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ABSTRAK 

 

Lestari, Putri Wahyu. 2014.”Pengembangan Model Pembelajaran Biologi 

Berbasis SETS Tema Pencemaran Pabrik Gula”. Skripsi, Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Andreas Priyono 

Budi Prasetyo, M. Ed. 

 

Pencemaran limbah cair pabrik gula merupakan gejala biologi yang 

menuntut pemahaman integratif siswa terhadap aspek sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat yang secara timbal balik sebagai suatu bentuk 

keterkaitan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pembelajaran yang 

mengoptimasi kemampuan inegratif siswa tehadap aspek Scince, Environment, 

Technology, dan Society  dan menguji pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa 

materi pencemaran kelas X SMA. 

Penelitian ini mengikuti langkah penelitian pengembangan yaitu 

menganalisis kebutuhan pengembangan model pembelajaran biologi berbasis 

SETS; mengembangkan model pembelajaran berbasis SETS; dan menguji 

pengaruh model pembelajaran berbasis SETS terhadap hasil belajar. Penelitian 

dilakukan di kelas X Mathematis Scince SMA Negeri 2 Sragen pada semester 

genap 2013/2014.  Uji pengaruh pengembangan model pembelajaran terhadap 

hasil belajar menggunakan pretest-posttest nonequivalent control group design. 

Sampel diambil menggunakan teknik convenience sampling, dengan kelas X MS 

2 sebagai kelompok kontrol dan kelas X MS 4 sebagai kelompok eksperimen. 

Data hasil belajar berupa skor post test, skor afektif, skor psikomotorik, dan skor 

penugasan. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan model pembelajaran biologi berbasis SETS 

perlu dikembangkan; model pembelajaran berbasis SETS layak digunakan dengan 

skor validasi 87,45%; dan uji T menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok 

eksperimen dan kontrol (thitung > ttabel). Uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa 

penerapan model SETS bberpengaruh terhadap hasil belajar siswa, yaitu skor post-test 

(nilai sig.<0.005: Square (R
2
) 0,37%). Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan model pembelajaran berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar. 

 

Kata Kunci: Model pembelajaran, SETS, pencemaran limbah cair pabrik gula,  

hasil belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Pabrik gula merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah, baik 

limbah padat, gas, maupun limbah cair. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik gula 

ini menjadi salah satu permasalahan karena dapat memberikan dampak negatif 

terhadap lingkungan. Limbah merupakan buangan hasil produksi yang 

kehadirannya pada waktu dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan 

karena memberikan pengaruh yang merugikan. Dibandingkan dengan limbah 

padat dan gas, limbah cair lebih menjadi sorotan karena limbah dibuang ke sungai 

yang airnya mengalir di permukiman warga.  

      Menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 

5/MENLH/2010, air limbah industri gula adalah sisa dari industri gula yang 

berwujud cair yang meliputi air sisa produksi, air jatuhan kondensor, dan atau air 

abu broiler. Limbah cair dari pabrik gula tersebut merupakan gejala biologi yang 

problematik. Limbah ini berdampak negatif terhadap lingkungan karena 

mengandung bahan organik, seperti amonia, nitrit, nitrat, dan hidrogen disulfida 

yang bersifat toksik bagi organisme aquatik. Pencemaran limbah cair pabrik gula 

merupakan gejala biologi yang menuntut pemahaman integratif siswa terhadap 

aspek sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang secara timbal balik 

sebagai suatu bentuk keterkaitan antara aspek-aspek tersebut. Salah satu Model 

pembelajaran yang sesuai dalam memanfaatkan pencemaran sebagai sumber 

belajar yang menarik adalah model pembelajaran SETS. Model ini memfasilitasi 

pembelajaran yang mengangkat isu-isu lingkungan dan bersifat kontekstual.  

      Pengembangan berbagai model, strategi, dan media sudah banyak 

dilakukan dalam pembelajaran, namun secara keseluruhan masih belum 

mengangkat isu-isu pencemaran pabrik gula yang ada di sekitar siswa dan belum 

melatih berpikir siswa secara terintegrasi. Pembelajaran biologi bervisi SETS 

mengatasi kelemahan sistem pendidikan konvensional yang mendorong siswa 

 



 

 

 

2 

memahami teori “materi oriented” dan menyelesaikan materi pelajaran, tanpa 

tahu masalah–masalah di masyarakat baik secara lokal, nasional, maupun 

internasional. Oleh karena itu, model pembelajaran SETS perlu dikembangkan 

sehingga siswa mampu memahami hakikat pendidikan sains, lingkungan dan 

masyarakat secara utuh. 

      Pendekatan Sains, Teknologi, Lingkungan dan Masyarakat (STS) adalah 

terjemahan dari Science-Technology-Society (STS) yang pertama kali 

dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1980-an, dan selanjutnya 

berkembang di Inggris dan Australia (Aikenhead 2003). Pendekatan SETS 

merupakan cara pembelajaran dengan cara mengaitkan hal yang dipelajari dengan 

aspek Sains, lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat yang sesuai secara timbal 

balik sebagai satu bentuk keterkaitan terintegratif (Binadja 2008). Model 

pembelajaran ini dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan 

IPTEK, membanjirnya informasi ilmiah dalam dunia pendidikan, dan nilai-nilai 

IPTEK itu sendiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

      Pendekatan SETS dalam pandangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, pada 

dasarnya memberikan pemahaman tentang kaitan antara sains teknologi dan 

masyarakat, melatih kepekaan penilaian siswa terhadap dampak lingkungan 

sebagai akibat perkembangan sains dan teknologi. Pendekatan SETS dapat 

menghubungkan kehidupan dunia nyata anak sebagai anggota masyarakat dengan 

kelas sebagai ruang belajar sains. Tujuan pendekatan SETS adalah membentuk 

individu yang memiliki literasi Sains dan Teknologi serta memiliki kepedulian 

terhadap masalah masyarakat dan lingkungannya (Binadja 1999). Demikian 

halnya Yanger (1993) menyatakan bahwa salah satu tujuan pokok dari pendekatan 

SETS adalah mengaktifkan siswa dalam kegiatan pemecahan isu-isu dalam 

masyarakat.  Proses pendekatan ini dapat memberikan pengalaman belajar siswa 

dalam mengidentifikasi potensi masalah, mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan masalah, mempertimbangkan solusi alternatif, dan mempertimbangkan 

konsekuensi berdasarkan keputusan tertentu. 

      Model pembelajaran SETS salah satu model yang diajurkan dalam proses 

belajar-mengajar sains di tingkat pendidikan menengah (Depdiknas 2003). Hal ini 

sesuai dalam draff  kurikulum 2013 bahwa “pendidikan dengan pengaplikasian 
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KTSP 2006 belum peka dan tanggap terhadap permasalahan sosial yang terjadi 

pada tingkat lokal, nasional maupun global”. Berdasarkan landasan filosofis 

pengembangan kurikulum 2013, “Konten pendidikan tidaklah terlepas dari 

lingkungan sosial, budaya dan alam. Atas dasar pemikiran tersebut siswa perlu 

dibekali kemampuan yang dapat digunakan bagi kehidupan masa depan. Salah 

satunya dengan kemampuan dalam kepekaannya menyelesaikan permasalahan 

disekitar lingkungan mereka dengan aplikasi Sains yang mereka miliki. 

Keterlibatan lingkungan, masyarakat dan teknologi dalam pembelajaran 

menjadikan pembelajaran lebih bermakna (Wijayanti 2013). Siswa diajak 

berinteraksi langsung dengan objek yang ada di alam sebagai wujud pendidikan 

berkarater. 

      Berdasarkan observasi peneliti di SMA Negeri 2 Sragen, guru cenderung 

lebih menekankan materi pembelajaran atau sains murni tanpa mengkaitkan antara 

sains yang dipelajari dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat sebagai satu-

kesatuan, hasil belajar belum sesuai dengan yang diharapkan karema masih 

terdapat siswa yang belum mencapai KKM. KKM untuk mata pelajaran biologi 

yaitu 75. Siswa yang sudah mencapai KKM sebanyak 25%. Guru juga masih 

menggunakan foto-foto tentang pencemaran lingkungan dalam slide presentasi 

Microsoft power point. Lingkungan sekitar SMA Negeri 2 Sragen sangat mudah 

ditemui pencemaran sungai terutama limbah dari penggilingan tebu pabrik gula 

Mojo Sragen. Pencemaran ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar siswa yang 

nyata, selain itu jarak sekolah dengan sumber belajar juga menjadi faktor 

pendukung pembelajaran. Siswa juga kurang dalam memperoleh bimbingan untuk 

mengembangkan rasa ingin tahu terhadap alam. Padahal pembelajaran yang 

berinteraksi dengan alam merupakan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan 

mendorong siswa untuk aktif (Binadja 1999). Hal ini terjadi karena masukan 

lingkungan mempunyai kontribusi yang mendukung untuk berlangsungnya proses 

pembelajaran. 

      Pencemaran Lingkungan merupakan salah satu pokok bahasan Biologi 

kelas X SMA yang termasuk dalam materi perubahan lingkungan atau iklim dan 

daur ulang limbah. Materi dalam pokok bahasan ini meliputi materi keseimbangan 

lingkungan, dan limbah. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu menjelaskan 
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keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perusakan atau pencemaran 

lingkungan dan pelestarian lingkungan serta menganalisis jenis-jenis limbah. 

Kompetensi dasar tersebut dapat dicapai dengan merancang pembelajaran 

kontekstual menggunakan media asli di lingkungan siswa. Tujuan akhir dari 

pembelajaran siswa mampu mengkoordinasikan seluruh aspek kemampuan 

belajar kognitif, afektif dan psikomotoriknya untuk menguasai materi Pencemaran 

Lingkungan. 

      Siswa kelas X di SMA Negeri 2 Sragen sebagian besar merupakan siswa 

yang memiliki tipe gaya belajar visual. Siswa memiliki karakteristik yang 

menitikberatkan penglihatan yaitu memiliki kebutuhan yang tinggi untuk melihat 

dan mendapatkan informasi secara visual sebelum memahaminya. Siswa melihat 

bukti-bukti yang nyata mengenai peristiwa pencemaran lingkungan baru 

kemudian melakukan proses belajar selanjutnya. Keadaan lingkungan siswa 

sangat mendukung untuk tipe gaya belajar ini, karena sekitar lingkungan sekolah 

terdapat aliran sungai yang tercemari oleh limbah dari gilingan tebu maupun 

pencemaran lainnya. Hasil dari penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi sekolah yaitu sebagai masukan dalam merencanakan 

pembelajaran yang memperhatikan aspek lain dari kompetensi siswa dan 

pemanfaatan sumber belajar yang maksimal. Sedangkan manfaat bagi guru yaitu 

sebagai referensi pembelajaran yang mengoptimalkan potensi siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah disusun ditarik beberapa 

permasalahan yang timbul, antara lain: 

1. Melalui observasi langsung, didapatkan masalah kurang optimalnya 

pemanfaatan pencemaran limbah cair pabrik gula sebagai sumber belajar 

kontekstual. 

2. Jarak SMA Negeri 2 Sragen dengan sumber belajar yang terjangkau dapat 

dijadikan peluang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

3. Belum dikembangkan model pembelajaran yang memfasilitasi pemanfaatan 

sumber belajar kontekstual. 
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4. Model pembelajaran SETS memfasilitasi pembelajaran yang mengangkat isu-

isu lingkungan bersifat kontekstual. 

5. Model pembelajaran SETS mendukung kurikulum 2013, konten  pembelajaran 

memberikan kesempatan pemanfaatan potensi lokal dan sumber belajar yang 

sesuai dengan keadaan lingkungan siswa.  

 

C. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran PG 

Mojo Sragen perlu dikembangkan?  

2. Bagaimana proses pengembangan model pembelajaran Biologi Berbasis 

Science Environment Technology Society Tema Pencemaran Pabrik Gula 

Mojo Sragen? 

3. Apakah pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS yang 

dikembangkan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa?  

 

D. Penegasan Istilah 

1. Model pembelajaran Biologi berbasis SETS tema pencemaran limbah cair 

pabrik gula. 

      Model pembelajaran pada penelitian ini didefinisikan sebagai bentuk 

pembelajaran yang mengintegrasikan hubungan sains, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat dalam mengkaji pencemaran limbah cair pabrik gula sebagai sumber 

belajar. Desain pembelajaran  biologi berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo 

Sagen terdiri atas empat langkah kegiatan:     

1) Kegiatan pengamatan, siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan belajar di 

luar kelas (Science). 

2) Kegiatan yang mendorong siswa melakukan pelestarian lingkungan 

(Environment.) 

3) Kegiatan yang mendorong siswa dalam memanipulasi produk (Technology). 

4) Kegiatan siswa untuk mengamati dampak sosial baik positif maupun negatif 

(Society). 



 

 

 

6 

 

 

2. Hasil Belajar 

       Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar. Menurut teori sosiokultural hasil belajar adalah pemahaman yang 

didapatkan karena adanya interaksi dengan sesama dan lingkungan. Di dalam 

Taksonomi Bloom (ranah belajar), rumusan hasil belajar terdiri atas 3 ranah yaitu 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar dalam penelitian ini 

kemudian diartikan secara operasional sebagai hasil skor post test, hasil skor 

penilaian afektif, hasil skor pengamatan psikomotorik, serta hasil skor penugasan 

yang dibuat oleh siswa. 

       Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran pabrik gula Mojo Sragen dikatakan dapat mengoptimalkan potensi 

belajar siswa jika dalam  uji coba dilapangan diperoleh hasil belajar siswa 

mencapai ketuntasan klasikal >75% dengan nilai ketuntasan individual ≥75 serta 

keterlaksanaan pembelajaran menunjukkan penggunaan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS dalam pelaksanaan pembelajaran.  

 

E. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Menganalisis pentingnya pengembangan model pembelajaran biologi berbasis 

SETS tema pencemaran Pabrik Gula Mojo Sragen.  

2. Mengembangkan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran 

PG Mojo Sragen.  

3. Menguji pengaruh penerapan pengembangan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo Sragen terhadap hasil belajar.  

 

F. Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Sekolah mempunyai referensi tentang pengembangan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo Sragen.   



 

 

 

7 

2. Sekolah dapat mengaplikasikan pengembangan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo Sragen untuk pembelajaran.  

3. Sekolah dapat memanfaatkan pencemaran PG Mojo Sragen sebagai sumber 

belajar pada mata pelajaran yang lain. 

4. Pembelajaran biologi berbasis SETS memberikan pengalaman baru bagi 

semangat belajar siswa dan dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran 

serta mampu menghadapi masalah-masalah baru dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Model Pembelajaran Biologi Tema Scince, Environment, Technology, and 

society  

 

       Gagasan pembelajaran SETS terinspirasi setelah Binadja mendapat tugas 

untuk menangani pelatihan STS (Science, Technology, and Society) dan EE 

(Enviromental, Education) (Binadja 1999). Pendidikan STS dan pendidikan 

lingkungan tidak dapat dipisahkan karena berkaitan. Permasalahan yang dibahas 

di pendidikan lingkungan akan dibahas juga pada pendidikan SETS (Scince, 

Environment, Technology, and Society). Pembelajaran SETS dikembangkan 

berdasarkan pemikiran bahwa keseluruhan aspek yang terjadi di lingkungan tidak 

terlepas dari masalah sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat (Binadja 1999). 

       SETS merupakan pembelajaran dengan cara mengkaitkan hal yang 

dipelajari dengan aspek Sains, lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat yang 

sesuai secara timbal balik sebagai satu bentuk keterkaitan terintegratif (Binadja 

2006). SETS memiliki arti sama dengan SALINGTEMAS (Sains, Teknologi, 

Lingkungan dan Masyarakat), pendekatan ini sangat dianjurkan dalam proses 

belajar mengajar sains di tingkat pendidikan menengah (Depdiknas 2003). 

       Binadja (1999) mengusulkan model pembelajaran SETS dapat 

diadaptasikan untuk mengoptimalkan pembelajaran siswa dalam mengembangkan 

potensi. Binadja beranggapan bahwa seseorang memiliki potensi yang perlu 

dikembangkan dengan cara berinteraksi dengan alam. Bila pembelajaran 

dilakukan dengan cara yang sesuai, maka pengetahuan siswa akan lebih optimal. 

Model pembelajaran SETS lebih menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan potensi agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara alamiah. Pembelajaran SETS diarahkan untuk 

mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa dalam memahami alam 

sekitar. Tujuan aplikasi dari pembelajaran SETS menurut Binadja (1999) adalah 

menghasilkan siswa yang mampu  menjawab dan mengatasi setiap problem yang 

berkaitan dengan segala kegiatan yang ada disekitar mereka, kekayaan bumi 
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maupun isu-isu sosial serta isu-isu global, hingga pada akhirnya tanggap terhadap 

masalah yang ada di sekitar siswa. 

       Menurut Binadja (2008) SETS dianggap sebagai simpul pertemuan antar 

berbagai ilmu pengetahuan yang telah dan akan diketahui oleh manusia. Dalam 

pembelajaran SETS guru dan siswa memiliki peran dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Peran guru menciptakan pola berpikir siswa yang tanggap melihat 

masa depan dengan berbagai implikasinya, membawa siswa untuk selalu berpikir 

terintegratif, mengajak siswa berpikir kritis dalam menghadapi sesuatu dengan 

mengacu SETS. Binadja (2001) beranggapan pembelajaran bervisi SETS 

menawarkan kelebihan yakni membentuk lulusan yang memiliki kemampuan 

penalaran serta kekomprehensifan pemikiran ketika siswa dihadapkan pada suatu 

masalah untuk dipecahkan.  

       Siswa memahami setiap elemen dalam SETS semuanya terintegrasi, dan 

mengaplikasikan dalam proses berpikirnya dengan meninjau keterlibatan keempat 

elemen tersebut dari sudut pandang positif maupun negatif. Modifikasi model 

pembelajaran biologi berbasis SETS ini disajikan dalam Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Gambar 1. Keterkaitan hubungan SETS (Binadja 1999) 
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       Pembelajaran SETS memberi perhatian tinggi pada keterkaitan serta 

keterpaduan antar keempat unsur SETS dengan meletakkan sains sebagai fokus 

perhatian. Meletakkan sains sebagai fokus perhatian dengan tujuan untuk 

membuat konsep sains berguna dalam teknologi untuk memenuhi keperluan 

masyarakat, dan akibatnya pada lingkungan perlu mendapat perhatian khusus.  

       Sejalan dengan pendidikan bervisi dan berpendakatan SETS, tujuan 

pembelajaran biologi salah satunya yaitu memahami konsep-konsep biologi, 

saling keterkaitannya dan penerapnnya untuk menyelesaiakan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dan teknologi. Menurut Binadja (1999) pelaksanaan 

pembelajaran biologi dengan SETS dapat dilakukan dengan diskusi, observasi, 

wawancara, dan eksperimen. Pembelajaran SETS menurut Binadja (1999) 

memiliki karateristik: 

1. Model pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan proses dan cara 

berpikir tingkat tinggi (higher order thinking) agar unsur teknologi dari sains 

tampak. 

2. Mengaitkan dampak lingkungan dengan melakukan model pembelajaran 

melalui kunjungan objek dan situasi buatan maupun nyata sesuai dengan 

sasaran yang memanfaatkan sains dan teknologi yang diterangkan guru.  

3. Model pembelajaran cooperative dan active learning 

4. Model pembelajaran dengan menggunakan teminology cognitive agar siswa 

dapat menganalisis pengaruh sains dan teknologi bagi masyarakat. 

       Beberapa model tersebut dapat digunakan sesuai materi pembelajaran yang 

dibutuhkan, salah satunya pelajaran konsep lingkungan. Karakteristik pelajaran 

konsep lingkungan bersifat interdisipliner yang memungkinkan siswa berpikir 

kritis dan komprehensif jika pembelajaran menggunakan SETS. 

      Kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang paling penting dalam 

implementasi kurikulum. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran, dapat diketahui melalui kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut seorang pengajar sudah 

seharusnya mengetahui bagaimana memuat kegiatan pembelajaran berjalan 

dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. (Gufron, 2002) 

berpendapat bahwa untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa terlebih dahulu 
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yang dibenahi adalah mutu pembelajarannya, khususnya yang berkaitan dengan 

model pembelajaran. Joyce & Weil (1980) mendifinisikan model pembelajaran 

sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 

pembelajaran. Model pembelajaran memiliki lima unsur dasar, yaitu; (1) syntax, 

yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran, (2) social system, adalah 

suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran, (3) principles of reaction, 

menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan 

merespon siswa, (4) support system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan 

belajar yang mendukung pembelajaran, dan (5) instructional dan nurturant effects 

hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar 

(instructional effects) dan hasil belajar di luar yang disasar (nurturant effects). 

       Model pembelajaran dipilih sesuai dengan karateristik materi yang 

disampaikan kepada siswa dan membantu siswa dalam memperoleh pengalaman 

belajar. Materi pembelajaran dikaitkan dengan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan masyarakat di sekitar siswa dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga materi mudah dipahami. Melalui model pembelajaran berbasis SETS, 

pemahaman dan pengembangan konsep sains selalu dihubungkan dengan 

teknologi, lingkungan dan masyarakat yang ada sehingga siswa dapat dilatih 

secara sederhana untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari 

(Prihatiningsih, 2005). 

       Materi pembelajaran kontekstual yang ada disekitar siswa salah satunya 

adalah materi pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan yang ada di 

lingkungan. Karateristik pembelajaran konsep lingkungan bersifat interdisipliner 

yang memungkinkan siswa  berpikir kritis da komperenhensif. Bahan kajian 

lingkungan berisi konsep, prinsip-prinsip dan implikasinya bagi sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat sehingga perlu upaya pemahaman yang saling 

berkaitan. Dalam kehidupannya manusia tergatung dengan lingkungan, sehingga 

upaya untuk melestarikannya harus terus berlangsung. Pada realitanya jumlah 

kerusakan lingkungan berbanding lurus dengan kuantitas maupun kulaitasnya. 

Berdasarkan masalah tersebut maka perlu penanaman sikap positif terhadap 

lingkungan untuk mendukung kegiatan peduli lingkungan melalui pembelajaran 

konsep dan berwawasan lingkungan. 
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      Pembelajaran konsep lingkungan menggunakan pembelajaran SETS selain 

berfokus pada di (in), untuk (for) dan tentang (about) lingkungan, tetapi juga 

menemukan dan mengungkapkan penyebab utama permasalahan dan dampak 

yang akan timbul akibat sains dan teknologi yang digunakan. Melibatkan 

pembelajaran SETS  akan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif 

yang dapat dihindari (Binadja 1999). Melalui pembejaran SETS siswa dapat 

memecahkan masalah-masalah lingkungan dengan menerapkan konsep yang 

dimiliki dari berbagai ilmu terkait.  

 

B. Materi Pencemaran Lingkungan  

Berdasarkan kurikulum 2013, materi pencemaran merupakan materi yang 

diajarkan di SMA kelas X MS (mathematic scince) semester genap. Kompetensi 

inti untuk materi pencemaran yaitu memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 

alam dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah. 

Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menganalisis data perubahan 

lingkungan dan dampak dari perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan. 

Indikator pencapaian pembelajaran yaitu: 

1. Mengidentifikasi contoh-contoh perubahan lingkungan yang terjadi akibat 

produksi gula PG Mojo Sragen 

2. Mengidentifikasi berbagai dampak akibat pencemaran limbah PG Mojo Sragen 

3. Menganalisis penyebab pencemaran 

4. Menganalisis dampak pencemaran bagi makhluk hidup, dan upaya mengatasi 

pencemaran 

 

C. Pencemaran limbah cair PG Mojo Sragen 

Limbah dari PG Mojo terdiri dari tiga jenis limbah yaitu limbah padat, 

limbah cair dan limbah gas. Limbah cair lebih memerlukan perhatian khusus 

karena limbah ini mendominasi pencemaran.  
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Gambar 2. Kondisi Pabrik Gula Mojo Sragen dan Sungai yang terkena limbah 
 

       Kandungan tertinggi limbah cair pabrik gula adalah bahan organik 

(Supraptini 2002). Limbah cair yang mengandung materi organik menyebabkan 

peningkatan BOD yang tidak dapat dihindarkan. Keadaan oksigen terlarut 

berlawanan dengan keadaan BOD, Semakin tinggi BOD semakin rendah oksigen 

yang terlarut, kadar oksigen rendah menyebabkan toksik terhadap organisme 

aquatik (Odum 1994). Bahan organik yang terbuang ke dalam air sering kali sulit 

terurai, sehingga dapat menyumbat parit dan saluran air. Limbah cair yang berasal 

dari proses pembersihan atau pencucian dan pemasakan meghasilkan efek asam 

atau alkali dengan kandungan kadar garam yang cukup tinggi. Hal ini dapat 

menyebakan bahaya dan keracunan pada kehidupan akuatik pula. BOD yang 

tinggi tidak saja merusak kualitas air, tetapi juga menimbulkan masalah bau busuk 

yang sangat menyengat. Bau yang menyengat dan sungai dengan tingkat 

kekeruhan hitam pekat inilah yang sering mengganggu warga sekitar sungai. 

       Lokasi industri PG Mojo terletak di kawasan permukiman sehingga 

berpotensi mencemari sungai di sekitarnya. Limbah cair yang dihasilkan PG Mojo 

Sragen sebelum dibuang ke saluran irigasi, terlebih dulu ditampung di bak 

penampung. Limbah cair tersebut dialirkan melalui saluran irigasi ke sungai yang 

mengalir di seluruh permukiman kota Sragen. Secara ilmiah apabila jumlah 
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limbah melampui kemampuan degradasi akan terjadi pencemaran Astirin et al 

(2002). Pencemaran karena limbah cair dapat mengubah struktur ekosistem dan 

mengurangi jumlah spesies dalam sutu komunitas, sehingga keragamannya 

berkurang.  

    Pencemaran limbah di kota Sragen telah menjadi perhatian masyarakat. 

Sebagaimana berita yang dimuat dalam situs resmi Kota Sragen 

www.sragen.go.id, terkait dengan limbah industri, Dony Sadono, BSc, STP, MM 

selaku Administratur Pabrik Gula Mojo Sragen, agar tidak mencemari lingkungan 

hidup pengolahannya ditempuh dengan berbagai cara, antara lain pemanfaatan 

limbah padat menjadi pupuk organik, pembuatan instalasi pengolahan air bagi 

limbah cair, serta penyempurnaan alat penangkap debu. Berita mengenai dampak 

limbah dari Pabrik Gula Mojo juga dimuat dalam www.soloposfm.com yang 

mengeluhkan dampak limbah yang di akibatkan oleh Pabrik PG Mojo Sragen. 

      Penanggulangan limbah organik juga dapat ditempuh melalui bioremidiasi, 

bioremidiasi adalah teknologi kontrol polusi yang menggunakan sistem biologi 

untuk mengkatalisis degradasi atau transformasi dari banyak jenis bahan kimia 

toksik untuk dihilangkan bentuk kerugiannya. Salah satu yang dikembangkan 

adalah pemanfaatan sumber daya alam yang telah dikatahui memiliki kaitan erat 

dengan proses penjernihan limbah, dalam hal ini berbagai tanaman air yang 

tumbuh pada kolam-kolam atau genanagan air sekitar pemukiman Yusuf (2008). 

Efek bioremediasi  dapat menurunkan CO2, dalam suatu perairan, CO2 dapat 

menimbulkan efek toksik terhadap biota, terutama hewan air apabila kadar CO2 

tersebut lebih dari 20 mg/l. Hal  ini sejalan dengan penelitian Stowell dalam 

Yusuf (2008) yang menyatakan bahwa tanaman air sebagai agen bioremidiasi 

memiliki kemampuan secara umum untuk menetralisir komponen-komponen  

tertentu di dalam perairan, dan hal tersebut sangat bermanfaat dalam proses 

pengolahan limbah cair. 

 

D. Kajian Pengaruh Model Pembalajaran Biologi berbasis SETS terhadap 

Hasil Belajar 

 

       Hasil penelitian Lestari et al. (2009) pembelajaran yang menggunakan 

SETS membentuk siswa aktif, kreatif, kooperatif dan selalu berpikir global sesuai 
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unsur-unsur dalam SETS. Penelitian ini juga dibuktikan oleh Nuryanto et al. 

(2010) pembelajaran SETS meningkatkan hasil belajar pada kelas eksperimen. 

Pembelajaran SETS memotivasi siswa menjadi lebih tertarik pada topik yang 

sedang dipelajari, dengan dikaitkan dengan hal-hal yang nyata yang terjadi di 

kehidupan sehari-hari. 

       Keberhasilan aplikasi dari pembelajaran SETS didukung beberapa faktor, 

salah satunya materi yang disajikan menggunakan ilustrasi dan contoh melalui 

pemecahan masalah autentik dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan 

teknologi serta menghubungkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan 

Millah et al. (2012). Hal tersebut sesuai dengan teori “Pembelajaran bermakna” 

yang dikemukakan oleh Ausabel (1978) menyatakan, bahwa belajar bermakna 

terjadi apabila pelajar mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur 

pengetahuan mereka. Konsep yang dipelajari tersebut akan benar-benar terpatri 

kuat karena siswa dibiarkan mengkontruksi dan mengalami sendiri apa yang 

dipelajarinya. 

       Permasalahan kurikulum KTSP belum peka dan tanggap terhadap 

perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global,  

melalui kurikulum 2013 yang digunakan saat ini memberikan kesempatan 

pemanfaatan potensi lokal dan sumber belajar yang sesuai dengan keadaan 

lingkungan sekitar siswa, dan diharapkan dapat berlansung pengalaman belajar 

yang bermakna. 

       Penelitian tentang penggunaan pembelajaran SETS yang dilakukan oleh 

Sholikhati et al. (2012) menunjukkan bahwa ada perbedaan antara penggunaan 

model pembelaajran SETS melalui diskusi fish bowl menggunakan artikel kimia 

dalam pembelajaran. Dalam penelitian tersebut, digunakan dua kelas yang 

diseleksi dengan teknik purposive sampling. Kelas eksperimen menggunakan 

pembelajaran berbasis SETS sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran 

berdesain tradisional. Berdasarkan analisis data, pengaruh model pembelajaran 

SETS melalui diskusi fish bowl menggunakan artikel kimia terhadap hasil belajar 

siswa ditunjukkan dengan angka korelasi 0,46 dan memilki pengaruh sebesar 

21,24%. Pengaruh terhadap aspek afektif dan psikomotorik juga ditunjukkan 
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secara deskriptif melalui hasil rata-rata nilai kelas eksperimen yang lebih baik dari 

pada kelas kontrol.  

      Tanggapan siswa dalam pembelajaran dengan model SETS yang dihimpun 

menggunakan angket disimpulkan bahwa suasana belajar lebih menyenangkan 

sehingga siswa termotivasi. Pendapat ini juga diperkuat oleh penelitian Wardani 

et al. (2008) pembelajaran SETS membentuk kesan positif dalam diri siswa dan 

berpengaruh terhadap hasil belajar. Jika peningkatan kesan tinggi maka hasil 

belajar juga akan mengalami peningkatan yang selalu tinggi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa penggunaan pembelajaran SETS sebagai model 

pembelajaran berpengaruh terhadap peninggakatan motivasi dan hasil belajar 

siswa. 

      Penerapan model pembelajaran bervisi SETS oleh Resni et al. (2013) 

dalam penelitiannya berjudul penggunaan pendekatan SETS pada pembelajaran 

asam, basa dan garam untuk meningkatkan minat belajar, rasa ingin tahu dan 

prestasi belajar siswa menghasilkan kesimpulan positif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran menggunakan pendekatan SETS 

dapat meningkatkan minat belajar siswa. Penerapan pembelajaran menggunakan 

pendekatan SETS dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa kategori tinggi dari 

53,13% menjadi 71,88%. Melalui pembelajaran menggunakan pendekatan SETS 

prestasi belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Karanganyar pada materi yang 

sama juga meningkat. Dari kondisi awal siklus I, ketuntasan belajar aspek kognitif 

siswa sebesar 46,88% dan kondisi akhir siklus II menjadi 81,25%. Begitu juga 

penelitian yang dilakukan oleh Juniati (2009), penerapan metode SETS dapat 

meningkatkan aktivitas, motivasi dan hasil belajar siswa. 

      Penelitian lain dilakukan oleh Wijayanti et al. (2013) dalam penelitiannya 

yang berjudul pengembangan model pembelajaran larutan penyangga berbasis 

masalah bervisi SETS dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

Pengembangan model pembelajaran berbasis masalah bervisi SETS ini juga dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dan memberikan respon positif siswa dalam 

kategori sangat tinggi. Hasil analisis N-Gain rata-rata skor nilai pre-test dan post-

test menunjukkan peningkatan.  
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E. Kerangka Berpikir 

 

Penelitian ini disusun berdasarkan kerangka berpikir yang dituliskan dalam 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka berpikir pengembangan model pembelajaran biologi berbasis 

SETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula

Potensi dan  masalah 

1. Materi pencemaran dapat dijadikan alternatif sumber belajar yang 

kontekstual. 

2. Lingkungan sekolah mendukung materi pencemaran.  

3. Guru belum memanfaatkan sumber belajar kontekstual yang ada di 

sekitar lingkungan sekolah.  

4. Pencemaran PG Mojo Sragen merupakan gejala biologi yang menuntut  

pemahaman integratif. 

5. Kasus pencemaran PG Mojo Sragen merupakan gejala Biologi yang 

problematik. 

6. Belum adanya model pembelajaran yang mengangkat pencemaran PG 

Mojo sebagai sumber belajar 

SETS berpengaruh terhadap hasil belajar siswa  (Binadja 2008). SETS 

meningkatkan hasil belajar pada kelas eksperimen dan memotivasi siswa 

menjadi lebih tertarik pada topik yang sedang dipelajari, karena dikaitkan 

dengan hal-hal yang kontekstual di kehidupan siswa (Nuryanto &Binadja, 

2010; Sholikhati et al. 2012; Resni et al. 2013) 

Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis 

SETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula 

Model pembelajaran berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar  
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Pengembangan Model Pembelajaran 

Biologi Berbasis SETS 

Penyusunan model pembelajaran 

mengacu teori Joyce & Weil (2000), 

model pembelajaran digunakan untuk 

membentuk rencana pembelajaran. 

 

Binadja (2002) beranggapan pembelajaran 

bervisi SETS menawarkan kelebihan yakni 

membentuk lulusan yang memiliki 

kemampuan penalaran serta kekomprehensifan 

pemikiran ketika peserta didik dihadapkan 

pada suatu masalah untuk dipecahkan. 

Binadja (1999) model pembelajaran SETS 

Menghasilkan siswa yang mampu menjawab 

dan mengatasi setiap problem yang berkaitan 

dengan segala kegiatan yang ada disekitar 

mereka, isu-isu sosial, hingga pada akhirnya 

tanggap terhadap masalah yang ada di sekitar 

siswa. 

Binadja (1999) model pembelajaran SETS 

dapat diadaptasikan untuk mengoptimalkan 

pembelajaran siswa dalam 

mengembangkan potensi dengan cara 

berinteraksi dengan alam 

 

 

       Hasil penelitian Lestari et al. (2009) pembelajaran 

yang menggunakan SETS membentuk siswa aktif, 

kreatif, kooperatif dan selalu berpikir global sesuai 

unsur-unsur dalam SETS 

Wijayanti et al. (2013) model pembelajaran bermasalah 

bervisi SETS dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains, miningkatkan aktivitas dan memberikan respon 

postif siswa 

Wardani et al. (2008) pembelajaran 

SETS membentuk kesan positif dalam 

diri siswa dan berpengaruh terhadap 

hasil belajar 

Gambar 4. Tinjauan pustaka pendukung penelitian 

Hasil Belajar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan waktu Penelitian 

Uji coba produk dilakukan di SMA Negeri 2 Sragen yang terletak di jalan 

raya Anggrek no 36. Peneliti memilih sekolah ini karena letaknya ± 10 meter dari 

sungai yang terkena dampak pencemaran limbah cair pabrik gula Mojo dan 

selama ini belum memanfaatkan pencemaran limbah PG Mojo sebagai sumber 

belajar. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2014. 

Secara rinci jadwal penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Waktu dan pelaksanaan penelitian 

No. Waktu Penelitian Pelaksanaan Penelitian 

1.  Februari 2014 Observasi (identifikasi masalah) di SMA Negeri 2 Sragen 

dan pembuatan proposal penelitian 

2.  Februari-Mei 2014 pembuatan proposal penelitian 

3.  Mei 2014 Pelaksanaan validasi model pembelajaran 

4.  Mei 2014 Pelaksanaan uji coba skala terbatas 

5.  Mei-Juni 2014 Pelaksanaan uji coba pemakaian dan pemberian angket 

pada siswa 

6.  Juni-Juli 2014 Pengolahan data penelitian 

7.  Juli-Agustus 2014 Penyusunan laporan penelitian 

 

B. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan R&D (Research and 

Development). Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap research, 

development, dan field-testing. Tahap research yaitu tahap melakukan analisis 

kebutuhan yang digunakan untuk melihat kebutuhan produk yang dibutukan. 

Tahap development merupakan tahap pembuatan produk yang dibutuhkan 

berdasarkan research di lapangan. Tahap field-testing menggunakan desain 

penelitian eksperimen yang digunakan untuk menguji pengaruh produk pada 

penelitian. 

Langkah-langkah penelitian pengembangan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula Mojo disajikan pada 

Gambar 5 (Sugiyono 2009) berikut ini. 
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Gambar 5. Langkah-langkah penelitian 

 

Tahap pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran adalah sebagai berikut, 

1. Mengidentifikasi Masalah dan Potensi 

Tahap penelitian awal (research) merupakan tahap identifikasi potensi dan 

masalah di SMA Negeri 2 Sragen dan beberapa titik sungai yang terkena dampak 

pencemaran PG Mojo Sragen. Observasi di SMA N 2 Sragen dan PG Mojo 

Sragen dilakukan pada awal bulan Februari 2014. Identifikasi potensi awal 

dilakukan melalui observasi langsung di PG Mojo Sragen dan aliran sungai yang 

Uji Coba skala luas  

pengembangan 

model 

Observasi awal 

(potensi 

masalah) 

Pengumpulan data 

Validasi draf desain 

pengembangan model 

pembelajaran biologi 

berbasis SETS 

Uji Coba Skala 

Terbatas  

Revisi desain 

pengembangan 

model 

Revisi Desain 

pengembangan model 

Pengembangan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS tema pencemaran 
lingkungan.  

Pengembangan draf desain 

model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema 

pencemaran PG Mojo 

Sragen. 

Revisi Desain 

Pengembangan 

Model 
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terkena limbah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Pencemaran limbah 

cair PG Mojo dapat dijadikan sumber belajar siswa. 

 

Hasil wawancara dengan guru biologi di SMA N 2 Sragen, masalah yang 

diperoleh yaitu guru belum pernah memanfaatkan sungai yang tercemar limbah 

PG Mojo sebagai sumber belajar materi pencemaran. Karateristik siswa SMA N 2 

Sragen kelas X secara umum lebih senang mempelajari biologi melalui 

pengamatan langsung fakta-fakta yang ada disekitar mereka. 

2. Mengumpulkan Data     

Penelitian pengembangan ini muncul karena terdapat kesenjangan secara 

teori dan empiris mengenai fenomena pengaruh pencemaran PG Mojo Sragen. 

Tahap pengumpulan data merupakan tahap mengumpulkan berbagai informasi 

yang dapat mendukung perencanaan produk yang dikembangkan. Informasi 

pendukung diperoleh dengan cara studi pustaka jurnal-jurnal dan buku terkait 

dengan pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS. Studi pustaka 

dilakukan untuk mengetahui teori-teori dan kajian pustaka yang relevan dengan 

bentuk model pembelajaran berbasis SETS secara umum serta permasalahan 

pencemaran PG Mojo Sragen yang akan dimasukkan ke dalam model 

pembelajaran yang hendak dikembangkan. Selain itu dilakukan juga analisis 

kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian pada materi 

pencemaran. 

3. Desain Produk  

Pada tahap ini adalah merancang tahapan pembelajaran dan perangkat 

pembelajaran berbasis SETS tema Pencemaran PG Mojo Sragen yang diterapkan 

di SMA N 2 Sragen. Tahap ini merupakan perancangan desain dari perangkat 

pembelajaran dan instrumen penelitian yang digunakan sebagai acuan untuk 

menyusun perangkat pembelajaran berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo 

Sragen. 

Draf desain yang telah disusun dikembangkan menjadi perangkat 

pembelajaran antara lain, silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 

LKS yang sesuai dengan materi dan sumber belajar dari pencemaran PG Mojo 
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Sragen pada kelas X. Peneliti membuat silabus dan RPP untuk kelompok 

eksperimen dengan beberapa tahap: 

a. Menentukan KD yaitu menganalisis dan mengkaitkan unsur-unsur SETS dalam 

materi pencemaran yang dipelajari dengan contoh kehidupan nyata yaitu 

tentang kegiatan manusia dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi 

kerusakan atau kelestarian. 

b. Mengembangkan KD menjadi 8 indikator. 

c. Memanfaatkan pencemaran PG Mojo Sragen sebagai sumber belajar materi 

pencemaran.  

d. Merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pengembangan model 

pembelajaran biologi berbasis SETS.  

RPP dan silabus untuk kelompok kontrol disesuaikan dengan RPP yang 

selama ini digunakan oleh guru Biologi kelas X di SMA Negeri 2 Sragen. Pada 

tahap ini juga disusun instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian, 

yaitu angket kelayakan pengembangan model, angket kebutuhan pengembangan 

model, angket keterlaksanaan pengembangan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemran PG Mojo Sragen, dan instrumen soal yang 

digunakan untuk evaluasi pembelajaran.   

 

4. Validasi desain pengembangan model oleh pakar dan guru 

Desain instrumen model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran PG Mojo Sragen yang telah dibuat divalidasi oleh pakar. Pakar dalam 

penelitian ini adalah pakar pembelajaran biologi dan pakar materi yang keduanya 

merupakan dosen jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Validasi 

pengembangan model menggunakan angket penilaian kelayakan pengembangan 

model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran. Kriteria yang 

dinilai dalam silabus meliputi isi yang disajikan, bahasa, waktu. Kriteria yang 

dinilai dalam RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) meliputi perumusan 

tujuan pembelajaran, isi yang disajikan, bahasa, waktu, dan pemilihan materi 

pembelajaran. Hasil penilaian validator untuk memperbaiki kekurangan dan 

menyempurnakan desain pengembangan model pembelajaran biologi berbasis 
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SETS tema pencemaran PG Mojo Sragen yang dihasilkan layak digunakan dalam 

pembelajaran materi pencemaran. 

5. Revisi Desain 

Revisi dilakukan berdasarkan hasil validasi oleh pakar. Hasil validasi 

berupa saran-saran dari pakar pada proses validasi produk. Hasil validasi 

menunjukkan bahwa model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran limbah cair pabrik gula perlu diperbaiki supaya menjadi lebih baik. 

Tahap selanjutnya model pembelajaran yang dikembangkan diuji cobakan melalui 

eksperimen. Tahap eksperimen dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran terhadap hasil belajar. 

C. Prosedur Penelitian 

 Pengujian keefektifan produk menggunakan desain penelitian quasi 

experimental design dengan bentuk pretest-posttest nonequivalent control group 

design. Desain eksperimen tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:  

E =  O1  X  O2 

K =  O3     O4   (Sugiyono 2009) 

 

Keterangan:  

E =  kelompok eksperimen (diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula) 

K = kelompok kontrol (diberi perlakuan  menggunakan RPP dan silabus dari guru) 

X = perlakuan (penggunaan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran limbah cair pabrik gula) 

O1=O3 = pemberian pre-test 

O2=O4 = pemberian post-test 

 

Pada tahap uji coba skala terbatas dan uji coba pemakaian, populasi adalah 

seluruh kelas X MS SMA N 2 Sragen yang berjumlah 190 siswa. Pengambilan   

sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling. Sampel diambil 

berdasarkan rekomendasi guru berjumlah 10 siswa. Responden diberi kesempatan 

untuk membaca petunjuk pengamatan dan memperhatikan rangkaian kegiatan 

pembelajaran. Responden diminta untuk mengisi angket keterlaksanaan 

pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran 

untuk memberi tanggapan dan komentar terhadap produk pengembangan.   



 

 

 

24 

Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran 

limbah cair Pabrik gula yang telah dikembangkan diterapkan pada materi 

pencemaran. Sebelum dilaksanakan pembelajaran dilakukan pre-test terlebih 

dahulu untuk uji homogenitas dan normalitas, setelah uji pemakaian produk 

dilakukan post-test. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini siswa juga diberi 

angket keterlaksanaan untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai 

keterlaksanaan model dan apakah masih perlu perbaikan untuk pengembangan 

model tersebut.  

Hipotesis dalam penelitian ini muncul karena adanya uji coba produk yang 

menggunakan penelitian kuantitatif. Hipotesis pada penelitian ini adalah 

keterlaksanaan pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran limbah cair Pabrik gula berpengaruh signifikan terhadap skor hasil 

belajar (post-test). 

D. Data dan Metode pengumpulan data 

Instrumen yang digunakan disajikan pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2.  Jenis Instrumen, Teknik Validasi Instrumen 

No.  Tahap Instrumen Teknik Validasi 

1.  Research Lembar observasi pencemaran PG Mojo 

Sragen. 

Face validity dicek oleh 

dosen pembimbing 

 Profil nilai ulangan harian untuk 

karakteristik siswa 

Face validity dicek oleh 

dosen pembimbing 

 Angket kebutuhan pengembangan desain 

model pembelajaran biologi berbasis SETS 

tema pencemaran PG Mojo Sragen 

Face validity dicek oleh 

dosen pembimbing 

2.  Development Lembar validasi kelayakan desain  

pengembangan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo 

Sragen 

Validasi konten oleh 

pakar pembelajaran, 

materi dan guru 

3.  Field-testing Angket keterlaksanaan desain 

pegembangan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo 

Sragen   

Face validity dicek oleh 

dosen pembimbing 

 Soal Pre-postest Validasi melalui uji coba: 

 Validitas  

 Reliabilitas  

 Tingkat kesukaran 
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a. Data mengenai pencemaran diambil dengan menggunakan lembar observasi 

dan dokumentasi. 

b. Data mengenai karakteristik siswa diambil dengan menggunakan nilai ulangan 

harian. 

 

c. Data mengenai kebutuhan pengembangan model pembelajaran biologi berbasis 

SETS tema pencemaran diambil menggunakan angket. Angket tersebut 

menggunakan teknik Face validity oleh dosen pembimbing sebagai validator. 

Angket berisi 20 item pertanyaan yang akan dianalisis secara deskriptif.  

 

d. Data mengenai kelayakan pengembangan model pembelajaran biologi berbasis 

SETS tema pencemaran limbah cair Pabrik gula diambil menggunakan 

instrumen validasi yang diisi oleh pakar desain pembelajaran biologi. 

Instrumen ini terdiri dari 11 item pertanyaan dengan sakala 1-4. Skor yang 

diperoleh  Skor yang diperoleh dibuat menjadi empat kriteria yaitu sangat 

layak, layak, kurang layak, dan tidak layak (lampiran 2).  

 

e. Instrumen penilaian kelayakan perangkat pembelajaran  menggunakan teknik 

validasi konten oleh pakar materi dan guru. Instrumen ini terdiri dari 31 item 

pertanyaan dengan skala 1 – 4 skor. Skor yang diperoleh dibuat menjadi empat 

kriteria yaitu sangat layak, layak, kurang layak, dan tidak layak. Rentang skor 

yang diperoleh yaitu antara 31–124 (Lampiran 4). Kemudian hasil skor yang 

diperoleh dikonversikan dalam kriteria kelayakan berikut (Ali 1994). 

Instrumen divalidasi oleh dosen pembimbing., hasil validasi menunjukkan 

bahwa item-item dalam angket tersebut valid dan mampu mengukur data 

mengenai kelayakan pengembangan model pembelajaran biologi berbasis 

SETS tema pencemaran lingkungan.  

 

 

 

Keterangan: 

A  = persentase aspek  

n  = skor yang dicapai 

N  = skor maksimal 

A = 
n

N
 × 100 
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Tabel 3. Kriteria tingkat kelayakan produk 

Interval % skor Kriteria 

82% - 100% Sangat layak 

63% - 81% Layak 

44% - 62%   Kurang layak 

25 % - 43%  Tidak layak 

 

f.   Data mengenai keterlaksanaan pengembangan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran Pabrik gula terhadap hasil belajar diambil 

menggunakan angket keterlaksanaan pengembangan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS dan diisi oleh oleh siswa setelah selesai pembelajaran. Angket 

tersebut menggunakan teknik validasi muka oleh dosen pembimbing sebagai 

validator. Angket berisi 30 item pertanyaan dengan bentuk jawaban semi terbuka.  

Hasil validasi angket menunjukkan item-item pertanyaan valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur data mengenai pengembangan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS. 

 

g. Soal pre-pos test digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa. Soal 

pre-post test terdiri 25 soal. Soal pre-post test berbentuk pilihan ganda. 

Uji coba soal untuk menghitung validitas, reliabilitas dan tingkat kesukaran pada 

soal tes  

1) Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen sehingga dapat mengukur apa yang diinginkan. Ukuran tinggi 

rendahnya vliditas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang  validitas tes pilihan ganda didapatkan dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment (Arikunto 2010): 

 

 

Keterangan: 

rxy  = koefisien antara variabel X dan variabel Y 

X = skor butir 

Y = skor total 

N = jumlah subjek 

rxy = 
𝑁 𝛴𝑋𝑌− 𝛴𝑋  𝛴𝑌 

√[𝑁𝛴𝑋2−  𝛴𝑋 2  [𝑁𝛴𝑌2−  𝛴𝑌2 
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Setelah diperoleh harga rxy kemudian dikembalikan dengan r product moment 

dengan taraf     , jika rxy > rtabel  maka soal dikatakan valid dan sebaliknya. 

Perhitungan dilakukan menggunakan bantuan Microsoft excel 2007.  

 

Tabel 4. Hasil analisis validitas butir soal uji coba materi pencemaran 

Kriteria validitas soal Jumlah  Nomor soal 

Valid 30 1, 3 , 4, 10, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20,22, 24, 25, 

28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

45 

Tidak valid 15 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 21, 23, 26, 27, 29, 36, 44 

   

       

       Berdasarkan hasil analisis validitas butir soal uji coba materi pencemaran 

yang terdiri dari 45 soal, sebanyak 30 soal dikatakan valid dan 15 soal dikatakan 

tidak valid. 

 

2) Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi suatu instrumen. 

Perhitunga reliabilitas skor tes bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan dan 

keajegan skor tes (Rudyatmi & Rusilowati 2009. Dalam penelitian ini reliabilitas 

alat evaluasi yang berbentuk tes pilihan ganda diukur dengan menggunakan rumus 

K-R 21 sebagai berikut (Arikunto 2010). 

 

 

 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir soal atau pertanyaan 

M  = skor rata-rata 

Vt  = varians total 

 

Kriteria reliabilitas soal adalah sebagai berikut. 

0,800 – 1,000  = sangat tinggi 

0,600 – 0,799  = tinggi 

0,400 – 0,599  = cukup 

0,200 – 0,399  = rendah 

< 0,200  = sangat rendah                                (Rudyatmi dan Rusilowati 2009)  

            

r11 =( 
𝑘

𝑘−1
   1 −

𝑀  𝑘−𝑀 

𝑘𝑉𝑡
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Setelah r11 diketahui, kemudian dibandingkan dengan harga r tabel dengan 

taraf signifikan 5%. Apabila r11 > rtabel maka dikatakan instrumen tersebut reliabel. 

Perhitungan dilakukan menggunakan bantuan Microsoft excel 2007. Data yang 

dihasilkan sebesar r = 0,862797 dengan rtabel = 0,3233. Hasil analisis reabilitas soal 

menunjukkan bahwa soal tes berbentuk pilihan ganda bersifat reliabel.  

 

3) Tingkat kesukara 

Menurut Arikunto (2006) tingkat kesukaran adalah prosentase jumlah siswa 

yang menjawab soal benar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

dan tidak terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu 

soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Rumus mencari tingkat 

kesukaran soal yang berbentuk pilihan ganda (Rudyatmi dan Rusilowati 2009) 

sebagai berikut. Rusilowati 2009). 

 

 

Kriteria tingkat kesukaran instrumen soal uji coba disajikan dalam Tabel 5 

berikut. 

 

Tabel 5. Kriteria tingkat kesukaran instrumen soal uji coba 

 

Sumber: Rudyatmi dan Rusilowati 2009 

        

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Microsoft excel 2007. Tabel 

6 berikut ini merupakan hasil analisa tingkat kesukaran soal uji coba materi 

pencemaran.  

Tabel 6. Hasil analisis tingkat kesukaran uji coba materi pencemaran 

Kriteria tingkat 

kesukaran soal 

Jumlah Nomor Soal 

Sukar  7 14, 19, 34, 37, 38, 39, 40 

Sedang 10 1,3, 15, 16, 24, 31, 33, 41, 43, 45 

Mudah 13 4, 10, 13, 17,18,20,22,25,28,30,32, 35, 42 

Interval indeks kesukaran Kriteria 

0,00-0,30 Sukar  

0,31-0,70 Sedang  

0,71-1,00 Mudah  

Tingkat Kesukaran  TK  
jumlah siswa yang menjawab benar

jumlah siswa yang mengikuti tes
 



 

 

 

29 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran uji coba soal materi 

pencemaran yang terdiri dari 45 soal, sebanyak 7 soal dikategorikan sukar, 10 soal 

dikategorikan sedang, dan 13 soal dikategorikan mudah.  

 

E. Metode analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian disesuaikan dengan jenis data yang 

diperoleh. Jenis data dan teknik analisis data dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Jenis data dan teknik analisis data 

Tahap Riset Data Jenis Data Teknik Analisis 

Research Data Pencemaran PG Mojo 

Sragen 

Nominal  Deskriptif kualitatif 

 Karakteristik siswa Nominal  Deskriptif kualitatif 

 Kebutuhan pengembangan 

model pembelajaran biologi 

berbasis  SETS di SMA N 2 

Sragen. 

Nominal  Deskriptif kualitatif 

Development Kelayakan pengembangan model 

pembelajaran 

pemanfaatan  pencemaran  PG 

Mojo Sragen 

Interval  Deskriptif 

kuantitatif 

Field-testing Skor pre-test Ratio Uji normalitas 

Uji homogenitas 

 Keterlaksanaan pembelajaran  

dengan pengembangan model  

terhadap hasil belajar 

Interval Uji regresi 

 

a. Data mengenai pencemaran PG Mojo Sragen 

Data mengenai pencemaran PG Mojo Sragen diambil menggunakan lembar 

observasi dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh 

akan dibuat dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif. 

 

b. Data mengenai karateristik siswa 

Data mengenai karateristik siswa diambil menggunakan profil nilai ulangan 

harian dna dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan 

dibuat dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif. 

 

c. Data mengenai kebutuhan pengembangan model pembelajaran biologi berbasis 

SETS temapencemaran PG Mojo di SMA N 2 Sragen. 
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Data mengenai mengenai kebutuhan pengembangan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS temapencemaran PG Mojo materi pencemaran diambil 

menggunakan angket kebutuhan pengembangan model pembelajaran kemudian 

dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. . Dalam penelitian ini angket yang 

digunakan berisi 20 butir pertanyaan dengan bentuk jawaban semiterbuka. Data 

yang diperoleh akan dibuat dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif. 

 

d. Data mengenai penilaian kelayakan pengembangan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo di SMA N 2 Sragen oleh pakar. 

 

Data mengenai kelayakan pengembangan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo di SMA N 2 Sragen dianalisis dengan 

teknik deskriptif kuantitatif. Instrumen validasi pakar terhadap desain 

instruksional dalam penelitian ini terdiri empat skor jawaban yaitu 1,2,3, dan 4. 

Jumlah butir pertanyaan sebanyak 12 butir, sehingga rentang skor yang diperoleh 

yaitu antara 12–48. Kemudian hasil skor yang diperoleh dikonversikan dalam 

kriteria kelayakan berikut, 

 

 

 
Keterangan: 

A = persentase aspek 

n  = skor yang dicapai 

N  = skor maksimal 

 

Tabel 8. Kriteria tingkat kelayakan produk 

Interval % skor Kriteria 

82% - 100% Sangat layak 

63% - 81% Layak 

44% - 62%   Kurang layak 

25 % - 43%  Tidak layak 

 

e. Data mengenai keterlaksanaan pengembangan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran Pabrik gula  

Data mengenai keterlaksanaan pembelajaran dengan pengembangam 

model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo Sragen 

A = 
n

N
 × 100 
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diambil menggunakan angket keterlaksanaan pembelajaran dianalisis 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Angket memiliki alternative jawaban 

ya (skor 1) dan tidak (skor 0). Angket terdiri atas 30 aitem pertanyaan dengan 

skor minimal 0 dan skor maksimal 30. Skor dikonversikan ke dalam 3 kategori 

sehingga diperoleh kriteria sebagai berikut: 

X < 10    = Rendah 

10 ≤ X < 20  = Sedang 

20 ≤ X    = Tinggi  

 

 

f.   Data mengenai skor pre-test pada materi pencemaran 

Data mengenai skor pre-test diperoleh dari 30 soal pilihan ganda pada 

materi pencemaran. Data dianalisis menggunakan uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

1) Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data hasil belajar pada kelas 

eksperimen dan  kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diuji 

adalah: 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Sig. untuk kelas eksperimen 

adalah 0,745, dan  nilai Sig. untuk kelas kontrol adalah 0,494. Karena nilai Sig. 

dari kedua kelas > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Jadi skor pre-test pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Tabel 9 berikut 

ini merupakan hasil uji normalitas skor pre-test kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 
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Tabel 9. Hasil uji normalitas skor pre-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Eksperimen Kontrol  

N 31 31 

Normal Parameters
a
 Mean 66.81 65.52 

Std. Deviation 8.487 5.802 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .122 .149 

Positive .111 .099 

Negative -.122 -.149 

Kolmogorov-Smirnov Z .680 .831 

Asymp. Sig. (2-tailed) .745 .494 

*Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 17 halaman 120 

 

2) Uji Homogenitas (Uji kesamaan dua varians) 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol mempunyai varians yang homogen atau tidak. Hasil analisis uji 

homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Hipotesis yang diuji yaitu: 

Ho : variansi pada tiap kelompok sama (homogen) 

Ha : variansi pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen) 

Perhitungan homogenitas varians yang normal menggunakan uji kesamaan dua 

varians dengan rumus: 

 

 

Keterangan: 

S1
2
 = varians terbesar 

S2
2
 = varians terkecil 

 

Kriteria pengujian, Ho diterima jika Fhitung < Ftabel dengan taraf nyata ∞ = 0.05 

(Sudjana 2009). 

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan SPSS. Hipotesis yang diuji yaitu:  

H0 : variansi pada tiap kelompok sama (homogen) 

Ha : variansi pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen) 

Pengujian homogenitas digunakan uji F sebagai berikut. 

terkecilVarians

terbesarVarians
F 

 

F= 
S12

S22 
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Tolak H0 jika F ≥ Ftabel 

 

Hasil Analisis: 

Dengan berbantuan program Microsoft Excel, diperoleh hasil perhitungan sebagai 

berikut: 

Tabel 10. Uji Homogenitas 

S1
2
 33,66 

S2
2
 72,03 

F data 0,47 

F tabel 1,84 

Kesimpulan Varians Sama 
*Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 18 halaman 121 

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh hasil varians yang terbesar yaitu 72,03 

dan varians terkecil yaitu 33,66. Sehingga diperoleh nilai F = 0,47 dan Ftabel = 

1,84. Karena F = 0,47 < Ftabel = 1,84 maka Ho diterima sehingga kedua 

variabelnya memiliki varians yang sama atau homogen. 

 

3) Uji Hipotesis   

Hipotesis pada penelitian ini adalah keterlaksanaan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar (skor penguasaan materi pencemaran). Data variable bebas 

mengenai keterlaksanaan model pembelajaran, jenis data interval. Data variable 

terikat mengenai hasil belajar berupa post-test jenis data rasio. Untuk menguji 

pengaruh digunakan analisis data dengan uji regresi. Perbedaan rata-rata kelas 

kontrol dan eksperimen diuji dengan independet sample test atau uji kesamaan 

rata-rata.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penyajian data hasil penelitian adalah untuk memberikan gambaran secara 

umum mengenai perolehan data di lapangan. Data hasil penelitian yang disajikan 

meliputi hasil analisis model pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 2 

Sragen, tingkat perlunya pengembangan model pembelajaran biologi berbasis 

SETS dalam proses pembelajaran, hasil analisis pengaruh model pembelajaran 

biologi berbasis SETS terhadap hasil belajar (skor penguasaan materi 

pencemaran). Diskripsi masing-masing data hasil penelitian dijelaskan sebagai 

berikut.   

1. Latar belakang pengembangan model pembelajaran biologi materi 

pencemaran limbah cair Pabrik gula  

 

Sebelum mengembangkan model pembelajaran biologi berbasis SETS 

tema pencemaran pabrik gula diperlukan data awal yang menggambarkan 

karateristik model pembelajaran pada materi pencemaran di SMA N 2 Sragen. 

Data mengenai model pembelajaran di SMA N 2 Sragen pada materi pencemaran 

diambil menggunakan angket kebutuhan pengembangan yang telah diisi guru. 

Hasil pengisian angket menunjukkan bahwa guru belum pernah membuat dan 

menerapkan model pembelajaran dengan pendekatan SETS. Guru menggunakan 

panduan dalam peraturan Menteri No 41 Tahun 2007 dan Kurikulum 2013 untuk 

menyusun model pembelajaran. Model pembelajaran yang biasa guru gunakan 

adalah model pembelajaran ceramah, pembelajaran kooperatif, dan terintegrasi 

namun belum menggunakan pembelajaran CTL contextual learning. Sumber 

belajar yang digunakan yaitu foto, charta dan LKS (Lembar Kerja Siswa) dan 

belum memanfaatkan pencemaran PG Mojo Sragen sebagai sumber belajar 

kontekstual. Model pembelajaran yang digunakan dibuat melalui pertemuan 

MGMP (Tabel 11).  
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Kompetensi inti: 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

Tabel 11. Perangkat pembelajaran materi pencemaran di SMA Negeri 2 Sragen 

KD Pembelajaran  Penilaian  Sumber belajar 

Menganalisis 

data perubahan 

lingkungan dan 

dampak dari 

perubahan 

perubahan 

tersebut bagi 

kehidupan 

 

Mengamati 

Studi literatur mengenai 

perusakan lingkungan, 

mendiskusikan faktor 

penyebab terjadi 

kerusakan 

Mengumpulkan data  

Studi literature tentang 

jenis-jenis limbah serta 

pengaruhnya terhadap 

kesehatan dan perubahan 

lingkungan 

Mengkomunikasikan  

Usulan/ himbauan 

tindakan pelestarian 

lingkungan dan hemat 

energi yang harus 

dilakukan di tingkat 

sekolah dan tiap individu 

 

Tugas 

 Membuat laporan 

media informasi 

populer tentang 

kerusakan alam yang 

terjadi di wilayahnya 

baik laporan lisan, 

tulisan, dalam bentuk 

video, atau 

lukisan/banner/poster 

 

 

Portofolio 

 Usulan/ide/gagasan 

tindakan nyata upaya 

pelestarian lingkungan 

dan budaya hemat 

energi 

Tes 

Pemahaman tentang    

konsep kerusakan 

lingkungan dan upaya 

pelestarian 

 Foto 

perubahan 

lingkungan 

 Charta 

lingkungan alami 

dan lingkungan 

yang rusak di 

sekitar tempat 

tinggal siswa 

 LKS 
Berisi tugas yang 

harus 

diselesaikan 

siswa. 

 

 

Berdasarkan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, kegiatan 

belajar mengajar sudah melibatkan kegiatan cooperative learning, dan 

memberikan kesempatan siswa untuk mempelajari lingkungan tetapi kurang 

melatih siswa tanggap terhadap masalah lingkungan pencemaran yang diakibatkan 

oleh limbah PG Mojo Sragen. Model kegiatan pembelajaran belum 

mengintegrasikan kemampuan siswa dalam melakukan pengamatan, tindakan 

ilmiah, peduli terhadap lingukungan, memahami teknologi dan berinteraksi 

dengan masyarakat. Kegiatan belajar mengajar biologi di SMA Negeri 2 Sragen 

kurang memberikan ruang gerak siswa mendapatkan pengalaman langsung untuk 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara alamiah. Kegiatan pembelajaran 
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dapat dioptimalkan dengan berinteraksi dengan alam. Melihat karateristik siswa, 

dan lingkungan sekitar, sangat memungkinkan dikembanagkan model 

pembelajaran dengan memanfaatkan masalah yang ada disekitar siswa,  dan 

penerapan pembelajaran active learning. 

 

2. Proses pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran pabrik gula 

 

a. Kebutuhan pengembangan 

Hasil penelitian mengenai perlunya pengembangan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula diperoleh melalui 

angket kebutuhan pengembangan model yang diisi oleh guru mata pelajaran 

biologi kelas X MS di SMA N 2 Sragen. Hasil pengisian angket menunjukkan 

bahwa guru biologi memberikan tanggapan positif mengenai adanya 

pengembangan model pembelajaraan biologi berbasis SETS tema pencemaran 

limbah cair pabrik gula. Selama ini belum pernah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran biologi berpendekatan SETS. Pembelajaran 

masih berkutat dengan model ceramah, terintegrasi dan kooperatif. 

Sekolah memiliki potensi untuk dapat medukung terjadinya pembelajaran 

kontekstual, yakni jarak sekolah dengan sungai yang tercemar cukup dekat 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Guru biologi juga 

mengetahui beberapa macam model pembelajaran namun belum banyak 

dipraktikan dalam kegiatan mengajar. Guru tertarik dengan rancangan 

pembelajaran dengan memanfaatkan pabrik gula sebagai sumber belajar. Menurut 

guru, dengan melakukan pengamatan di Sungai yang tercemar oleh limbah pabrik 

gula mojo sragen siswa dapat berinteraksi langsung dengan alam. Hasil 

pengamatan yang dilakukan siswa dapat meningkatkan kecakapan sosial, senang 

terhadap pembelajaran, hasil belajar meningkat, pembelajaran menjadi bermakna 

karena terlibat dengan isu-isu sekitar, serta pembelajaran mengarahkan siswa 

untuk mandiri dan saling kooperatif dengan siswa lain.  

Guru berpendapat jika model ini dibuat dapat mendukung kurikulum 2013. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 memiliki prinsip pembelajaran 

mendorong siswa untuk aktif. Pada awal pembelajaran guru membangkitkan rasa 
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ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi disekitar mereka. 

Selain menyediakan fakta dalam pembelajaran, kurikulum 2013 juga berbasis 

sistem lingkungan. Pada metode pemecahan masalah dan inkuiri siswa dapat 

memanfaatkan sumber belajar di luar kelas di sekitar lingkungan masyarakat. 

Sumber belajar dari limbah pabrik gula Mojo Sragen dapat dijadikan sumber 

belajar materi pencemaran yang mendukung aplikasi kurikulum 2013. Karater 

siswa SMA N 2 Sragen kelas X secara umum lebih senang mempelajari biologi 

melalui pengamatan langsung fakta-fakta yang ada disekitar mereka. Pertanyaan 

dan jawaban angket disajikan pada tabel 12. 

 

Tabel 12. Angket perlunya pengembangan model pembelajaran biologi berbasis   

SETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula 

 
No Pertanyaan  Jawaban Guru 

1 Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan model pembelajaran dengan 

memanfaatkan pencemaran PG Mojo Sragen? 

Belum pernah 

2 Apakah Bapak/Ibu guru pernah mengetahui/ membuat model 

pembelajaran dengan memanfaatkan pencemaran PG Mojo Sragen? 

Belum pernah 

3 Menurut Bapak/Ibu apakah siswa mudah melaksanakan instruksi 

pembelajaran dari model pembelajaran Biologi berbasis SETS tema 

Pencemaran PG Mojo Sragen jika dikembangkan? 

Mudah mengikuti 

4 Menurut Bapak/Ibu apa kelebihan desain pengembangan model 

pembelajaran berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo Sragen jika 

dikembangkan? 

Memiliki kelebihan 

5 Apakah Bapak/Ibu tertarik untuk menggunakan pembelajaran Biologi 

berbasis SETS tema Pencemaran PG Mojo Sragen? 

Tertarik 

6 Apakah situasi di sekolah memungkinkan Bapak/Ibu untuk 

mengembangkan kreativitas? 

Memungkinkan 

7 Apakah membuat model pembelajaran Biologi berbasis SETS tema 

Pencemaran PG Mojo Sragen perlu dibuat untuk kelas X? 

Perlu 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 halaman 68 

 

Pengambilan data kebutuhan pengembangan model pembelajaran berbasis 

SETS selain dilakukan dengan pengisian angket juga dilakukan dengan teknik 

wawancara terhadap guru biologi. Hasil menyimpulkan kegiatan pengamatan 

diluar kelas akan dijadikan sebagai rencana ekstrakurikuler mata pelajaran 

biologi. Menurut guru dengan pengembangan model ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu pendukung model pembelajaran diluar kelas. Guru juga menjelaskan 

tipe belajar dari siswa kelas X MS adalah tipe belajar yang diawali dengan 

memperkenalkan problem-problem yang ada di sekitar siswa dan bersifat 
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kontekstual. Oleh karena itu guru menyambut baik dengan terfasilitasi adanya 

model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula Mojo 

Sragen. Siswa sadar akan pencemaran yang ada disekitar sekolah mereka tetapi 

karena pembelajaran yang digunakan masih berorientasi di dalam kelas, sehingga 

siswa terlihat apatis terhadap problem-problem tersebut. Untuk menunjang 

kurikulum 2013 guru dituntut untuk memanfaatkan potensi lokal disekitar mereka, 

dari landasan inilah guru tertarik untuk menggunakan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS yang menekankan adanya kegiatan Do Science, Enviromnet care, 

Technology manipulation, Response social problem. 

Menurut guru siswa tidak akan terbebani dengan adanya pelajaran yang 

mengintegrasikan ke empat unsur tersebut, karena pada dasarnya science harus 

dibelajarkan secara terintegrasi. Pendukung lain selain fasilitas IT yang disediakan 

sekolah, kepala sekolah juga memberikan ruang khusus untuk guru dalam 

berekspresi sekreatif mungkin untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran. 

Berdasarkan skor hasil pengisian angket kebutuhan yang diisi oleh dua guru, skor 

tingkat kesetujuan pengembangan model pembelajaran sebesar 96,25% (Lampiran 

1). 

b. Validasi draf desain model pembelajaran  

Desain instrumen model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran PG Mojo Sragen yang telah dibuat divalidasi oleh pakar. 

1) Model pembelajaran biologi berbasis SETS  

Rancangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran 

PG Mojo Sragen kemudian mendapat validasi kritik dan saran dari pakar 

pembelajaran biologi, serta guru biologi. Validator berasal dari pakar pendidikan 

dan guru biologi SMA Neger 2 Sragen. Validator menilai pengembangan model 

pembelajaran sesuai dengan kriteria. Model pembejaran yang dikembangkan 

sesuai dengan acuan sumber Model of Teaching. Hasil validasi menunjukkan 

bahwa validator memberikan skor 77%, dan 91,7% dengan kriteria sangat 

layak,jumlah rata-rata keseluruhan perolehan skor mencapai 84%. Skor penilaian 
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pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS disajikan pada 

Gambar 6 berikut. 

 

 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2 halaman 72 

Gambar 6. Skor penilaian model pembelajaran biologi berbasis SETS  

Keterangan:  

Validator 1            : Pakar pembelajaran biologi 

Validator 2            : Guru biologi 

Secara garis besar model pembelajaran biologi berbasis SETS layak digunakan 

sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar. Hasil dari validasi dijadikan 

pedoman pengembangan model pembelajaran, model yang sudah divalidasi dapat 

digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.  

2) Rancangan silbus, RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran), dan LKS.              

Rancangan silbus, RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran), dan LKS  

mendapat validasi kritik serta saran dari pakar dan guru biologi. Perangkat ini 

digunakan untuk mendukung model pembelajaran biologi yang telah 

dikembangkan. Perangkat disusun sesuai dengan sumber belajar limbah pabrik 

gula Mojo Sragen. Skor penilaian kelayakan perangkat pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo Sragen yang diambil menggunakan 

angket validasi. Hasil validasi menunjukkan bahwa validator memberikan skor 

82,7%, dan 95,4%. Jumlah rata-rata keseluruhan perolehan skor mencapai 86%, 

dengan kriteria sangat layak. Skor penilaian perangkat pembelajaran disajikan 

pada Tabel 13berikut. 
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Tabel 13. Skor penilaian kelayakan perangkat pembelajaran oleh pakar 

 

Pakar dalam penelitian ini adalah pakar materi dan guru biologi yang 

keduanya merupakan ahli dalam bidangnya masing-masing. Kriteria yang dinilai 

dalam silabus meliputi isi yang disajikan, bahasa, waktu. Kriteria yang dinilai 

dalam RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) meliputi perumusan tujuan 

pembelajaran, isi yang disajikan, bahasa, waktu, dan pemilihan materi 

pembelajaran. Kriteria LKS meliputi isi, bahasa dan materi. Hasil penilaian 

validator untuk memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan desain 

pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran 

pencemaran limbah cair Pabrik gula yang dihasilkan layak digunakan dalam 

pembelajaran materi pencemaran. 

 

 

No.  Aspek yang diniali Skor Jumlah  

 V1 V2  

Silabus    

1.  Isi yang disajikan  33 36 69 

2.  Bahasa 6 7 13 

3.  Waktu  6 7 13 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran   

4.  Identitas 4 4 8 

5.  Tujuan 18 22 40 

6.  Model pembelajaran sesuai 3 4 7 

7.  Sarana dan sumber belajar 8 8 16 

8.  Langkah pembelajaran 19 24 43 

9.  Pemilihan materi 

pembelajaran 

9 12 21 

10.  Bahasa  6 7 13 

LKS (Lembar Kerja Siswa)    

11.  Isi  19 18 37 

12.  Bahasa 15 15 30 

13.  Materi 36 46 82 

Total  182 210 392 

% 82,7% 95,4%  

Keterangan Sangat layak Sangat layak   
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c. Revisi Desain 

Revisi dilakukan berdasarkan hasil validasi oleh pakar, hasil validasi 

berupa saran-saran pada proses validasi produk. Desain pengembangan model 

diperbaiki berdasarkan hasil validasi untuk menghasilkan produk desain model 

pembelajaran yang lebih baik. Berikut ini adalah gambar bagian RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran)yang direvisi: 

 

1) RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

 

Kegiatan 

guru dan 

siswa  

A 
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Gambar 7. RPP sesuai dengan unsur SETS sebelum direvisi (A) dan setelah 

direvisi (B) 

B 

Kegiatan 

guru dan 

siswa  
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Revisi pada komponen RPP terletak pada kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dan siswa. Sebelum direvisi kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa 

masih umum belum menunjukkan kekhasan pembelajaran biologi berbasis SETS. 

Sesudah direvisi kegiatan pembelajaran berubah sesuai dengan karateristik dari 

model pembelajaran biologi berbasis SETS (Gambar 7).  

Apresepsi 

A 
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Gambar 8. RPP bagaian Apresepsi sebelum direvisi (A) dan setelah revisi (B) 

 

Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan materi pencemaran PG Mojo 

Sragen dan menekankan kegiatan tindakan ilmiah, tindakan peduli lingkungan, 

manipulasi teknologi, dan tanggap terhadap isu sosial (Do science, Environment 

care, Technology manipulation, Response social problem (Gambar 8).

B 

Apresepsi 
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Revisi kedua terletak pada LKS, revisi ini terletak pada penggunaan 

Undang-undang lembar bagian “Ayo kita pikirkan” (Gambar 9). Perubahan ini 

terkait dengan penggunaan peraturan perundang-undangan pengelolaan 

lingkungan terbaru. Sebelum direvisi undang-undang yang digunakan UU No 23 

tahun 1997 dan setelah direvisi menggunakan undang-undang terbaru UU No 32 

tahun 2009. Undang-undang yang dicantumkan pada LKS bertujuan memberikan 

info kepada siswa bahwa pemerintah ikut peduli dalam kontribusi menjaga 

A B 

Gambar 9. LKS (Lembar Kerja Siswa) sebelum revisi (A) dan setelah revisi (B) 
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lingkungan, dan siswa sebagai agent perubahan dari akademisi diharapkan pula 

ikut dalam kepeduliaan lingkungan dan tanggap terhadap permasalahan sekitar. 

 

 

Bagan SETS 

A 
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Gambar 10. Revisi LKS (Lembar Kerja Siswa) pada bagan SETS 

d. Uji coba skala terbatas     

B 
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Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS dan perangkat 

lainnya yang telah direvisi kemudian melalui tahap uji coba skala terbatas. Uji 

coba dilaksanakan pada 10 siswa diluar kelas kontrol dan eksperimen sebagai 

responden, yaitu 10 siswa dari kelas X MS 1, X MS 3, X MS 5, dan X MS 6. Uji 

coba dilakukan di lakukan diluar jam pelajaran materi pencemaran. Siswa diberi  

angket keterlaksanaan pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS 

tema pencemaran PG Mojo Sragen untuk memberikan penilaian terhadap 

pengembangan model pembelajaran. Penilaian diambil menggunakan angket 

dengan jumlah item sebanyak 30 butir dengan masing-masing butir memiliki skor 

1. Hasil uji coba menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian positif 

terhadap pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran PG Mojo Sragen dengan skor tertinggi 97% dan skor terendah 70%. 

Rata-rata skor tanggapan siswa sebesar 82% dengan kategori tinggi. Hasil 

perolehan dari angket setiap aspek keterlaksanaan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo Sragen pada uji coba skala terbatas 

dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Penilaian keterlaksanaan model pembelajaran biologi berbasis SETS 

tema pencemaran limbah cair Pabrik gula skala kecil 

No. Responden n total n skor Skor (%) Kategori 

1. Responden 1 30 24 80 
Tinggi 

2. Responden 2 30 24 80 
Tinggi  

3. Responden 3 30 21 70 
Tinggi  

4. Responden 4 30 28 93 
Tinggi  

5. Responden 5 30 27 90 
Tinggi  

6. Responden 6 30 24 80 
Tinggi  

7. Responden 7 30 29 97 
Tinggi  

8. Responden 8 30 23 77 
Tinggi  

9. Responden 9 30 19 63 
Sedang  

10. Responden 10 30 25 83 
Tinggi  

Total skor        300           246 82 Tinggi  

 

Tabel tingkat keterlaksanaan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran limbah cair pabrik gula diatas menunjukkan bahwa secara klasikal 
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keterlaksanaan mencapai skor 82% dari skor maksimal 100% dengan kriteria 

sangat baik. 

3. Pengaruh model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran 

limbah cair Pabrik gula 

 

Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran limbah cair Pabrik gula Mojo Sragen yang telah direvisi berdasarkan 

uji coba skala terbatas kemudian diuji pengaruhnya terhadap hasil belajar. 

Pengujian dilakukan dengan metode quasi experiment di kelas X MS2 dan MS4. 

Tahap uji pemakaian model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran PG Mojo Sragen dilaksanakan pada 31 siswa X MS 4 sebagai 

kelompok eksperimen dan 31 siswa X MS 2 sebagai kelompok kontrol di SMA 

Negeri 2 Sragen tahun ajaran 2013/2014. Data yang diperoleh yaitu data hasil 

belajar siswa.  

a) Hasil deskriptif 

1) Skor keterlaksanaan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran PG Mojo Sragen 

Data ini diambil menggunakan angket keterlaksanaan model pembelajaran 

terdiri dari 30 item yang mempunyai kategori jawaban ya (skor 1) dan tidak (skor 

0). Rentang skor yang merupakan jenis data interval kemudian dikonversikan 

dengan kriteria rendah, sedang, dan tinggi. Data jumlah skor keterlaksanaan 

model pembelajaran diambil dari angket yang diisi oleh siswa kelas eksperimen. 

Sebanyak 30 siswa dalam kategori tinggi dan satu siswa dalam kategori sedang. 

Gambar 13 berikut ini merupakan skor keterlaksanaan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS tema pencemaran limbah cair PG Mojo Sragen. 
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*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14 halaman 127 

 

Gambar 11. Skor keterlaksanaan  model pembelajaran biologi berbasis SETS  

skala luas 

 

 

2) Hasil belajar (Skor post-test) 

Hasil belajar siswa diambil dari skor post-tes materi pencemaran. Skor 

maksimal post-test adalah 100. Hasil post-test antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dan dapat dilihat 

pada Tabel 15 berikut ini. 

 

Tabel 15.  Skor tes siswa pada materi pencemaran 

Komponen  Nilai hasil belajar awal Nilai hasil belajar 

akhir 

Delta hasil belajar 

awal-akhir 

 Kontrol  Eksperimen  Kontrol  Eksperimen  Kontrol  Eksperimen 

Rata-rata 66,81 65,56 72 84,5 5,19 18,94 

Skor tertinggi 73 81 83 97 - - 

Skor terendah 53 50 58 70 - - 

*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11 halaman 123 

 

Hasil skor tes siswa menunjukkan bahwa secara umum siswa kelas eksperimen 

mempunyai hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hasil 

tersebut dapat diketahui dari tabel bahwa secara klasikal rata-rata hasil belajar 

kelas eksperimen mencapai 84,5 dan kelas kontrol mencapai 72 (Tabel 15).  
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b) Uji hipotesis  model belajar biologi berbasis SETS tema pencemaran 

 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh keterlaksanaan model 

pembelajaran biologi berbasis SETS terhadap hasil belajar (skor post-test) 

digunakan analisis uji regrersi. Pengujian hipotesis uji regresi harus memenuhi 

asumsi data homogen dan normal. Tabel 16 merupakan hasil uji regresi pengaruh 

skor keterlaksanaan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran 

pabrik gula mojo terhadap skor post-test. Hasil R Square (R
2
) menunjukkan nilai 

sebesar 0,366= 37% (Tabel 16). Besarnya nilai R Square menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran PG Mojo 

Sragen mempengaruhi hasil skor post-test sebesar 36,6%. 

Tabel 16. Uji regresi  

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

1 .605a .366 .344 5.534 

*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20halaman 135 

 

Hasil hipotesis diatas didukung oleh uji-t untuk mengetahui perbedaan 

hasil belajar siswa dikelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan secara 

signifikan. Hipotesis yang diajukan pada analisis uji beda ini adalah: 

H0: Rata-rata nilai post-test tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada 

kelompok kelas 

Ha:Rata-rata nilai post-test menunjukkan perbedaan yang signifikan pada 

kelompok kelas 

Pengujian uji beda sampel independent harus didahului dengan adanya 

asumsi bahwa data kedua varian homogen. Hipotesis yang diuji adalah: 

  : Variansi pada tiap kelompok homogen 

  : Variansi pada tiap kelompok tidak homogen 

Uji homogenitas dilihat dari uji Levene menunjukkan bahwa harfa F = 

0,112 dengan signifikansi 0,739 (Tabel 17). Karena signifikansi F hitung > 0,05 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti asumsi kedua varians homogen. 

Hasil uji beda sampel independen dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini.  
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Tabel 17.  Uji beda dua sampel independent 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Data Equal 

variances 

assumed 

.112 .739 -7.185 60 .000 -12.484 1.738 -15.959 -9.008 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-7.185 60.000 .000 -12.484 1.738 -15.959 -9.008 

*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20 halaman 134 

Hasil Levene’s test menunjukkan bahwa asumsi kedua varian sama besar, 

maka hasil uji beda dua sampel independen menggunakan t = -7,185 dengan 

derajat kebebasan 60 dan P-value (2-tailed) = 0.000. Karena P-value (2-tailed) = 

0.000 lebih kecil dari α = 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil analisis 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

B. Pembahasan  

1.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran yang digunakan 

di SMA N 2 Sragen belum pernah memanfaatkan pencemaran pabrik gula Mojo 

Sragen sebagai sumber belajar (Tabel 11). Ada beberapa hal yang menyebabkan 

model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula Mojo 

Sragen belum pernah dimanfaatkan.  

1) Model pembelajaran yang digunakan oleh guru disusun dalam forum MGMP 

sehingga model pembelajaran cenderung sama untuk satu wilayah Kabupaten. 

MGMP akronim dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran merupakan suatu wadah 

asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada disuatu 

kabupaten yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan 

bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru 

sebagai praktisi pembelajaran dikelas. Forum ini dapat dimanfaatkan untuk 
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merubah pola pikir guru dalam mengelola kelas dan melaksanakan proses 

pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif.  

 

2) Model pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah dengan metode 

ceramah, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran terintegrasi. Guru belum 

banyak menggunakan pembelajaran kontekstual kondisi ini menuntut guru fokus 

pada pembelajaran dikelas dan bersifat materi oriented. Guru belum 

menggunakan pembelajaran diluar kelas dengan pengamatan langsung (Do 

scince) pada isu-isu yang bersifat kontekstual salah satunya pencemaran pabrik 

gula Mojo Sragen.Pembelajaran biologi tidak cukup dengan teori dan konsep 

tetapi juga harus bisa mengembangkan berpikir ilmiah siswa melalui aktivitas 

inkuiri (Zion et al. 2004). Selain itu, kegiatan siswa sebatas membaca LKS dan 

mendengarkan penjelasan guru sehingga pembelajaran yang berlangsung bersifat 

monoton. Pembelajaran yang bersifat monoton tidak melatih siswa untuk berfikir 

kritis dalam memecahkan masalah-masalah kongkrit dan aktual yang 

berhubungan dengan materi pelajaran, sehingga tidak mengajarkan siswa untuk 

berfikir secara kritis dalam memecahkan masalah yang ada (Manakane 2011). 

 

3) Berdasarkan hasil wawancara, guru biologi umumnya sangat akrab dengan 

model pembelajaran cooperative, model ini dapat dijadikan pendukung 

pelaksanaan pembelajaran aktif. Model pembelajaran cooperative yang digunakan 

oleh guru dapat menunjang pelaksanaan model pembejaran SETS. Penerapan 

inovasi pembelajaran yang tepat dapat menciptakan pembelajaran 

yangmengefektifkan sarana dan prasarana belajar yang ada, sehingga tujuan 

belajar yang hendak dicapai dapat terwujud dengan baik. 

 Gufron (2002), mengatakan bahwa apabila mutu hasil belajar siswa ingin 

ditingkatkan maka yang terlebih dahulu dibenahi dan ditingkatkan adalah mutu 

pembelajarannya, khususnya yang berkaitan dengan model pembelajaran yang 

dipakai guru, karena setiap guru memiliki kebebasan untuk memilih dan 

menggunakan berbagai model pembelajaran sesuai karateristik materi 

pembelajaran yang disampaikan pada siswa, selain itu model pembelajaran 

memiliki fungsi sebagai instrumen yang membantu siswa dalam memperoleh 
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pengalaman belajar. Jika model pembelajaran yang berlangsung tidak melibatkan 

siswa aktif, pembelajaran tentu kurang efektif dan akhirnya dapat mengakibatkan 

rendahnya hasil belajar siswa serta kurang bermaknanya pembelejaran di sekolah. 

Untuk itu diperlukan sekali suatu model pembelajaran yang betul-betul dapat 

dirasakan manfaatkanya secara bersama baik oleh guru maupun siswanya. 

 

4) Limbah pabrik gula Mojo Sragen sangat berpotensi sebagai sumber belajar 

kontekstual, karena limbah pabrik gula Mojo Sragen menyajikan fenomena 

problematik yang menarik. Hal ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak orang, 

namun minimnya keingintahuan akan masalah limbah serta kepeduliannya 

terhadap lingkungan kurang, kebanyakan orang hanya mengeluhkan keberadaan 

limbah tanpa mencari solusi. Lahirnya Undang – Undang No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, berimplikasi pada kebijakan dalam hal 

pelaksanaan sistem pengelolaan pendidikan dari yang dikembangkan berdasarkan 

prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan dan potensi daerah. Maka 

setiap guru di sekolah harus mampu menjabarkan kurikulum secara kreatif dan 

inovatif ke dalam sistem pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan 

kondisi daerah setempat. Hal ini yang memuat guru perlu dibiasakan 

menggunakan dunia atau alam terbuka sebagai tempat belajar dan membelajarkan 

(Puasati 2008). Gejala biologi problematik yang ada di alam sekitar atau 

lingkungan sebagai sumber belajar harus lebih mendapat perhatian guru untuk 

diorganisir dengan baik sehingga berdaya guna positif untuk keberhasilan belajar 

siswa (Nugroho 2013). Menurut Balitbang Depdiknas (2004) pembelajaran efektif 

diperlukan sumber belajar yang tidak saja berada di sekolah tapi juga di luar 

sekolah. Salah satu sumber belajar potensial yang dapat digunakan untuk 

mendukung pembelajaran efektif adalah pemanfaatan lingkungan sekitar. 

 

Berdasarkan hasil ulangan harian siswa kelas X secara umum masih 

dibawah KKM 75. Dari hasil observasi, siswa lebih aktif dan termotivasi jika 

kegiatan pembelajaran materi pencemaran disertai dengan pengamatan atau Do 

scince. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sangat penting guna 

mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, harapannya dapat 
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membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa (Kasrina et al.2012). Hal ini 

didukung juga oleh pernyataan Sudjana (2000) bahwa lingkungan berperan dalam 

kontribusi yang mendukung untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Selain 

itu, dari hasil pengamatan dilapangan sebagian besar siswa memiliki gaya 

belajaryang dihubungkan dengan kenyataan sehingga siswa mengalami sendiri 

apa yang sedang dipelajari. Siswa lebih termotivasi jika pembelajaran disertai 

dengan pengamatan di luar sekolah. Pengenalan terhadap lingkungan di sekitar 

merupakan pengalaman yang  positif untuk mengembangkan minat keilmuan 

yang dimiliki oleh siswa. Proses belajar mengajar akan lebih bermakna 

(meaningful learning) ketika siswa  dihadapkan dengan sumber belajar yang 

merupakan situasi dan keadaan sebenarnya (Marijan 2012). 

Biologi menekankan pada pemberian pengalaman langsung memalui Do 

scince untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu mengamati 

langsung ke lingkungan atau alam sekitar dan memahaminya secara 

ilmiah.Pengamatan langsung ke alam sekitar siswa dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan sendiri dan tertanam dibenak siswa dalam jangka panjang (Khanifah 

2012). Sementara itu, pemanfaatan pencemaran limbah pabrik gula Mojo Sragen 

sebagai sumber belajar mendukung proses pembelajaran karena siswa bisa 

langsung menerapkan materi yang diajarkan oleh guru dengan melihat kenyataan 

(fakta) serta siswa dapat berlatih dan peka terhadap permasalahan yang ada di 

lingkungan sekitar dengan lebih dekat, sehingga hasil belajar menjadi optimal.  

Model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran limbah cair 

Pabrik gula Mojo Sragen merupakan seperangkat prosedur yang berurutan untuk 

melaksanakan pengembangan pembelajaran, yang mengintegrasikan hubungan 

sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat dalam mengkaji pencemaran limbah 

cair pabrik gula Mojo. Model pembelajaran ini memanfaatkan pencemaran limbah 

cair Pabrik gula Mojo Sragen untuk dijadikan sebaggai sumber belajar kontekstual 

bagi siswa sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Sejalan dengan 

Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pedoman 

pengembangan muatan lokal yang menyatakan bahwa pendidikan lingkungan & 

kekhususan lokal lainnya adalah mata pelajaran muatan lokal yang bertujuan 

untuk mengenal lingkungan lebih baik, mengembangkan kepedulian terhadap 
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lingkungan, dan mengembangkan potensi lingkungan. Model pembelajaran 

biologi berbasis SETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula yang 

dikembangkan ini berkontribusi untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap 

lingkungan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan pembelajaran pada materi 

pencemaran belum pernah memanfaatkan limbah cair Pabrik gula Mojo Sragen 

sebagai sumber belajar. SMA Negeri 2 Sragen terletak ±10 meter dari sungai yang 

terkena limbah pabrik gula Mojo Sragen. Jarak antara sekolah dengan sungai yang 

terkena limbah yang dekat memungkinkan siswa untuk belajar mengamati 

langsung pencemaran akibat limbah cair pabrik yang dibuang di sungai. 

Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran  

pabrik gula Mojo Sragen dapat dijadikan suatu rancangan pembelajaran yang 

dapat memfasilitasi kegiatan pengamatan langsung tersebut. 

Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran limbah cair Pabarik gula dapat meningkatkan kepedulian siswa pada 

lingkungan yang ada disekitar mereka. Berdasarkan uraian diatas guru disarankan 

dapat memanfaatkan limbah pabrik gula Mojo Sragen sebagai sumber belajar 

biologi. Sementara itu, materi pencemaran memiliki peluang yang besar untuk 

mendekatkan siswa dengan lingkungan serta dapat melatih siswa untuk tanggap 

terhadap masalah yang ada disekitar mereka. Oleh karena itu, perlu dibuat 

pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS sebagai sumber belajar 

materi pencemaran.  

Berdasarkan Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, berimplikasi pada kebijakan dalam hal pelaksanaan sistem 

pengelolaan pendidikan dari yang dikembangkan berdasarkan prinsip diverifikasi 

sesuai dengan satuan pendidikan dan potensi daerah. Maka setiap guru di sekolah 

harus mampu menjabarkan kurikulum secara kreatif dan inovatif ke dalam sistem 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi daerah setempat. 

Kaitannya dengan sumber belajar, guru diharapkan dapat mengembangkan 

sumber belajar yang sesuai dengan memanfaatkan di lingkungan satuan 

pendidikan. Sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar 
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proses dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 

belajar siswa dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif. Kurikulum 2013 mengembangkan modus proses 

pembelajaran langsung yaitu proses pendidikan di mana siswa mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui 

interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP 

berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. 

Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran pabrik gula Mojo Sragen merupakan bentuk rancangan pengajaran 

yang meliputi pengidentifikasian masalah, pengembangan, dan pengevaluasian 

untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan 

memanfaatkan pencemaran pabrik gula Mojo Sragen sebagai sumber belajar. 

Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran 

pabrik gula Mojo Sragen dan komponen lainnya kemudian divalidasi oleh ketiga 

validator. Hasil validasi menunjukkan bahwa bahwa model pembejaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula Mojo Sragen sangat layak digunakan 

(Gambar 6). Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS sangat 

layak digunakan karena sudah memenuhi kriteria model pembelajaran. Kriteria 

tersebut meliputi karakteristik khas model pembelajaran. Sedangkan kriteria 

silabus  terdiri dari isi yang disajikan, bahasa, dan waktu dan RPP meliputi; 

perumusan tujuan pembelajaran, isi yang disajikan, bahasa, waktu, dan pemilihan 

waktu pembelajaran. Skor model pembelajaran yaitu 77 dari skor maksimal 88, 

skor perangkat pembelajaran yang berisi silabus, RPP, dan LKS yaitu 196 dengan 

skor maksimal 220, kategori sangat layak (Tabel 13). 

Kekurangan draff model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran pabrik gula Mojo Sragen terletak pada landasan filosofif, empiris, 

dan teoritik. Kekurangan tersebut telah diperbaiki dengan landasan filosofif, 

empiris, dan teoritik sesuai dengan acuan karakteristik dari model pembelajaran 
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(Joice & Weil 2000). Perbaikan dilakukan demi kesempurnaan model 

pembelajaran biologi ini.  

Kelebihan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran 

pabrik gula Mojo Sragen terletak pada strategi pembelajaran serta sumber belajar 

yang digunakan. Strategi pembelajaran yang diterapkan yaitu menggunakan 

pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, dan Society). Dengan 

pendekatan SETS ini, pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan 

dengan tingkat perkembangan siswa, seluruh kegiatan belajar bermakna bagi 

perserta didik sehingga hasil belajar akan bertahan lebih lama, dan menyajikan 

kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yag sering ditemui 

dalam lingkungan siswa (Binadja 2000). Perencanaan pembelajaran yang 

diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), LKS dan petunjuk pengamatan yang dikembangkan sesuai dengan materi 

pencemaran limbah cair Pabrik gula Mojo Sragen. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama, siswa diberikan materi 

awal mengenai pencemaran. Siswa diberikan penjelasan mengenai mengenai 

pencemaran melalui slide presentasi yang sudah disesuaikan dengan pencemaran 

pabrik gula Mojo Sragen. Siswa diberikan penjelasan mengenai pencemaran 

pabrik gula Mojo Sragen agar siswa mempunyai pandangan awal, diharapkan 

pada saat pengamatan di sungai yang tercemar limbah pabrik gula Mojo Sragen 

siswa sudah memahami materi sehingga bisa menerapakan pengetahuannya ketika 

berada di lapangan. Sebagai penutup KBM pada pertemuan pertama, guru 

memberikan tugas rumah yaitu melakukan wawancara dengan masyarakat 

mengenai dampak pencemaran terhadap masyarakat sekitar. Selanjutnya hasil 

wawancara akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kedua 

siswa menyampaikan hasil wawancara dengan masyarakat didepan kelas dan 

menyampaikan hasil dokumentasi mereka. 

Pada pertemuan ketiga siswa melakukan pengamatan langsung (Do 

Science) sungai yang tercemar limbah pabrik gula Mojo Sragen disertai dengan 

petunjuk pengamatan. Dalam kegiatan ini siswa menemukan sendiri 

pengetahuannya melalui pengamatan otentik. Melalui kegiatan pengamatan 
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diharapkan siswa dapat mengembangkan pengetahuan kemampuan berpikir, dan 

keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar. 

Siswa mendapatkan pengalaman langsung untuk mengkontruksi pengetahuannya 

sendiri setelah melakukan pengamatan pencemaran limbah cair Pabrik gula Mojo 

Sragen. Semakin banyak informasi yang didapat siswa semakin banyak pula 

pengetahuan yang didapatkan siswa (Suparno 2001). Hal ini sejalan juga dengan 

pernyataan (Muijs & Reynolds 2008), semakin banyak aktivitas belajar yang 

melibatkan panca indra siswa mendapat pengulangan-pengulangan dalam 

memahami suatu konsep sehingga siswa membangun ingatan jangka panjang 

mengenai konsep tersebut  

Setalah melakukan pengamatan Do scince,kemudian Siswa menganalisis 

hasil pengamatan dengan cara diskusi antar teman. Diskusi akan membuat siswa 

aktif pembelajaran, berpikir kritis, dan menuangkan ide-ide ketika ada suatu 

permasalahan. Aktivitas diskusi siswa dapat mewujudkan learning 

communitydalam kegiatan belajar. Proses diskusi tersebut menyebabkan hasil 

belajar siswa menjadi lebih baik. Pada pertemuan ketiga, ini siswa juga diberi 

tugas untuk merancang tekonolgi sederhana alat penjernih air. Setelah siswa 

membuat karya, siswa mengkomunikasikan apa yang sudah dibuatnya di depan 

kelas. 

Hasil penelitian menunjukkann bahwa sebagian besar keterlaksanaan 

model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula Mojo 

Sragen tergolong tinggi (Gambar 11). Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa 

tertarik dalam pembelajaram dengan memanfaatkan limbah pabrik gula Mojo 

Sragen sebagai sumber belajar. Ketertarikan siswa dapat dilihat dari siswa 

antusias dalam melakukan setiap langkah dalam kegiatan belajar mengajar ini. 

Siswa melakuan kegiatan pengamatan secara kelompok di sungai yang tercemar 

limbah pabrik gula Mojo Sragen. Selain mengamati siswa juga menganalisis 

fenomena biologi yang terjadi di sungai tersebut.  

Siswa melakukan langkah-langkah kegiatan sesuai dengan model 

pembelajaran berbasis SETS yang didukung pembelajaran cooperative learning 

dan active learning. Langkah-langkah model ini menuntut siswa aktif dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran biologi 
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berbasis SETS tema pencemaran limbah cair Pabrik gula Mojo Sragen ini yaitu 

memilih topik. Topik yang dipilih berkaitan dengan fenomena yang ada di sekitar 

siswa yaitu pencemaran limbah pabrik gula Mojo Sargen. Selanjutnya siswa 

merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan berupa, pengamatan pada 

objek belajar, membuat karya teknologi sederhana yang melibatkan kreativitas 

siswa, merencanakan kegiatan peduli lingkungan,dan melakukan wawancara 

dengan masyarakat sekitar mengenai dampak pencemaran terhadap masyarakat. 

Setelah itu siswa mengimplementasikan rencana tersebut kemudian menganalisis 

dan mensintesis informasi yang telah didapatkan. Setelah mengumpulkam 

informasi, siswa merencanakan bagaimana menyajikan informasi dengan cara 

yang menarik sebagai bahan untuk dipresentasikan. Langkah yang terakhir yaitu 

dilakukannya evaluasi. Melalui langkah-langkah inilah siswa dapat memahami 

informasi yang telah diperoleh sehingga siswa akan merasakan kebermaknaan dari 

apa yang sedang dipelajari.  

Model pembelajaran ini melibatkan cooperative learning dan active 

learning sehingga siswa dapat meningkatkan kerjasama didalam kelompok selama 

kegiatan belajar mengajar, berpartisipasi dalam kegiatan diskusi untuk 

memecahkan permasalahan, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 

pengamatan, mempresentasikan hasil kerja kelompok, serta kesungguhan 

melaksanakan tes evaluasi dengan tertib.  

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar melatih siswa 

menggunakan keterampilan mencari informasi yaitu; kemampuan menentukan 

sumber, fokus, menggali, menyeleksi, mengorganisasi, serta mengkomunikasikan 

informasi yang diperoleh (Rosmawati et al. 2011). Menurut Trautmann et al. 

(2000) mengatakan bahwa penyelidikan bersama-sama pada objek belajar secara 

langsung mampu meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih keras dan 

mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mendiskusikan setiap asumsi dan 

interpretasi yang dimilikinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor post-test 

kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol (Tabel 15). Adanya perbedaan 

hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol disebabkan karena pada 

pembelajaran di kelas eksperimen siswa melakukan KBM dengan berinteraksi 

langsung pada objek belajar. Pembelajaran kelas kontrol tanpa perlakuan yaItu 
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dengan melakukan pembelajaran yang biasa dilakukan di SMA N 2 Sragen yakni 

pembelajaran tanpa disertai interaksi langsung dengan objek belajar. Siswa kelas 

eksperimen memiliki hasil belajar (post-test) yang lebih baik dari pada siswa kelas 

kontrol. Rata-rata hasil post-test kelas eksperimen 84,5 sedangkan siswa kelas 

kontrol memperoleh rata-rata 72. 

Kelas eksperimen siswa melakukan interaksi langsung dengan sumber 

belajar, kegiatan belajar siswa menjadi luas tidak terbatas pada buku-buku saja 

tetapi juga pengalaman siswa ketika melakukan aktivitas di sungai yang terkena 

limbah cair PG Mojo dan interaksi dengan masyarakat. Siswa mendapatkan 

pengalaman langsung untuk mengkontruksi pengetahuannya setelah berinteraksi 

langsung dengan sumber belajar sehingga materi lebih mudah dipahami. Hal ini 

diperkuat oleh Muawanah (2008), bahwa pembelajaran dengan model 

pembelajaran SETS telah berhasil merangsang pengembangan kegiatan 

pembelajaran produktif. Produktifitas hasil belajar yang dimaksud adalah 

peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan tingkat keaktifan siswa pada 

proses pembelajaran. Semua siswa berpendapat bahwa belajar dengan 

memanfaatkan pencemaran limbah PG Mojo Sragen menarik dan menyenangkan. 

Kegiatan belajar menggunakan model pembelajaran SETS tema pencemaran juga 

membantu siswa dalam memahami materi. Menurut siswa kegiatan pembelajaran 

ini selain menggali kreativitas juga mengembangkan kemampuan dalam 

berinteraksi dengan masyarakat serta mendorong rasa ingin tahu siswa. 

Model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik Gula 

Mojo Sragen juga memberikan pengaruh terhadap hasil belajar sebesar 37% 

(Tabel 16). Hal ini juga didukung dengan uji-t yang menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

(Tabel 17). Pengaruh ini dikarenakan dukungan keterlaksanaan model 

pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula Mojo Sragen 

yang melibatkan pengamatan dan interaksi langsung dengan objek belajar. Siswa 

mengetahui kondisi nyata pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pabrik gula 

Mojo Sragen, sehingga siswa dapat lebih memahami materi dengan baik. 

Pengenalan terhadap lingkungan sekitar merupakan pengalaman yang  positif 

untuk mengembangkan minat keilmuan yang dimiliki siswa (Marijan 2012). 
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Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran pabrik gula Mojo Sragen cocok diterapkan di SMA Negeri 2 Sragen 

karena pada desain ini memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 

Gufron Pengembangan model pembelajaran ini menjadi bagian active leraning 

yang sekaligus menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan tersebut akan 

memotivasi siswa dalam belajar dan mengurangi kejenuhan ketika setiap hari 

siswa berada di dalam kelas serta akan menjadi lebih bermakna, menemukan 

situasi baru ketikan belajar bersama teman-temanya cooperative learning dan 

mampu menyelesaikan permasalahan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) model 

pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula Mojo Sragen 

perlu dikembangkan sebagai suatu rancangan pengajaran, (2) pengembangan 

model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula Mojo 

Sragen meliputi sembilan tahapan yaitu, mengidentifikasi potensi dan masalah, 

mengumpulkan data dan mendesain model pembelajaran, validasi model 

pembelajaran, revisi model pembelajaran, uji coba skala terbatas, revisi model 

pembelajaran, uji coba skala pemakaian, revisi model pembelajaran, dan 

menghasilkan desain model pembelajaran biolgi berbasis SETS tema pencemaran 

pabrik gula Mojo Sragen jadi, (3) model pembelajaran biologi berbasis SETS 

tema pencemaran pabrik gula Mojo Sragen berpengaruh signifikan terhadap hasil 

belajar dan ditunjukkan dengan nilai hasil belajar kelompok eksperimen lebih 

tinggi dari pada kelompok kontrol.  

 

B. SARAN  

1) Model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula 

Mojo Sragen hendaknya diaplikasikan di lapangan dalam kegiatan belajar 

mengajar biologi materi pencemaran. 

2) Perangkat pembelajaran berupa Silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) berbasis SETS dapat diaplikasikan guru dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3) Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, perangkat pembelajaran 

difokuskan pada pemanfaatan limbah cair pabrik gula sebagai sumber belajar, 

sehingga penelitian selanjutnya dapat dikembangkan perangkat pembelajaran 

dengan karateristik materi yang sama. 
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Lampiran 1 

Angket Kebutuhan Pengembangan Model Pembelajaran Biologi berbasis 

SETS Tema Pencemaran Limbah Cair Pabrik Gula 
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Lampiran 2 

Lembar Validasi Model Pembelajaran 
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No

.  

Aspek yang dinilai Skor Jumlah  

V1 V2 

1.  Berdasarkan teori pendidikan dan teori 

belajar dari para ahli tertentu. 

3 4 7 

2.  Mempunyai tujuan pendidikan tertentu 3 3 6 

3.  Spesifikasi Kriteria Kinerja, 3 4 7 

4.  Dapat dijadikan pedoman untuk 

perbaikan KBM di kelas 

3 3 6 

5.  Memiliki dampak sebagai akibat 

terapan model pembelajaran dan 

dampak pengiring 

3 3 

 

6 

6.  Pembelajaran Biologi berbasis SETS 

merupakan bagian dari pembelajaran 

aktif  

3 4 7 

7.  Memiliki sintaks yang jelas 4 3 7 

8.  Memiliki definisi, landasan teoritik, 

dan landasan filosofi 

3 4 7 

9.  Mendukung sistem sosial  3 4 7 

10.  Mendukung prinsip of reaction  3 4 7 

11.  Sistem pendukung 3 4 7 

12.  Model pembelajaran ini memiliki 

suport system  

3 4 7 

Total 37 44 81 

Skor  77% 91,7% 84% 

Keterangan          Sangat layak 

Validasi Model Pembelajaran  
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Lampiran 3 

Model Pembelajaran SETS 
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              Lembar Validasi Perangkat Pembelajran                               Validasi Silabus 

 

 

No.  Aspek yang diniali Skor Jumlah  

 V1 V2  

Silabus    

14.  Isi yang disajikan  33 36 69 

15.  Bahasa 6 7 13 

16.  Waktu  6 7 13 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran   

17.  identitas 4 4 8 

18.  Tujuan 18 22 40 

19.  Model pembelajaran sesuai 3 4 7 

20.  Sarana dan sumber belajar 8 8 16 

21.  Langkah pembelajaran 19 24 43 

22.  Pemilihan materi 

pembelajaran 

9 12 21 

23.  Bahasa  6 7 13 

LKS (Lembar Kerja Siswa)    

24.  Isi  19 18 37 

25.  Bahasa 15 15 30 

26.  Materi 36 46 82 

Total  182 210 392 

% 82,7% 95,4%  

Keterangan Sangat 

layak 

Sangat 

layak  
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Lembar Validasi Perangkat 
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Lembar Validasi Perangkat Pembelajaran 
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Lembar Validasi Perangkat Pembeajaran 
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SILABUS 

Sekolah   : SMA Negeri 2 Sragen 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas/ Program  : X/ IPA 

Semester  : 2 

Kompetensi Inti : 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi  Karater  Kegiatan pembelajaran  Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

 belajar Teknik  Bentuk  Contoh  

Perubahan lingkungan dan daur ulang limbah 

Kompetensi Kognitif  

3.10 menganalisis 

dan mengkaitkan 

unsur-unsur SETS 

dalam materi 

pencemaran yang 

dipelajari dengan 

contoh kehidupan 

nyata yaitu tentang 

kegiatan manusia 

dan perkembangan 

teknologi yang 

Indikator Kognitif:  

 Mengidentifikasi 

contoh-contoh 

perubahan 

lingkungan yang 

terjadi akibat 

produkai gula PG 

Mojo Sragen  

 Mengidentifikasi 

berbagai dampak 

akibat pencemaran 

limbah PG Mojo 

A. Perubahan 

Lingkungan  

 Keseimbangan 

lingkungan  

 Perubahan 

lingkungan akibat 

alam dan kegiatan 

produksi gula PG 

Mojo Sragen 

(kegiatan 

manusia) 

 Dampak 

Siswa 

berlatih 

mengharg

ai orang 

lain 

 

Siswa 

berlatih 

berani 

berpendap

at 

 

 Siswa mengumpulkan 

data mengenai 

ketidakseimbangan 

lingkungan mulai dari 

dinamika ratai 

makanan, jaring-jaring 

makanan, dan piramida 

makanannya secara 

berkelompok 4-5 siswa 

(Science) 

 

 

Non tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas  

Siswa 

menganalis

is dampak 

punahnya 

salah satu 

agen 

produsen 

atau 

konsumen 

pada 

keseimbang

Pada 

populasi 

suatu 

sawah 

terdapat 

tanaman 

padi, 

belalang, 

burung, 

tikus, dan 

ular sawah. 

Jika 

3x45’  Buku 

ajar 

biolog

i 

Yudhi

stira 

kelas 

X 

 Camp

bell 

Biolog

y  
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mempengaruhi 

kerusakan atau 

kelestarian. 

 

 

 

Kompetensi afektif : 

menunjukkan sikap 

bersahabat, toleransi, 

rasa ingin tahu 

 

Sragen 

 Menganalisis 

pengaruh bahan 

pencemaran terhadap 

organisme aquatik 

 Menjelaskan tujuan  

pengeloaan 

lingkungan hidup 

 

perubahan 

lingkungan akibat 

limbah PG Gula 

Mojo Sragen 

 

B. Etika 

Lingkungan 

 Prinsip-prinsip yang 

dapat menuntun 

sikap manusia 

dalam menerapkan 

etika lingkungan. 

 

Siswa 

berlatih 

jujur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menganalisis 

faktor-faktor penyebab 

gangguan 

keseimbangan akibat 

ulah manusia maupun 

peristiwa alam. 

(Science) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

an 

lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

menyebutk

an faktor 

penyebab 

gangguan 

keseimbang

an 

lingkungan 

ulah akibat 

manusia 

maupun 

alam 

penduduk 

memburu 

ular sawah 

untuk di 

jual, maka 

apa yang 

akan terjadi 

pada 

populasi 

sawah 

tersebut? 

Mengapa 

harus ada 

keseimbang

an pada 

suatu 

ekosistem 

 

 

 

Sebutkan 

faktor-

faktor 

penyebab 

gangguan 

keseimbang

an akibat 

ulah  

manusia 

maupun 

peristiwa 

alam 

 

 Masya

rakat 

 Slide 

presen

tasi 

materi 

peruba

han 

lingku

ngan 
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 Siswa melakukan kajian 

pustaka dari berbagai 

sumber untuk 

menemukan contoh-

contoh perubahan 

lingkungan akibat alam 

dan kegiatan manusia  

( Science) 

 

 

 

 

 Siswa membuat tabel 

perbedaan perubahan 

lingkungan akibat alam 

dan kegiatan manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa melakukan 

wawancara mengenai 

dampak limbah yang 

dirasakan masyarakat 

sekitar PG Mojo Sragen 

(Komunikasi dan 

Society) dan Siswa 

 

 

 

 

 

 

Non 

Tes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

Tes 

 

 

 

 

Siswa 

menyebutk

an  contoh-

contoh 

perubahan 

lingkungan 

akibat alam 

dan 

kegiatan 

manusia 

 

 

Tugas 

membuat 

tabel dari 

hasil 

diskusi 

perubahan 

lingkungan 

 

 

 

 

 

Tugas 

melakukan 

wawancara 

mengenai 

dampak 

limbah 

 

 

Sebutkan  

contoh-

contoh 

perubahan 

lingkungan 

akibat alam 

dan 

kegiatan 

manusia 

 

 

 

Buatlah 

tabel 

perbedaan 

perubahan 

linhkungan 

akibat alam 

dan 

kegiatan 

manusia! 

 

 

 

 

Surveilah 

masyarakat 

yang ada di 

sekitar PG 

mojo 

kemudian 
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melakukan diskusi 

mengenai etika 

lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menyampaikan 

hasil wawancara dan 

diskusi mengenai 

dampak limbah dan 

etika lingkungan di 

depan kelas 

(komunikasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

Tes 

yang 

dirasakan 

masyarakat 

sekitar PG 

Mojo 

Sragen 

 

Laporan 

hasil 

wawancara 

siswa 

 

 

 

 

 

 

Pembahasa

n hasil 

wawancara 

tersbut 

melalui 

presentasi 

kelompok 

wawancarai

lah mereka 

mengenai 

dampak 

limbah 

yang 

mereka 

rasakan dan 

dokumenta

sikan 

kegiatan 

wawancara 

tersebut! 

 

 

Presentasik

an hasil 

wawancara 

kalian di 

depan kelas 
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Indikator Kognitif: 

 Menganalisis 

penyebab pencemaran 

 Menganalisi dampak 

pencemaran bagi 

makhluk hidup, dan 

upaya mengatasi 

pencemaran 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator afektif : 

 Memberikan 

informasi sesuai apa 

yang didapatkan 

 Mematuhi peraturan 

dan ketentuan dalam 

pembelajaran 

 Kerjasama, rasa ingin 

tahu, teliti, 

menghargai orang lain 

 

 

Indikator Psikomotorik: 

Melakukan pengamatan 

 

 

C. Pencemaran 

lingkungan akibat 

limbah PG Mojo 

Sragen 

 

 Penyebab 

pencemaran sungai  

 Dampak 

pencemaran bagi 

makhluk hidup 

 Upaya mengatasi 

pencemaran 

Siswa 

berlatih 

bekerja 

sama dan 

mengharg

ai teman 

dalam 

kelompok 

 

Siswa 

berlatih 

teliti dan 

jujur 

dalam 

menuliska

n hasil 

pengamat

an. 

 Melalui kunjungan di 

sungai yang tercemar 

limbah PG Mojo 

Sragen, siswa 

melakukan pengamatan 

penyebab pencemaran 

(Science) 

- Analisis limbah 

penyebab 

pencemaran 

(Limbah 

organik/anorganik) 

- Mengamati 

keadaan sungai 

yang tercemar 

melalui parameter 

fisika, kimia, dan 

biologi  

 

 Siswa melakukan 

pengamatan dampak 

pencemaran bagi 

makhluk hidup dengan 

cara mencatat species 

yang terdapat pada 

sungai yang tercemar 

limbah PG Mojo Sragen 

(Environment) 

 

 

 Siswa melakukan upaya 

mengatasi pencemaran 

lingkungan  dengan cara 

Non tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non tes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

Tes 

 

Lembar 

penilaian 

psikomotor

ik siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar 

penilaian 

laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

menyusun 

rencana 

Siswa 

melakukan 

pengamata

n sesuai 

langkah 

kerja yang 

ditentukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buatlah 

laporan 

hasil 

pengamata

n sesuai 

dengan 

lembar 

kerja siswa 

 

 

 

Buatlah 

surat yang 

ditujukan 

150’ 

Di luar 

kelas 

Sungai 

yang 

terkena 

limbah 

PG 

Mojo 

 

 

Lembar

Kerja 

Siswa 

(LKS) 

materi 

pencem

aran 

lingkun

gan   
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Bioremediasi dan 

membuat surat kepada  

Bupati 

(Environment in, for, and  

about)  

 

 

 

 

 

 Siswa membuat 

teknologi sederhana 

penjernihan air 

(Teknologi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk 

mengatasi 

pencemara

n 

lingkungan  

 

 

 

 

 

Lembar 

penilaian 

produk 

 

 

 

kepada 

Bupati 

dengan isi 

upaya 

mengatasi 

pencemara

n 

lingkungan  

 

 

Buatlah 

produk 

teknologi 

sederhana 

penjernihan 

air 

Indikator kognitif 

 Menganalisis 

penyebab pencemaran 

 Menganalisi dampak 

pencemaran bagi 

makhluk hidup, dan 

upaya mengatasi 

pencemaran 

 

Siswa 

berlatih 

bekerja 

sama 

dengan 

kelompok 

 

Siswa 

berlatih 

 Siswa melakukan 

presentasi hasil 

pengamatan pertemuan 

sebelumnya dan 

mendemonstrasikan 

teknologi penjernihan 

air 

Non tes  

 

 

 

 

 

 

Tes 

Lembar 

penilaian 

presentasi 

 

 

 

 

Post test 

Pilihan 

Informasi 

diasajikan 

dengan 

sistematis 

 

 

 

Cara 

penanggula

2x45’ 
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Indikator Psikomotorik:  

 Melakukan presentasi 

hasil pengamatan 

mengenai pencemaran 

PG Mojo Sragen 

percaya 

diri, 

berani 

berpendap

at, jujur, 

bertanggu

ng jawab, 

mengharg

ai orang 

lain 

ganda 

untuk 

menilai 

kognitif 

siswa 

materi 

pencemara

n 

ngan 

pencemara

n air yang 

diakibatkan 

oleh limbah 

pabrik yang 

merupakan 

dampak 

kemajuan 

ilmu dan 

teknologi 

industri 

adalah..... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

Sekolah  : SMA Negeri 2 Sragen  

Kurikulum  : 2013 

Mata pelajaran : Biologi Kelas/Smt : X/11 

Guru  : Wahyu Putri L Tahun  : 2013/2014 

Time: 3x45’’ (Di dialam kelas ) 

Kompetensi Inti 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

Kompetensi dasar  

3.10 Menganalisis dan mengkaitkan unsur-unsur SETS dalam materi pencemaran yang 

dipelajari dengan contoh kehidupan nyata yaitu tentang kegiatan manusia dan 

perkembangan teknologi yang mempengaruhi kerusakan atau kelestarian. 

Indikator 

Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan siswa dapat: 

a. Kognitif 

 Mengidentifikasi contoh-contoh perubahan lingkungan yang terjadi akibat 

limbah  PG Mojo Sragen  

 Mengidentifikasi berbagai dampak akibat akibat pencemaran limbah PG 

Mojo Sragen. 

 Menganalisis pengaruh bahan pencemaran terhadap organisme aquatik 

 Menjelaskan tujuan  pengeloaan lingkungan hidup 

 

b. Afektif  

 Karakter (menunjukkan sikap bersahabat, toleransi, rasa ingin tahu) 
 

Tujuan 

Produk : 

1. Siswa mampu menjelaskan prinsip keseimbangan lingkungan 

2. Siswa mampu menganalisis faktor-faktor penyebab gangguan keseimbangan 

akibat ulah manusia maupun peristiwa alam 

3. Siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh perubahan lingkungan yang 

terjadi akibat alam dan akibat kegiatan  PG Mojo Sragen. 

4. Siswa mampu menginterpretasi data hasil wawancara mengenai dampak 

limbah yang dirasakan masyarakat sekitar PG Mojo Sragen 

5. Siswa mampu menjelaskan keterkaitan unsur-unsur SETS dalam materi yang 

Lampiran 6 
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dipelajari dengan contoh kehidupan nyata, yaitu tentang kegiatan produksi 

gula yang menghasilkan limbah 

6. Siswa mampu menerapkan etika lingkungan 
Proses : 

1. Setelah siswa melakukan kegiatan mengumpulkan data dan berdiskusi secara 

berkelompok, siswa dapat megidentifikasi dan menemukan konsep-konsep penting 

yang berkaitan dengan keseimbangan lingkungan. 

2.  Setelah siswa menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakseimbangan lingkungan, 

siswa dapat menjelaskan porsi proposional dinamika rantai makanan, jaring-jaring 

makanan, dan piramida makanan. 

3. Setelah siswa mengidentifikasi contoh-contoh perubahan lingkungan, siswa dapat 

mengelompokkan perubahan lingkungan berdasarkan faktor alam dan faktor 

kegiatan manusia.  

4. Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat, siswa mampu mengintrepesikan 

dalam bentuk laporan. 

5. Setelah siswa melakukan kegiatan mengumpulkan data dan berdiskusi secara 

berkelompok, siswa dapat menjelaskan keterkaitan unsur-unsur SETS dalam 

materi yang dipelajari dengan contoh kehidupan nyata, yaitu tentang 

kegiatan produksi gula yang menghasilkan limbah dan bagiaman sikap siswa 

berdasarkan etika lingkungan. 
 

Metode Pembelajaran 

 Model   : SETS 

 Metode              : Observasi di lingkungan sekitar sekolah 

                                 Studi literatur 

                                 Diskusi kelompok 

Materi ajar  

 Pengertian keseimbangan lingkungan 

 Perubahan lingkungan akibat alam dan kegiatan manusia (PG Mojo Sragen) 

 Dampak perubahan terhadap lingkungan 

 Etika lingkungan 

Kegiatan 1 : Penerapan metode  

Menggunakan ITC 

Permainan 

Eksperimen 

√ 

- 

- 

Observasi 

Tanya jawab 

Diskusi 

√ 

√ 

√ 

Wawancara 

Presentasi kelompok  

Praktikum/Pengamatan 

√ 

√ 

- 

Aspek yang dinilai 

Praktikum - Remedial  - 

Tanya jawab √ Presentasi kelompok  - 

Observasi - Pekerjaan rumah/Penugasan √ 

Presentasi individu  - Diskusi √ 

Pertemuan : 1 

Langkah-langkah pembelajaran  

Isi  
Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Guru Siswa 

Kegiatan Pendahuluan  
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Engagement 

 

 

15 

menit 

Guru menjelaskan tujuan dan 

teknis pembelajaran 

Siswa dengan 

tanggungjawab 

memperhatikan penjelasan 

guru dan duduk 

berdasarkan kelompoknya 

 

a. Guru memberikan apersepsi 

dengan menyajikan masalah 

yang ditampilkan di layar 

LCD. 

“Pada populasi suatu sungai 

terdapat tanaman air, ikan, 

plankton dan dekomposer 

lainnya. Jika terdapat 

pencemaran limbah organik PG 

Mojo tentu akan mengakibatkan 

ketidakseimbangan lingkungan 

akibat proses penguaraian dan 

gangguan fotosintesis, maka 

apa yang akan terjadi pada 

populasi suatu sungai tersebut? 

Mengapa harus ada 

keseimbangan lingkungan? 

 

 

b. Guru meminta siswa 

membuat contoh 

ketidakseimbangan 

lingkungan yang disebabkan 

oleh faktor-faktor ulah 

manusia dan peristiwa alam 

     (Science) 

 

a. Siswa memberikan 

tanggapan positif 

“lingkungan akan 

seimbang jika dinamika 

rantai makanan, jaring-

jaring makanan, dan 

piramida makanannya 

tepat, berarti tidak ada 

mata rantai yang hilang. 

Proses penguaraian 

limbah organik 

memerlukan banyak sekali 

O2 yang akan 

mengakibatkan 

terganggunya organisme 

aquatik” dan proses 

fotosintesis tumbuhan air 

akan terganggu akibat 

sinar matahari tidak dapat 

menembus perairan 

b.siswa membuat  contoh 

ketidakseimbangan 

lingkungan yang 

disebabkan oleh faktor 

ulah manusia dan 

peristiwa alam beserta 

analisisya 

Kegiatan Inti 
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Exploration 

15 

menit 

a. Guru memberikan gambaran 

konsep dasar tentang materi 

yang akan didiskusikan 

b. Guru meminta siswa 

mengumpulkan data dari 

literatur (slide presentasi guru, 

video, dan buku cetak sekolah) 

mengenai perubahan 

lingkungan akibat alam dan 

kegiatan manusia 
(science) 

a. Siswa memperhatikan 

gambaran konsep materi 

yang disampaikan guru 

b. Siswa mengumpulkan 

data dari literatur (slide 

presentasi guru, video, 

dan buku cetak sekolah) 

mengenai perubahan 

lingkungan akibat alam 

dan kegiatan manusia 

Elaboration 

30 

menit 

a. Guru meminta siswa membuat 

tabel perbedaan perubahan 

lingkungan akibat alam dan 

kegiatan manusia 

b. Guru meminta perwakilan 3 

siswa untuk mempresentasikan 

hasil diskusi  

 

c. Guru mempersilahkan siswa 

kelompok lain untuk 

menanggapi 

 

a. Siswa membuat tabel 

perbedaan  perubahan 

lingkungan akibat alam 

dan kegiatan manusia 

b. 3 orang perwakilan siswa 

menyampaikan hasil 

pekerjaannya di depan 

kelas 

c. Siswa kelompok lain 

menanggapi hasil diskusi 

temannya 

Explanation 

20 

menit 

a. Guru memberikan 

penguatan kepada siswa 

mengenai matei yang 

dipelajari 

b. Guru meluruskan jawaban 

siswa atau hasil diskusi yang 

kurang tepat 

c. Guru menegaskan konsep 

materi yang dipelajari 

d. Guru menjelaskan materi 

yang telah dipelajari secara 

menyeluruh 

a. Siswa memperhatikan 

pengauatan materi yang 

diberikan guru 

b. Siswa memperhatikan 

konfirmasi jawaban 

dari guru 

c. Siswa memperhatkan 

penekanan yang 

diberikan guru 

d. Siswa memperhatikan 

penekanan yang 

diberikan guru 
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Kegiatan 

Penutup 

10  

menit 

a. Guru bersama-sama siswa 

membuat kesimpulan 

b. Guru bersama-sama siswa 

melakukan refleksi tentang 

kekurangan dalam kegiatan 

pembelajaran hari ini  

c. Guru memberikan apresiasi 

nilai pada kelompok yang 

bekerja dengan baik dan 

memberikan semangat pada 

siswa yang bekerja kurang 

maksimal 

d. Guru memberikan tugas 

wawancara mengenai dampak 

limbah yang dirasakan 

mayarakat sekitar PG Mojo 

Sragen dan tanggapan mereka 

berdasarkan etika lingkungan 

(Society, komunikasi) 

 

e. Guru mengingatkan akan 

diadakan presentasi pada  

pertemuan selanjutnya 

mengenai hasil wawancara 

siswa 

f. Guru menutup pelajaran dengan 

salam 

 

 

 

a. Siswa membuat 

kesimpulan dari materi 

yang dipelajari 

b. Siswa melakukan refleksi 

tentang kekurangan yang 

ditemukan dalam kegiatan 

pembelajaran 

c. Siswa mendapatkan 

apresiasi nilai dan 

dorongan untuk bekerja 

lebih baik yang diberikan 

oleh guru 

d. Guru melakukan 

dokumentasi serta 

wawancara dengan 

masyarakat sekitar PG 

Mojo Sragen mengenai 

dampak limbah yang 

mereka rasakan serta 

memberikan tanggapan 

berdasarkan etika 

lingkungan 

e. Siswa mengerjakan 

laporan hasil wawancara 

sesuai dengan waktu yang 

ditentukan  

f. Siswa menjawab salam 

yang diberikan oleh guru 

Pertemuan ke-2 

Engagement 

5 menit  

a. Guru menjelaskan tujuan dan 

teknis pembelajaran 

a. Siswa bertangungjawab 

memperhatikan 

penjelasan guru dengan 

toleransi 

Exploration  

5 menit 

a.  Guru memeriksa penugasan 

siswa 

a. (Kegiatan eksplorasi telah 

dilakukan oleh siswa 

sebelum pertemuan yaitu 

siswa melakukan 



 

 

 

107 

wawancara untuk 

mengumpulkan data 

tanggapan terhadap 

limbah) 

Siswa mempersiapkan tugas 

yang diminta minggu lalu 

yang dikerjakan secara jujur, 

bertanggungjawab dan rasa 

peduli terhadap lingkungan 

Elaboration  

25 

menit 

a. Guru meminta perwakilan 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

wawancara menggunakan LCD 

 

 

b.  Guru mempersilahkan siswa 

kelompok lain untuk 

menanggapi 

 

a. Siswa perwakilan 

kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi menggunakan 

LCD 

b. Siswa kelompok lain 

menanggapi hasil diskusi 

temannya  

Explanation  

10 

menit 

a. Guru memberikan penguatan 

kepada siswa mengenai materi 

yang dipelajari 

b. Guru meluruskan jawaban siswa 

atau hasil diskusi yang kurang 

tepat 

c. Guru menegaskan konsep materi 

yang dipelajari 

d. Guru menjelaskan materi yang 

telah dipelajari secara 

menyeluruh 

a. Siswa memperhatikan 

penguatan materi yang 

diberikan guru 

b. Siswa memperhatikan 

konfirmasi jawaban dari 

guru 

c. Siswa memperhatikan 

penekanan yang diberikan 

guru 

d. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru 

Kegiatan 

penutup 

5 menit 

a.  Guru bersama-sama siswa 

membuat kesimpulan 

b. Guru memberikan apresiasi nilai 

pada kelompok yang bekerja 

dengan baik dan memberikan 

semangat pada siswa yang 

bekerja kurang maksimal 

c. Guru memberikan  penjelasan 

tentang kegiatan pengamatan  

yang akan dilakukan pada 

pertemuan berikutnya 

d. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan salam  

a. Siswa membuat 

kesimpulan dari materi 

yang dipelajari 

b. Siswa mendapatkan 

apresiasi nilai dan 

dorongan untuk bekerja 

lebih baik yang diberikan 

oleh guru 
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c. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru dan 

mempersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan 

untuk proses 

pembelajaran berikutnya 

Pertemuan ke-3 

Time: 3x45’ (di luar kelas) 

Indikator 

Setelah mengikuti pelajaran ini diharapkan siswa dapat: 

a. Kognitif 

 Menganalisis penyebab pencemaran  

 Menganalisis dampak pencemaran bagi makhluk hidup 

 Menganalisis upaya mengatasi pencemaran 

 Membuat teknologi sederhana penjernihan air 

b. Afektif: 

 Memberikan informasi sesuai apa yang didaptkan 

 Mematuhi peraturan dan ketentuan dalam pembelajaran 

 Kerjasama, rasa ingin tahu, teliti, menghargai orang lain 

c. Psikomotorik 

 Melakukan pengamatan 

Tujuan  

Produk: 

 Siswa dapat memahami sumber-sumber limbah dan macam-macam limbah 

 Siswa dapat memahami dampak limbah PG Mojo Sragen pada organisme 

aquatik 

 Siswa mengetahui parameter kualitas air 

 Siswa memiliki kesadaran berperan dalam menjaga lingkungan 

 Siswa dapat membuat karya teknologi sederhana dalam penjernihan air 

Proses: 

 Setelah siswa melakukan kegiatan pengamatan langsung di sungai yang 

terkena limbah PG Mojo Sragen, siswa dapat mengetahui sumber dan macam-

macam limbah 

 Setelah melakukan pengamatan langsung terhadap sungai, siswa dapat 

mengetahui macam-macam organisme aquatik yang bertahan di sungai tersebut 

 Setelah melakukan kegiatan pengamatan di sungai, siswa dapat mengetahui 

parameter kulitas air 

 Setelah siswa melakukan kegiatan mengumpulkan data dan berdiskusi secara 

berkelompok, siswa dapat melakukan upaya untuk mengatasi masalah 
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lingkungan 

 Setelah siswa melakukan kegiatan mengumpulkan data dan berdiskusi secara 

berkelompok, siswa dapat membuat teknologi sederhana penjernihan air 

 Menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi 

 Menunjukkan rasa senang bekerjasama dengan siswa lain 

 Menunjukkan rasa ingin tahu mengenai limbah  

Metode pembelajaran 

Pengamatan, diskusi 

Model pembelajaran 

SETS, Kooperatif, dan active learning 

Materi ajar 

 Penyebab pencemaran air 

 Macam-macam limbah 

 Sumber pencemar 

 Dampak pencemaran bagi makhluk hidup 

 Upaya mengatasi masalah lingkungan 
 

Kegiatan 2: Penerapan metode  Aspek yang dinilai 

Permainan  - Diskusi √ 

Eksperimen  - Pembuatan produk  √ 

Observasi  √ Pekerjaan rumah/penugasan  √ 

Presentasi individu - Presentasi kelompok  √ 

Presentasi kelompok √ Remedial - 

Praktikum/ pengamatan √ Observasi  - 

Langkah-langkah pembelajaran 

Isi 
Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Guru Siswa 

Engagement  

5 menit 

a. Guru menjelaskan 

tujuan dan teknis 

pembelajaran yang 

dilaksanakan di luar 

kelas 

a. Siswa dengan tanggungjawab 

memperhatikan penjelasan 

guru dan berkumpul 

berdasarkan kelompoknya 
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Exploration   

10 menit 

a. Guru membimbing 

siswa mengamati sungai 

yang terkena 

pencemaran PG Mojo 

Sragen  

(Science and Environment)  

a. Siswa melakukan pengamatan 

dengan petunjuk dari LKS  

Elaborasi  

70 menit 

b. Guru mengamati dan 

membimbing siswa 

dalam pengamatan dan 

diskusi 

b. Siswa mendiskusikan hasil 

pengamatan kemudian 

membuat laporan pengamatan 

sementara 

Perwakilan dari masing-masing 

kelompok menyampaikan hasil 

diskusi tugas 

c. Guru mempersilahkan 

siswa untuk 

menanggapi hasil 

presentasi 

c. Siswa menanggapi dari salah 

satu kelompok menyampaikan 

hasil diskusi tugas 

d. Guru mempersilahkan 

siswa untuk bertanya 

dan menanggapi hasil 

presentasi 

d.Siswa menanggapi dengan 

memberikan pertanyaan ataupun 

pendapat 

Explanation  

30 menit 

a. Guru memberikan 

penguatan kepada siswa 

mengenai materi yang 

dipejari 

b. Guru meluruskan 

jawaban siswa atau 

hasil diskusi yang 

kurang tepat 

c. Guru menegaskan 

konsep materi yang 

dipelajari 

d. Guru menjelaskan 

materi yang telah 

dipelajari secara 

menyeluruh 

a. Siswa memperhatikan 

penguatan materi yang 

diberikan guru 

b. Siswa memperhatikan 

konfirmasi jawaban dari guru 

c. Siswa memperhatikan 

penekanan yang diberikan guru 

d. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru 

Kegiatan 

penutup  

20 menit 

a. Guru bersama-sama 

siswa membuat 

kesimpulan 

b. Guru bersama-sama 

siswa melakukan refleksi 

tentang kekurangan 

dalam kegiatan 

pembelajaran hari ini  

c. Guru memberikan 

apresiasi nilai pada 

kelompok yang bekerja 

dengan baik dan 

memberikan semangat 

pada siswa yang bekerja 

a. Siswa membuat kesimpulan dari 

materi yang dipelajari 

b. Siswa melakukan refleksi 

tentang kekurangan yang 

ditemukan dalam kegiatan 

pembelajaran 

c. Siswa mendapatkan apresiasi 

nilai dan dorongan untuk bekerja 

dengan lebih baik 

d. Siswa memperhatikan 

penugasan membuat laporan 

pengamatan secara berkelompok.  

Siswa dapat memilih untuk 
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kurang maksimal 

d. Guru memberikan 

penugasan pada siswa 

untuk membuat laporan 

hasil pengamatan. Siswa 

dapat memilih untuk 

membuat dalam bentuk 

laporan pengamatan, 

atau lagu dengan lirik 

yang mencerminkan 

hasil pengamatan 

e. Guru memberitahukan 

batas pengumpulan 

laporan  

f. Sebelum pelajaran 

ditutup, guru 

membagikan LKS yang 

berisi langkah-langkah 

pembuatan teknologi 

sederhana sebagai tugas 

rumah 

(Technology) 

g. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

membuat dalam bentuk laporan 

pengamatan, lagu dengan lirik 

yang mencerminkan hasil 

pengamatan. 

e. siswa memperhatikan instruksi 

dari Guru mengenai batas 

pengumpulan laporan  

f. Siswa menerima LKS yang 

dibagikan oleh Guru, kemudian 

melaksanakan tugas sesuai dengan 

panduan tersebut  

g. Siswa menjawab salam dari 

guru 

Pertemuan ke-4 

Times 3x45’ (di luar kelas) 

Isi  
Alokasi 

waktu  

Kegiatan 

Guru  Siswa  

Engagement  

5 menit 

a. Guru menjelaskan 

tujuan dan teknis 

pembelajaran  

a. Siswa bertanggungjawab 

memperhatikan penjelasan 

guru dengan toleransi 

Exploration  

5 menit 

b. Guru memeriksa 

penugasan dan melihat 

produk yang dibuat oleh 

siswa 

(Technology)  

 

b. (kegiatan pembuatan produk 

teknologi sederhana 

penjernihan air telah dilakukan 

siswa sebelum pertemuan 

yaitu siswa membuat alat 

penjernihan air dari barang-

barang bekas) 

c. Siswa mempersiapkan produk 

yang dibuatnya  
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Elaboration  

 

a. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

masing-masing kelompok 

untuk mempresentasikan 

produk  

a. Masing-masing perwakilan 

kelompok mendemonstrasikan 

proses penjernihan air dengan 

produk yang dibuatnya 

b. Guru mempersilahkan 

siswa untuk memberikan 

pertanyaan maupun 

pernyataan 

b. Memberikan pertanyaan 

ataupun pendapat dengan 

mengedepankan  toleransi 

Explanation  

15menit 

a. Guru memberikan 

penguatan  kepada siswa  

mengenai materi yang 

dipelajari 

 

a. Siswa memperhatikan 

penguatan materi yang 

diberikan guru 

 

5 menit Guru bersama siswamenyimpulkan hasil pembelajaran secara 

jujur dan bertanggungjawab 

Kegiatan 

penutup  

10 menit 

Guru memberikan lembar 

tanggapan tentang 

pelaksanaan model 

pembelajaran SETS  

Ssiwa mengisi lembar skala 

tanggapan dengan jujur 

Mengingatkan siswa untuk 

mempersiapkan diri dalam 

menghadapi test 

Siswa mempersiapkan diri untuk 

menghadapi tes 

Sumber: 

 Buku ajar biologi Yudhistira kelas X 

 Campbell Biology  

 LKS praktikum pengamatan pencemaran PG Mojo Sragen 

 LKS pembuatan produk teknologi sederhana penjernihan air 

 Slide presentasi materi perubahan lingkungan dan keseimbangan lingkungan  

Penilaian 

Indikator penilaian  Teknik  Instrumen  
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a. Siswa mampu memahami 

prinsip keseimbangan 

lingkunga, perubahan 

lingkungan, pencemaran 

lingkungan, dan upaya 

pengelolaan lingkungan 

b. Siswa dapat melakukan 

kegiatan pengamat dengan baik 

c. Membuat laporan hasil 

pengamatan secara kelompok  

d. Siswa mampu membuat 

produk sederhana teknologi 

penjernihan air 

 Tes 

 Penugasan 

 Sel-assessment 

 

 Tes tertulis 

 Laporan praktikum 

 Lembar kerja siswa 

 Lembar penilaian kelompok 

 Lembar penilaian produk 
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

 

Sekolah   : SMA N 2 Sragen 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas/semester  : X/2  

Kompetensi Inti : 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena alam dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi  Indikator  Sub Materi No Soal  Kunci 

Jawaban 

Aspek 

kognitof 

dalam 

taksonomi 

Bloom 

∑ Soal  

3.10 

Menganalisis dan 

mengkaitkan 

unsur-unsur SETS 

dalam materi 

pencemaran yang 

dipelajari dengan 

contoh kehidupan 

nyata yaitu tentang 

kegiatan manusia 

dan perkembangan 

teknologi yang 

mempengaruhi 

kerusakan atau 

kelestarian. 

Kognitif:  

 Mengidentifikasi 

contoh-contoh 

perubahan 

lingkungan yang 

terjadi akibat 

produkai gula PG 

Mojo Sragen  

 Mengidentifikasi 

berbagai dampak 

akibat akibat 

pencemaran limbah 

PG Mojo Sragen. 

 Menganalisis 

pengaruh bahan 

pencemaran terhadap 

organisme aquatik 

D. Perubahan 

Lingkungan  

 Keseimbangan 

lingkungan  

 Perubahan 

lingkungan 

akibat alam dan 

kegiatan 

produksi gula PG 

Mojo Sragen 

(kegiatan 

manusia. 

 Dampak 

perubahan 

lingkungan 

akibat limbah PG 

Gula Mojo 

Sragen 

a) Keseimbangan lingkungan  

 

 

1  C C1 1 

b) perubahan lingkungan akibat 

alam dan kegiatan manusia 

 

2,6,19 A,D,E C1,C1,C1 3 

c) perubahan lingkungan di 

tingkat lokal dan global 

 

3,5,7 A,A,B C1,C2,C3 3 

d) dampak perubahan 

lingkungan  

 

4,8,9,20 B,A,A,B C1,C2,C3,C2 4 

e) keterkaitan SETS dalam 

materi perubahan ingkungan 

dengan contoh yang diambil dari 

kehidupan nyata.  

15 E C3 1 

Kognitif:  E. Etika 

Lingkungan 

f) upaya manusia dalam 

pengelolaan ingkungan hidup.  

10,12,13,14,21 B,A,B,E,C C1,C1,C1,C2,

C2 

5 
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 Mengidentifikasi 

upaya manusia dalam 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

yang sesuai dengan 

prinsip etika 

lingkungan  

 Menjelaskan tujuan  

pengeloaan 

lingkungan hidup 

 Menjelaskan kegiatan 

manusia dan 

penggunaan 

teknologi yang sesuai 

dengan prinsip etika 

lingkungan dan 

pengaruhnya bagi 

kelestarian 

lingkungan. 

 

 Prinsip-prinsip 

yang dapat 

menuntun sikap 

manusia dalam 

menerapkan etika 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

g) prinsip-prinsip etika 

lingkungan.  

 

 

 

 

23 D C1 1 

h) tujuan pengelolaan hidup 

 

 

 

  

16 A C1 1 

i) Keterkaitan SETS dalam etika 

ingkungan dengan contoh 

yang diambil dari kehidupan 

nyata  

25 B C4 1 

Kognitif: 

 Menganalisis 

penyebab 

pencemaran , 

dampak pencemaran 

bagi makhluk hidup, 

dan upaya mengatasi 

pencemaran 

 

F. Pencemaran 

lingkungan PG 

Mojo Sragen 

 

 Penyebab 

pencemaran PG 

Mojo Sragen 

 Dampak 

pencemaran bagi 

makhluk hidup 

Upaya mengatasi 

pencmaran 

j) Ciri-ciri lingkungan air yang 

seimbang dan tercemar 

 

 

17,18,22,30 D,A,A,A C2,C1,C2,C3 4 

k) penyebab pencemaran air 

akibat limbah PG Mojo Sragen 

 

28 B C3 1 

l) Dampak pencemaran air 

terhadap makhluk hidup 

24 C C4 1 

k) keterkaitan SETS dalam 

materi polusi air dengan contoh 

yang diambil dari kehidupan 

nyata 

27,29 

 

B,B C4,C4 2 

l) upaya manusia untuk 

mengatasi polusi air.  

11,25 B,B C3,C4 2 

       30 
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SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

 

Mata Pelajaran         : Biologi 

 

Kelas/Semester   : X/2 

 

Waktu   : 40 menit 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada salah 

satu jawaban yang Anda anggap paling benar; a, b, c, d, atau e pada lembar jawab yang 

telah tersedia. 

 

Nama                          : 

Nim                             : 

Kelas                           : X MS...... 

 

1.  Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal 

berikut ini, kecuali ....... 

 a. Komponen yang terlibat dalam reaksi berperan sesuai 

keseimbangan. 

 b. Pemindahan materi atau daur materi dapat berlangsung. 

 c. Terputusnya rantai makanan 

 d. Terjadi penurunan atau kenaikan pupulasi (Fluktuasi) tiap jenis hewan 

atau tumbuhan dalam batas tertentu. 

 e. Siklus kimia dapat berlangsung. 

  

2.  Berbagai macam bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung api, badai, 

dan gempa bumi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Gangguan tersebut 

merupakan gangguan yang disebabkan....... 

 a. Faktor bencana 

 b. Faktor alami 

 c. Faktor buatan 

 d. Faktor biotik 

 e. Faktor abiotik 

  

3.  Faktor-faktor yang menimbulkan degradasi lingkungan, meliputi........ 

 a. Limbah PG Mojo, pestisida, penggundulan hutan, perburuan, 

penangkapan hewan tak kenal batas. 

 b. Membuat sengkedan, pergiliran tanaman, dan reboisasi. 

 c. Gunung meletus, membuat hutan lindung, dan suaka margasatwa. 

 d. Cagar alam, penggudulan hutan, dan membuat lahan transmigrasi. 

 e. Gempa bumi, gunung meletus, membuka lahan untuk permukiman, dan 

membuat perkebunan 

  

4.  Dibawah ini yang merupakan perubahan lingkungan yang terjadi pada 

lingkungan lokal adalah.... 

 a. Bencana Tsunami yang menyerang Negara Asia 
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 b. Penambangan pasir di kawasan merapi 

 c. Kebakaran hutan di Cagar Biosfer Riau yang menyebabkan pencemaran 

udara di Malaysia dan Singapura.   

 d. Hujan asam 

 e. Efek rumah kaca 

  

5.  Dibawah ini adalah dampak terjadinya pencemaran sungai oleh PG Mojo Sragen 

 1) Karyawan PG Mojo Sragen menjadi terjamin ekonominya. 

 2) Meracuni sumber air minum warga 

 3) Membunuh hewan dan fitloplankton air 

 4) Warga mengalami gangguan kesehatan 

 5) Eceng gondok tumbuh subur 

 6) Penurunan debit air 

 Yang merupakan dampak positif dari keberadaan PG Mojo Sragen adalah 

nomor..... 

 a. 1 

 b. 2 

 c. 3 

 d. 5 

 e. 6 

  

6.  Menurut sumbernya, limbah dari pengilingan ampas tebu yang dihasilkan oleh 

PG Mojo Sragen digolongkan sebagai limbah.... 

 a. Limbah domestik 

 b. Limbah padat 

 c. Limbah Pertanian 

 d. Limbah organik 

 e. Limbah anorganik 

  

7.  Pernyataan tentang limbah PG Mojo Sragen berikut ini yang tidak benar 

adalah....... 

 a. Pengelolaan limbah bergantung pada gaya hidup masyarakat 

 b. Bertambahnya limbah tidak membutuhkan penyediaan lokasi yang 

luas untuk tempat pengelolaan  

 c. Jumlah limbah sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat terhdap 

material yang digunakan serta jenis material yang dikonsumsi 

 d. Pertambahan limbah dapat mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan 

udara 

 e. Bertambahnya populasi penduduk mengakibatkan bertambahnya limbah 

  

8.  Dalam ekosistem sungai, terjadinya penguaraian zat organik oleh bakteri 

pengurai akan menyebabkan................ 

 a. Fitoplankton tidak dapat hidup 

 b. Terbentuknya mineral terlarut dalam air 

 c. Kadar O2 dalam air meningkat 

 d. Proses fotosintesis melambat 

 e. Nutrisi bagi fitoplankton berkurang 

  

9.  Pada sungai yang alirannya lambat akibat ampas limbah penggilingan tebu akan 
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menjadi subur sekali untuk pertumbuhan ganggang dan tanaman pengganggu 

lainnya, keadaan ini disebut eutrofikasi. Peristiwa ini disebabkan oleh......... 

 a. Kelebihan CO2 dan SO2 hasil dari pelapukan sampah organik 

 b. Kekurangan dekomposer yang membusukkan sampah buangan 

 c. Timbunan bahan anorganik hasil penguraian sampah organik dan polutan 

 d. Sampah organik yang tidak mampu terurai oleh mikroba 

 e. Limbah air kondensasi menutupi lapisan permukaan perairan dan 

mematikan mikroba 

  

10.  Salah satu prinsip etika lingkungan yaitu: “manusia adalah bagian dari 

lingkungan yang tidak terpisahkan dan bukan penguasa lingkungan”. Contoh 

penerapan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah...... 

 a. Mengeksploitasi sumber daya alam semaksimal mungkin 

 b. Bertani secara bertahap 

 c. Mengubah hutan untuk pemukiman 

 d. Bertani secara berpindah-pindah 

 e. Memberantas hama dengan pestisida 

  

11.  Pernyataan di bawah ini yang menyebutkan keterkaitan antar unsur  Environment 

dan Technology adalah... 

 a. Perubahan lingkungan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan 

lingkungan karena sebagian komponen lingkungan menjadi berkurang 

fungsinya. 

 b. Penggunaan alat canggih Biotray untuk mengolah air limbah 

sehingga dapat dipakai kembali. 

 c. Penggunaan alat teknologi yang semakin maju memudahkan manusia 

melakukan pekerjaannya 

 d. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan SDA dari 

lingkungannya 

 e. Perubahan lingkungan dapat membawa dampak berantai di bidang social 

ekonomi masyarakat 

  

12.  Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

penerapan etika lingkungan kecuali.............. 

 a. Sumber daya alam tidak terbatas 

 b. Mengusahakan bahan yang digunakan dapat didaur ulang 

 c. Manusia berkewajiban menjaga kelestarian alam 

 d. Lingkungan disediakan tidak hanya untuk manusia 

 e. Manusia merupakan bagian dari lingkungan 

  

  

13.  Berikut ini merupakan tindakan manusia dalam mengelola lingkungan yang 

sesuai dengan prinsip etika lingkungan, kecuali.... 

 a. Penebangan pohon dengan sistem tebang pilih 

 b. Perubahan hutan menjadi pemukiman 

 c. Melakukan penanaman dengan cara rotasi tanaman 

 d. Penggunaan pupuk intesifikasi tanaman 

 e. Pemuliaan tanaman dan hewan sehingga didapat bibit unggul 
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14.  Contoh tindakan yang benar dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan 

adalah.... 

 a. Menggunakan sumber daya alam semaksimal mungkin. 

 b. Turut memasyarakatkan penanaman pekarangan rumah 

 c. Membiarkan lingkungan sesuai dengan keadaanya di alam 

 d. Menangkap ikan dengan setrum 

 e. Melakukan konservasi 

  

15.  Prinsip etika lingkungan perlu diterapkan manusia dalam menghadapi masalah 

yang berkaitan dengan lingkungan. Pernyataan tersebut mengandung keterkaitan 

antara unsur.... 

 a. Science 

 b. Society 

 c. Science dan Society 

 d. Science dan Technology 

 e. Technology dan Environmental 

  

16.  Berikut ini adalah tujuan pengelolaan lingkungan hidup kecuali,.... 

 a. Tercapainya keharmonisan antara manusia satu dengan yang 

lainnya. 

 b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana 

 c. Terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan 

 d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan 

 e. Terhindarnya Negara terhadap dampak negarif diluar wilayah Negara 

yang dapat menyebabkan pencemaran 

  

17.  Apabila dalam suatu perairan terdapat tanda-tanda sebagai berikut   

 1) Terdapat beraneka ragam organisme aquatik 

 2) Air berwana hitam pekat dan berbau 

 3) Sedikit organisme aquatik yang bertahan diperairan 

 4) pH air berkisar 6-8 

 5) adanya mikroba patogen 

 6) tidak terjadi peningkatan suhu air 

 Manakah yang menunjukkan ciri-ciri perairan yang tercemar? 

 a. 1,2,4 

 b. 1,3,5 

 c. 2,4,5 

 d. 2,3,5 

 e. 3,5,6 

  

18.  Bahan pencemar air dapat diklasifikasikan sebagai berikut, kecuali... 

 a. Abiotik 

 b. bahan anorganik 

 c. asam 

 d. basa 

 e. bahan organik  

  

19.  Berikut ini  yang termasuk jenis limbah anorganik adalah........... 

 a. plastik, karet, botol, logam, sampah dapur 
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 b. logam, kaleng, sampah dapur, sisa-sisa sayur 

 c. plastik, baterai, botol, kertas, dan kotoran ternak 

 d. sampah dapur, sisa sayur, sampah restoran, dan daun-daunan 

 e. botol, plastik, kaleng, logam 

  

20.  Limbah yang dapat mengalami pembusukan secara alami disebut limbah....... 

 a. Anorganik 

 b. Organik 

 c. Biotik 

 d. Abiotik 

 e. Plastik 

  

21.  pengolahan limbah yang tidak memenuhi syarat akan membawa akibat seperti 

dibawah ini, kecuali....... 

 a. menimbulkan bau tidak sedap 

 b. menimbulkan polusi sungai 

 c. menjadi tempat makhluk hidup berkembang biak dan bersarang 

 d. menjadi tempat hidup kuman yang membahayakan kesehatan 

 e. mengakibatkan bencana krisis air bersih 

  

22.  Bahan kimia di bawah ini yang dapat menyebarkan terjadinya eutrofikasi 

adalah... 

 a. Fosfat dan nitrat 

 b. Nitrat dan Cu 

 c. Arsen dan PCB 

 d. Merkuri dan fosfat 

 e. Merkuri dan arsen 

  

23.  Ukuran batas bahan pencemaran yang masih dapat ditolerir oleh lingkungan 

hidup disebut? 

 a. Batas polutan 

 b. Baku mutu 

 c. Kualitas lingkungan 

 d. Baku mutu lingkungan 

 e. Pencemaran lingkungan 

  

24.  Pencemaran air oleh bahan organik dari limbah PG Mojo Sragen sangat 

merugikan karena kadar oksigen dalam air rendah, Hal ini dapat terjadi 

karena......... 

 a. Oksigen banyak dibebaskan dalam fotosintesis 

 b. Bahan organik akan menurunkan kemampuan air melarutkan O2 

 c. Dalam penguaraian senyawa organik perlu banyak oksigen 

 d. Pernafasan hewan memerlukan banyak air dan oksigen 

 e. Bahan organik akan menutup permukan air sehingga kadar O2 rendah 

  

25.  Pertanyaan di bawah ini yang menyebutkan keterkaitan antara unsur Technology 

dan Environment adalah.....   

 a. Perubahan warna, rasa, bau, pH, dan suhu air merupakan ndikator untuk 

mengetahui perairan yang tercemar 
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 b. Instansi pengelolaan air limbah dibangun untuk mengtasi air 

sehingga ekosistem perairan tidak terganggu 

 c. Eutrofikasi perairan mengakibatkan banyak hewan dan tumbuhan air mati 

 d. Nitrat dan nitrit merupakan polutan air yang berasal dari limbah pertanian 

 e. Sumber air minum yang teracuni oleh polutan air menimbulkan gangguan 

kesehatan bagi yang mengkonsumsnya 

  

26.  Keberadaan PG Mojo Sragen tidak hanya menimbulkan dampak negatif, 

melainkan juga berdampak positif bagi masyarakat salah satunya menciptakan 

lapangan pekerjaan. Pernyataan diatas merupakan keterkaitan anatara unsur...... 

 a. Environment dan Technology 

 b. Technology dan Society 

 c. Scince dan technology 

 d. Environment dan Society 

 e. Scince dan environment 

  

27.  pada salah satu warta daerah, Pemerintah kota Sragen terus memperbarui IPAL 

untuk mendukung pengelolaan lingkungan agar mengurangi polusi yang 

ditimbulkan, dilihat dari pernyataan diatas pihak PG Mojo ikut berkontribusi 

dalam limbah yang dihasilkan, pernyataan tersebut merupakan bentuk tanggung 

jawab terhadap.... 

 a. Society 

 b. Environment 

 c. Technology 

 d. Science 

 e. science and society 

  

28.  Pernyataan yang benar mengenai pabrik limbah organik PG Mojo adalah sebagai 

berikut,.......... 

 1) limbah organik aman untuk organisme aquatik 

 2) limbah organik meningkatkan derajat keasaman air 

 3) limbah organik PG Mojo Sragen memiliki pH < 6 

 4) limbah PG Mojo menganggu keseimbangan lingkungan 

 5) limbah cair PG Mojo Sragen menguntungkan masyarakat sekitar 

 a. 1,2,3 

 b. 2,3,4 

 c. 1,2,5 

 d. 1,3,5 

 e. 2,3,5 

  

     29.  Isilah titik-titik pada tabel keterkaitan antar unsur Science, Environment, 

Technology and Society pada kasus limbah pencemaran PG Mojo Sragen dengan 

benar.................... 
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 a. (3) Environment: limbah organik menjadi sumber makanan organisme 

aquatiik dan (4) Society: Masyarakat resah terhadap bau yang diakibatkan 

limbah 

 b. (3) Environment: Limbah organik dalam penguraiannya 

memerlukan banyak O2 sehingga bahaya terhadap organisme 

aquatik (4) Society: Keberadaan PG Mojo memperluas lapangan 

kerja 

 c. (3) Environment: Limbah organik dalam penguraiannya memerlukan 

banyak O2 sehingga menguntungkan organisme aquatik, (4) Society: 

limbah cair PG Mojo menimbulkan bau yang menyengat 

 d. (3) Environment: limbah cair yang dihasilkan PG Mojo mendominasi 

pencemaran sungai, (4) Society: petani tebu dirugikan dengan keberadaan 

Pabrik gula   

 e. (3) Environment: limbah organik PG Mojo mampu diatasi dengan 

keberadaan IPAL dan fitoremediasi, (4) Society: Masyarakat setuju 

dengan pembuangan limbah di sungai karena limbah organik tidak 

berbahaya 

  

      30. Berikut pernyataan yang benar mengenai BOD dan COD adalah.... 

 a. Biological Oxygen Demand (BOD), menunjukkan jumlah oksigen 

yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mendegradasi senyawa 

organik. 

 b. Chemical Oxygen Demand (COD) adalah jumlah carbondioksida yang 

diperlukan agar limbah anorganik yang ada di dalam air dapat teroksidasi 

melalui reaksi kimia 

 c. Semakin tinggi nilai COD maka akan semakin rendah kualitas air 

 d. Semakin tinggi nilai BOD maka akan semakin tinggi kualitas air 

 e. Air yang kita minum harus Tiggi BOD 

  

 ====== Selamat Mengerjakan=== 

1) Science: menggunakan ilmu untuk 

kearifan lokal, memanfaatkan alam dengan 

prinsip etika lingkungan. 

2) Technology: menggunakan teknologi 

fitoremediasi untuk pengolahan limbah 

3) Environment:……………………………

………………… 

4) Society:…………………………………

…………………… 
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Skor validitas soal 

 

  

Lampiran 9 



 

 

 

124 

Contoh Hasil Pre-test dan Post-test 

 

  

Lampiran 10 



 

 

 

125 

  

Eksperime

n pretest postest 

 

Kontrol  Pretest Postest 

 E1 67 73 

 

K1 73 76 

 E2 73 83 

 

K2 63 76 

 E3 57 77 

 

K3 73 80 

 E4 67 87 

 

K4 66 76 

 E5 73 80 

 

K5 63 73 

 E6 67 80 

 

K6 67 70 

 E7 80 93 

 

K7 73 76 

 E8 57 80 

 

K8 73 76 

 E9 63 87 

 

K9 70 80 

 E10 66 87 

 

K10 67 73 

 E11 60 77 

 

K11 63 73 

 E12 63 87 

 

K12 60 73 

 E13 60 83 

 

K13 73 70 

 E14 50 77 

 

K14 66 83 

 E15 67 87 

 

K15 63 77 

 E16 81 96 

 

K16 70 80 

 E17 66 97 

 

K17 70 77 

 E18 81 93 

 

K18 67 73 

 E19 60 80 

 

K19 67 70 

 E20 63 80 

 

K20 67 63 

 E21 60 87 

 

K21 56 60 

 E22 57 77 

 

K22 70 73 

 E23 70 90 

 

K23 67 73 

 E24 53 70 

 

K24 60 73 

 E25 77 90 

 

K25 63 60 

 E26 73 87 

 

K26 67 73 

 E27 73 83 

 

K27 70 80 

 E28 73 87 

 

K28 63 60 

 E29 60 80 

 

K29 55 58 

 E30 73 87 

 

K30 53 60 

 E31 81 97 

 

K31 53 67 

 Rata-rata 66,80645 84,48387 

  

65,51613 72 
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Skor Evaluasi Pre-test dan Post-test Kelas Kontrol dan Eksperimen 
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Keterangan: 93,5% Siswa memiliki kriteria sangat aktif dan 6,5% siswa dengan kriteria aktif.
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Rekapitulasi Skor Afektif 

 

Keterangan: 93% Siswa memiliki sikap sangat positif dan 6,7% siswa memiliki sikap positif 
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Rekapitulasi Skor Keterlaksanaan Pembelajaran 

 

Interval % skor Kriteria 
Presentase 

Siswa 

0-30 Rendah 3,2% 

31-70 Sedang 13% 

71-100 Tinggi  83,8% 
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Contoh Angket Keterlaksanaan 
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Lembar Tanggapan Guru 
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Rekapitulasi Taggapan Siswa  

Keterangan: 97% Siswa memberikan tanggapan sangat positif 

          3%  Siswa memberikan tanggapan positif, terhadap model pembelajaran SETS 

Lampiran 17 
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ANALISIS UJI NORMALITAS PRE-TEST 

KELAS X MS 2 DAN MS 4 

 
Deskriptive Statistic 

 

 N Mean Std.Deviation Minimum Maximum 

Kelas eksperimen 31 66.81 8.487 50 81 

Kelas kontrol 31 65.52 5.802 53 73 

 

       Berdasarkan tabel di atas, kelas eksperimen memiliki rata-rata 66,81 nilai 

maksimum 81 dan nilai mininum 50. Sedangkan kelompok kontrol memiliki rata-

rata 65,52 nilai maksimum 73 dan nilai minimum 53. 

  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Eksperimen Kontrol  

N 31 31 

Normal Parametersa Mean 66.81 65.52 

Std. Deviation 8.487 5.802 

Most Extreme Differences Absolute .122 .149 

Positive .111 .099 

Negative -.122 -.149 

Kolmogorov-Smirnov Z .680 .831 

Asymp. Sig. (2-tailed) .745 .494 

a. Test distribution is Normal.   

      Berdasarkan tabel K-S diatas menunjukkan bahwa kelas eksperimen dan 

kontrol masing-masing terdiri dari 31 siswa. Kelas eksperimen memiliki nilai 

kolmogorov-Sminov 0,68 dengan signifikansi 0,745, karena signifikansi >0,05 

atau (0,745>0,05) maka data tersebut normal. Sedangkan kelas kontrol memiliki 

nilai kolmogrov-Sminov 0,831, karena >0,05 atau (0,831>0,05) maka data 

tersebut normal.  
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ANALISIS UJI HOMOGENITAS SKOR PRE-TEST 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

Ho: (varians homogen) 

H1: (varians tidak homogen) 

Pengujian Hipotesis: 

Pengujian homogenitas digunakan uji F sebagai berikut. 

terkecilVarians

terbesarVarians
F 

 
Tolak H0 jika F ≥ Ftabel 

Hasil Analisis: 

Dengan berbantuan program Microsoft Excel, diperoleh hasil perhitungan sebagai 

berikut: 

 

 

       Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh hasil varians yang terbesar yaitu 

72,03 dan varians terkecil yaitu 33,66. Sehingga diperoleh nilai F = 0,47 dan Ftabel 

= 1,84. Karena F = 0,47 < Ftabel = 1,84 maka Ho diterima sehingga kedua 

variabelnya memiliki varians yang sama atau homogen.  
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ANALISIS UJI REGRESI PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 

BIOLOGI BERBASIS SETS TEMA PENCEMARAN PABRIK GULA 

TERHADAP HASIL BELAJAR (POST-TES) 

 

A. UJI PERSYARATAN 

1. Normalitas 

a. Normalitas post-test kelas Kontrol 

 

 

b. Normalitas post-test kelas Eksperimen 

 

 

Kesimpulan: Berdasarkan hasil Microsofot Excel di atas data post-test kelas 

kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal. 
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2. Homogenitas 

Sebelum melakukan uji-t dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu. 

Hipotesis: 

Ho: (varians homogen) 

H1: (varians tidak homogen) 

Pengujian Hipotesis: 

Pengujian homogenitas digunakan uji F sebagai berikut. 

Uji homogenitas pos-test menggunakan aplikasi SPSS 16.0 dan diperoleh output 

sebagai berikut. 

Uji homogenitas menunjukkan nilai Sig. adalah 0,739. Karena 0,739 > 0,05 maka 

H0 diterima dan Ha ditolak. Jadi skor pos-test pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol homogen. Hasil uji kesamaan dua varian (homogenitas) nilai 

pos-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol ditunjukkan pada Tabel 7 berikut 

ini. 

Tabel 7. Hasil uji homogenitas skor post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Data Equal 

variances 

assumed 
.112 .739 -7.185 60 .000 -12.484 1.738 -15.959 -9.008 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-7.185 60.000 .000 -12.484 1.738 -15.959 -9.008 

 

Selanjutnya dilakukan uji-t (kesamaan rata-rata) 

Hipotesis: 

Ho : μ1 = μ2 (rata-rata skor kelas ekperimen sama dengan kelas kontrol) 

H1: μ1 ≠ μ2 (rata-rata skor kelas ekperimen berbeda dengan kelas kontrol) 

 

Karena uji homogenitas menunjukkan datanya homogen, maka digunakan nilai 

Sig. 0.000, Karena 0 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi rata-rata skor 
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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: 

Group Statistics 

 Kode N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Data Eksperimen 31 84.48 6.836 1.228 

Kotrol 31 72.00 6.846 1.230 

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata kelas ekperimen sebesar 84,48 dan kelas 

kontrol sebesar 72,0. Ini berarti nilai rata-rata kelas ekperimen lebih tinggi dari 

pada kelas kontrol. 

 

B. UJI REGRESI 

Uji regresi dengan bantuan SPSS versi 16.0 dan didapat hasil sebagai berikut: 

Ho: r = O (tidak ada korelasi) 

Ho: r = O (ada korelasi) 

 

      Berdasarkan tabel korelasi di atas, bahwa hubungan antara variable hasil 

belajar siswa dengan skor keterlaksanaan model pembelajaran SETS adalah 0,605, 

artinya terdapat hubungan korelasi antara keterlaksanaan dan hasil belajar sebesar 

60,5%. 
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Keterlaksanaana . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Eksperimen 

       Berdasarkan tabel variable entered/removed, bahwa variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar dan variabel bebas adalah skor keterlaksanaan. Artinya hasil belajar sebagai 

variabel yang dimasukkan dan tidak ada variabel yang dibuang. 

 
Model Summaryb 

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

1 .605a .366 .344 5.534 

a. Predictors: (Constant), Keterlaksanaan  

b. Dependent Variable: Eksperimen 

 
 

      Besar  R square adalah 0,366 atau 37%. Angka tersebut mempunyai arti 37% 

variabilitas keterlaksanaan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran pabrik gula Mojo Sragen mempengaruhi hasil belajar, selebihnya 

63% tidak diteliti dalam penelitian ini. Artinya ada variabel lain yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa.  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 513.527 1 513.527 16.767 .000a 

Residual 888.215 29 30.628   

Total 1401.742 30    

a. Predictors: (Constant), Keterlaksanaan    

b. Dependent Variable: Eksperimen    

       Berdasarkan tabel ANOVA  bahwa hasil perhitungan nilai F sebesar 16,767 

dengan signifikasi sebesar 0,000. Karena batas signifikansi hitung lebih kecil  α = 

0,05, maka ada hubungan linier antara variabel keterlaksanaan model pembejaran 

biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula Mojo Sragen dengan hasil 

belajar siswa sehingga variabel keterlaksanaan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS mempengaruhi hasil belajar. 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 50.117 8.452  5.930 .000 

Keterlaksanaan 1.453 .355 .605 4.095 .000 

a. Dependent Variable: Eksperimen    

 

Berdasarkan tabel koefesiensi, bahwa model regresinya adalah Y= 

50,117+1,453X nilai koefesien konstanta sebesar 50,117 dengan t hitung sebesar 

5,930 dan signifikansi sebesar 0,000 koefisien slope keterlaksanaan model 

pembelajaran biologi berbasis SETS adalah 1,453 dengan t hitung 4,095 dan nilai 

signifikansi 0,000. Karena signifikansi slope keterlaksanaan model pembelajaran 

0,000 lebih kecil dari α = 0,05, maka koefisien slope keterlaksanaan model 

pembejaran biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula  lebih kecil dari 

dari α = 0,05, maka koefisien slope keterlaksanaan model pembelajaran SETS 

signifikan dalam memprediksi hasil belajar. 

 
Gambar Output normalitas P-Plot dan linearitas 

 

Dari grafik tersebut terlihat titik-titik distribusi terletak di sekitar garis lurus 

diagonal sehingga distribui fekuensi nilai hasil belajar mengikuti distribusi 

normal.
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Daftar Nama Kelompok Kelas Eksperimen 

No  Nama 

Kelompok  

Daftar Nama 

Anggota  

No Nama 

Kelompok 

Daftar Nama Anggota 

1 Do Scince 1. E-01 

2. E-03 

3. E-06 

4. E-27 

5. E-31 

4 Society 1. E-02 

2. E-25 

3. E-24 

4. E-28 

5. E-30 

6. E-33 

2 Environment  

  

1. E-21 

2. E-03 

3. E-06 

4. E-10 

5. E-11 

6. E-23 

5 Limbah 

Organik 

1. E-05 

2. E-09 

3. E-13 

4. E-12 

5. E-32 

6. E-34 

3 Technology 1. E-16 

2. E-26 

3. E-19 

4. E-20 

5. E-18  

6. E-15 

6 Pabrik gula 

 

1. E-01 

2. E-04 

3. E-17 

4. E-27 

5. E-29 

6. E-35 

 

 

REKAPITULASI PENILAIAN LAPORAN KELAS X IPA 2 

            
No Nama Kelompok 

Aspek 
∑ Skor Nilai 

I II III IV V VI VII VIII 

1  Do Scince 4 1 2 3 4 25 3 3 45 75 

2 Environment  4 4 4 4 4 29 4 4 57 95 

3 Technology 4 4 3 4 4 27 4 4 54 90 

4 Society 4 3 2 4 4 29 4 4 54 90 

5 Limbah Organik 4 1 3 4 4 26 4 4 50 83 

6 Pabrik Gula 4 4 3 4 4 26 3 3 51   85 
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LAPORAN KEGIATAN PENGAMATAN SISWA (Do Scince)  

   

Lampiran 22 
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Laporan Kegiatan Siswa (Environment) 
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Surat Pengajuan Solusi 
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Lembar Kegiatan Siswa (Technology) 
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Lembar Kegiatan Siswa (Society)  
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Lembar Kerja Siswa berbasis SETS 
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Materi Pencemaran Lingkungan 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

  
Proses pembelajaran berlangsung Siswa melakukan diskusi kelompok 

 
 

Pemanfaatan Internet untuk studi 

literatur 

Siswa melakukan pengamatan 

sungai yang tercemar limbah 

pabrik gula 

  
Siswa melakukan pengamatan Sungai yang tercemar 
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Siswa mengungkapkan pendapat Siswa berani bertanya 

  
Proses pembuatan produk teknologi 

penyaring limbah sederhana 

Siswa mempresentasikan produk 

teknologi sederhana 

  
Siswa mempresentasikan produk 

teknologi sederhana 

Siswa berinteraksi dengan 

masyarakat 
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Siswa melakukan Post-test Siswa mengisi angket 

keterlaksanaan 
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