Sumber Internet. 

 

Lingkungan 

sekitar, yaitu 

sungai Salaji 

Temon, pabrik 

tahu Sawahan 

Grabag, Sekolah, 

Lampiran 1 
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mengamati dan 

mendeskripsikan sampah 

apa saja yang terdapat di 

sungai Salaji Temon. 

-  Siswa berpasangan 

mencatat dan 

mendeskripsikan jenis-jenis 

hewan akuatik yang ada di 

sungai Salaji Temon. 

- Siswa berpasangan 

mencatat dan 

mendeskripsikan jenis-jenis 

tumbuhan akuatik yang 

terdapat di sungai Salaji 

Temon. 

- Siswa berpasangan 

mengukur kedalaman 

sungai Salaji Temon 

- Siswa berpasangan 

mengamati dan 

mendeskripsikan 

sampah/limbah apa saja 

yang dihasilkan oleh pabrik 

tahu Sawahan Grabag. 

- Siswa berpasangan 

mengamati cara 

pengelolaan limbah di 

pabrik tahu Sawahan 

Grabag. 

- Siswa berpasangan 

mengamati dan 

- Menyampaikan 

gagasan cara 

penanggulangan 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan. 

- Siswa bersikap 

peduli terhadap 

lingkungan 

sekolah. 

- Siswa bersikap 

tanggung jawab 

terhadap 

lingkungan 

sekolah. 

- Siswa bergotong-

royong/ bekerja 

sama menjaga 

lingkungan 

sekolah. 

- Siswa mampu 

membuat 

kerajinan tangan 

dari bahan dasar 

sampah yang ada 

di lingkungan 

sekitar siswa. 

 

 

 

metakognitif 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rumah/ tempat 

tinggal siswa. 
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mendeskripsikan sampah 

apa saja yang terdapat di 

sekitar rumah/ tempat 

tinggal siswa. 

- Siswa berpasangan 

mengamati dan 

mendeskripsikan sampah 

apa saja yang terdapat di 

sekitar sekolah (SMP N 1 

Grabag). 

- Siswa membuat laporan 

hasil observasi secara 

berkelompok (4 orang). 

- Siswa mengumpulkan 

berbagai sumber dan 

informasi tentang 

kerusakan dan pencemaran 

lingkungan dari internet, 

koran, dan buku-buku yang 

terkait dengan materi. 

- Siswa mendeskripsikan 

aktivitas manusia yang 

dapat menimbulkan 

kerusakan dan pencemaran 

lingkungan. 

- Siswa duduk secara 

berkelompok(setiap 

kelompok 4 orang 

anggota) untuk 

melakukan diskusi 
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tentang kerusakan dan 

pencemaran lingkungan. 
- Siswa berkelompok (4 

orang) mendiskusikan 

pengaruh aktivitas manusia 

terhadap kerusakan dan 

pencemaran lingkungan. 

- Siswa berkelompok (4 

orang) mendiskusikan 

solusi untuk menanggulangi  

pencemaran dan mengelola 

lingkungan. 

- Siswa mempresentasikan  

hasil diskusi pada  

pengelolaan pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

hubungannya dengan 

aktivitas manusia. 

- Siswa secara berkelompok 

membuat produk olahan 

dari bahan sampah dan 

mempresentasikan 

karnyanya di depan kelas. 

- Siswa dibimbing oleh guru 

menyimpulkan 

pembelajaran yang baru 

saja dilaksanakan. 

- Siswa mengisi jurnal 

reflektif  mengenai 

pembelajaran yang baru 

saja dilaksanakan.  
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Grabag, .... ..... 2013 

Kepala SMPN 1 Grabag         Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Slamet Joko Pitono, S. Pd         Siti Mahmudah, S. Pd 
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SILABUS KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  :  SMP Negeri 1Grabag 

Mata Pelajaran  :  IPA Terpadu 

Kelas  :  VII (Tujuh) 

Semester :  Genap 

Standar Kompetensi :  7. Memahami saling ketrgantungan dalam ekosistem 

Alokasi Waktu :  6 x 40 menit 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi 

waktu 

 

Sumber belajar. 
Teknik 

 

Bentuk 

Instrumen 

7.4 Mengaplikasikan 

peran manusia dalam 

pengelolaan 

lingkungan untuk 

mengatasi 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

Pencemaran 

dan kerusakan 

lingkungan 

- Siswa berkelompok (setiap 

kelompok terdiri dari 4 

orang) melakukan observasi 

mengenai kerusakan dan 

pencemaran lingkungan di 

sekitar sungai Salaji Temon, 

pabrik tahu Sawahan 

Grabag, Sekolah, dan 

rumah/ tempat tinggal 

siswa. 

- Siswa berpasangan 

mengamati dan mencatat 

kondisi lingkungan di 

sekitar sungai Salaji Temon, 

pabrik tahu Sawahan 

Grabag, Sekolah, dan 

rumah/ tempat tinggal 

siswa. 

- Menyebutkan 

konsekuensi 

penebangan hutan 

dan pengaruhnya 

terhadap 

kerusakan 

lingkungan serta 

upaya 

mengatasinya. 

- Menganalisis 

pengaruh 

pencemaran air. 

- Menganalisis 

pengaruh 

pencemaran udara.  

- Menganalisis 

pengaruh 

pencemaran tanah. 

Tes 

tulis 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda 

untuk 

mengukur 

hasil belajar 

kognitif siswa. 

 

Inventori 

strategi berfikir 

metakognitif 

untuk 

mengukur 

tingkat berfikir 

metakognitif 

siswa. 

 

 

 

 

6x40’ Buku–buku 

pelajaran yang 

relevan. Misal : 

Purwanto Budi. 

2007. Belajar 

Ilmu Alam  dan 

Sekitarnya untuk 

Kelas VII SMP 

dan MTs. Solo : 

Tiga Serangkai. 

 

Sumber Internet. 

 

Lingkungan 

sekitar, yaitu 

sungai Salaji 

Temon, pabrik 

tahu Sawahan 
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- Siswa berpasangan 

mengamati dan 

mendeskripsikan sampah 

apa saja yang terdapat di 

sungai Salaji Temon. 

-  Siswa berpasangan 

mencatat dan 

mendeskripsikan jenis-jenis 

hewan akuatik yang ada di 

sungai Salaji Temon. 

- Siswa berpasangan 

mencatat dan 

mendeskripsikan jenis-jenis 

tumbuhan akuatik yang 

terdapat di sungai Salaji 

Temon. 

- Siswa berpasangan 

mengukur kedalaman 

sungai Salaji Temon 

- Siswa berpasangan 

mengamati dan 

mendeskripsikan 

sampah/limbah apa saja 

yang dihasilkan oleh pabrik 

tahu Sawahan Grabag. 

- Siswa berpasangan 

mengamati cara 

pengelolaan limbah di 

pabrik tahu Sawahan 

Grabag. 

- Siswa berpasangan 

- Menyampaikan 

gagasan cara 

penanggulangan 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan. 

- Siswa bersikap 

peduli terhadap 

lingkungan 

sekolah. 

- Siswa bersikap 

tanggung jawab 

terhadap 

lingkungan 

sekolah. 

- Siswa bergotong-

royong/ bekerja 

sama menjaga 

lingkungan 

sekolah. 

- Siswa mampu 

membuat 

kerajinan tangan 

dari bahan dasar 

sampah yang ada 

di lingkungan 

sekitar siswa. 

 

 

 

 

 

 

Grabag, Sekolah, 

rumah/ tempat 

tinggal siswa. 
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mengamati dan 

mendeskripsikan sampah 

apa saja yang terdapat di 

sekitar rumah/ tempat 

tinggal siswa. 

- Siswa berpasangan 

mengamati dan 

mendeskripsikan sampah 

apa saja yang terdapat di 

sekitar sekolah (SMP N 1 

Grabag). 

- Siswa membuat laporan 

hasil observasi secara 

berkelompok (4 orang). 

- Siswa mengumpulkan 

berbagai sumber dan 

informasi tentang kerusakan 

dan pencemaran lingkungan 

dari internet, koran, dan 

buku-buku yang terkait 

dengan materi. 

- Siswa mendeskripsikan 

aktivitas manusia yang 

dapat menimbulkan 

kerusakan dan pencemaran 

lingkungan. 

- Siswa duduk secara 

berkelompok(setiap 

kelompok 4 orang 

anggota) untuk 
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melakukan diskusi 

tentang kerusakan dan 

pencemaran lingkungan. 
- Siswa berkelompok (4 

orang) mendiskusikan 

pengaruh aktivitas manusia 

terhadap kerusakan dan 

pencemaran lingkungan. 

- Siswa berkelompok (4 

orang) mendiskusikan 

solusi untuk menanggulangi  

pencemaran dan mengelola 

lingkungan. 

- Siswa mempresentasikan  

hasil diskusi pada  

pengelolaan pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

hubungannya dengan 

aktivitas manusia. 

- Siswa secara berkelompok 

membuat produk olahan 

dari bahan sampah dan 

mempresentasikan 

karnyanya di depan kelas. 

- Siswa dibimbing oleh guru 

menyimpulkan 

pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan: SMP NEGERI 1 GRABAG 

Pertemuan 1 Kurikulum: KTSP 
Mata Pelajaran 

:IPA TERPADU 
Kelas/Smt :VII/ II 

Waktu 2X40’ 

Materi Mapel: 

Pengelolaan 

lingkungan 

Guru: 

Siti Mahmudah, 

S.Pd. 

Tahun: 2011/2012 

Standar Kompetensi: 

7.  Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

Kompetensi Dasar : 

7.4.  Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

Indikator : 

1. Memahami konsekuensi penebangan hutan dan pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan 

serta upaya mengatasinya. 

2. Menganalisis pengaruh pencemaran air. 

3. Menganalisis pengaruh pencemaran udara.  

4. Menganalisis pengaruh pencemaran tanah. 

5. Mengusulkan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

6. Siswa bersikap peduli terhadap lingkungan sekolah. 

7. Siswa bersikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. 

8. Siswa bergotong-royong/ bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. 

9. Mampu membuat kerajinan tangan dari bahan dasar sampah yang ada di lingkungan sekitar 

siswa. 

Lampiran 2 
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Tujuan Pembelajaran: 

Setelah kegiatan pembelajaran, siswa mampu : 

1. Menjelaskan konsekuensi dari penebangan hutan dan pengaruhnya terhadap kerusakan 

lingkungan serta upaya mengatasinya. 

2. Membuktikan pengaruh pencemaran air kaitannya dengan aktivitas manusia dan upaya 

mengatasinya. 

3. Membuktikan pengaruh pencemaran udara dan kaitannya dengan aktivitas manusia dan 

upaya mengatasinya. 

4. Membuktikan pengaruh pencemaran tanah kaitannya dengan aktivitas manusia dan upaya 

mengatasinya. 

5. Mengusulkan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

6. Bersikap peduli terhadap lingkungan sekolah. 

7. Bersikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. 

8. Bergotong-royong/ bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. 

9. Membuat kerajinan tangan dari bahan dasar sampah yang ada di lingkungan sekitar siswa. 

Materi Pembelajaran 

Pencemaran, Kerusakan dan Pengelolaan Lingkungan 

Undang-undang RI No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk 

manusia. Penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, pasir, teknologi industri yang 

menggunakan mesin dan penebangan hutan ternyata di satu sisi dapat memenuhi kebutuhan 

manusia. Namun di sisi lain menimbulkan permasalahan lingkungan. pencemaran lingkungan hidup 

adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, 

yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Aktivitas 

manusia inilah yang dampak langsungnya banyak menyumbangkan bahan pencemar ke udara, air, 

dan tanah. 

Metode Pembelajaran: 

o Ceramah, Diskusi, Penugasan 

Pendekatan Pembelajaran:  

o Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL) 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan 

ICT 

Permainan 

Diskusi  

√ 

- 

√ 

Observasi 

Tanya 

jawab 

 

√ 

√ 

Presentasi 

individu 

Presentasi 

kelompok 

- 

 

√ 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 
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Pendahuluan 
5 

menit 

1. Siswa menjawab salam pembuka dari guru dan di cek 

kesiapannya dengan diabsen oleh guru. (Disiplin) 

2. Siswa mendengarkan memaparan guru mengenai tujuan 

pembelajaran,  materi pelajaran dan indikatornya. ( Tanggung 

jawab) 

3. Siswa mendapatkan pertanyaan lisan dari guru: 

“Nah, sekarang kalian deskripsikan kondisi sungai di sekitar 

pabrik tahu yang ada di daerah Grabag, apakah sungai tersebut 

jernih?” (sembari guru menyajikan gamgar-gambar tentang 

kerusakan dan pencemaran lingkungan) 

4. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

keterkaitan antara materi yang akan di pelajari dengan 

kegunaan/ manfaatnya dalam kehidupan nyata sehari-hari 

siswa. 

 

 

Inti 

 

 

70 

menit 

 Eksplorasi 

1. Siswa mencari contoh-contoh nyata lain pencemaran air dan 

udara di sekitar mereka. (Peduli lingkungan) 

2.  Siswa diminta mencari sumber-sumber lain pencemaran air dan 

udara dari hasil Observasi di sekitar rumah mereka sebelumnya. 

(Percaya diri)  

3. Siswa diminta untuk mendapatkan informasi sebanyak-

banyaknya melalui buku yang relevan ataupun jaringan internet 

yang disediakan sekolah. (Kerjasama). 

(Memunculkan masalah autentik kepada siswa) 

4. Siswa memperhatikan pengarahan dari guru mengenai kegiatan 

diskusi kelompok yang akan dilaksanakan. Siswa dituntut 

berkejasama dengan temannya dalam kelompok kecil. 

(Kerjasama) 

5. Siswa berkelompok menjadi 10 kelompok kecil, setiap 

kelompok terdiri dari 4 orang untuk membahas kerusakan dan 

pengelolaan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. 

(Kerjasama) 

6. Siswa masing-masing kelompok mengerjakan LDS 1. Siswa 

dalam kelompok mendiskusikan pencemaran air dan udara 

akibat pengembangan industri tahu didaerah Grabag. 

(Kerjasama, Saling menghargai). 

(Mengorganisasikan siswa dalam PBL untuk menelitii 

pemasalahan) 

7. Siswa dikondisikan oleh guru untuk menganalisis dan 

menjawab pertanyaan pada LDS 1. 



 

 

 
 

67 

8. Siswa diminta membuat suatu dugaan awal (hipotesis awal) 

mengenai pengaruh pabrik tahu didaerah Grabag terhadap 

pencemaran lingkungan disekitarnya. (kritis) 

9. Siswa diminta mencari solusi terbaik untuk mengatasi 

pencemaran air dan udara akibat limbah pabrik tahu. (tanggung 

jawab dan peduli lingkungan). 

 Elaborasi 

1. Siswa di dalam kelompok memaparkan pengalaman empirisnya 

terkait pencemaran air dan udara akibat limbah pabrik tahu. 

(Jujur dan terbuka) 

2. Siswa mendiskusikan dengan teman satu kelompoknya 

kemudian bergantian mengerjakan LDS 1 dengan teman yang 

lain. (terbuka dan menghargai).  

(Membantu siswa melakukan investigasi secara kelompok dan 

mandiri)  

3. Guru memilih secara acak kelompok yang ditunjuk maju untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

4. Setelah diskusi, 2 kelompok siswa maju kemudian 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan menjawab 

pertanyaan. (Percaya diri, menghagai pendapat, toleransi) 

5. Siswa-siswa yang lain diminta oleh guru untuk mengajukan 

tanggapan, baik berupa pertanyaan, saran dan kritik terhadap 

hasil diskusi dan refleksi yang diberikan. Kemudian siswa lain 

memperhatikan tanggapan temannya (Menghargai, jujur dan 

toleransi). 

 (Mempresentasikan dan mengembangkan hasil/exhibit diskusi) 

 Konfirmasi 

 

1. Siswa memperoleh penguatan materi dari guru berupa 

penambahan konsep pengelolaan lingkungan dan pencemaran 

kemudian mengomentari diskusi serta presentasi siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru dan 

dipersilahkan untuk menanyakan hal – hal yang belum 

dipahami oleh siswa. (Menghargai) 

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

dengan refleksi) 

Penutup 
15  

menit 

1. Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai 

pencemaran air dan udara akibat limbah pabrik tahu.(percaya 

diri) 
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2. Siswa dipersilahkan mengisi jurnal reflektif yang telah 

dibagikan sebelumnya. (Jujur, tanggung jawab, percaya diri) 

3. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran materi selanjutnya 

dan memberikan tugas untuk menyiapkan dan mencari 8 jenis 

sampah padat yang ditugaskan, untuk pertemuan selanjutnya. 

4. Siswa dengan khidmat berdoa setelah guru menutup kegiatan 

pembelajaran. (Takwa) 

Refleksi: 

Jurnal reflektif yang telah 

diisi oleh siswa. 

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (misal : Purwanto Budi. 2007. 

Belajar Ilmu Alam dan Sekitarnya untuk Kelas VII SMP dan MTs. 

Solo: Tiga Serangkai) 

Sumber Internet. 

Lingkungan sekitar yaitu, sungai Salaji Temon, pabrik tahu Sawahan 

Grabag, Sekolah, rumah/ tempat tinggal siswa. 

Penilaian 

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Post-test 

Scalling/tes strategi berfikir 

metakognitif 

Lembar Inventori strategi berfikir metakognitif 

          
Grabag, ..... Januari 

2013 

Kepala SMPN 1 Grabag     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Slamet Joko Pitono, S. Pd     Siti Mahmudah, S.Pd 

NIP. 19610801 198203 1 008     NIP. 19691210 

200312 2 009 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 
 

Satuan Pendidikan:SMP NEGERI 1 GRABAG 

Pertemuan 2 Kurikulum: KTSP Mata Pelajaran :IPA TERPADU 
Kelas/Smt :VII/ 

II 

Waktu 2X40’ 
Materi Mapel: 

Pengelolaan 

lingkungan 

Guru: 

Siti Mahmudah, S.Pd. 

Tahun: 

2011/2012 

Standar Kompetensi: 

7.  Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

Kompetensi Dasar : 

7.4.  Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

Indikator : 

1. Memahami konsekuensi penebangan hutan dan pengaruhnya terhadap kerusakan 

lingkungan serta upaya mengatasinya. 

2. Menganalisis pengaruh pencemaran air. 

3. Menganalisis pengaruh pencemaran udara.  

4. Menganalisis pengaruh pencemaran tanah. 

5. Mengusulkan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

6. Siswa bersikap peduli terhadap lingkungan sekolah. 

7. Siswa bersikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. 

8. Siswa bergotong-royong/ bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. 

9. Mampu membuat kerajinan tangan dari bahan dasar sampah yang ada di lingkungan sekitar 

siswa. 
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Tujuan Pembelajaran: 

Setelah kegiatan pembelajaran, siswa mampu : 

1. Menjelaskan konsekuensi dari penebangan hutan dan pengaruhnya terhadap kerusakan 

lingkungan serta upaya mengatasinya. 

2. Membuktikan pengaruh pencemaran air kaitannya dengan aktivitas manusia dan upaya 

mengatasinya. 

3. Membuktikan pengaruh pencemaran udara dan kaitannya dengan aktivitas manusia dan 

upaya mengatasinya. 

4. Membuktikan pengaruh pencemaran tanah kaitannya dengan aktivitas manusia dan upaya 

mengatasinya. 

5. Mengusulkan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

6. Bersikap peduli terhadap lingkungan sekolah. 

7. Bersikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. 

8. Bergotong-royong/ bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. 

9. Membuat kerajinan tangan dari bahan dasar sampah yang ada di lingkungan sekitar siswa. 

Materi Pembelajaran 

Pencemaran, Kerusakan dan Pengelolaan Lingkungan 

Undang-undang RI No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk 

manusia. Penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, pasir, teknologi industri yang 

menggunakan mesin dan penebangan hutan ternyata di satu sisi dapat memenuhi kebutuhan 

manusia. Namun di sisi lain menimbulkan permasalahan lingkungan. pencemaran lingkungan 

hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain 

ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat 

tertentu, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

Aktivitas manusia inilah yang dampak langsungnya banyak menyumbangkan bahan pencemar ke 

udara, air, dan tanah. 

Metode Pembelajaran: 

o Ceramah, Diskusi, Penugasan 

Pendekatan Pembelajaran:  

o Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL) 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan ICT 

Permainan 

Diskusi  

√ 

- 

√ 

Observasi 

Tanya jawab 

 

√ 

√ 

Presentasi individu 

Presentasi kelompok 

- 

√ 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan kedua
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 
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Pendahuluan 5 menit 

1. Siswa mendapat salam pembuka dan di cek kesiapannya dengan 

diabsen oleh guru. (Disiplin) 

2. Siswa mendengarkan memaparan guru mengenai tujuan 

pembelajaran, Kompetensi Dasar materi pelajaran dan 

indikatornya. 

3. Siswa mendapatkan pertanyaan lisan dari guru: 

a. Siapa yang biasa pada waktu istirahat buang sampah? 

b. Coba kalian lihat di bawah meja, ambil sampah-sampah di 

bawah meja kalian. Kumpulkan! Adakah diantara sampah 

tersebut yang bisa di daur ulang?  

 

 

Inti 

 

 

60 

menit 

 Eksplorasi 

1. Siswa mendapatkan pengarahan dari guru mengenai kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

2. Siswa memperhatikan arahan dari guru secara seksama (tanggung 

jawab dan disiplin) 

3. Siswa mengumpulkan sampah yang ditemukan di bawah meja, 

kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang mereka bawa dari 

rumah (Disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungan) 

4. Siswa dipersilahkan mencari sumber informasi sebanyak mungkin 

dari jaringan internet atau sumber belajar (buku) (tanggung 

jawab).   

(Memunculkan masalah autentik kepada siswa) 

5. Siswa dikondisikan oleh guru untuk berdiskusi secara kelompok 

kecil untuk membahas pencemaran tanah dan air. 

6. Siswa membentuk 10 kelompok kecil, setiap kelompok terdiri atas  

4 orang untuk membahas tingkat pencemaran air dan tanah  serta 

pengolahan sampah. (Kerjasama)  

7. Kemudian siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk 

mengisi tabel dan mengelompokan sampah organik dan 

anorganik. 

8. Siswa diminta mencari cara mengelola sampah tersebut melalui 

3R (reuse, recycle dan reduce)  pada LDS 2 yang diberikan. 

(Kerjasama) 

(Mengorganisasikan siswa dalam PBL untuk menelitii 

pemasalahan) 

9. Siswa memperhatikan arahan dari guru untuk menganalisis tingkat 

pencemaran air dan tanah di lingkungan rumah siswa dan cara 

mengelola sampah rumah tangga yang mereka bawa pada LDS 2 

yang diberikan. 

10. Siswa diminta untuk menganalisis tingkat pencemaran lingkungan 

dan mendiskusikan secara berkelompok kemudian berbagi dengan 
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teman yang lain bagaimana cara menanggulangi pencemaran air 

dan tanah dilingkungannya (Kerjasama dan peka pada lingkungan 

sekitar) 

11. Siswa secara berkelompok berdiskusi dan bergantian menganalisis 

artikel dan menjawab pertanyaan terkait pencemaran air dan tanah 

(kerjasama, terbuka dan jujur) 

12. Siswa diminta membuat suatu produk beberapa hasil dari 

pengolahan sampah yang dibawa siswa dari rumah menjadi 

barang yang bernilai guna. (tanggung jawab, peduli lingkungan 

dan kreatifitas). 

13. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai pencemaran 

tanah, air dan udara serta mencari solusi penganggulangannya 

pada LDS 2.(Percaya diri). 

 (Membantu siswa melakukan investigasi secara kelompok dan 

mandiri) 

 Elaborasi 

1. Kemudian 2 kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas.( Percaya diri dan terbuka)  

2. Siswa menjelaskan produk hasil kreatifitas siswa dalam mengelola 

sampah yang mereka bawa dari rumah (percaya diri) 

3. Siswa yang lain memberi tanggapan kepada kelompok yang maju 

ke depan dan kawan yang lain mendengarkan dengan seksama 

penjelasan yang diberikan oleh temannya.(Menghargai, toleransi) 

(Mempresentasikan dan mengembangkan hasil diskusi dan 

produk siswa) 

 Konfirmasi 

1. Siswa mendapat komentar dari guru tentang kegiatan diskusi yang 

baru saja dilaksanakan dan memperoleh penguatan konsep materi 

pencemaran dan pengelolaan lingkungan. 

2. Kemudian siswa dipersilahkan menanyakan hal – hal yang belum 

dipahami di dalam proses belajar pengelolaan lingkungan akibat 

pencemaran air dan tanah. 

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

dengan refleksi) 

Penutup 
15 

menit 

3. Siswa diminta untuk menyimpulkan  hasil diskusi mengenai 

pengelolaan lingkungan. 

4. Siswa dipersilahkan untuk mengisi jurnal reflektif yang telah 

dibagikan sebelumnya. 

5. Guru menginformasikan kegiatan evaluasi berupa posttes dan 

pengisian lembar  inventori strategi berfikir metakognitif pada 
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pertemuan yang akan datang. 

6. Siswa memimpin doa setelah guru menutup pelajaran. (takwa) 

Refleksi: 

Jurnal reflektif yang telah 

diisi oleh siswa. 

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (misal : Purwanto Budi. 2007. 

Belajar Ilmu Alam dan Sekitarnya untuk Kelas VII SMP dan MTs. 

Solo: Tiga Serangkai) 

Sumber Internet. 

Lingkungan sekitar yaitu, sungai Salaji Temon, pabrik tahu Sawahan 

Grabag, Sekolah, rumah/ tempat tinggal siswa. 

Penilaian 

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Post-test 

Scalling/tes strategi 

berfikir metakognitif 

Lembar inventori strategi berfikir metakognitif 

 
Grabag, ..... Januari 2013 

Kepala SMPN 1 Grabag    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Slamet Joko Pitono, S. Pd    Siti Mahmudah, S.Pd 

NIP. 19610801 198203 1 008    NIP. 19691210 200312 2 009 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan:SMP NEGERI 1 GRABAG 

Pertemuan 1 Kurikulum: KTSP 
Mata Pelajaran 

:IPA TERPADU 
Kelas/Smt :VII/ II 

Waktu 2X40’ 

Materi Mapel: 

Pengelolaan 

lingkungan 

Guru: 

Siti Mahmudah, 

S.Pd. 

Tahun: 2011/2012 

Standar Kompetensi: 

7.  Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

Kompetensi Dasar : 

7.4.  Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

Indikator : 

1. Memahami konsekuensi penebangan hutan dan pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan 

serta upaya mengatasinya. 

2. Menganalisis pengaruh pencemaran air. 

3. Menganalisis pengaruh pencemaran udara.  

4. Menganalisis pengaruh pencemaran tanah. 

5. Mengusulkan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

6. Siswa bersikap peduli terhadap lingkungan sekolah. 

7. Siswa bersikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. 

8. Siswa bergotong-royong/ bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. 

9. Mampu membuat kerajinan tangan dari bahan dasar sampah yang ada di lingkungan sekitar 

siswa. 
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Tujuan Pembelajaran: 

Setelah kegiatan pembelajaran, siswa mampu : 

1. Menjelaskan konsekuensi dari penebangan hutan dan pengaruhnya terhadap kerusakan 

lingkungan serta upaya mengatasinya. 

2. Membuktikan pengaruh pencemaran air kaitannya dengan aktivitas manusia dan upaya 

mengatasinya. 

3. Membuktikan pengaruh pencemaran udara dan kaitannya dengan aktivitas manusia dan 

upaya mengatasinya. 

4. Membuktikan pengaruh pencemaran tanah kaitannya dengan aktivitas manusia dan 

upaya mengatasinya. 

5. Mengusulkan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

6. Bersikap peduli terhadap lingkungan sekolah. 

7. Bersikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. 

8. Bergotong-royong/ bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. 

9. Membuat kerajinan tangan dari bahan dasar sampah yang ada di lingkungan sekitar 

siswa.  

Materi Pembelajaran 

Pencemaran, Kerusakan dan Pengelolaan Lingkungan 

Undang-undang RI No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk 

manusia. Penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, pasir, teknologi industri yang 

menggunakan mesin dan penebangan hutan ternyata di satu sisi dapat memenuhi kebutuhan 

manusia. Namun di sisi lain menimbulkan permasalahan lingkungan. pencemaran lingkungan hidup 

adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, 

yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Aktivitas 

manusia inilah yang dampak langsungnya banyak menyumbangkan bahan pencemar ke udara, air, 

dan tanah. 

Metode Pembelajaran: 

o Ceramah, Diskusi, Penugasan 

Pendekatan Pembelajaran:  

o Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL) 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan 

ICT 

Permainan 

Diskusi  

√ 

- 

√ 

Observasi 

Tanya 

jawab 

 

√ 

√ 

Presentasi 

individu 

Presentasi 

kelompok 

- 

 

√ 
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Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Pendahuluan 
5 

menit 

1. Siswa mendapat salam pembuka dari guru dan mengkondisikan 

diri di dalam kelas. ( Disiplin) 

2.  Siswa memimpin doa (Taqwa) 

3. Siswa mendengarkan pemaparan dari guru mengenai tujuan 

pembelajaran,  materi pelajaran dan indikatornya.  

4. Siswa mendapatkan pertanyaan lisan dari guru: 

“Nah, sekarang kalian deskripsikan kondisi sungai di sekitar 

pabrik tahu yang ada di daerah Grabag, apakah sungai tersebut 

jernih?” (sembari guru menyajikan gamgar-gambar tentang 

kerusakan dan pencemaran lingkungan) 

5. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

keterkaitan antara materi yang akan di pelajari dengan 

kegunaan/ manfaatnya dalam kehidupan nyata sehari-hari 

siswa. 

 

 

Inti 
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menit 

 Eksplorasi 

1. Siswa mencari contoh-contoh nyata lain pencemaran air dan 

udara di sekitar mereka. (peduli lingkungan) 

2.  Siswa diminta mencari sumber-sumber lain pencemaran air dan 

udara dari hasil Observasi di sekitar rumah mereka sebelumnya. 

(Percaya diri)  

3. Siswa diminta untuk mendapatkan informasi sebanyak-

banyaknya melalui buku yang relevan ataupun jaringan internet 

yang disediakan sekolah. (Kerjasama). 

(Memunculkan masalah autentik kepada siswa) 

4. Siswa memperhatikan arahan guru mengenai kegiatan diskusi 

kelompok yang akan dilaksanakan. Siswa dituntut berkejasama 

dengan temannya dalam kelompok kecil. (Menghargai, 

kerjasama). 

5. Siswa berkelompok menjadi 10 kelompok kecil, setiap 

kelompok terdiri dari 4 anak untuk membahas kerusakan dan 

pengelolaan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. 

(Kerjasama). 

6. Siswa masing-masing kelompok mengerjakan LDS 1. Siswa 

dalam kelompok mendiskusikan pencemaran air dan udara 

akibat limbah industri tahu. (Kerjasama, Saling menghargai). 

(Mengorganisasikan siswa dalam PBL untuk menelitii 

pemasalahan) 

7. Siswa diminta untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan 
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pada LDS 1. 

8. Siswa diminta membuat suatu dugaan awal (hipotesis awal) 

mengenai pengaruh industri tahu di daerah Grabag terhadap 

pencemaran lingkungan disekitarnya. (kritis) 

9. Siswa diminta mencari solusi terbaik untuk mengatasi 

pencemaran air dan udara akibat limbah industri tahu di daerah 

Grabag. (Tanggung jawab dan pedulii lingkungan). 

 Elaborasi 

1. Siswa didalam kelompok memaparkan pengalaman empirisnya 

terkait pencemaran air dan udra akibat limbah industri tahu di 

daerah Grabag. (Jujur dan terbuka) 

2. Siswa mendiskusikan dengan teman satu kelompoknya 

kemudian bergantian mengerjakan LDS 1 dengan teman yang 

lain. (terbuka dan menghargai).  

(Membantu siswa melakukan investigasi secara kelompok dan 

mandiri) 

3. Guru memilih secara acak kelompok yang ditunjuk maju untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

4. Setelah diskusi, 2 kelompok siswa maju kemudian 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan menjawab 

pertanyaan. (Percaya dir,menghagai pendapat, toleransi) 

5. Siswa-siswa yang lain diminta oleh guru untuk memberikan  

tanggapan, baik berupa pertanyaan, saran dan kritik terhadap 

hasil diskusi dan refleksi yang diberikan. Kemudian siswa lain 

memperhatikan tanggapan temannya (Menghargai, jujur dan 

toleransi). 

 (Mempresentasikan dan mengembangkan hasil/exhibit diskusi) 

 Konfirmasi 

1. Siswa memperoleh penguatan materi berupa penambahan 

konsep pengelolaan lingkungan dan pencemaran serta komentar 

dari guru tentang diskusi yang baru saja dilaksanakan. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru dan 

dipersilahkan untuk menanyakan hal – hal yang belum 

dipahami oleh siswa. (Menghargai) 

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

dengan refleksi) 

Penutup 
10  

menit 
3. Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai 

pencemaran air dan udara akibat limbah industri tahu di daerah 
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Grabag. (Percaya diri) 

4. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran materi selanjutnya 

dan memberikan tugas untuk menyiapkan dan mencari 8 jenis 

sampah padat yang ditugaskan, untuk pertemuan selanjutnya. 

5. Siswa berdoa dengan khidmat setelah guru menutup pelajaran. 

(Takwa) 

Refleksi: 

- 

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (misal : Purwanto Budi. 2007. 

Belajar Ilmu Alam dan Sekitarnya untuk Kelas VII SMP dan MTs. 

Solo: Tiga Serangkai) 

Sumber Internet. 

Lingkungan sekitar yaitu, sungai Salaji Temon, pabrik tahu Sawahan 

Grabag, Sekolah, rumah/ tempat tinggal siswa. 

Penilaian 

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Posttest 

Scalling/tes strategi berfikir 

metakognitif 

Lembar Inventori strategi berfikir metakognitif 

          
Grabag, ..... Januari 2013 

Kepala SMPN 1 Grabag    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Slamet Joko Pitono, S. Pd    Siti Mahmudah, S.Pd 

NIP. 19610801 198203 1 008    NIP. 19691210 200312 2 009  
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Satuan Pendidikan:SMP NEGERI 1 GRABAG 

Pertemuan 2 Kurikulum: KTSP Mata Pelajaran :IPA TERPADU 
Kelas/Smt :VII/ 

II 

Waktu 2X40’ 

Materi Mapel: 

Pengelolaan 

lingkungan 

Guru: 

Siti Mahmudah, S.Pd. 

Tahun: 

2011/2012 

Standar Kompetensi: 

7.  Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

Kompetensi Dasar : 

7.4.  Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

Indikator : 

1. Memahami konsekuensi penebangan hutan dan pengaruhnya terhadap kerusakan 

lingkungan serta upaya mengatasinya. 

2. Menganalisis pengaruh pencemaran air. 

3. Menganalisis pengaruh pencemaran udara.  

4. Menganalisis pengaruh pencemaran tanah. 

5. Mengusulkan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

6. Siswa bersikap peduli terhadap lingkungan sekolah. 

7. Siswa bersikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. 

8. Siswa bergotong-royong/ bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. 

9. Mampu membuat kerajinan tangan dari bahan dasar sampah yang ada di lingkungan sekitar 

siswa. 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah kegiatan pembelajara, siswa mampu : 

1. Menjelaskan konsekuensi dari penebangan hutan dan pengaruhnya terhadap kerusakan 

lingkungan serta upaya mengatasinya. 

2. Membuktikan pengaruh pencemaran air kaitannya dengan aktivitas manusia dan upaya 

mengatasinya. 

3. Membuktikan pengaruh pencemaran udara dan kaitannya dengan aktivitas manusia dan 

upaya mengatasinya. 

4. Membuktikan pengaruh pencemaran tanah kaitannya dengan aktivitas manusia dan upaya 

mengatasinya. 

5. Mengusulkan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

6. Bersikap peduli terhadap lingkungan sekolah. 

7. Bersikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. 

8. Bergotong-royong/ bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. 

9. Membuat kerajinan tangan dari bahan dasar sampah yang ada di lingkungan sekitar siswa. 
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Materi Pembelajaran 

Pencemaran, Kerusakan dan Pengelolaan Lingkungan 

Undang-undang RI No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk 

manusia. Penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, pasir, teknologi industri yang 

menggunakan mesin dan penebangan hutan ternyata di satu sisi dapat memenuhi kebutuhan 

manusia. Namun di sisi lain menimbulkan permasalahan lingkungan. pencemaran lingkungan 

hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain 

ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat 

tertentu, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

Aktivitas manusia inilah yang dampak langsungnya banyak menyumbangkan bahan pencemar ke 

udara, air, dan tanah. 

Metode Pembelajaran: 

o Ceramah, Diskusi, Penugasan 

Pendekatan Pembelajaran:  

o Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning /PBL) 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan ICT 

Permainan 

Diskusi  

√ 

- 

√ 

Observasi 

Tanya jawab 

 

√ 

√ 

Presentasi individu 

Presentasi kelompok 

- 

√ 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan kedua
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Pendahuluan 5 menit 

1. Siswa menjawab salam pembuka dari guru dan mengkondisikan 

diri di dalam kelas. ( Disiplin) 

2. Siswa memimpin doa (Taqwa) 

3. Siswa mendengarkan memaparan dari guru mengenai tujuan 

pembelajaran, Kompetensi Dasar materi pelajaran dan 

indikatornya. 

4. Siswa mendapatkan pertanyaan lisan dari guru: 

a. Siapa yang biasa pada waktu istirahat buang sampah? 

b. Coba kalian liat di bawah meja, ambil sampah-sampah di 

bawah meja kalian. Kumpulkan? adakah diantara sampah 

tersebut yang bisa di daur ulang?   

 

 

Inti 
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menit 

 Eksplorasi 

1. Siswa mendapatkan pengarahan dari guru mengenai kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

2. Siswa memperhatikan arahan dari guru secara seksama (tanggung 

jawab dan disiplin). 
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3. Siswa mengumpulkan sampah yang ditemukan di bawah meja, 

kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang mereka bawa dari 

rumah (Disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

4. Siswa dipersilahkan mencari sumber informasi sebanyak mungkin 

dari jaringan internet atau sumber belajar (buku) (tanggung 

jawab).   

(Memunculkan masalah autentik kepada siswa) 

5. Siswa diminta untuk berdiskusi secara kelompok kecil untuk 

membahas pencemaran tanah dan air. 

6. Siswa membentuk 10 kelompok kecil, setiap kelompok terdiri atas  

4 orang untuk membahas tingkat dan pencemaran air dan tanah 

dan pengolahan sampah. (Kerjasama)  

7. Kemudian siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk 

mengisi tabel dan mengelompokan sampah organik dan anorganik 

dan siswa diminta mencari cara mengelola sampah tersebut 

melalui 3R (reuse, recycle dan reduce)  pada LDS 2 yang 

diberikan. (Kerjasama) 

(Mengorganisasikan siswa dalam PBL untuk menelitii 

pemasalahan) 

8. Siswa diminta untuk menganalisis tingkat pencemaran air dan 

tanah di lingkungan rumah siswa dan cara mengelola sampah 

rumah tangga yang mereka bawa pada LDS 2 yang diberikan. 

9. Siswa diminta untuk menganalisis tingkat pencemaran lingkungan 

dan mendiskusikan secara berkelompok kemudian berbagi dengan 

teman yang lain dengan cara mengelola pencemaran air dan tanah 

dilingkungannya (Kerjasama dan peka pada lingkungan sekitar). 

10. Siswa secara berkelompok berdiskusi dan bergantian menganalisis 

artikel dan menjawab pertanyaan terkait pencemaran air dan tanah 

(kerjasama, terbuka dan jujur) 

11. Siswa diminta membuat suatu produk beberapa hasil dari 

pengolahan sampah yang dibawa siswa dari rumah menjadi 

barang yang bernilai guna. (tanggung jawab, peduli lingkungan 

dan kreatifitas) 

12. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai pencemaran 

tanah, air dan udara serta mencari solusi penganggulangannya 

pada LDS 2.(tanggung jawab, peduli, percaya diri) 

 (Membantu siswa melakukan investigasi secara kelompok dan 

mandiri) 

 Elaborasi 

1. Kemudian 2 kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusi di 
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depan kelas.( Percaya diri dan terbuka)  

2. Siswa menjelaskan produk hasil kreatifitas siswa dalam mengelola 

sampah yang mereka bawa dari rumah (percaya diri) 

3. Siswa yang lain memberi tanggapan kepada kelompok yang maju 

ke depan dan kawan yang lain mendengarkan dengan seksama 

penjelasan yang diberikan oleh temannya.(Menghargai, toleransi) 

(Mempresentasikan dan mengembangkan hasil diskusi dan 

produk siswa) 

 Konfirmasi 

1. Siswa mendapat komentar dari guru tentang kegiatan diskusi yang 

baru saja dilaksanakan dan memperoleh penguatan konsep materi 

pencemaran dan pengelolaan lingkungan. 

2. Kemudian siswa dipersilahkan menanyakan hal – hal yang belum 

dipahami di dalam proses belajar pengelolaan lingkungan akibat 

pencemaran air dan tanah. 

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

dengan refleksi) 

Penutup 
10 

menit 

3. Siswa diminta untuk menyimpulkan  hasil diskusi mengenai 

pengelolaan lingkungan. (Percaya diri) 

4. Guru menginformasikan kegiatan evaluasi berupa posttes dan 

pengisian lembar  inventori strategi berfikir metakognitif pada 

pertemuan yang akan datang. 

5. Siswa memimpin doa setelah guru menutup pelajaran. (takwa) 

Refleksi: 

- 

Sumber: 

Buku-buku pelajaran yang relevan. (misal : Purwanto Budi. 2007. 

Belajar Ilmu Alam dan Sekitarnya untuk Kelas VII SMP dan MTs. 

Solo: Tiga Serangkai) 

Sumber Internet. 

Lingkungan sekitar yaitu, sungai Salaji Temon, pabrik tahu Sawahan 

Grabag, Sekolah, rumah/ tempat tinggal siswa. 

Penilaian 

Teknik Instrumen  

Test kognitif Soal Posttest 

Scalling/tes strategi 

berfikir metakognitif 

Lembar inventori strategi berfikir metakognitif 

 

Grabag, ..... Januari 2013 

Kepala SMPN 1 Grabag    Guru Mata Pelajaran 

 

Slamet Joko Pitono, S. Pd    Siti Mahmudah, S.Pd 

NIP. 19610801 198203 1 008    NIP. 19691210 200312 2 009  
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LEMBAR DISKUSI SISWA 

 

Sungaiku hitam sejak pabrik tahu itu berdiri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sumber:Dok.pribadi&http://www.google.co.id/ 

 
Masalah autentik 

Pabrik tahu Sawahan Grabag  merupakan industri penghasil bahan pangan yang penting 

di daerah Grabag, sekalipun demikian keberadaan pabrik tahu tersebut menimbulkan 

sejumlah pencemaran udara dan air. 

 

 

A. Kegiatan Pembelajaran 

Diskusi kelompok dalam PBL (Problem Based Learning) 

B. Tujuan 

a. Mengetahui sumber-sumber pencemaran udara dan air. 

b. Mengetahui dampak pencemaran udara dan air. 

C. Alat dan bahan 

a. Bulpoin 

b. Kertas 

D. Cara Kerja 

a. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-6 orang. 

b. Lakukan diskusi dengan tenang tanpa membuat gaduh. 

c. Diskusikanlah bersama kelompokmu artikel di bawah ini kemudian jawablah 

pertanyaan-pertanyaannya. 

d. Setelah selesai presentasikan di depan kelas hasil diskusi yang kamu lakukan. 

 

Lampiran 3 

http://www.google.co.id/search?hl=id&gbv=2&biw=1366&bih=576&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=pabrik+tahu&oq=pabrik+tahu&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...83883.84975.0.85814.7.7.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.QbxYn0Zd0RI
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Pencemaran Air karena Limbah Industri Tahu 

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang 

banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu sumber daya air harus 

dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk 

hidup yang lain. Akibat dari proses kegiatan manusia yang menyebabkan kondisi 

sumber daya air yang ada akan semakin menurun kualitas maupun kuantitasnya. 

Pengelolaan suatu industri dan pembuangan limbah yang tidak di lakukan dengan 

benar akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya air yang ada di sekitarnya. 

Tahu merupakan makanan yang digemari masyarakat, baik masyarakat 

kalangan bawah hingga atas. Keberadaannya sudah lama diakui sebagai makanan 

yang sehat, bergizi dan harganya murah. Hampir ditiap kota di Indonesia dijumpai 

industri tahu. umumnya industri tahu termasuk ke dalam industri kecil yang 

dikelola oleh rakyat  Pada saat ini sebagian besar industri tahu masih merupakan 

industri kecil skala rumah tangga yang tidak dilengkapi dengan unit pengolah air 

limbah, sedangkan industri tahu yang dikelola koperasi beberapa diantaranya telah 

memiliki unit pengolah limbah. Unit pengolah limbah yang ada umumnya 

menggunakan sistem anaerobik dengan efisiensi pengolahan 60-90%. Dengan 

sistem pengolah limbah yang ada, maka limbah yang dibuang ke peraian kadar zat 

organiknya (BOD) masih terlampau tinggi yakni sekitar 400 – 1 400 mg/l. Untuk 

itu perlu dilakukan proses pengolahan lanjut agar kandungan zat organik di dalan 

air limbah memenuhi standar air buangan yang boleh dibuang ke saluran 

umum. Industri tahu dan tempe mengandung banyak bahan organik dan padatan 

terlarut. Untuk memproduksi 1 ton tahu atau tempe dihasilkan limbah sebanyak 

3.000 – 5.000 Liter. Sumber limbah cair pabrik tahu berasal dari proses merendam 

kedelai serta proses akhir pemisahan jonjot-jonjot tahu. 

Pada umumnya penanganan limbah cair dari industri ini cukup ditangani 

dengan system bilogis, hal ini karena polutannya merupakan bahan organic seperti 

karbohidrat, vitamin, protein sehingga akan dapat didegradasi oleh pengolahan 

secara biologis. Tujuan dasar pengolahan limbah cair adalah untuk 

menghilangkan sebagian besar padatan tersuspensi dan bahan terlarut, kadang-

kadang juga untuk penyisihan unsur hara (nutrien) berupa nitrogen dan fosfor. 
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Pabrik Tahu seringkali belum ditangani secara baik sehingga menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan.Salah satunya dampak limbah-bau limbah cair dan 

padat. Limbah tahu mengandung protein tinggi sehingga konsekuensinya 

menimbulkan gas buang berupa Amoniak/ Nitrogen dan Sulfur yang tidak sedap 

dan mengganggu kesehatan. Sampai saat ini resiko bau ini masih belum ada jalan 

keluarnya sedangkan di sisi lainnya produk tahu sudah merupakan makanan 

Favorit yang hampir harus selalu ada dalam konsumsi masyarakat kecil sampai 

dengan masyarakat golongan atas. Dampak negatif yang ditimbulkan pabrik tahu 

ini mengancam keberlangsungan usaha dan lebih lanjut terhadap ketersediaan tahu 

bagi masyarakat, karena terancam tutup / dilarang operasi. Jalan lain yang dapat 

dilakukan biasanya dengan menalakukan relokasi pabrik yang bertakibat pada 

meningkatnya biaya produksi dan harga tahu. 

Limbah industri tahu adalah limbah yang dihasilkan dalam proses 

pembuatan tahu maupun pada saat pencucian kedelai. Limbah yang dihasilkan 

berupa limbah padat dan cair. Limbah padat belum dirasakan dampaknya terhadap 

lingkungan karena dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak, tetapi limbah cair 

akan mengakibatkan bau busuk dan bila dibuang langsung ke sungai akan 

menyebabkan tercemarnya sungai. Limbah cair yang dihasilkan mengandung 

padatan tersuspensi maupun terlarut, akan mengalami perubahan fisika, kimia, 

dan hayati yang akan menghasilkan zat beracun atau menciptakan media untuk 

tumbuhnya kuman dimana kuman ini dapat berupa kuman penyakit atau kuman 

lainnya yang merugikan baik pada tahu sendiri ataupun tubuh manusia. Bila 

dibiarkan dalam air limbah akan berubah warnanya menjadi coklat kehitaman dan 

berbau busuk. Bau busuk ini akan mengakibatkan sakit pernapasan. Apabila 

limbah ini dialirkan ke sungai maka akan mencemari sungai dan bila masih 

digunakan maka akan menimbulkan penyakit gatal, diare, dan penyakit lainnya. 

Dalam proses pembuatan tahu menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah 

padat dan limbah cair. Limbah padat atau yang sering kita sebut ampas tahu dapat 

diolah kembali menjadi oncom atau dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak, 

seperti ayam, bebek, sapi, kambing dan sebagainya. 

Pencemaran air adalah pencemaran yang disebabkan oleh masuknya 

partikel-partikel ke dalam air sehingga mempengaruhi pH normal pada air. 
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1. Penyebab-penyebab pencemaran air di sekitar pabrik tahu tersebut antara lain. 

Penyebab Utama : 

·  Limbah dari bekas air pencucian bahan baku pembuatan tahu 

·  Limbah cair dari proses pengolahan bahan baku ( kedelai, dll) 

·  Limbah padat berupa ampas dari pengolahn tahu. 

Penyebab lain : 

·  Limbah dari rumah tangga (bekas cucian piring, cucian baju, dll) di sekitar 

pabrik 

·  Air bekas untuk memandikan ternak yang berada di sekitar lokasi 

observasi. 

·  Banyak warga yang membuang sampah rumah tangga ke sungai. 

2.  Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran air di sekitar pabrik 

tersebut antara lain : 

·  Keadaan air sungai menjadi kotor dan keruh. 

·  Menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu pernapasan 

warga di sekitarnya. 

·  Banyak biota sungai yang mati 

·  Air di sungai tempat pembuangan limbah menjadi tergenang akibat 

sampah. 

·  Warga yang mempergunakan air, banyak yang terkena penyakit gatal-gatal 

dan diare. 

·  Merusak pemandangan / mengurangi nilai keindahan. 

·  Mencemari sumur warga. 

Kesimpulan : Setiap proses dari kegiatan manusia seharusnya memikirkan 

dampak yang terjadi, jangan hanya memikirkan keuntungannya yang dapat 

merusak kesejahteraan dan merugikan orang lain. 

Sumber:http://evashinta.blogspot.co

m/2011/10/pencemaran-air-karna-

limbah-industri.html 
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Berdasarkan wacana diatas, diskusikanlah pertanyaan berikut : 

1. Berdasarkan wacana di atas, ceritakan kembali dalam kelompok (4 - 6 orang)  

apa sebenarnya masalah utama pencemaran akibat pabrik tahu? Apa sumber 

pencemaran tersebut? Buatlah tabel  sumber-sumber pencemaran di pabrik 

tahu Sawahan! 

   

   

   

   

 

2. Bahaya apa yang timbul dari pencemaran oleh pabrik tahu Sawahan? Buatlah 

tabel tentang bahaya yang timbul dari pencemaran tersebut! 

Bahaya apa yang timbul?  Siapa yang dirugikan ? Mengapa dirugikan ? 

   

   

   

   

 

3. Berdasarkan wacana di atas, kemukakan hipotesismu (dugaan awal) mengenai 

pengaruh keberadaan pabrik tahu Sawahan terhadap pencemaran? 

 

 

 

 

 

 

4. Coba kamu pikirkan usaha–usaha apa saja yang bisa dilakkukan untuk 

menanggulangi pencemaran air? 
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5. Keberadaan pabrik tahu Sawahan penting untuk meningkatkan produksi 

pangan bergizi bagi masyarakat Grabag dan sekitarnya, namun limbah dari 

pabrik tahu tersebut ternyata berbahaya bagi kesehatan, bagaimanakah 

pendapatmu? Apa yang seharusnya dilakukan? 

Pendapatmu Upaya yang seharusnya dilakukan 
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LEMBAR DISKUSI SISWA 

Betapa malangnya Tanah dan Airku ! 

 
Sumber: Dok.pribadi 

 
Masalah autentik 

Pencemaran oleh sampah di sungai dan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita sangat 

mengkhawatirkan yang disebabkan  manusia yang tidak sadar akan pentingnya mengelola 

lingkungan lebih baik 

A. Pendahuluan 

Sampah merupakah satu polutan tanah dan air yang paling banyak. 

Sebenarnya sampah bisa menjadi barang yang berguna, karena tidak semua 

sampah yang kita buang tidak dapat manfaatkan lagi. Ada beberapa sampah yang 

dapat diolah dan dimanfaatkan lagi misalnya sampah organik yang bisa dijadikan 

pupuk dan anorganik yang bisa digunakan kembali barang-barang yang bernilai 

guna. Untuk mencegah semakin banyak sampah, maka kita perlu menerapkan 

prinsip 3 R yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali) dan recycle 

(daur ulang). 

Selain sampah yang menjadi polutan bagi air adalah bahan-bahan kimia 

berbahaya yang dibuang oleh industri ke sumber air (sungai, danau, ataupun laut) 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Diskusi Kelompok dengan PBL (Problem Based Learning) 

C. Tujuan 

1. Siswa mampu menyebutkan macam-macam polutan serta cara menanggulangi 

terjadinya pencemaran tanah dan air dalam kaitanya dengan aktivitas manusia. 

2. Mengelompokkan berbagai sampah pencemar tanah ke dalam 2 jenis yaitu 

organik dan anorganik serta mengusulkan penanggulangan sampah dengan 

prinsip reduce, reuse dan recycle 

3. Siswa merumuskan tingkat pencemaran lingkungan dalam kaitannya dengan 

aktivitas manusia, dan cara penanggulangannya.  
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D. Alat dan Bahan 

1. Bolpoin 

2. Kertas 

E. Cara Kerja 

1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-6 orang. 

2. Siapkan alat tulis (bolpoin dan kertas). 

3. Gunakanlah sarung tangan atau sapu tangan untuk menyiapkan sampah 

tersebut 

4. Kemudian siapkan jenis-jenis sampah yang kamu cari di rumahmu. 

a. Plastik bungkus makanan 

b. Kertas 

c. Kain perca 

d. Botol bekas minuman dari kaca  

e. Bungkus detergen 

f. Botol plastik gelas mineral  

g. Daun – daun kering  

h. Sisa – sisa sampah dapur 

i. Ranting pohon 

j. Pulpen bekas 

k. Dan sampah-sampah yang kalian dapatkan di bawah meja kalian 

5. Mengelompokan benda – benda yang kamu siapkan kedalam tabel di bawah. 

Kemudian dengan memberikan tanda √,  isilah keterangan yang disiapkan 

No. 
Nama 

Benda 

Jenis sampah Perlakuan Ket. 

(Dapat 

digunakan 

sebagai) 
Organik Anorganik Reuse Reduce Recycle 

1. Plastik 

bungkus 

makanan 

      

2. Kertas 

 

      

3. Kain 

perca 

 

      

4. Botol 

minuman 

kaca 

bekas 

 

      

5. Bungkus 

detergen 

 

      

6. Botol 

gelas 

mineral 
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7. Daun – 

daun 

kering 

 

      

8. Sisa – 

sisa 

sampah 

dapur 

 

      

9. Ranting 

pohon 

 

      

10. Pulpen 

bekas 

 

      

11 ..........       

        

        

6. Setelah selesai, jangan lupa cuci tanganmu, kemudian jawablah pertanyaan 

dan  presentasikan di depan kelas hasil diskusi yang kamu lakukan.  

F. Pertanyaan 

1. Apa yang kamu ketahui tentang 3R? 

 

 

 

 

 

 

2. Benda apa saja yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme tanah? apa usaha 

kita untuk memanfaatkannya? 

Benda yang dapat 

diuraikan 

mikroorganisme 

Upaya yang seharusnya dimanfaatkan 
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3. Berikan contoh sampah yang paling banyak kamu ketahui di sekitar sekolah 

atau rumahmu dan cara pengolahannya? 

Contoh sampah Cara pengolahan sampah 

  

  

  

  

  

 

Untuk  no. 4 – 5 bacalah artikel dibawah ini  

Pencemaran Merkuri 

Merkuri merupakan bahan kimia yang biasa digunakan untuk memurnikan 

butiran emas pada penambangan emas tanpa izin. Merkuri yang masuk ke 

tubuh manusia bisa mengganggu sistem saraf dan sistem enzym yang 

berguna bagi metabolisme tubuh. Dampak pada manusia: menderita 

tremor, hilang ingatan, mengganggu pertumbuhan janin. Pihaknya juga 

menemukan adanya biota benthos jenis Chironomous. Jenis ini hanya 

dapat hidup di daerah tercemar. Disana juga dijumpai plankton yang hanya 

hidup di air tercemar. Kondisi itu, kata Thamrin, ironis karena hampir 

semua PDAM dkabupaten/kota yang dilalui sungai itu menggunakan air 

Sungai Kapuas sebagai baku mutu air minum. Apalagi pengolahan air 

minum di PDAM-PDAM itu sederhana. Kini Bapedalda Kalbar menyusun 

rancangan peraturan daerah standardisasi kualitas air sungai untuk 

mengurangi pencemaran, dengan mengatur mekanisme penentuan standar 

kualitas air sungai yang layak untuk dijadikan baku mutu air minum.  

sumber:http://bpdas-

kapuas.simrlps.dephut.go.id/index.ph

p?option=com_content&view=articl

e&id=52:kondisi&catid=42:pencem

aran) 
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4. Dalam artikel di atas, apa yang menjadi polutan bagi air? Apa bahahanya?  

Jenis Polutan Air Bahaya 

  

  

  

  

5. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran air? Berikan contoh bahan-bahan 

yang mencemari air di sekitar lingkunganmu? (coba amati di lingkungan 

sekitarmu) 

Definisi Pencemaran air Contoh pencemar air 
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Kisi – Kisi Soal  Hasil Belajar Kognitif 

Variabel Indikator 

Empiris 

Deskriptor Jumlah 

butir 

soal 

Distribusi 

soal 

Jenis Data 

dan alat 

ukur 

Hasil 

Belajar 

(Hasil skor 

test belajar 

kognitif) 

Pengetahuan Kemampuan 

mengingat hal – hal 

yang telah 

dipelajari 

6 24% Rasio/Metrik 

(scoring 

dengan soal 

tes) 

Pemahaman Kemampuan 

menangkap arti dan 

makna yang 

dipelajari 

6 24%  

Penerapan Kemampuan 

menerapkan 

metode dan kaidah 

untuk menghadapi 

4 16%  

Analisis Kemampuan 

merinci satu 

kesatuan ke dalam 

bagian – bagian 

sehingga struktur 

keseluruhan dapat 

dipahami 

4 16%  

Evaluasi Kemampuan 

memutuskan dan 

dan menyimpulkan 

sesuatu secara 

benar 

2 8%  

Mencipta Kemampuan 

menghasilkan 

alternatif  hipotesis 

berdasarkan kriteria 

yang ada 

3 12%  

JUMLAH 25 100%  

  

Lampiran 4 
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Kisi – kisi soal Hasil Belajar Kognitif 
 

Kompetensi Dasar Materi Indikator No. Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

7.4 

Mengaplikasikan 

peran manusia 

dalam 

pengelolaan 

lingkungan untuk 

mengatasi 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

 Pengembangan 

industri tahu 

merupakan 

penghasil 

polutan  yang 

mencemari 

lingkungan. 

 Pencemaran 

Udara. 

 Pencemaran 

tanah. 

 Pencemaran 

air. 

 Memahami 

konsekuesi 

penebangan 

hutan dan 

pengaruhnya 

terhadap 

kerusakan 

lingkungan serta 

upaya 

mengatasinya 

13  

 

 

  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menganalisis 

pengaruh 

pencemaran air, 

udara dan tanah 

kaitannya dengan 

aktifitas manusia 

dan upaya 

mengatasinya 

1, 4, 7, 16, 20  

 

2, 8, 5, 12, 15 

 

17 

 

18  

 

21, 23 

 

22  

√  

  

 √ 

 

 

  

 

 √ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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 Mengusulkan 

penanggulangan 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

9 

 

25 
 

10, 24 
 

3, 6, 19 
 

11, 14 

√  

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

√ 

 

 

 

C1:Pengetahuan C2:Pemahaman C3:Aplikasi  C4:Analisis  C5:Evaluasi  C6:Mencipta 
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LEMBAR TES HASIL BELAJAR 

MATA PELAJARAN  : IPA (BIOLOGI) 

WAKTU : 1 X 40 Menit 

Petunjuk : 

1. Tulis dahulu nama dan nomor presensi pada lembaran jawaban yang 

disediakan 

2. Periksa dan bacalah soal – soal sebelum Anda menjawabnya 

3. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan dengan bolpoin dan 

tidak boleh menggunakan pensil 

4. Dahulukan menjawab soal – soal yang Anda anggap mudah 

5. Berilah tanda silang pada salah satu huruf di Lembaran jawaban yang 

paling benar (hanya ada satu jawaban yang benar) 

Lampiran 5 
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1. Akibat adanya pencemaran 

tanah adalah... 

a. Tanah menjadi tandus 

b. Banyak ikan yang 

mati 

c. Tanah menjadi lebih 

subur 

d. Tanaman tumbuh 

dengan  baik  

2. Pembuangan sampah yang 

sembarangan dapat 

mengakibatkan banjir. Banjir 

terjadi karena.... 

a. Plastik sukar 

membusuk 

b. Sampah menyumbat 

c. Tidak ada bakteri 

pembusuk 

d. Tanah longsor 

3. Berkaitan dengan 

pencemaran udara, program 

reboisasi bertujuan untuk... 

a. Meperindah kota 

b. Lingkungan menjadi 

indah 

c. Supaya lingkungan 

teduh 

d. Mengurangi 

karbodiokssida 

4. Zat-zat yang menyebabkan 

polusi disebut..... 

a. Euterofikasi 

b. Polutan 

c. Biological 

magnification 

d. Blooming 

5. Hal-hal berikut ini 

menyebabkan pencemaran 

lingkungan, kecuali.... 

a. Pemberantasan hama 

dengan pestisida 

b. Banyaknya kendaraan 

bermotor 

c. Penghijauan d 

iperkotaan 

d. Banyaknya pabrik di 

pemukiman 

6. Perhatikan pernyataan 

berikut! 

1. Melakukan daur ulang 

terhadap bahan yang 

tidak dapat diurai 

mikroorganisme 

2. Penggunaan pupuk 

buatan secara terus 

menerus dapat 

menyebabkan 

euterofikasi 

3. Memisahkan sampah 

plastik, dapat didaur 

ulang dan non plastik 

dapat ditimbun menjadi 

humus 

4. Penggunaan pestisida 

secara berlebihan dalam 

mengimbangi 

kebutuhan 

Usaha manusia untuk 

mengurangi pencemaran 

tanah, sesuai nomor.... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

7. Salah satu penyusun hujan 

asam diantaranya adalah.... 

a. CO 

b. O2 

c. SO2 

d. CO2 

8.  Meningkatnya kadar CO2 di 

udara dapat menyebabkan.... 
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a. Terbentuknya hujan 

asam 

b. Rusaknya lapisan 

ozon 

c. Penurunan suhu udara 

d. Terjadinya efek 

rumah kaca 

9. Salah satu cara untuk 

mengatasi pencemaran udara 

adalah.... 

a. Melokalisasi pabrik 

b. Mencegah kebakaran 

hutan 

c. Mengurangi 

kendaraan bermotor 

d. Memperbanyak 

tumbuhan hijau 

10. Untuk mengidentifikasi 

polusi air dapat dilakukan 

dengan cara berikut, 

kecuali.... 

a. Meguji kandungan 

oksigen 

b. Menguji kecepatan 

aliran sungai 

c. Menguji populasi 

bakteri 

d. Menguji tingkat 

kekeruhan air 

11. Salah satu uasaha untuk 

menanggulangi limbah rumah 

tangga termasuk kaca dan 

plastik sehingga tidak 

menyebabkan kerusakan 

ekosistem tanah adalah.... 

a. Memanfaatkan untuk 

dijadikan kerajinan 

tangan 

b. Mengurangi pabrik 

yang memproduksi 

kaca dan plastik 

c. Mengubur kaca dan 

plastik ke dalam 

sumur yang dalam 

d. Membuang limbah 

kaca dan plastik 

kedalam laut 

12.  Membuang sampah ke 

sungai tidak baik karena.... 

a. Kadar mineral dalam 

air meningkat 

b. Sampah organik tidak 

terurai 

c. Menyebabkan 

organisme an aerob 

mati 

d. Penguraian sampah 

organik memerlukan 

banyak oksigen 

13. Penebangan liar 

menyebabkan hutan rusak. 

Akibatnya banjir dan erosi 

sering terjadi. Salah satu 

uapaya untuk 

menanggulanginya adalah.... 

a. Menerapkan sistem 

tebang pilih 

b. Membuka hutan untuk 

perkebunan 

c. Mempermudah izin 

pengusahaan tanah 

d. Mengusahakan sistem 

peladangan berpindah 

14. Usaha untuk mengurangi 

limbah agar tidak mencemari 

lingkungan dengan cara 

menjadikan limbah tersebut 

menjadi barang lainyang 

berguna dikenal dengan 

istilah.... 

a. Recycle 

b. Reuse 

c. Reduce 
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d. Replant 

15. Disekitar daerah Magelang 

terdapat banyak sekali limbah 

rumah tangga yang dihasilkan 

oleh masing-masing 

warganya. Sampah tersebut 

ada yang dibuang ke tempat 

pembuangan sampah tetapi 

ada juga yang diolah sendiri 

oleh warga, lalu 

bagaimanakah cara yang 

harus warga lakukan agar 

sampah tersebut tidak 

menumpuk.... 

a. Membakar sampah 

organik 

b. Membuang sampah 

tersebut kesungai agar 

terbuang ke arah laut 

c. Mengubur sampah 

anorganik 

d. Mengolah sampah 

yang masih dapat 

digunakan dengan 

prinsip reuse, reduce, 

recycle. 

16. Pencemaran air dapat 

diakibatkan oleh.... 

a. Detergen, batu, 

limbah rumah tangga. 

b. Bensin, karang, 

rumput laut. 

c. Kaleng bekas, 

Pestisida, detergen 

d. Enceng gondok, 

lumut, bakteri 

17. Jenis sampah: 

1) Kertas 

2) Kain perca/ flanel 

3) Botol kaleng 

4) Plastik kresek 

5) Kardus mie 

Dari Jenis sampah diatas 

yang dapat  ditanggulangi 

dengan reuse (menggunakan 

kembali) adalah... 

a. 1,2,3 

b. 2,3,5 

c. 2,4,5 

d.  3,4,5 

18. Sampah dapur ( sisa nasi, 

tempe busuk, kulit buah) 

yang dapat mencemari tanah 

termasuk jenis sampah.... 

a. Organik 

b. Anorganik 

c. Kering 

d. Cair 

19. Menanggulangi pencemaran 

lingkungan dengan 

penghijauan bertujuan 

untuk.... 

a. Mencegah penguapan 

udara 

b. Mempertinggi kadar 

oksigen di udara 

c. Mempertinggi suhu 

udara 

d. Mempertinggi 

kelembabapan udara 

20. Penanaman pohon di pinggir 

jalan sangat menunjang 

perbaikan lingkungan, 

manfaat dari penghijauan 

tersebut adalah.... 

a. Membantu mengikat 

air tanah 

b. Mengurangi intensitas 

panas matahari 

c. Membantu mengikat 

CO dan CO2 

d. Memperkuat struktur 

tanah 
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Keadaaan ikan 

Deterge
n

Pestisida

21. Coba analisis data yang ada 

dibawah ini! Data dibawah 

ini merupakan parameter 

kondisi kualitas air! 

Keadaan Sungai 

kota A 

Sungai 

kota B 

Sungai 

kota C 

Sungai 

kota D 

Tingkat 

kejernihan 

Jernih Keruh Keruh Jernih 

Keasaman Netral 

(pH 7) 

Basa Asam Asam 

(pH 6) 

Bau Tidak 

terlalu 

bau 

Berbau 

karat 

Berbau 

amis 

Tidak 

berbau 

Kondisi 

sungai 

Banyak 

ikan, 

tidak 

ada 

enceng 

gondok 

Tidak 

ada 

enceng 

gondok 

dan 

ikan 

Banyak 

enceng 

enceng 

gondok 

Ada 

sedikit 

enceng 

gondok 

 

Berdasarkan data diatas, 

sungai manakah yang layak 

untuk dipakai dalam 

kehidupan sehari hari.... 

a. Sungai A 

b. Sungai C 

c. Sungai D 

d. Sungai B 

22. Pada suatu percobaan 

menggunakan 3 buah gelas 

yaitu gelas A, B, C. Pada 

semua gelas diberi ikan. Pada 

gelas A tidak ditetesi dengan 

apa – apa, pada gelas B 

ditetesi dengan deterjen, dan 

pada gelas C ditetesi dengan 

pestisida, dengan konsentrasi 

detergen dan pestisida sama 

yaitu 2,5%. Ternyata setiap 

ditetesi deterjen maupun 

pestisida menyebabkan 

perubahan pada ikan yang 

digambarkan pada grafik 

dibawah ini 

 

Apa yang dapat kamu 

simpulkan dari grafik di atas? 

a. Semakin banyak 

polutan yang 

diteteskan, dapat 

menyebabkan ikan 

mati 

b. Pestisida tidak 

mempengaruhi 

kondisi ikan 

c. Detergen lebih 

berbahaya dari 

pestisida 

d. Detergen dan 

pestisida bukan 

polutan 

Untuk soal nomor 23  

perhatikan grafik dibawah 

ini! 

 

 

23. Bila ternyata jumlah industri 

yang dibangun pada 2009 

0
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Banyaknya
Industri
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jumlah industri yang dibangun/tahun 

Hubungan jumlah industri yang 
dibangun dengan lahan yan 

dialihfungsikan 

2009/5

2010/7

2011/11
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menjadi 8 industri, maka bisa 

diperkirakan lahan yang 

dialihfungsikan adalah... 

a. Meningkat 

b. Tetap 

c. Menurun  

d. Tidak terukur 

24. Cara menjaga pencemaran 

lingkungan oleh limbah 

pertanian yang paling aman 

adalah.... 

a. Pengaturan 

penggunaan pupuk 

dan pestisida 

b. Meningkatktan 

penggunaan pupuk 

buatan 

c. Penanaman tanaman 

yang kebal hama 

d. Membasmi hama 

dengan pestisida 

25. Polutan udara yang 

dihasilkan oleh knalpot 

kendaraan dapat 

ditanggulangi dengan .... 

a. Menggunakan bahan 

bakar ramah 

lingkungan 

b. Membuka filter 

knalpot kendaraan 

c. Mengganti knalpot 

standar dengan 

knalpot sport 

d. Menggunakan bahan 

bakar fosil. 
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Kunci Jawaban Soal Tes Hasil Belajar : 

 

Lampiran 6 
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1. A 

2. B 

3. D 

4. B 

5. C 

6. B 

7. C 

8. D 

9. D 

10. B 

11. A 

12. D 

13. A 

14. A 

15. D 

16. D 

17. C 

18. A 

19. B 

20. C 

21. A 

22. A 

23. C 

24. C 

25. A 
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“Jurnal Reflektif “ 

Petunjuk Pengisian Jurnal: 

1. Tulislah identitas diri Anda secara lengkap pada kolom yang telah 

disediakan. 

2. Pada kolom jawaban no.1, tulislah materi yang telah Anda pahami 

dengan mencantumkan semua poin-poin penting yang sesuai dengan 

materi yang telah dipahami. 

3. Pada kolom jawaban no.2, tulislah kesulitan/ kendala yang Anda 

hadapi dalam mempelajari materi tersebut dan sesuai dengan materi 

yang dipelajari. 

4. Pada kolom jawaban no.3, tulislah poin materi yang ingin Anda 

pelajari lebih lanjut dan sesuai dengan materi yang dipelajari. 

5. Pada kolom jawaban no.4, tulislah pengalaman belajar Anda secara 

lengkap yang meliputi 3 hal yaitu perasaan, metode yang digunakan 

guru saat pembelajaran dan jalannya proses pembelajaran serta sesuai 

dengan kenyataan. 

6. Pada kolom jawaban no.5, tulislah usaha perbaikan yang akan Anda 

lakukan demi tercapainya tujuan belajar dan sesuai dengan kendala 

yang dihadapi. 

7. Isilah jurnal reflektif tersebut secara lengkap dan apa adanya. 

 

  

Lampiran 7 
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“JURNAL REFLEKTIF” 

No.absen   : 

Tanggal   : 

Pokok bahasan   : 

 
Pertanyaan 

 
Jawaban 

 

1. Tuliskan kembali 

apa yang telah Anda 

pahami dari proses 

pembelajaran yang 

telah berlangsung? 

 

 

 

 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

2. Kendala apa yang 

Anda hadapi dalam 

mempelajari materi 

tersebut? 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

3. Apa yang  ingin 

Anda ketahui lebih 

lanjut dari materi 

tersebut? 

 

 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
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 .................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

4. Bagaimanakah 

pengalaman belajar 

Anda selama 

mengikuti proses 

pembelajaran? 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

5. Usaha apa yang 

akan Anda lakukan 

agar proses 

pembelajaran Anda 

dapat lebih baik dan 

mencapai tujuan 

belajar? 

................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
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Rubrik penskoran pernyataan reflektif siswa pada jurnal belajar sebagai 

strategi berpikir metakognitif pada materi pengelolaan lingkungan 

Aspek 1. Materi yang telah dipahami. 

Skor 4 : siswa menuliskan tiga/ lebih  poin penting materi yang telah 

dipahami dan sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

Skor 3 : siswa menuliskan dua poin penting materi yang telah dipahami 

dan sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

Skor 2 : siswa menuliskan satu poin penting materi yang telah dipahami 

dan sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

Skor 1 : siswa tidak menuliskan poin penting materi yang telah dipahami 

dan sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

Aspek 2. Kesulitan/ kendala yang dihadapi dalam mampelajari materi. 

Skor 4 : siswa menuliskan dua/ lebih kendala yang dihadapi dan sesuai 

dengan materi yang dipelajari. 

Skor 3 : siswa menuliskan satu kendala yang dihadapi dan sesuai dengan 

materi yang dipelajari.  

Skor 2 : siswa menuliskan kendala yang dihadapi dan tidak sesuai dengan 

materi yang dipelajari. 

Skor 1 : siswa tidak menuliskan kesulitan/ kendala yang dihadapi dalam 

mempelajari materi. 

Aspek 3. Materi yang perlu dipelajari lebih lanjut. 

Skor 4 : siswa menuliskan dua/ lebih poin materi yang ingin dipelajari 

lebih lanjut dan sesuai dengan materi yang dipelajari. 

Skor 3 : siswa menuliskan satu poin materi yang ingin dipelajari lebih 

lanjut dan sesuai dengan materi yang dipelajari. 

Skor 2 : siswa menuliskan poin materi yang ingin dipelajari lebih lanjut 

dan tidak sesuai dengan materi yang dipelajari. 

Skor 1 : siswa tidak menuliskan poin materi yang ingin dipelajari lebih 

lanjut. 

Aspek 4. Pengalaman belajar selama mengikuti proses pembelajaran. 

Lampiran 8 
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Skor 4 : siswa menuliskan pengalaman belajarnya secara lengkap yang 

meliputi 3 hal yaitu perasaan, metode yang digunakan guru saat 

pembelajaran dan jalannya proses pembelajaran dan sesuai dengan 

kenyataan. 

Skor 3 : siswa menuliskan pengalaman belajarnya yang hanya mencakup 

dua dari ketiga hal yang telah disebutkan dan sesuai dengan 

kenyataan. 

Skor 2 : siswa menuliskan pengalaman belajarnya yang hanya mencakup 

jalannya proses pembelajaran dan sesuai dengan kenyatan. 

Skor 1 : siswa menuliskan pengalaman belajarnya yang hanya mencakup 

jalannya proses pembelajaran dan tidak sesuai dengan kenyataan. 

Aspek 5: Usaha perbaikan yang akan dilakukan demi tercapainya tujuan 

belajar 

Skor 4 : siswa menuliskan dua/ lebih upaya perbaikan yang dilakukan 

demi tercapainya tujuan belajar dan sesuai dengan kendala yang 

dihadapi. 

Skor 3 : siswa menuliskan satu upaya perbaikan yang dilakukan demi 

tercapainya tujuan belajar dan sesuai dengan kendala yang 

dihadapi.  

Skor 2 : siswa menuliskan upaya perbaikan yang dilakukan demi 

tercapainya tujuan belajar dan tidak sesuai dengan kendala yang 

dihadapi. 

Skor 1 : siswa tidak menuliskan upaya perbaikan yang dilakukan demi 

tercapainya tujuan belajar. 

 

Poin-poin penting pada materi pencemaran air: 

1. ....................................... 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

4. ………………………… 

Poin-poin penting pada materi pencemaran udara: 

1. ............................................. 
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2. .............................................. 

3. .............................................. 

4. …………………………….. 

 

Poin-poin penting pada materi pencemaran tanah: 

1. .............................................. 

2. .............................................. 

3. .............................................. 

4. …………………………….. 
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Uji t (Independet sample test)  

Pada skor post-test  antara kelas kontrol dan kelas eksperimen didapat data t 

hitung> t tabel, jadi rata-rata skor pos-test pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tidak sama atau berbeda. Perbedaan rata-rata antara kelas 

ekpserimen dan kontrol dapat dilihat pada tabel berikut, rata-rata nilai kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas kontrol (85,5> 78,9). 

  
Hasil Output dari Microsoft Exel 2007: 

Uji Kesamaan Dua Rata-rata Pre Test 

Kelas 
Rata-

rata 
dk thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen 69.5 29.0 
1.16 2.033 Tidak ada perbedaan 

Kontrol 67.5 29.0 

      

Uji Kesamaan Dua Rata-rata Post Test 

Kelas 
Rata-

rata 
dk thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen 85.5 29.0 
3.487 2.033 Ada perbedaan 

Kontrol 78.9 29.0 
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Hasil Output dari SPSS 16 for Windows: 

Uji Regresi Linier Jurnal Reflektif Tehadap Hasil Belajar 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .332
a
 .110 .078 7.97104 

a. Predictors: (Constant), JB  

 Besar R square adalah  11,0%. Angka tersebut mempunyai arti 11,0% variabilitas 

jurnal mempengaruhi hasil belajar, selebihnya 89% tidak di teliti dalam penelitian  

ini. Artinya ada variabel lain yang mempengaruhi hasil belajar. 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 220.418 1 220.418 3.469 .073
a
 

Residual 1779.049 28 63.537   

Total 1999.467 29    

a. Predictors: (Constant), JB     

b. Dependent Variable: HS     
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