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ABSTRAK 

Isnaini, Noor Hidayatul. 2014. Pengaruh Pendekatan Inquiry Menggunakan 

Sumber Belajar Limbah Pabrik Gula pada Materi Pencemaran Lingkungan 

terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA N 1 Jekulo. Dr. Sri Ngabekti, 

M.S. 

Inquiry merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

mengarahkan para peserta didik untuk mendapatkan jawabannya sendiri. Menurut  

Brickman (2009) pembelajaran dengan pendekatan inquiry dapat memberikan 

hasil yang signifikan dalam literasi sains, hasil belajar, dan keterampilan proses 

sains pada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

pembelajaran dengan pendekatan inquiry menggunakan limbah pabrik gula 

sebagai sumber belajar pada materi pencemaran lingkungan terhadap hasil belajar 

siswa kelas X SMA N 1 Jekulo.   

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian true experimental 

design bentuk pretest-posttest control group design (Sugiyono 2012). Populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA N 1 Jekulo yang terdiri dari 

sepuluh kelas. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random 

sampling. Sampel yang digunakan yaitu kelas X-9 sebagai kelas eksperimen dan 

X-10 sebagai kelas kontrol yang masing-masing berjumlah 36 siswa.  

Hasil analisis uji t pihak kanan data nilai akhir diperoleh thitung = 2,79 > 

ttabel = 2,65 dengan taraf signifikan 1%, maka Ha diterima yang berarti bahwa nilai 

akhir kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Berdasarkan analisis tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa kelas yang diajar dengan  pendekatan inquiry 

menggunakan sumber belajar dari limbah pabrik gula berbeda secara signifikan 

dibandingkan pembelajaran metode ceramah dan diskusi. Perolehan nilai aspek 

afektif siswa kelas eksperimen mencapai 87,22%, sehingga termasuk kriteria 

“sangat baik”, sedangkan kelas kontrol mencapai 80%, termasuk kriteria “baik”. 

Skor rata-rata aspek psikomotorik siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelas 

kontrol yaitu mencapai 15,64 > 13,69. Simpulan penelitian ini adalah penerapan 

pembelajaran dengan pendekatan inquiry menggunakan sumber belajar limbah 

pabrik gula pada materi pencemaran lingkungan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa kelas X SMA N 1 Jekulo Kudus.  

 

 

Kata Kunci : Inquiry, limbah pabrik gula, hasil belajar  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran sains dewasa ini masih perlu ditingkatkan kualitas dan 

efektivitasnya. Siswa perlu belajar untuk dapat mengakses informasi, tetapi yang 

lebih utama adalah memahami bagaimana cara mengatur, menganalisis, 

mengkritisi, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan baik. IPA 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya sebagai penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, 

konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi merupakan suatu proses penemuan.  

Biologi merupakan salah satu dari pendidikan IPA yang memuat 

sekelompok pengetahuan tentang obyek atau fenomena alam yang diperoleh dari 

hasil penelitian (riset) para ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan 

bereksperimen, melalui metode ilmiah (Campbell et al. 2009). Metode ilmiah 

yang memuat keterampilan proses sains diperlukan untuk menangani 

permasalahan. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan keterampilan 

proses sains dapat membentuk individu yang mampu bersaing di era globalisasi.  

Inquiry merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

memungkinkan para peserta didik mendapatkan jawabannya sendiri. Pendekatan 

inquiry di sekolah akan memberikan berbagai pengalaman belajar seperti 

mengamati, mengajukan pertanyaan, hipotesis, menggunakan alat dan bahan 

dengan baik dan benar dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan 

kerja, menggali dan menghimpun data, menafsirkan data, menarik kesimpulan, 

serta mengkomunikasikan hasil temuan secara lisan atau tulisan, menggali dan 

memilah informasi yang relevan untuk menguji gagasan atau memecahkan 

masalah sehari-hari (BSNP 2006).  

Penelitian yang dilakukan oleh Brickman (2009) membuktikan bahwa 

pembelajaran berbasis inquiry dapat memberikan hasil yang signifikan dalam 

literasi sains dan keterampilan proses sains pada siswa. Inquiry terbimbing 

melatih siswa untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti dari 
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berbagai sumber, mengembangkan penjelasan dari data, mengkomunikasikan, dan 

mempertahankan kesimpulan mereka. Pembelajaran ini sesuai dengan hakekat 

pembelajaran sains yaitu produk, proses, dan sikap. Siswa diharapkan memiliki 

orientasi pada proses karena dengan memahami proses maka siswa akan 

memperoleh produk dan sikap ilmiah dalam memecahkan suatu masalah.  

Kegiatan manusia dapat menghasilkan limbah, baik limbah rumah 

tangga, pertanian, pasar, rumah sakit maupun industri yang akan menyebabkan 

pencemaran lingkungan (Campbell et al, 2009). Pabrik Gula Rendeng merupakan 

salah satu industri besar di Kudus. Aktivitas pabrik sangat padat untuk 

menghasilkan produk yang bermanfaat. Namun, pabrik juga menghasilkan limbah 

yang dapat mencemari lingkungan sekitar jika tidak dikelola dengan baik. Pabrik 

Gula Rendeng sebagai salah satu industri besar di Kudus berupaya untuk 

mengelola limbah yang dihasilkan dengan melakukan pengolahan terhadap 

limbah cair yang dikeluarkan ke dalam suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL). Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pencemaran terhadap 

lingkungan. Pada konsep ini siswa dihadapkan pada masalah yang ada di 

lingkungan sekitar dan diharapkan mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah tersebut serta upaya pencegahannya.  

Kurikulum 2013 menuntut penerapan pembelajaran yang berpendekatan 

scientific yang akan membuat siswa lebih aktif dan berorientasi pada sistem 

pembelajaran student centered. Hasil observasi di SMAN 1 Jekulo diketahui 

bahwa kegiatan pembelajaran biologi pada dasarnya sudah bervariasi namun 

masih berupa teacher centered dan masih mengutamakan teori dibandingkan 

dengan praktik atau pembelajaran dengan pengalaman langsung sehingga 

kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran belum memuaskan. Kegiatan 

praktikum jarang diterapkan dalam pembelajaran terutama pada materi 

pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah. Sumber belajar berupa benda asli 

dari limbah pabrik, misalnya dari limbah pabrik gula belum pernah digunakan 

dalam pembelajaran. Faktanya, di Kudus terdapat berbagai macam pabrik atau 

industri yang berpotensi merusak lingkungan jika limbahnya tidak dikelola 

dengan baik. Siswa perlu mengetahui bahwa limbah yang dihasilkan industri 
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tersebut dapat merusak dan mencemari lingkungan. Setelah mengetahui bahaya 

yang ditimbulkan oleh limbah, siswa diharapkan dapat menjaga lingkungan dan 

merawat serta dapat berpartisipasi dalam melakukan perbaikan lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan diadakan penelitian pembelajaran 

dengan pendekatan inquiry menggunakan sumber belajar dari limbah pabrik gula 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 

Jekulo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut.  

Apakah penerapan pembelajaran dengan pendekatan inquiry 

menggunakan sumber belajar limbah pabrik gula pada materi pencemaran 

lingkungan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA N 1 Jekulo? 

 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak 

menimbulkan interpretasi yang berbeda pada pembaca dalam menafsirkan istilah 

yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan 

adalah sebagai berikut. 

 

1. Pendekatan Inquiry 

Pendekatan inquiry merupakan suatu metode pengajaran berbasis 

kontekstual di mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan 

sendiri (Trianto 2007). Penerapan pendekatan inquiry yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pendekatan inquiry terbimbing pada materi pencemaran 

lingkungan melalui kegiatan praktikum menggunakan limbah pabrik gula dengan 

bantuan media flash. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Siswa 

melakukan praktikum terlebih dahulu untuk menemukan konsep materi, kemudian 

diskusi untuk mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS), dan mempresentasikan 
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hasil praktikum. Materi yang dibuat dalam bentuk media flash akan disampaikan 

di akhir pembelajaran sebagai klarifikasi dan pengayaan dari hasil pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.  

 

2. Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh 

siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai (Sugiyono 2012). Sumber belajar yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah benda asli berupa limbah pabrik gula (limbah cair dan padat). 

Limbah cair digunakan sebagai bahan praktikum untuk mengetahui penyebab 

terjadinya pencemaran air terhadap gerakan operkulum (tutup insang) ikan. 

Limbah padat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk daur ulang. 

Limbah gas tidak dapat ditunjukkan secara langsung kepada siswa, namun tetap 

dibahas secara teoritis.  

 

3. Limbah Pabrik Gula 

Limbah pabrik gula ada tiga macam yaitu limbah padat, cair, dan gas. 

Bentuk limbah pabrik gula yang akan menjadi obyek penelitian ini adalah limbah 

cair. Limbah cair dipandang sebagai limbah yang memiliki peluang besar 

menimbulkan pencemaran karena akan dibuang ke sungai yang airnya sering 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Pabrik gula yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Pabrik Gula Rendeng Kudus. 

 

4. Materi Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan dan limbah merupakan salah satu materi yang 

terdapat dalam kurikulum 2013 pada kelas X SMA semester genap yang 

terkonsep pada KD 3.12 dan 4.16 yaitu mengidentifikasi jenis-jenis limbah dan 

daur ulang limbah serta membuat produk daur ulang limbah yang dapat 

bermanfaat bagi kehidupan. 
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5. Hasil Belajar 

Hasil belajar dalam penelitian ini meliputi tiga aspek yaitu ranah afektif, 

kognitif, dan psikomotorik. Aspek kognitif berupa nilai akhir yang diperoleh 

siswa dari tes akhir, penugasan, dan laporan hasil praktikum (pada kelas 

eksperimen) serta laporan hasil diskusi (pada kelas kontrol). Seorang siswa 

mencapai ketuntasan hasil belajar apabila mampu memperoleh nilai di atas 75. 

Sedangkan keberhasilan kelas tercapai apabila sekurang-kurangnya 80% siswa 

mampu memperoleh nilai di atas 75. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran dengan pendekatan inquiry 

menggunakan limbah pabrik gula sebagai sumber belajar pada materi pencemaran 

lingkungan terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA N 1 Jekulo.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

Menambah pengalaman siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar serta dapat mengembangkan 

karakter peduli lingkungan melalui pembelajaran biologi.  

2. Bagi Guru 

Menambah variasi pembelajaran biologi dengan menggunakan sumber belajar 

limbah pabrik gula untuk mengembangkan materi yang diajarkan. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung bagi peneliti 

dalam memilih strategi pembelajaran efektif sesuai dengan materi yang 

disampaikan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 
A. Tinjauan Pustaka 

1. Pendekatan Inquiry 

Pendekatan inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang berupaya 

menanamkan dasar-dasar berfikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses 

pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas 

dalam memecahkan masalah. Suyanti (2010) menyatakan bahwa inquiry adalah 

suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan 

observasi dan atau percobaan untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah 

terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan bertanya dan mencari tahu.  

Secara umum proses pembelajaran menggunakan pendekatan inquiry 

(Trianto 2007) dapat mengikuti langkah-langkah pada Tabel 1 sebagai berikut.  

Tabel 1. Tahap Pembelajaran Inquiry 

Fase Perilaku Guru 

Tahap 1: 

Menyajikan 

pertanyaan atau 

masalah 

Guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah 

dan masalah dituliskan di papan tulis. Guru membagi 

siswa dalam kelompok. 

Tahap 2: 

Membuat hipotesis 

Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

curah pendapat dalam membentuk hipotesis. Guru 

membimbing siswa dalam menentukan hipotesis yang 

relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan 

hipotesis mana yang menjadi prioritas penyelidikan. 

Tahap 3: 

Merancang percobaan  

Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan 

hipotesis yang akan dilakukan. Guru membimbing 

siswa mengurutkan langkah-langkah percobaan. 

Tahap 4: 

Melakukan percobaan 

untuk memperoleh 

informasi  

Guru membimbing siswa mendapatkan informasi 

melalui percobaan 

Tahap 5: 

Mengumpulkan dan 

menganalisis data 

Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pengolahan data yang 

terkumpul. 

Tahap 6: 

Membuat kesimpulan   
Guru membimbing siswa dan membuat kesimpulan. 
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Inquiry merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat 

melakukan penyelidikan ilmiah sebagai bagian dari materi pelajaran Biologi. 

Inquiry adalah suatu proses bertanya untuk memperoleh jawaban terhadap 

pertanyaan ilmiah yang diajukan. Pertanyaan ilmiah yang dimaksud adalah 

pertanyaan yang dapat mengarahkan siswa untuk melakukan observasi atau 

eksperimen. Inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi kepada siswa (student centered approach). Dikatakan demikian, 

sebab dalam penerapan inquiry siswa memegang peran yang sangat dominan 

dalam proses pembelajaran (Sugiyono 2012).  

Pembelajaran inquiry dirancang untuk mengajak siswa secara langsung ke 

dalam proses ilmiah ke dalam waktu yang relatif singkat. Pengalaman-

pengalaman langsung sebagai pengalaman pembelajaran dapat mengembangkan 

keterampilan proses sains. Melalui pengalaman langsung seseorang dapat lebih 

menghayati proses atau kegiatan yang dilakukan. Indikator keterampilan proses 

sains meliputi keterampilan mengamati, megelompokkan/ mengklasifikasi, 

menafsirkan, meramalkan, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, 

merencanakan percobaan, menggunakan alat/ bahan, menerapkan konsep, dan 

berkomunikasi. Pendidikan keterampilan proses sains lebih meningkatkan hasil 

belajar dan kreativitas ilmiah siswa yang dibandingkan dengan metode teacher 

centered (Aktamis & Omer 2008).  

Hasil penelitian Brickman (2009) menunjukkan peningkatan yang lebih 

besar dalam literasi sains dan keterampilan penelitian pada siswa yang melakukan 

inquiry berbasis laboratorium, belajar melalui membaca laporan ilmiah, 

merancang sendiri percobaan, dan mengevaluasi hasil eksperimen mereka, 

dibandingkan dengan siswa yang belajar melalui laboratorium biasa. Suwasono 

(2011) mendapati hasil penelitian bahwa penerapan pembelajaran Fisika model 

inquiry terbimbing dapat meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurochma (2012) diketahui bahwa strategi 

pembelajaran Guided Inquiry berpengaruh nyata dalam meningkatkan hasil 

belajar biologi ranah kognitif pada siswa kelas VIII SMP.  
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2. Sumber Belajar Biologi 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan 

dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai 

perwujudan dari kurikulum. Bentuk sumber belajar tidak terbatas apakah dalam 

bentuk cetakan, video, format perangkat lunak atau kombinasi dari berbagai 

format yang dapat digunakan oleh siswa ataupun guru.  

Sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut (Siddik 2008).  

1) Tempat atau lingkungan alam sekitar yaitu di mana saja seseorang dapat 

melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka tempat itu dapat 

dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar, misalnya 

perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, 

dan lain sebagainya. 

2) Benda yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah 

laku bagi peserta didik, maka benda dapat dikategorikan sebagai sumber 

belajar. Misalnya situs, candi, dan torso. 

3) Orang yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana peserta didik 

dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai 

sumber belajar. Misalnya guru, ahli geologi, polisi, dan ahli-ahli lainnya. 

4) Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman 

elektronik, web, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar. 

5) Buku yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta 

didik dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. 

6) Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan 

peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat menjadikan 

peristiwa atau fakta sebagai sumber belajar. 

 

b. Limbah Pabrik Gula sebagai Sumber Belajar  

Pabrik gula menjadi perusahaan yang bergerak di bidang swasembada gula 

nasional yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Namun limbah yang 

dihasilkan berpotensi menimbulkan beberapa masalah yang dapat merugikan 
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warga masyarakat jika tidak diolah dengan baik (Maghfiro 2013). Limbah pabrik 

gula berupa limbah cair, padat, dan gas.  

Bahan pencemar dalam bentuk asap dan debu dapat merugikan dan 

menimbulkan gangguan kesehatan paru-paru dan sistem pernafasan. Pencemar 

dalam bentuk padat dapat berupa abu ketel, bagase dan blotong. Abu ketel dapat 

merugikan pertanian masyarakat, terutama dapat menurunkan tingkat kesuburan 

tanah. Pencemar dalam bentuk cair akan sangat berbahaya karena dapat merusak 

ekosistem air dan perlu dilakukan proses upaya pengelolaan dan pemanfaatan 

limbah cair pabrik gula untuk mengurangi dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat di sekitar pabrik (Moertinah 2010). 

Limbah cair berupa tetes dapat menimbulkan dampak peningkatan 

Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biochemical Oxygen Demand (BOD) di 

dalam air sehingga oksigen (O2) di dalam air menjadi turun sehingga kualitas air 

di sekitar pabrik gula dapat menurun dan menyebabkan banyak biota air yang 

mati karena kekurangan oksigen (Moertinah 2010).  

Limbah pabrik gula yang paling berpotensi menyebabkan pencemaran 

lingkungan adalah limbah cair. Cara pengolahan air limbah industri yang sesuai 

agar tidak mencemari lingkungannya dipilih berdasarkan karakteristiknya. 

Karakteristik air limbah industri tersebut adalah karakteristik fisika, karakteristik 

kimia, dan karakteristik biologi Moertinah (2010).  

Air limbah adalah air dari suatu daerah pemukiman yang telah 

dipergunakan untuk berbagai keperluan, harus dikumpulkan dan dibuang untuk 

menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik (Tchobanoglous, 1991). Air 

limbah memiliki ciri-ciri yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian.   

1) Ciri-ciri fisik 

Ciri-ciri fisik utama air limbah adalah kandungan bahan padat, warna, bau, 

dan suhunya. 

a) Bahan padat. Air yang terpolusi selalu mengandung padatan yang dapat 

dibedakan atas empat kelompok berdasrkan besar pertikelnya dan sifat-

sifat lainnya (Fardiaz, 1992). Empat kelompok tersebut yaitu: padatan 
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terendap (sedimen), padatan tersuspensi dan koloid, padatan terlarut, dan 

minyak serta lemak. 

b) Warna. Warna adalah ciri kualitatif yang dapat dipakai untuk mengkaji 

kondisi umum air limbah. Air buangan industri serta bangkai benda 

organik yang menentukan warna air limbah (Sugiharto, 1987).   

c) Bau. Pembusukan air limbah adalah merupakan sumber dari bau air 

limbah (Sugiharto, 1987). Hal ini disebabkan adanya zat organik terurai 

secara tidak sempurna dalam air limbah.  

d) Suhu. Suhu air limbah biasanya lebih tinggi daripada air bersih, karena 

adanya tambahan air hangat dari perkotaan (Tchobanoglous, 1991).  

2) Ciri-ciri kimiawi 

Air limbah tentunya mengandung berbagai macam zat kimia. Bahan 

organik pada air limbah dapat menghabiskan oksigen serta akan menimbulkan 

rasa dan bau yang tidak sedap pada penyediaan air bersih (Sugiharto, 1987). 

Pengujian kimia yang utama adalah yang bersangkutan dengan ammonia bebas, 

nitrogen organik, nitrit, nitrat, fosfat organik dan fosfor anorganik 

(Tchobanoglous, 1991).  

3) Ciri-ciri biologis 

Pemeriksaan biologis di dalam air limbah untuk memisahkan apakah ada 

bakteri-bakteri patogen berada di dalam air limbah (Sugiharto, 1987). Berbagai 

jenis bakteri yang terdapat di dalam air limbah sangat berbahaya karena 

menyebabkan penyakit. Kebanyakan bakteri yang terdapat dalam air limbah 

merupakan bantuan yang sangat penting bagi proses pembusukan bahan organik 

(Tchobanoglous, 1991). 

Berdasarkan pengertian sumber belajar yang telah dijelaskan di atas maka 

pabrik gula dapat dikategorikan sebagai sumber belajar yang berupa lingkungan 

atau tempat. Sedangkan limbah yang dihasilkan pabrik gula dapat dikategorikan 

sebagai benda produk sampingan yang dapat membahayakan lingkungan jika 

tidak diolah dengan baik dan benar. Benda atau limbah yang dihasilkan pabrik 

tersebut berpotensi sebagai bahan pencemar lingkungan. Penggunaan limbah 

sebagai sumber belajar pada materi pencemaran lingkungan dengan menggunakan 
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limbah cair sebagai bahan praktikum untuk mengetahui secara langsung dampak 

yang ditimbulkan limbah pabrik gula terhadap ikan.   

 

c. Pembelajaran Biologi Materi Pencemaran Lingkungan 

Pembelajaran Biologi merupakan suatu proses pembelajaran yang 

berpatokan pada pembelajaran IPA dan berorientasi pada hakikat IPA, meliputi 

produk, proses, dan sikap ilmiah melalui ketrampilan proses, sehingga siswa dapat 

berinteraksi lebih mudah dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan 

dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan cara berpikir dan cara menyikapi 

ilmu pengetahuan membawa perubahan yang nyata, sehingga biologi tidak hanya 

merupakan kumpulan pengetahuan yang menyangkut fakta, konsep, dan prinsip 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (inquiry). Penerapan pembelajaran 

IPA dilaksanakan secara inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja dan bersikap ilmiah, dan menekankan pemberian pengalaman langsung 

melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah 

(BSNP 2006). 

Metode yang digunakan dalam mengajar biologi hendaknya yang dapat 

mengantarkan siswa untuk berdiskusi dan mencari serta menemukan sendiri 

informasi yang belum diketahui. Siswa akan lebih mudah mengingat dan mampu 

menerapkan konsep dalam pengalamannya langsung selama berdiskusi dan 

observasi. Diskusi perlu adanya partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok.  

Salah satu cara yang bagus untuk membuat setiap anggota kelompok tim 

berpartisipasi adalah dengan membuat supaya tiap orang menuliskan sebuah opini 

atau gagasan sebelum mulai diskusi (Slavin 2005). Kegiatan diskusi belum dapat 

dikatakan berhasil jika ada siswa yang tidak berpendapat atau berpartisipasi aktif 

selama diskusi berlangsung. Metode diskusi lebih cocok diterapkan pada materi 

yang bersifat teoritis saja untuk memecahkan suatu topik atau permasalahan yang 

dibahas. Materi pada pelajaran biologi lebih banyak berorientasi kepada praktik. 

Metode diskusi saja tanpa adanya proses inquiry tidak dapat memberikan 

pengalaman kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan obyek yang sedang 

dipelajari. Siswa akan lebih aktif dengan adanya proses inquiry.   
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Biologi sebagai fakta, proses, dan konsep akan lebih menarik disajikan 

kepada peserta didik apabila menggunakan media yang tepat. Sanjaya (2008) 

menyatakan bahwa salah satu fungsi dan peranan media dalam pembelajaran 

adalah untuk menangkap suatu obyek atau peristiwa tertentu serta menambah 

gairah dan motivasi belajar siswa. Peran media sebagai sumber belajar 

pembelajaran biologi sangat penting agar peserta didik menjadi lebih tertarik 

dalam proses belajar biologi (Hasruddin 2009).  

Salah satu konsep biologi yang menyajikan berbagai macam permasalahan 

di dalamnya adalah materi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan 

merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas 

lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup 

oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang 

telah ditetapkan.Untuk mencegah terjadinya pencemaran, komponen-komponen 

limbah yang dibuang ke lingkungan tidak diperbolehkan melebihi ketentuan 

dalam baku mutu lingkungan hidup (Undang-undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32, 2009). Pencemaran lingkungan 

(environmental pollution) adalah masuknya bahan-bahan ke dalam lingkungan 

yang dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Polutan dapat 

berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam 

lingkungan (Sulistyorini 2009). 

Limbah dapat berbentuk tiga macam yaitu padat cair dan gas. Limbah 

industri berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, misalnya 

limbah industri pabrik gula. Produk limbah pabrik gula berupa limbah padat 

(blotong, ampas tebu/bagas, dan abu ampas tebu), limbah cair (tetes tebu), dan 

limbah gas (Nain 2012). Limbah padat organik yang tidak mengandung bahan 

berbahaya dan beracun dapat diproses secara biologi agar dapat diubah menjadi 

produk yang berguna, contohnya kompos dari blotong dan ampas tebu secara 

biologi dapat dilakukan dengan proses aerobik. Limbah padat organik yang 

berupa sisa makanan dapat diolah menjadi makanan ternak (animal feeding). 
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Limbah cair industri tanpa melalui proses pengolahan khusus memiliki 

potensi untuk mencemari lingkungan. Teknologi bioremediasi yang digunakan 

untuk mengolah limbah cair Sentra Industri Tempe Sanan mampu menghasilkan 

output limbah yang memenuhi baku mutu limbah cair industri tempe untuk 

parameter BOD dan COD (Wignyanto 2009).  

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan 

kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing (UU PPLH No. 32, 

2009). Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi 

kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. 

 

3. Hasil Belajar 

Kegiatan belajar dan mengajar sasaran utamanya adalah hasil belajar, jika 

cara dan motivasi belajar baik maka diharapkan hasil belajarnya baik pula. 

Adapun pengertian hasil belajar yang dikemukakan oleh Anni (2009) adalah 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. 

a. Besarnya usaha yang dicurahkan oleh anak untuk mencapai hasil 

belajar, artinya bahwa besarnya usaha adalah indikator adanya motivasi. 

b. Intelegensi dan penguasaan awal anak tentang materi yang akan 

dipelajari, artinya guru perlu menetapkan tujuan belajar sesuai dengan 

kapasitas intelegensi anak dan pencapaian tujuan belajar perlu 

menggunakan bahan apersepsi, yaitu apa yang telah dikuasai anak 

sebagai batu loncatan untuk menguasai materi pelajaran baru. 

c. Adanya kesempatan yang diberikan kepada anak didik, artinya guru 

perlu membuat rancangan dan pengelolaan pembelajaran yang 

memungkinkan anak bebas untuk melakukan eksploraasi terhadap 

lingkungannya (Mappeassse 2009). 
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Hasil belajar dapat tercermin dari perilaku dan kepribadian siswa. 

Kepribadian seseorang terdiri dari kumpulan watak dan perilaku hidup yang 

membedakan dirinya dengan orang lain dan inilah yang dikatakan karakter. 

Karakter tidak tercipta dalam waktu singkat tetapi tercipta dari suatu cara yang 

terulang-ulang menjadi sebuah kebbiasaan dan kebiasaan terulang-ulang menjadi 

sebuah tabiat dan tabiat terulang-ulang menjadi sebuah tata kelakuan dan tata 

kelakuan melahirkan sebuah budaya yang disebut sebagai karakter. Oleh karena 

itu karakter dapat tercipta dengan adanya sebuah cara yang tepat dalam 

melakukan suatu tindakan atau perilaku (Bukit 2010).  

Pada hakikatnya perilaku adalah sama dengan tingkah laku. Menurut Dewi 

(2008) setiap tingkah laku pada hakikatnya merupakan tanggapan atau balasan 

terhadap rangsangan atau situasi. Perilaku peduli lingkungan merupakan bagian 

tindakan yang dihasilkan dari pemahaman mengenai lingkungan. Pemahaman 

tersebut akan tertanam dalam diri masyarakat yang berupa perilaku positif tentang 

lingkungan hidup. Perilaku peduli terhadap lingkungan dapat tercermin dalam 

membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari lingkungan dan sebagainya.  

Keberhasilan pembelajaran biologi khususnya materi pencemaran 

lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang beragam. Priadi (2012) 

menjelaskan bahwa karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, 

sifat-sifat kepribadian dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan 

kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan 

perilaku serta bagaimana sikap peduli lingkungan yang ada dalam diri setiap 

siswa.  

 

4. Profil SMA N 1 Jekulo 

SMA N 1 Jekulo memiliki citra moral yang menggambarkan profil sekolah 

yang diinginkan di masa mendatang diwujudkan dalam visi sekolah 

“Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Warga Sekolah yang Unggul 

dalam Mutu, Santun dalam Perilaku dan Berbudaya Lingkungan”. Unggul dalam 

mutu dimaksudkan warga sekolah unggul dalam prestasi akademik, ungggul 

dalam kedisiplinan, dan unggul dalam keterampilan. Santun dalam perilaku dan 

berbudaya lingkungan dimaksudkan warga sekolah mempunyai sikap yang santun 

dan berbudaya lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan iman 
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dan taqwa kepada Tuhan YME (dokumen SMA N 1 Jekulo Tahun Ajaran 

2013/2014).  

Salah satu misi sekolah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan yaitu 

menumbuhkembangkan perilaku yang berkarakter bangsa dan menerapkan 

perilaku berbudaya lingkungan. Langkah-langkah strategis dalam misi sekolah 

antara lain menciptakan budaya yang bersifat mendukung terhadap pencapaian 

visi berbudaya lingkungan yaitu dengan dicanangkan program sekolah Sabtu 

bersih, lomba kebersihan antarkelas, dan lomba pemanfaatan limbah yang ada di 

sekolah. 

Berdasarkan visi dan misi sekolah, tujuan yang hendak dicapai sekolah 

antara lain adalah meningkatkan kemampuan warga sekolah dibidang akademik, 

dan non akademik serta meningkatkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan 

rindang untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata. Program-program yang telah 

dicanangkan oleh sekolah perlu adanya jumlah dan jenis sarana yang memadai 

serta dukungan dari semua warga sekolah terutama siswa untuk mewujudkan visi, 

misi, dan tujuan sekolah.  

Pada kenyataannya jumlah dan jenis sarana prasarana masih belum 

memadai dan input (siswa SMP yang masuk ke SMA N 1 Jekulo) kualiatasnya 

masih kurang. Hal ini terjadi karena letak SMA 1 Jekulo yang berada di pinggiran 

kota. Kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran masih belum memuaskan 

serta lulusan yang berminat melanjutkan ke perguruan tinggi belum banyak yaitu 

hanya 47% berdasarkan data sekolah tiga tahun terakhir. Hal ini merupakan 

tantangan yang dihadapi sekolah untuk meningkatkan kualitasnya. 

SMA 1 Jekulo juga mengadakan program pengembangan diri yang 

diarahkan untuk mengembangkan karakter peserta didik dan ditujukan untuk 

mengatasi persoalan dirinya, masyarakat, lingkungan sekitar, dan persoalan 

kebangsaan. Salah satu program dalam pengembangan diri adalah program 

pembiasaan diri yang mencakup kegiatan pembinaan karakter siswa yang 

dilakukan secara rutin, spontan, dan keteladanan.  

Kegiatan secara rutin dalam program pembiasaan diri antara lain upacara 

bendera, doa bersama di awal pembelajaran, dan kebersihan lingkungan. Kegiatan 
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spontan meliputi membiasakan antri, memberi salam, dan membuang sampah 

pada tempatnya. Kegiatan keteladanan meliputi disiplin, gemar membaca, pakaian 

rapi, dan hidup sehat. 

Pembelajaran di SMA Negeri 1 Jekulo masih menggunakan metode 

ceramah dan penjelasan serta dengan tugas dan latihan. Begitu pula pembelajaran 

biologi, namun ada beberapa materi yang disajikan menggunakan metode diskusi. 

Metode ini diterapkan di kelas kontrol sedangkan pada kelas eksperimen 

diterapkan pembelajaran dengan pendekatan iquiry.   
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Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pustaka, maka dapat disusun 

kerangka berpikir seperti pada Gambar 1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proses belajar mengajar di SMA N 1 Jekulo Kudus 

1. Pembelajaran teacher centered 

2. Sumber dan media pembelajaran kurang 

variatif 

3. Kurangnya penerapan proses sains 

1. Student centered active learning 

2. Adanya variasi pendekatan inquiry 

dalam pembelajaran 

3. Adanya variasi sumber belajar 

4. Siswa mampu mengidentifikasi 

masalah 

5. Siswa melakukan percobaan  

6. Siswa mengkomunikasikan hasil 

percobaan  

Penerapan pembelajaran Biologi 

dengan pendekatan inquiry 

menggunakan sumber belajar 

dari limbah pabrik gula pada 

kelas eksperimen 

Hasil belajar siswa belum memuaskan 

Pembelajaran Biologi seperti 

biasa dengan metode ceramah 

dan diskusi pada kelas kontrol 

1. Teacher centered learning 

2. Pembelajaran dengan metode 

ceramah dan diskusi 

3. Tidak ada variasi sumber belajar 

4. Siswa tidak melakukan  identifikasi 

masalah 

5. Siswa tidak melakukan percobaan  

6. Siswa mengkomunikasikan hasil 

diskusi  

Hasil belajar siswa kurang 

memuaskan 

Hasil belajar siswa memuaskan serta 

memperoleh nilai lebih baik 

dibandingkan kelas kontrol 

Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian 
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B. HIPOTESIS  

Berdasarkan kerangka berpikir dalam penelitian, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah penerapan pembelajaran dengan pendekatan inquiry 

menggunakan sumber belajar dari limbah pabrik gula berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa kelas X SMA N 1 Jekulo.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Jekulo yang terletak di Jalan 

Jendral Sudirman No. 38 Kudus. Waktu penelitian yaitu pada bulan Mei – Juni 

semester genap tahun ajaran 2013/2014. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 

Jekulo yang berjumlah sepuluh kelas yaitu kelas X-1 sampai dengan kelas X-10. 

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X-9 (kelas eksperimen) dan kelas X-10 

(kelas kontrol) yang diampu oleh guru yang sama.  

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik 

cluster random sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan daerah 

populasi yang telah ditentukan (Sugiyono 2012). Teknik cluster random sampling 

digunakan untuk mengambil sampel jika objek yang diteliti banyak atau luas 

dengan pertimbangan sebagai berikut. 

1. Siswa menggunakan buku pegangan yang sama 

2. Memperoleh pelajaran biologi dari guru yang sama 

3. Memperoleh pelajaran biologi dengan jumlah jam yang sama 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan 

pendekatan inquiry menggunakan metode praktikum pada kelas eksperimen dan 

metode diskusi pada kelas kontrol. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik siswa kelas X dalam mengikuti pembelajaran pada 

materi pencemaran lingkungan dan limbah. 
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D. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian true experimental design 

yaitu bentuk pretest-posttest control group design yang secara prosedural 

mengikuti pola seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.  

 

Tabel 2. Pola Pretest-Posttest Control Group Design (Sugiyono 2012) 

 

   RE   O1  X1  O2 

 

   RK  O3   X2  O4 

 

Keterangan: 

RE = kelompok eksperimen yang dipilih secara random 

RK = kelompok kontrol yang dipilih secara random  

X1 = treatment (pembelajaran dengan pendekatan inquiry menggunakan  

   sumber belajar dari limbah pabrik gula) 

X2  = pembelajaran metode ceramah disertai diskusi topik limbah pabrik gula 

O1,3 = hasil belajar siswa sebelum treatment  (pretest) pada kelompok kontrol  

   dan eksperimen 

O2,4 = hasil belajar siswa setelah treatment (posttest) pada kelompok kontrol  

   dan eksperimen 

 

E. Prosedur Penelitian   

Penelitian ini terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan penelitian, dan tahap penulisan laporan penelitian. 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

a. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah melalui 

observasi langsung terhadap sekolah serta melakukan wawancara dengan 

guru bidang studi dan siswa. 

b. Mengambil data nilai raport biologi semester gasal siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Jekulo 
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c. Menentukan sampel kelas yang dijadikan sebagai sampel penelitian, 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan teknik 

cluster random sampling. 

d. Mengadakan kerjasama dengan guru bidang studi untuk menyusun 

instrumen penelitian dan membuat perangkat pembelajaran. 

e. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

f. Melakukan uji coba instrumen. 

g. Menganalisis data hasil uji coba instrumen tes untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran soal. 

h. Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat berdasarkan data hasil tes 

uji coba. 

 

Tahap analisis instrumen butir soal tes uji coba adalah sebagai berikut. 

1) Validitas 

Validitas soal ditentukan dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment dengan mengkorelasikan jumlah skor butir dengan skor total. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut  (Arikunto 2006). 

  

       







2222 yynxxn

yxxyn
rxy

 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi product moment 

n : banyaknya peserta tes 

x : skor butir 

y : skor total 

Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik r 

product moment dengan signifikansi 5%, apabila rxy > rtabel maka butir soal itu 

valid. Hasil analisis validitas butir soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3. 

  

 

 



22 
 

 
 

Tabel 3. Hasil Analisis Validitas Butir Soal Uji Coba 

Kriteria Nomor soal Jumlah 

Valid 
3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 24, 28, 29, 33, 

34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 
24 soal 

Tidak valid 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 44, 49, 50 
26 soal 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 17. 

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa terdapat 24 soal yang 

valid dan 26 soal tidak valid. Pada penelitian ini terdapat 25 soal yang 

digunakan untuk tes evaluasi. Satu soal tambahan diambil dari soal tidak 

valid yang telah diperbaiki distraktornya, yaitu soal nomer 5 dari soal uji 

coba. 

 

2) Reliabilitas 

Uji reliabilitas atau keajegan dilakukan untuk memperoleh soal 

dengan hasil yang tetap apabila diujikan. Rumus yang digunakan adalah 

teknik korelasi K-R. 21 (Arikunto 2006) sebagai berikut. 

    

 



















k.Vt

M -k M
1

1-k

k
  r11  

Keterangan:  

11r  : reliabilitas tes  

k : banyaknya butir soal 

M : skor rata-rata (mean) 

Vt : varians total  

Nilai 11r  yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga r product 

moment pada tabel dengan taraf signifikan 5% . Jika 
11r 

tabelr  maka item tes 

yang diujicobakan reliabel. Hasil perhitungan analisis uji coba soal diperoleh 

rhitung = 0,582 > rtabel = 0,361 (taraf signifikan 5%), maka tes tersebut 

dikatakan reliabel (data selengkapnya disajikan pada Lampiran 17).  

 

3) Tingkat Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran (Arikunto 2006), dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut. 
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     P = 
JS

B
  

Keterangan: 

P  : indeks kesukaran  

B  : banyak siswa yang menjawab soal dengan benar  

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Klasifikasi indeks kesukaran ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kriteria Indeks Kesukaran 

Indeks kesukaran Kriteria  

0,00 – 0,30 Sukar  

0,31 – 0,70 Sedang  

0,71 – 1,00 Mudah  

 

Hasil analisis taraf kesukaran butir soal dari hasil uji coba disajikan pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Analisis Taraf Kesukaran Soal 

Kriteria Nomor soal Jumlah 

Mudah  3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 28, 33, 34, 36, 38, 41, 42 14 soal 

Sedang  
1, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 

37, 39, 45, 46, 47, 49 
20 soal  

Sukar 
2, 4, 8, 14, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 35, 40, 43, 44, 

48, 50 
16 soal  

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 17.  

Soal dengan kriteria mudah yang digunakan sebanyak sebelas soal 

yaitu soal nomer 3, 7, 12, 13, 28, 33, 34, 36, 38, 41, dan 42. Soal dengan 

kriteria sedang yang digunakan sebanyak sebelas soal yaitu nomer 5, 9, 10, 

11, 16, 20, 24, 37, 45, 46, dan 47. Sedangkan soal dengan kriteria sukar 

sebanyak tiga soal yaitu nomer 29, 43, dan 48. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Tahap pelaksanaan penelitian dilaksanakan kegiatan seperti pada Tabel 6. 

Tabel 6. Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

Pertemuan  Kontrol Eksperimen 

Pertama  Guru membuka pelajaran 

 Guru memberikan motivasi, 

apersepsi, dan menyampai-

kan tujuan pembelajaran 

 Guru membuka pelajaran 

 Guru memberikan motivasi, 

apersepsi, dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran kepada 
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kepada siswa 

 Guru memberikan soal 

pretest 

 Guru menayangkan sebuah 

video tentang pencemaran 

lingkungan dan 

memberikan penjelasan 

mengenai konsep 

pencemaran lingkungan 
seta informasi mengenai 

limbah pabrik gula 

menggunakan media flash 

 Guru membagi siswa 

menjadi enam kelompok  

 Siswa melakukan diskusi 

dengan panduan LDS 1  

 

 

 Guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk mencari 

dan meresume jurnal atau 

artikel tentang tanaman 

hiperakumulator yang dapat 

mencegah terjadinya 

pencemaran  

siswa 

 Guru memberikan soal pretest 

 

 Guru meminta siswa untuk 

menyebutkan materi yang 

akan dipelajari dan 

merancang percobaan untuk 

materi tersebut 

 

 

 

 

 Guru membagi siswa menjadi 

enam kelompok 

 Siswa melakukan percobaan 

pencemaran air menggunakan 

limbah pabrik gula dengan 

panduan LKS 1 

 Guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk 

mengerjakan LKS 3 dan 

mencari dan meresume jurnal 

atau artikel tentang tanaman 

hiperakumulator yang dapat 

mencegah terjadinya 

pencemaran 

Kedua  Guru membuka pelajaran 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa  

 Guru menayangkan video 

pembuatan produk daur 

ulang dari limbah pabrik 

gula 

 Guru meminta siswa untuk 

melaksanakan diskusi 

dengan panduan LDS 2 dan 

membuat rancangan 

pembuatan produk daur 

ulang 

 Guru meminta siswa untuk 

melakukan presentasi 

 Klarifikasi dan konfirmasi 

hasil presentasi serta 

penjelasan tambahan oleh 

guru 

 Guru membuka pelajaran 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa 

 Guru meminta siswa untuk 

melaksanakan praktik  

membuat briket dari blotong 

dengan panduan LKS 2 yang 

telah disiapkan oleh guru 

 

 

 

 

 

 Guru meminta siswa untuk 

melakukan presentasi  

 Klarifikasi dan konfirmasi 

hasil presentasi serta 

penjelasan tambahan oleh 

guru  
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Ketiga  Guru membuka pelajaran 

dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa 

 Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan tugas yang 

telah diberikan pada 

pertemuan pertama yaitu 

meresume artikel 

 Guru mengkondisikan 

siswa sebelum posttest 

 

 

 

 

 Guru memberikan posttest 

 Guru membuka pelajaran dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa 

 Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan tugas yang 

diberikan pada pertemuan 

pertama yaitu mengerjakan 

LKS 3 dan meresume artikel 

 Guru menjelaskan konsep-

konsep penting pada materi 

pencemaran lingkungan serta 

informasi mengenai limbah 

pabrik gula menggunakan 

media flash  

 Guru memberikan posttest 

 

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian  

Pada tahap ini akan dilakukan analisis data hasil penelitian 

berdasarkan instrumen yang telah ditentukan. Metode analisis data dilakukan 

secara kuantitatif menggunakan uji statistika dan diuraikan secara deskriptif. 

Tahap akhir setelah memperoleh hasil analisis data adalah menyusun laporan.  

 

F. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis data, metode pengumpulan data, dan instrumen penelitian yang 

digunakan untuk memperoleh data dapat dilihat pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian 

No Jenis data 
Metode 

Pengumpulan Data 

Instrumen 

Penelitian 

1. Daftar nilai semester gasal Dokumentasi 
Tabel 

dokumentasi 

2. 
Hasil belajar siswa 

a. aspek kognitif  
Tes tertulis 

Soal tes penilaian 

hasil belajar siswa 

 b. aspek afektif  Angket 
Lembar penilaian 

diri 

 c. aspek psikomotorik Observasi 
Lembar observasi 

aspek psikomotor 

3. 
Tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran  
Angket 

Lembar angket 

tanggapan siswa 

4. 
Tanggapan guru terhadap 

pembelajaran 
Wawancara 

Pedoman 

wawancara 
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G. Metode Analisis Data 

1. Analisis Data Awal  

Analisis awal dilaksanakan sebelum diberikan perlakuan. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas 

kontrol) sampel berasal dari kondisi awal yang sama. Pada analisis awal ini 

dilaksanakan uji sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan data yang 

digunakan, apakah data yang digunakan merupakan data yang berdistribusi 

normal atau tidak. Kriteria pengujian jika 
2

tabel

2

hitung    dengan derajat kebebasan 

dk = k-3 dan taraf signifikan 5%, maka data berdistribusi normal (Sudjana  2005). 

Perhitungan dilakukan dengan data dari nilai rapor semester gasal yang disajikan 

dalam Tabel 8. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho : data berdistribusi normal  

Ha : data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat sebagai berikut. 

 






k

i i

ii
hitung

E

EO

1

2

2

 

Keterangan: 
2

hitung
   

: harga Chi-Kuadrat 

 k : banyaknya kelas interval 

iO
 

: Frekuensi pengamatan 

iE
 

: Frekuensi harapan  

 

Tabel 8. Data Nilai Raport Biologi Kelas X SMA N 1 Jekulo  

Kelas N Rata-rata SD 
Nilai 

maksimum 

Nilai 

minimum 

X-1 38 82,47 4,26 93 76 

X-2 38 81,07 3,46 90 76 

X-3 38 81,56 4,49 93 77 

X-4 38 82,27 5,11 93 76 

X-5 35 83,06 3,83 93 76 
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Kelas N Rata-rata SD 
Nilai 

maksimum 

Nilai 

minimum 

X-6 36 82,67 3,01 90 77 

X-7 36 82,57 4,09 93 76 

X-8 36 81,40 4,01 90 76 

X-9 36 82,74 4,16 94 76 

X-10 36 82,88 3,89 93 76 
*Sumber: Administrasi Kesiswaan SMA N 1 Jekulo Kudus TA 2013/2014 

 

Hasil uji normalitas data awal disajikan dalam Tabel 9.  

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Populasi 

Kelas  χ
2 

hitung χ
2 

tabel  Kriteria  

X-1 8,083 9,488 Berdistribusi normal 

X-2 6,786 9,488 Berdistribusi normal 

X-3 8,474 9,488 Berdistribusi normal 

X-4 7,308 9,488 Berdistribusi normal 

X-5 5,593 9,488 Berdistribusi normal 

X-6 8,602 9,488 Berdistribusi normal 

X-7 8,190 9,488 Berdistribusi normal 

X-8 8,791 9,488 Berdistribusi normal 

X-9 8,102 9,488 Berdistribusi normal 

X-10 8,976 9,488 Berdistribusi normal 
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 23. 

Berdasarkan data hasil uji normalitas data awal diketahui bahwa hasil 

perhitungan menunjukkan χ
2
hitung < χ

2
tabel, maka populasi berdistribusi normal. 

Analisis selanjutnya menggunakan statistik parametrik. Sampel yang diambil 

sebanyak dua kelas, yaitu kelas X-9 dan X-10 yang diampu oleh guru yang sama.  

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian memiliki kondisi yang sama atau homogen. Uji homogenitas 

menggunakan uji Bartlet. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai 

berikut. 

1) Merumuskan hipotesis 

Hipotesis statistik yang diuji adalah 

Ho : 
2

10

2

4

2

3

2

2

2

1 ......    

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 
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2) Menentukan statistik yang dipakai 

Uji Bartlet digunakan untuk menguji kesamaan k buah (k ≥ 2) varians 

populasi yang berdistribusi normal. 

3) Menentukan α 

Taraf signifikan (α) yang dipakai dalam penelitian α ini adalah 5% 

dengan peluang (1 – α) dan derajat kebebasan dk = k – 1. 

4) Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

Tolak hipotesisis HO jika 
2

1))(k(1

2 xx    pada tabel Chi-kuadrat. 

5) Menentukan nilai statistik hitung 

Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut: 

 Menentukan varians gabungan dari setiap kelas 









)1(

)1( 2

2

i

ii

n

sn
s  

 Menentukan harga satuan B 

B =   )1()(log 2

ins
 

 Menentukan statistik Chi-kuadrat 

    22 log110ln ii snBX  
 

6) Menarik kesimpulan 

Kriteria pengujian jika
2

1))(k(1

2 xx   , maka H0 diterima, artinya populasi 

mempunyai varians yang  homogen (Sudjana 2005).  

Hasil uji homogenitas populasi disajikan dalam Tabel 10. 

 

Tabel 10. Hasil Uji Homogenitas Populasi 

Data χ
2

hitung χ
2

tabel Kriteria 

Nilai raport biologi semester 1 12,763 16,919  Homogen 
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 24.  

 

c. Uji Perbedaan Rata-rata Kelas Kontrol dan Eksperimen 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari kelas kontrol 

dan eksperimen yang dipilih secara random (acak). Dua kelas yang diambil secara 
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random diharapkan berasal dari keadaan awal yang sama. Hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut. 

Ho = tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol  

         (μ1 = μ2) 

Ha = ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol  

         (μ1 ≠ μ2) 

Kriteria penerimaan menurut Sudjana (2005) adalah 0H  diterima jika  
)

2

1
1( 

 t  < 

thitung < 
)

2

1
1( 

t dengan dk=
1n +

2n -2. 

Pengajuan hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Bila jumlah anggota sampel n1 = n2, dan varian homogen (1
2 = 2

2
) 

Statistik yang digunakan adalah 

21

21

11

nn
s

xx
t




  dengan 

2

)1()1(

21

2

22

2

11






nn

snsn
s  

Keterangan: 

1x  = rata-rata nilai kelas eksperimen 

2x  = rata-rata nilai kelas kontrol 

s  = simpangan baku gabungan 

1s  = simpangan baku kelas eksperimen 

2s  = simpangan baku kelas kontrol 

1n  = jumlah siswa kelas eksperimen 

2n  = jumlah siswa kelas kontrol  

 

Hasil analisis uji perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat 

pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Rata-rata Varians (S
2
) 

dk ttabel thitung Kriteria 
Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

82,74 82,88 17,31 15,15 35 1,99 0,147 
Tidak ada 

perbedaan 
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 25. 
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2. Analisis Data Akhir  

Dua kelas yang telah mendapatkan perlakuan berbeda, sebelumnya 

dilakukan pretest kemudian diadakan posttest untuk menguji hipotesis penelitian. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui kenormalan data yang 

akan dianalisis. Uji normalitas data akhir menggunakan rumus statistika, langkah-

langkah, dan kriteria pengujian sama pada analisis data awal. 

 

b. Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji kesamaan dua varians bertujuan untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai tingkat varians yang sama atau tidak. 

Rumus statistika yang digunakan adalah: 

  
                

                
 

Kriteria pengujian; jika harga Fhitung< Ftabel 1/2 (nb-1): (nk-1), maka kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama (homogen) (Sudjana 2005). 

 

c. Uji Hipotesis (Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Satu Pihak) 

Uji t satu pihak kanan ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil 

belajar kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Kriteria penerimaan adalah 

0H  diterima jika thitung < 
)

2

1
1( 

t dengan dk=
1n +

2n -2 (Sudjana 2005). Data yang 

digunakan untuk uji hipotesis adalah hasil nilai akhir.  

Nilai akhir hasil belajar dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

NA =
4

akhir) 2x tes (laporan) nilai x (1  penugasan) nilai x (1 
 

Hipotesis yang diajukan adalah:  

Ho: µ1 ≤ µ2 

Ha: µ1 > µ2  

Sedangkan rumus yang digunakan adalah: 
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Keterangan: 

1x  = rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

2x  = rata-rata hasil belajar kelas kontrol 

s  = simpangan baku gabungan 

1s  = simpangan baku kelas eksperimen 

2s  = simpangan baku kelas kontrol 

1n  = banyaknya kelas eksperimen 

2n  = banyaknya kelas kontrol 

 

d. Analisis Deskriptif untuk Data Hasil Belajar Aspek Afektif dan Psikomotorik 

Data hasil belajar aspek afektif dan psikomotorik dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui nilai afektif dan psikomotorik 

siswa kelas eksperimen dan kontrol. Rumus yang digunakan adalah: 

       
           

          
       

 

Kriteria penilaian afektif menurut Purwanto (2009) disajikan dalam Tabel 12.  

 

Tabel 12. Kriteria Persentase Nilai Afektif 

                                

 

 

 

Kriteria penilaian psikomotorik disajikan dalam Tabel 13. 

 

Tabel 13. Kriteria Penilaian Aspek Psikomotorik 

 

 

 

 

 

Interval   Kriteria 

85% < % nilai ≤ 100% 

75% < % nilai ≤ 85% 

59% < % nilai ≤ 75% 

54% < % nilai ≤ 59% 

nilai  ≤ 54% 

   

Sangat baik 

Baik  

Cukup  

Kurang  

Sangat kurang  

Interval  Kriteria 

17 – 20  

13 – 16  

7   – 12  

5   – 8  

   

Sangat aktif 

Aktif   

Kurang  

Tidak aktif   



32 
 

 
 

Tiap aspek dari hasil belajar afektif dan psikomotorik dianalisis untuk 

mengetahui rata-rata nilai tiap aspek dalam satu kelas. Rumus yang digunakan 

adalah: 

Persentase nilai tiap aspek (%)= 
             

                
 x100% 

Kriteria rerata persentase nilai tiap aspek afektif disajikan dalam Tabel 14.  

 

Tabel 14. Kriteria Rerata Persentase Nilai Tiap Aspek Afektif 

 

 

 

 

 

Kriteria skor rata-rata tiap aspek psikomotorik disajikan dalam Tabel 15. 

 

Tabel 15. Kriteria Skor Rata-rata Tiap Aspek Psikomotorik 

 

 

 

e. Data Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran  

Data tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, 

dianalisis dengan rumus serta kriteria yang sama dengan data hasil belajar siswa 

aspek afektif.  

 

f. Data Tanggapan Guru terhadap Pembelajaran 

Data hasil wawancara tanggapan guru terhadap kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dianalisis dengan cara deskriptif. 

Interval   Kategori 

85% < % nilai ≤ 100% 

75% < %  nilai  ≤ 85% 

59% < %  nilai  ≤ 75% 

54% < %  nilai  ≤ 59% 

nilai  ≤ 54% 

   

Sangat tinggi 

Tinggi   

Cukup  

Rendah  

Sangat rendah  

Interval   Kategori 

3,25 ≤ skor < 4  

2,5   ≤ skor < 3,25  

1,75 ≤ skor < 2,5  

1      ≤ skor < 1,75 

   

Sangat tinggi 

Tinggi    

Cukup   

Rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di SMA N 1 Jekulo kelas X 

pada bulan Mei – Juni 2014 diperoleh data hasil belajar siswa, tanggapan siswa, 

dan tanggapan guru terhadap pembelajaran. Hasil analisis data digunakan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan.  

 

1. Hasil Belajar Siswa Aspek Kognitif 

Hasil analisis data tahap akhir merupakan hasil pengujian terhadap data 

yang diperoleh dari hasil belajar yang diberikan pada dua kelas sampel setelah 

diberi perlakuan pembelajaran yang berbeda. Pada penelitian ini, data yang 

dianalisis dengan statistik parametrik yaitu data hasil belajar kognitif setelah 

perlakuan berupa hasil nilai akhir. Uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran dengan pendekatan Inquiry dengan menggunakan sumber belajar 

limbah pabrik gula yaitu uji normalitas, uji kesamaan dua varians, dan uji 

perbedaan dua rata-rata satu pihak.  

Hasil belajar siswa aspek kognitif berupa nilai akhir diperoleh dari rata-

rata nilai laporan, nilai penugasan, dan nilai posttest. Nilai akhir hasil belajar 

dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

NA =
4

akhir) 2x tes (laporan) nilai x (1  penugasan) nilai x (1 
 

Sebelum mendapatkan nilai akhir, dilakukan pretest untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa. Data statistik pretest, posstest, selisih posttest – pretest, 

dan nilai akhir pada kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada Tabel 16.   
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Tabel 16. Data Hasil Pretest, Posttest, Selisih Posttest – Pretest, dan Nilai Akhir 

pada Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Data  Kelas 
Nilai 

tertinggi 

Nilai 

terendah 
Rerata 

Standar 

deviasi (S) 

Pretest 
Eksperimen  76 36 53,33 9,61 

Kontrol  76 36 54,78 9,11 

Posstest 
Eksperimen  92 68 78.67 7,09 

Kontrol  92 60 78,89 8,16 

∆ Posstest– Eksperimen  48 12 25,33 10,47 

Pretest Kontrol  36 12 24,11 7,31 

Nilai akhir 
Eksperimen  89 72 79,95 3,99 

Kontrol  85 68 77,36 3,87 
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 26 s.d. 28. 

 

a. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data dan untuk 

menentukan uji selanjutnya apakah  menggunakan statistik parametrik atau  non 

parametrik. Hasil perhitungan uji normalitas data disajikan pada Tabel 17. 

 

Tabel 17. Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Pre Test, Posttest, Selisih 

Posttest – Pretest, dan Nilai Akhir pada Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Data  Kelas χ
2

hitung χ
2

tabel Kriteria 

Pretest 
Eksperimen  4,153 9,488 Berdistribusi normal 

Kontrol 3,102 9,488 Berdistribusi normal  

Posstest 
Eksperimen  5,877 9,488 Berdistribusi normal 

Kontrol 4,866 9,488 Berdistribusi normal  

∆ Posstest– Eksperimen  5,330 9,488 Berdistribusi normal 

Pretest Kontrol 8,915 9,488 Berdistribusi normal  

Nilai akhir 
Eksperimen  5,185 7,815 Berdistribusi normal 

Kontrol 6,492 7,815 Berdistribusi normal  
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 29 s.d. 32. 

 

Berdasarkan Tabel 17 diketahui bahwa hasil uji normalitas data pretest, 

posttest, selisih posstest – pretest, dan nilai akhir pada kelas eksperimen dan 

kontrol diperoleh χ
2

hitung < χ
2

tabel sehingga H diterima yang berarti data 

berdistribusi normal, sehingga uji selanjutnya memakai statistik parametrik.  
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b. Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji kesamaan dua varians data digunakan untuk mengetahui apakah nilai 

pre test, post test, dan hasil nilai akhir antara kelas eksperimen dan kontrol 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Hasil uji kesamaan varians data 

tersebut disajikan dalam Tabel 18.  

 

Tabel 18. Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Pre Test, Posstest, Selisih 

Posstest – Pretest, dan Nilai Akhir  

Data  N Dk Fhitung Ftabel Kriteria 

Pre test 36 35 1,112 1,961 

Kedua kelompok 

mempunyai varians 

yang sama 

Post test 36 35 1,492 1,961 

Kedua kelompok 

mempunyai varians 

yang sama 

Selisih 

Posstest – 

Pretest 

36 35 1,282 1,961 

Kedua kelompok 

mempunyai varians 

yang sama 

Nilai akhir  36 35 1,062 1,961 

Kedua kelompok 

mempunyai varians 

yang sama 
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 33 s.d. 36. 

 

Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa hasil uji kesamaan dua varians  

data pretest, posttest, selisih pretest – posttest, dan nilai akhir pada kelas 

eksperimen dan kontrol diperoleh Fhitung ≤ Ftabel dengan harga F0,025(35;35) = 1,961 

sehingga Ho diterima yang berarti kelas eksperimen dan kontrol memiliki varians 

yang sama.  

 

c. Hasil Uji Hipotesis (Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Satu Pihak) 

Uji hipotesis ini digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis 

yang diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t 

pihak kanan digunakan untuk membuktikan bahwa penerapan pembelajaran 

dengan pendekatan inquiry berpengaruh pada hasil belajar siswa dan rata-rata 

nilai hasil belajar aspek kognitif antara kelas eksperimen lebih baik dari kelas 

kontrol. Hasil uji t satu pihak data selisih posttest – pretest dan nilai akhir 

berturut-turut disajikan dalam Tabel 19 dan 20. 
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Tabel 19. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Satu Pihak Data Selisih Posttest - Pretest 

Kelas 
Rata-rata 

kelas 
Varians  dk thitung ttabel  

Kriteria  

(signifikan 5%) 

Eksperimen 25,33 68,57 
70 0,66 1,99 

Kelas eksperimen 

tidak lebih baik Kontrol  24,11 53,47 
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 38.  

 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata selisih posttest - pretest 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh thitung = 0,66 dan ttabel = 1,99 

dengan α = 5%. Hasil perhitungan diperoleh thitung < ttabel, maka Ha ditolak yang 

berarti rata-rata selisih posttest - pretest kelas eksperimen tidak lebih baik dari 

kelas kontrol. 

 

Tabel 20. Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Satu Pihak Data Nilai Akhir  

Kelas 
Rata-rata 

kelas 
Varians  dk thitung ttabel  

Kriteria  

(signifikan 1%) 

Eksperimen 81,92 12,14 
70 2,79 2,65 

Kelas eksperimen 

lebih baik Kontrol  77,36 14,98 
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 37.  

 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata nilai akhir antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh thitung = 2,79 dan ttabel 2,65 dengan α = 1%. 

Hasil perhitungan diperoleh thitung > ttabel, maka Ho ditolak yang berarti sangat 

signifikan dan rata-rata nilai akhir kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas 

kontrol.   

 

2. Analisis Hasil Belajar Siswa Aspek Afektif 

Penilaian aspek afektif diperoleh dari lembar penilaian diri. Nilai aspek 

afektif diperoleh dari jumlah skor yang dicapai dibagi skor total kemudian 

dikalikan seratus. Lembar penilaian diri aspek afektif terdapat empat indikator 

yang dijabarkan menjadi 25 aspek penilaian. Kategori penilaian pada aspek afektif 

meliputi sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah berdasarkan 

persentase hasil skor yang diperoleh siswa. Persentase penilaian aspek afektif dari 

kelas eksperimen dan kontrol disajikan dalam Tabel 21.  
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Tabel 21. Kriteria Penilaian Afektif Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Kriteria 

Jumlah Siswa  

Kelas X-9 (Eksperimen) Kelas X-10 (Kontrol) 

∑ siswa (%)   ∑ siswa (%)   

Sangat baik 21 58 13 36 

Baik  15 42 15 42 

Cukup  - - 8 22 

Rendah  - - - - 

Sangat rendah - - - - 

Jumlah  36 100 36 100 
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 40. 

 

Berdasarkan Tabel 21 diketahui bahwa jumlah siswa kelas eksperimen 

yang memperoleh kriteria “sangat baik” lebih dari 50% sedangkan kelas kontrol 

kurang dari 50%. Siswa di kelas kontrol ada beberapa yang mendapat kriteria 

“cukup”, sedangkan kelas eksperimen tidak ada. Jumlah perolehan skor rata-rata 

aspek afektif siswa kelas eksperimen mencapai persentase skor 87,22%, sehingga 

termasuk kriteria “sangat baik”. Skor rata-rata aspek afektif kelas kontrol 

mencapai persentase skor 80%, termasuk kriteria “baik”. Oleh sebab itu, maka 

nilai aspek afektif pada kelas eksperimen dikatakan lebih baik dibandingkan kelas 

kontrol. Analisis hasil persentase tiap aspek afektif kelas eksperimen dan kontrol 

disajikan dalam Gambar 2.  

 

 

Gambar 2. Diagram Hasil Penilaian Diri pada Setiap Aspek 
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Berdasarkan Gambar 2 di atas diketahui bahwa persentase nilai afektif 

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, tetapi pada kelas 

eksperimen terdapat tiga aspek yang mendapatkan kriteria “rendah” yaitu 

pernyataan nomer 9, 13, dan 24. Aspek pada penilaian diri berisi pernyataan-

pernyataan tentang sikap siswa terkait pembelajaran dan karakter peduli 

lingkungan. Pernyataan-pernyataan tersebut serta data selengkapnya disajikan 

pada Lampiran 40 dan 41.  

 

3. Analisis Hasil Belajar Siswa Aspek Psikomotorik  

Penilaian aspek psikomotorik diperoleh dari hasil observasi terhadap siswa 

pada saat proses pembelajaran. Nilai psikomotorik diperoleh dari jumlah skor 

setiap aspek dibagi dengan skor total kemudian dikalikan seratus. Terdapat lima 

aspek yang diobservasi pada penilaian psikomotorik dengan kategori tiap aspek 

sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah.  

Jumlah skor perolehan rata-rata aspek psikomotorik siswa kelas 

eksperimen mencapai 15,64 termasuk kriteria “aktif”. Kelas kontrol memperoleh 

skor rata-rata 13,69 termasuk kriteria “aktif” pula. Perolehan skor tiap aspek pada 

kelas eksperimen dan kontrol disajikan dalam Tabel 22.  

 

Tabel 22. Perolehan Skor Aspek Psikomotorik Kelas Eksperimen dan Kontrol 

No Aspek yang diamati 

Kelas X-9 

(Eksperimen) 
Kelas X-10 (Kontrol) 

Rerata  

skor 
Kriteria 

Rerata 

skor 
Kriteria 

1 Mengamati  3,17 Tinggi 2,92 Tinggi 

2 Menafsirkan    2,97 Tinggi 2,39 Cukup 

3 Menerapkan konsep  3,25 
Sangat 

Tinggi 
2,86 Tinggi 

4 Diskusi  3,14 Tinggi 2,78 Tinggi 

5 Kerjasama   3,11 Tinggi 2,75 Tinggi 
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 44. 
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Tabel 22 menunjukkan bahwa aspek psikomotorik pada kelas eksperimen 

dan kontrol memiliki kriteria yang hampir sama. Kelas eksperimen memiliki 

kriteria yang lebih unggul pada aspek menafsirkan dan menerapkan konsep. Kelas 

eksperimen dan kontrol pada aspek mengamati, diskusi, dan kerjasama memiliki 

kriteria yang sama, namun rerata skor yang diperoleh kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

 

4. Analisis Angket Tanggapan siswa  

Data hasil tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan 

inquiry menggunakan sumber belajar limbah pabrik gula disajikan pada Tabel 23. 

 

Tabel 23. Hasil Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran 

Kriteria tanggapan siswa 

Eksperimen 

Kelas X-9 

 Siswa Persentase (%) 

Sangat baik 18 50 

Baik 13 36 

Cukup  5 14 

Kurang  0 0 

Sangat kurang 0 0 

Jumlah siswa 36 100 
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 52. 

 

Berdasarkan Tabel 23 diketahui bahwa 50% siswa memberikan tanggapan 

sangat baik terhadap pembelajaran yang diterapkan. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa siswa memberikan tanggapan yang baik terhadap pembelajaran. Hasil 

tanggapan siswa pada setiap aspek dapat disajikan pada Tabel 24. 

 

Tabel 24. Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran pada Setiap Aspek 

No. Aspek yang diamati 
∑ siswa 

(%) 

1. Ketertarikan siswa dengan kegiatan pembelajaran  92 

2. Peningkatan motivasi belajar  97 

3. Kesenangan selama pembelajaran  97 

4. Peningkatan aktivitas belajar  94 

5. Peningkatan semangat belajar 81 

6. Adanya pengalaman baru bagi siswa 81 

7. Kemampuan siswa dalam menemukan sendiri hal yang baru 86 
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No. Aspek yang diamati 
∑ siswa 

(%) 

8. Peningkatan kerjasama siswa dengan anggota kelompok lainnya 83 

9. Ketidakbosanan siswa dengan kegiatan pembelajaran 86 

10. Ketidakmalasan siswa dengan kegiatan pembelajaran  97 

11. Keterkaitan soal-soal dengan materi 94 

12. Ketertarikan dan kejelasan gambar-gambar pada soal  64 

13. Kemampuan mengerjakan LKS 1 64 

14. Kemampuan mengerjakan LKS 2 61 

15. Kejelasan prosedur kerja yang tertulis dalam LKS 1 86 

16. Kejelasan prosedur kerja yang tertulis dalam LKS 2 86 

17. Peningkatan pengetahuan dan kreativitas siswa 100 

18. Kemampuan memahami materi  92 

19. Kejelasan tulisan-tulisan dalam media pembelajaran  89 

20. Ketertarikan gambar-gambar dalam media  pembelajaran  83 
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 51 dan 52. 

 

Berdasarkan Tabel 24 di atas, diketahui bahwa semua siswa menyatakan 

mengalami peningkatan pengetahuan dan kreativitas. Setiap aspek yang diamati 

mencapai kriteria tinggi dan sangat tinggi kecuali pada tiga aspek yaitu pada 

nomer 12 s.d. 14. Ketiga aspek tersebut hanya mencapai kriteria cukup. Siswa 

menyatakan bahwa siswa kurang tertarik dan kurang jelas terhadap gambar-

gambar pada soal. Kemampuan siswa dalam mengerjakan LKS 1 dan LKS 2 juga 

masih kurang. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan 

penelitian. 

 

5. Tanggapan Guru 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diketahui bahwa tanggapan 

guru terhadap pembelajaran dengan pendekatan inquiry menggunakan sumber 

belajar limbah pabrik gula pada materi pencemaran lingkungan sangat baik. Guru 

menilai bahwa dengan penerapan pembelajaran ini siswa menjadi lebih aktif 

bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru serta dapat memberikan pengalaman 

langsung bagi siswa untuk melakukan penemuan sendiri dengan kreativitasnya 

masing-masing. Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 53.  
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B. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Jekulo Kudus kelas X semester 

genap tahun ajaran 2013/2014 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan pembelajaran dengan pendekatan inquiry menggunakan limbah pabrik 

gula sebagai sumber belajar pada materi pencemaran lingkungan terhadap hasil 

belajar siswa.  

1. Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar dalam penelitian ini meliputi hasil belajar aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar aspek kognitif dianalisis menggunakan 

statistik parametrik yang memiliki syarat data normal dan varians yang sama, 

sedangkan hasil belajar aspek afektif dan psikomotorik dianalisis secara deskriptif 

presentase dengan kriteria yang telah ditentukan.  

Penggunaan pendekatan sains berupa inquiry dengan metode eksperimen 

dalam pembelajaran pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa hasil belajar 

yang dicapai kelas eksperimen lebih baik dalam aspek afektif dan psikomotorik, 

namun aspek kognitif tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil belajar 

aspek kognitif ditunjukkan dengan perolehan nilai akhir menunjukkan bahwa hasil 

analisis uji t pihak kanan pada taraf signifikan 1% (0,01) diperoleh hasil ttabel = 

2,65 < thitung = 2,97 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti nilai akhir 

kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Kamal (2012) yang menyebutkan bahwa hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan penerapan metode inquiry lebih tinggi daripada siswa yang 

dibelajarkan dengan pembelajaran dengan metode ceramah.  

Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol telah 

mencapai ketuntasan, namun persentase ketuntasan klasikal pada kelas 

eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Penilaian ketuntasan hasil 

belajar ini berdasarkan nilai akhir yang diperoleh siswa. Hampir seluruh siswa 

pada kelas eksperimen mencapai ketuntasan yaitu dari 36 siswa terdapat lima 

siswa atau sebanyak 14% siswa belum mencapai ketuntasan hasil belajar. Pada 

kelas kontrol meskipun telah mencapai ketuntasan secara klasikal namun masih 



42 
 

 
 

ada sebelas siswa atau sebanyak 30% siswa yang belum mencapai ketuntasan 

hasil belajar individual. 

Pengaruh pada hasil belajar siswa aspek kognitif ditunjukkan dengan 

peningkatan hasil nilai pre test. Selisih post test dan pre test pada kelas 

eksperimen diperoleh rerata yang  lebih besar dibandingkan kelas kontrol, namun 

berdasarkan uji t pihak kanan data selisih nilai posttest – pretest antara kelas 

eksperimen dan kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil belajar 

yang diinginkan tidak sepenuhnya tercapai karena terdapat kendala dalam 

penyampaian materi. Materi yang telah dipersiapkan dan dikemas dalam bentuk 

media flash belum tersampaikan kepada siswa di kelas eksperimen karena waktu 

penelitian yang terbatas dan mendekati ulangan kenaikan kelas. Hal ini sesuai 

pernyataan Ahmad (2010) bahawa Media seperti animasi dan video lebih efektif 

untuk membantu siswa memahami berbagai aspek biologi. 

Kelas kontrol dalam penelitian ini merupakan kelas yang biasa diampu 

oleh guru dengan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah merupakan 

metode yang paling lama digunakan dan dapat menyangkut banyak materi atau 

ide-ide yang akan dikemukakan oleh guru (Poedjiadi 2010). Diskusi dalam hal ini 

untuk mengembangkan dinamika kelompok. Hasil diskusi kelompok 

dikemukakan oleh perwakilan kelompok dalam diskusi kelas. Metode ini tidak 

lebih baik dibandingkan dengan metode eksperimen dengan pendekatan inquiry 

karena pengalaman belajar yang didapatkan oleh siswa tidak lebih banyak dan 

menarik. 

Hasil belajar siswa aspek afektif antara kelas eksperimen dan kontrol yang 

ditunjukkan oleh Tabel 22 diketahui bahwa kelas eksperimen memiliki kriteria 

yang lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Penilaian hasil belajar aspek afektif 

menggunakan lembar penilaian diri. Alat ukur nontes ini sangat berguna, terutama 

pada evaluasi hasil pembelajaran yang berkaitan erat dengan kualitas pribadi 

(Sukardi 2009). Aspek yang dinilai dalam  lembar penilaian diri ini lebih dominan 

menilai sikap kepedulian siswa terhadap lingkungan. Ada interaksi antara 

kemampuan berpikir analitis dengan sikap peduli lingkungan terhadap prestasi 

belajar kognitif dan afektif (Priadi 2012).  
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Pernyataan aspek afektif pada kelas eksperimen mencapai kriteria “tinggi” 

dan “sangat tinggi” kecuali pernyataan pada nomer 9, 13, 17, 19 dan 24 dengan 

kriteria “cukup” dan “rendah”. Pada nomer-nomer tersebut berisi pernyataan 

mengenai sikap siswa terhadap lingkungan. Siswa lebih sering menggunakan 

sepeda motor dibandingkan jalan kaki untuk menuju ke tempat yang jaraknya 

lebih dekat dari hasil analisis pada pernyataan nomer 9. Siswa belum banyak 

memiliki solusi dalam upaya mencegah dan menyelesaikan permasalahan pada 

lingkungan sekitarnya serta kemampuan pengelolaan sampah masih rendah. 

Berdasarkan hasil analisis, meskipun terdapat beberapa aspek dengan kriteria 

rendah, namun secara keseluruhan siswa pada kelas eksperimen telah mencapai 

kriteria “sangat baik” dengan persentase 87,22%. Oleh sebab itu guru perlu 

membekali siswa dengan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan peduli 

terhadap lingkungan di samping pembekalan dengan konsep dan proses sains 

(Poejiadi 2010). Pembekalan tambahan tersebut diarahkan agar siswa mampu 

melakukan tindakan nyata apabila ada masalah yang dihadapi di luar kelas.  

Penilaian aspek afektif pada kelas kontrol mencapai kriteria “baik” dengan 

persentase 80% namun terdapat aspek dengan kriteria “sangat rendah” pada 

pernyataan yang berisi tentang pengaruh teknologi dan kreativitas siswa dalam 

menghadapi tantangan permasalahan lingkungan. Siswa memiliki konsep bahwa 

teknologi berdampak buruk terhadap lingkungan karena kreativitas yang mereka 

miliki masih rendah. Hasil belajar aspek afektif pada kelas eksperimen cenderung 

lebih baik dibandingkan kelas kontrol berdasarkan perolehan skor dan persentase 

pada angket penilaian diri.  

Metode eksperimen pada penerapan pembelajaran inquiry ini dengan 

melaksanakan percobaan pengaruh limbah terhadap kecepatan bernapas pada ikan 

bertujuan agar siswa mendapatkan pengalaman langsung mengenai dampak 

kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Siswa juga diberi 

pembelajaran dengan melakukan praktik membuat produk daur ulang limbah yang 

bertujuan dapat memunculkan kreativitasnya dalam menghadapi permasalahan 

lingkungan dan upaya pencegahannya. Hal ini berarti bahwa siswa dapat 

menemukan hal yang baru berdasrkan kreativitasnya untuk menyelesaikan suatu 
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permasalahan. Menurut Elizabeth Simpson dalam (Anni 2009) ketegori jenis 

perilaku untuk ranah psikomotorik adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan kreativitas.  

Terdapat lima aspek psikomotorik yang diamati dalam penelitian ini yaitu 

mengamati, menafsirkan, menerapkan konsep, diskusi, serta kerjasama. Penilaian 

aspek psikomotorik mengacu pada keterampilan proses sains. Kurikulum terbaru 

yaitu kurikulum 2013 yang mulai diterapkan serempak pada tahun ajaran baru 

2014/2015 menempatkan proses mengamati pada tahap awal kegiatan inti dalam 

pembelajaran. Mengamati merupakan kegiatan yang penting dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa mampu memahami isi pelajaran hingga dapat 

menerapkan konsep dan mengkomunikasikan hasil belajar. Menurut Dahar dalam 

Wardani (2008) keterampilan proses IPA diantaranya adalah mengamati, 

menafsirkan, meramalkan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, 

mengkonsumsikan dan mengajukan pertanyaan. Lima aspek yang diambil tersebut 

berdasarkan pertimbangan kesamaan kegiatan yang dapat diamati pada kelas 

eksperimen dan kontrol agar dapat dibandingkan perbedaan hasilnya.  

Hasil analisis data aspek psikomotorik diperoleh rata-rata skor yang 

dicapai kelas eksperimen 15,64 sedangkan kelas kontrol 13,69 maka diketahui 

bahwa kedua kelas mencapai kriteria “aktif” namun demikian kelas eksperimen 

mendapatkan skor yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

   

2. Angket Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran 

Pada hakikatnya belajar dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal antara lain minat, bakat, inteligensi serta 

kondisi kesehatan siswa. Faktor eksternal yaitu faktor yag berasal dari lingkungan 

baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Metode mengajar merupakan 

selah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Metode 

mengajar adalah suatu cara yang harus dilalui di dalam mengajar (Slameto 2010).  

Metode mengajar yang kurang baik dapat menyebabkan siswa kurang 

senang terhadap pelajaran atau gurunya. Penelitian ini menerapkan metode 

pengajaran yang banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa 
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tidak merasa bosan hanya dengan metode ceramah saja. Semakin banyak siswa 

dilibatkan dalam pembelajaran maka akan meningkatkan aktivitas, semangat, dan 

motivasi belajarnya. Inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

kontekstual. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Marnita (2013) bahwa model 

pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan 

aktivitas mahasiswa maupun dosen. 

Angket tanggapan siswa diberikan hanya kepada kelompok eksperimen 

untuk mengetahui bagaimana hasil respon siswa terhadap penerapan pembelajaran 

dengan pendekatan inquiry menggunakan limbah pabrik gula pada materi 

pencemaran lingkungan. Berdasarkan analisis hasil angket tanggapan siswa 

diketahui bahwa sebanyak 50% siswa memberi tanggapan dengan kriteria “sangat 

baik”, 34% memberi tanggapan “baik” yang lain memberi tanggapan “cukup 

baik”. Pada setiap aspek lebih dari 50% siswa memberi tanggapan positif terhadap 

pembelajaran yang diterapkan. Secara keseluruhan siswa memberikan tanggapan 

yang baik terhadap pembelajaran dengan pendekatan inquiry menggunakan 

sumber belajar limbah pabrik gula. 

 

3. Hasil Wawancara Guru terhadap Pembelajaran  

Wawancara dengan guru pengampu kelas eksperimen dan kontrol 

dilaksanakan setelah seluruh kegiatan pembelajaran selesai. Berdasarkan hasil 

wawancara dapat diketahui bahwa guru memberikan respon yang baik terhadap 

pembelajaran dengan pendekatan inquiry menggunakan sumber belajar limbah 

pabrik gula dan secara umum guru tertarik untuk menerapkan pembelajaran ini. 

Inquiry merupakan salah satu pendekatan scientific yang diterapkan pada 

kurikulum 2013. 

Guru memberikan tanggapan bahwa pembelajaran yang dilakukan 

menarik, siswa lebih aktif melakukan penemuan dengan kreativitasnya, serta 

dapat memberikan pengalaman langsung bagi siswa dan lebih meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap konsep materi sehingga hasil belajar yang dicapai 

lebih memuaskan. Pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan scientific bentuk inquiry yang diusahakan agar siswa 
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dapat belajar dengan baik. Menurut Hamalik (2009) belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan sesorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

Kendala dalam penelitian ini adalah terbatasnya waktu penelitian yang 

mendekati jadwal Ujian Kenaikan Kelas (UKK) sehingga LKS 3 yang telah 

dipersiapkan tidak dapat diselesaikan degan baik oleh siswa. Kegiatan praktikum 

yang seharusnya dilaksanakan di dalam laboratorium terpaksa dilakukan di dalam 

kelas karena ruang laboratorium biologi digunakan untuk kegiatan sekolah. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran dengan pendekatan inquiry menggunakan sumber belajar 

limbah pabrik gula pada materi pencemaran lingkungan berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 Jekulo Kudus.  

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Guru sebaiknya melakukan variasi dan lebih banyak menerapkan proses sains 

dalam mengajar biologi agar siswa tidak merasa bosan dan menjadi lebih 

terampil.  

2. Guru di samping membekali penguasaan konsep hendaknya juga 

menanamkan kreativitas dan karakter peduli lingkungan pada siswa agar 

siswa lebih responsif sehingga mampu melakukan tindakan nyata apabila 

terdapat masalah yang dihadapi di luar kelas.  

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pembelajaran dengan 

pendekatan inquiry menggunakan variasi model dan sumber belajar untuk 

memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.  
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SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah  : SMA N 1 Jekulo Kudus 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : X/2 

 

KI  : 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI : 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia 

KI  : 3. Memahami, menerapkan, dan 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 

KI : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1  Mengagumi, menjaga, melestarikan 

keteraturan dan kompleksitas ciptaan 

Tuhan tentang ruang lingkup, objek 

dan permasalahan Biologi menurut 

agama yang dianutnya 

 Mengagumi 

lingkungan hidup 

sebagai hasil 

ciptaan Tuhan 

Keseimbangan 

lingkungan  

 Pencemaran 

lingkungan 

 Pelestarian 

lingkungan 

Limbah dan daur 

ulang 

 Jenis-jenis limbah 

 Proses daur ulang 

limbah 

 

 

 

Mengamati  

 Mengamati gerak operkulum ikan untuk 

mengetahui dampak pencemaran air 

 Mengamati persebaran partikel penyebab 

pencemaran udara 

 

Menanya  

 Apa yang dimaksud dengan pencemaran 

lingkungan dan apa penyebabnya 

 Bagaimana pengaruh limbah terhadap 

lingkungan sekitar 

 

 

Penilaian 

sikap 

3 x 2 JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LKS 

percobaan 

pengaruh 

polutan 

(dari limbah 

pabrik gula) 

terhadap 

kemampuan 

hidup ikan 

 LKS praktik 

membuat 

produk daur 

ulang dari 

limbah 

1.2  Berperilaku ilmiah (jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli, santun,   

ramah lingkungan,  gotong royong, 

kerjasama, cinta damai, responsif dan 

proaktif) dalam melakukan percobaan 

dan diskusi di dalam kelas maupun di 

luar kelas 

 Menunjukkan 

ketekunan dan 

tanggung jawab 

dalam belajar dan 

bekerja baik secara 

individu maupun 

kelompok 

 Memiliki karakter 

peduli lingkungan 

Penilaian 

sikap  

Lampiran 1. Silabus Kelas Eksperimen 
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3.1  Memerinci prosedur keselamatan 

kerja dan biosafety sederhana di 

laboratorium Biologi secara disiplin 

dan bertanggung jawab 

 Memahami 

prosedur 

pelaksanaan 

percobaan serta 

aspek keselamatan 

kerja (biosafety) 

 Mengumpulkan data 

(eksperimen/eksplorasi)  

 Melakukan percobaan pencemaran air 

secara berkelompok menggunakan air 

limbah pabrik gula dan ikan untuk 

mengetahui ketahanan dan kelangsungan 

hidupnya  

 Membuat daur ulang limbah 

 

Mengasosiasikan 

 Menyimpulkan hasil pengamatan dan 

diskusi 

 Mengumpulkan informasi tentang 

pencemaran lingkungan, penyebab, 

pencegahan serta cara mengatasinya 

 

Mengkomunikasikan 

 Laporan hasil pengamatan secara tertulis 

 Presentasi hasil percobaan dan daur ulang 

limbah 

Penilaian 

sikap dan 

keterampilan 

 pabrik gula 

 LKS Polusi 

Udara  

 Media asli 

(limbah dari 

pabrik gula) 

 BSE, 

Biologi 1 

(Ari 

Sulistyorini) 

 Biologi 1 

penerbit 

Erlangga 

3.12  Mengidentifikasi jenis-jenis limbah 

dan daur ulang limbah serta membuat 

produk daur ulang limbah 

 Menjelaskan 

pencemaran 

lingkungan di 

lingkungan sekitar 

 Memahami 

langkah-langkah 

percobaan akibat 

pencemaran air  

terhadap 

kelangsungan 

hidup organisme  

 Mendeskripsikan 

pelestarian 

lingkungan 

 Menentukan jenis-

jenis limbah dan 

polutan 

Praktik dan 

tes tertulis 

4.16  Membuat produk daur ulang limbah 

yang dapat bermanfaat bagi 

kehidupan 

 Mendeskripsikan 

upaya pencegahan 

pencemaran 

lingkungan 

 Membuat produk 

daur ulang limbah  

Praktik dan 

tes tertulis 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas/Semester : X/2  

Mata Pelajaran : Biologi 

Topik   : Pencemaran Lingkungan dan Limbah 

Alokasi Waktu : 6 JP @ 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

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

prosedural dalam 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 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.1. Mengagumi, menjaga, melestarikan keteraturan dan kompleksitas ciptaan 

Tuhan tentang ruang lingkup, objek dan permasalahan Biologi menurut agama 

yang dianutnya 

Indikator: 

1) Mengagumi lingkungan hidup sebagai hasil ciptaan Tuhan 

Lampiran 2. RPP Kelas Kontrol 
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2.1. Berperilaku ilmiah (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) 

dalam melakukan percobaan dan diskusi di dalam kelas maupun di luar kelas 

Indikator: 

1) Menunjukkan ketekunan dan tanggung jawab dalam belajar dan bekerja 

baik secara individu maupun kelompok 

2) Memiliki karakter peduli lingkungan 

3.1. Memerinci prosedur keselamatan kerja dan biosafety sederhana di laboratorium 

Biologi secara disiplin dan bertanggung jawab 

Indikator: 

1) Memahami prosedur pelaksanaan percobaan serta aspek keselamatan kerja 

(biosafety) 

3.12. Mengidentifikasi jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah serta membuat     

  produk daur ulang limbah 

Indikator: 

1) Menjelaskan pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar 

2) Memahami langkah-langkah percobaan akibat pencemaran air  terhadap 

kelangsungan hidup organisme 

3) Mendeskripsikan pelestarian lingkungan 

4) Menentukan jenis-jenis limbah dan polutan 

4.16. Membuat produk daur ulang limbah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan 

Indikator: 

1) Mendeskripsikan upaya pencegahan pencemaran lingkungan 

2) Merancang dan membuat produk daur ulang limbah  

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah proses mengamati, menanya, berdiskusi, melaksanakan percobaan, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan siswa dapat: 

1. Menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha Esa  

2. Menunjukkan ketekunan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan 

3. Memahami prosedur keselamatan kerja dan biosafety dalam melaksanakan 

percobaan pencemaran air 



56 
 

 
 

4. Menjelaskan indikator pencemaran lingkungan 

5. Melaksanakan percobaan akibat pencemaran air terhadap kelangsungan hidup 

ikan 

6. Mendeskripsikan pelestarian lingkungan 

7. Menentukan jenis-jenis limbah dan polutan 

8. Mendeskripsikan upaya pencegahan pencemaran lingkungan 

9. Melakukan proses daur ulang limbah 

10. Menentukan sampah/limbah yang akan dibuat produk daur ulang 

11. Membuat produk daur ulang limbah 

12. Mengkomunikasikan hasil produk yang telah dibuat 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Fakta 

 Contoh gambar kerusakan lingkungan 

2. Materi Konsep 

 Pengertian lingkungan dan komponen penyusun lingkungan 

 Faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan 

 Pengertian, macam, penyebab, dan dampak pencemaran lingkungan 

 Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup 

 Pengelompokan jenis-jenis limbah yang dapat dibuat produk daur ulang 

3. Materi Prinsip 

 Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya (UU RI No. 23 tahun 1997).  

 Pencemaran dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. 

4. Prosedur/deskripsi Materi 

 Langkah-langkah percobaan akibat pencemaran air terhadap kelangsungan 

hidup ikan dan langkah membuat produk daur ulang limbah. 
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E. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : scientific inquiry 

 Metode  : eksperimen, diskusi, dan penugasan 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Media 

o Lembar Kerja Siswa 

o Media flash 

o Gambar tentang kerusakan lingkungan 

o Media asli berupa limbah pabrik gula 

 Alat/Bahan 

o LCD 

o Alat-alat dan bahan praktikum  

 Sumber Belajar 

o Sulistyorini A. 2009. Biologi 1. Jakarta: Balai Pustaka. 

o Biologi 1 penerbit Erlangga. 

  

G. Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama 

No. Kegiatan Waktu 

1.  Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengkondisikan siswa dan berdoa. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

d. Apersepsi: 

”Kudus merupakan salah satu kota industri, apakah dampak 

negatif dari hasil industri-industri tersebut?” 

e. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru menyampaikan peraturan yang harus dilakukan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

g. Guru memberikan pretest. 

 

25 menit 
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2. Kegiatan Inti 

Mengamati   

a. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok. 

b. Siswa pada setiap kelompok mengamati ilustrasi gambar 

pencemaran ligkungan pada LKS 1. 

c. Menanya   

a. Siswa dibimbing oleh guru untuk mendeskripsikan apakah  

yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan 

b. Siswa mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan. 

c. Siswa  merumuskan masalah  pengaruh limbah terhadap 

kelangsungan hidup organisme. 

Eksperimen/Eksplorasi 

a. Siswa secara berkelompok melakukan percobaan untuk 

mengetahui pengaruh air limbah pabrik gula terhadap  

kelangsungan hidup (daya tahan) ikan. 

b. Siswa dibimbing oleh guru dalam mengamati dan menghitung 

gerakan operkulum ikan (untuk mengetahui kecepatan 

bernapas pada ikan) serta mencatat aktivitas ketahanan hidup 

ikan yang diberi perlakuan konsentrasi air tercermar yang 

berbeda. 

Mengasosiasi  

a. Siswa  dibimbing oleh guru dalam berdiskusi untuk 

merumuskan jawaban sementara (hipotesis) dari hasil 

percobaan. 

b. Siswa dibimbing oleh guru dalam menganalisis data hasil 

percobaan akibat pencemaran air terhadap kelangsungan 

hidup ikan. 

c. Siswa dibimbing oleh guru dalam berdiskusi menjawab 

pertanyaan dalam LKS 1 dan mendeskripsikan pelestarian 

lingkungan dan upaya pencegahan terjadinya pencemaran 

lingkungan, kemudian menyimpulkan hasil percobaan. 

60 menit 
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Mengkomunikasikan  

a. Perwakilan kelompok dibimbing oleh guru dalam 

menyampaikan hasil percobaan dan kesimpulannya. 

b. Kelompok dibimbing oleh guru dalam mendiskusikan, 

menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil pemecahan 

masalah pencemaran lingkungan. 

c. Guru memberikan konfirmasi mengenai informasi yang 

kurang tepat dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan konsep yang belum dipahami. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran yaitu pencemaran lingkungan  dan dampaknya 

terhadap kelangsungan hidup organisme. 

b. Siswa diberi tugas untuk mengerjakan LKS 3 (pencemaran 

udara) serta mempelajari materi selanjutnya mengenai 

pengolahan limbah. 

c. Guru mengakhiri pembelajaran. 

5 menit 

 

 Pertemuan Kedua 

No. Kegiatan Waktu 

1.  Kegiatan Pendahuluan 

a. Siswa merespon salam dari guru. 

b. Apersepsi: 

”Bagaimana cara mengatasi limbah yang biasanya 

merugikan untuk dapat menjadi sesuatu yang 

menguntungkan?” 

c. Siswa dibimbing oleh guru untuk menjawab pertanyaan 

apersepsi. 

d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

 

 

10 menit 
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2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

a. Siswa mengamati contoh produk daur ulang limbah yang 

dibawa oleh guru.  

b. Siswa mencermati dan menganalisis bagaimana cara 

mengolah limbah menjadi produk daur ulang. 

c. Menanya   

a. Siswa dibimbing oleh guru dalam mengidentifikasi jenis 

limbah yang dapat didaur ulang menjadi produk daur ulang.  

b. Siswa merumuskan masalah  akibat yang ditimbulkan  

limbah jika tidak dikelola dengan baik. 

Eksperimen/Eksplorasi 

a. Siswa secara berkelompok dibimbing oleh guru dalam 

mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk 

membuat produk daur ulang. 

b. Siswa dibimbing oleh guru dalam melakukan praktik 

membuat produk daur ulang dari limbah pabrik gula dengan 

panduan LKS 2. 

Mengkomunikasikan  

a. Setiap kelompok menyampaikan hasil praktik membuat 

produk daur ulang limbah pabrik gula dan proses 

pembuatannya serta menyimpulkan hasil diskusi.  

b. Guru menanyakan konsep yang belum dipahami oleh siswa. 

c. Guru memberikan konfirmasi dan penjelasan mengenai 

konsep yang belum dipahami oleh siswa. 

75 menit 

3. Kegiatan Penutup 

a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. 

b. Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 

semua materi yang telah tersampaikan karena pertemuan 

selanjutnya akan diadakan posttest. 

c. Guru mengakhiri pembelajaran. 

5 menit 
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 Pertemuan Ketiga 

No. Kegiatan Waktu 

1.  Kegiatan Pendahuluan 

a. Siswa merespon salam dari guru. 

b. Apersepsi: 

“Apakah yang kalian ketahui tentang ozon? Apakah yang 

dapat merusak atau menipiskan lapisan ozon?” 

Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru. 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

d. Siswa diminta untuk mengumpulkan tugas yang telah 

diberikan pada pertemuan pertama yaitu mengerjakan LKS 3 

dan meresume artikel.  

10 menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

a. Siswa mengamati persebaran partikel pada gelas benda 

(kegiatan LKS 3) dan benda-benda yang mengandung gas 

CFC yang ditunjukkan oleh guru.  

b. Siswa mencermati konsep pencemaran lingkungan dan 

upaya pencegahannya. 

c. Siswa dibimbing oleh guru untuk mencatat dan menganalisis 

hasil pengamatannya. 

d. Menanya   

a. Siswa dibimbing oleh guru untuk mendiskusikan hasil 

temuan yang didapatkan dari proses mengamati partikel dan 

benda-benda yang mengandung CFC. 

b. Siswa merumuskan masalah dari hasil diskusi. 

Eksperimen/Eksplorasi 

a. Siswa mengidentifikasi benda atau kegiatan manusia yang 

menyebabkan pencemaran udara. 

b. Siswa mengidentifikasi benda-benda di sekolah yang 

berpotensi menyebabkan pencemaran/pemanasan global. 

 

50 menit 
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Mengasosiasi  

a. Siswa dibimbing oleh guru untuk menggali informasi tentang 

pencemaran akibat sampah dan gas-gas yang berbahaya bagi 

lingkungan. 

b. Siswa dibimbing oleh guru dalam mencari solusi untuk 

mengatasi dan mencegah terjadinya pencemaran akibat 

sampah dan terjadinya kerusakan ozon akibat benda yang 

mengandung gas CFC. 

Mengkomunikasikan  

a. Siswa menyampaikan hasil temuannya dan menjelaskan 

efek berbahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan 

pencemar tersebut. 

b. Guru menanyakan konsep yang belum dipahami oleh siswa. 

c. Guru memberikan konfirmasi dan penjelasan mengenai 

konsep yang belum dipahami oleh siswa dengan 

menggunakan media flash.  

3. Kegiatan Penutup 

a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. 

b. Siswa diberi posttest 

c. Guru mengakhiri pembelajaran. 

30 menit 
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H. Penilaian 

a. Teknik Penilaian: 

Tes: 

 Tes tertulis 

 

 

 

 

 

Non tes: 

 Penugasan 

 Angket penilaian diri aspek 

afektif 

 Observasi aspek psikomotorik 

 Penilaian laporan 

 

b. Bentuk Instrumen: 

 Tes pilihan ganda 

 Lembar penilaian diri aspek afektif 

 Instrumen penilaian laporan 

 Lembar observasi aspek psikomotorik 

 Lembar angket tanggapan siswa 

 

 

Semarang,   Maret 2014 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

       

Erna Wulansari, S. Pd.      Noor Hidayatul Isnaini 

NIP. 19760909 200701 2 011    NIM. 4401410090 
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SILABUS KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah  : SMA N 1 Jekulo 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : X/2 

 

KI : 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI : 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI : 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasrkan 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 

KI : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1 Mengagumi, menjaga, melestarikan 

keteraturan dan kompleksitas 

ciptaan Tuhan tentang ruang 

lingkup, objek dan permasalahan 

Biologi menurut agama yang 

dianutnya 

 Mengagumi lingkungan 

hidup sebagai hasil 

ciptaan Tuhan 

Keseimbangan 

lingkungan  

 Pencemaran 

lingkungan 

 Pelestarian 

lingkungan 

Limbah dan 

daur ulang 

 Jenis-jenis 

limbah 

 Proses daur 

ulang limbah 

Mengamati 

 Mengamati video 

pencemaran lingkungan 

yang ditayangkan oleh guru 

kemudian mendiskusikan 

secara kelompok untuk 

menemukan faktor penyebab 

terjadinya pencemaran 

lingkungan 

 Mengamati video pembuatan 

daur ulang limbah 

 

 

Penilaian 

sikap 

3 x 2 JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Video 

pencemaran 

lingkungan 

 Video 

pembuatan 

produk daur 

ulang limbah 

pabrik gula 

 LDS 

mengenai 

pencemaran 

lingkungan  

2.1  Berperilaku ilmiah (jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli, santun,   

ramah lingkungan,  gotong royong, 

kerjasama, cinta damai, responsif 

dan proaktif dalam melakukan 

percobaan dan diskusi di dalam 

kelas maupun di luar kelas 

 Menunjukkan ketekunan 

dan tanggung jawab 

dalam belajar dan bekerja 

baik secara individu 

maupun kelompok 

 Memiliki karakter peduli 

lingkungan 

Penilaian 

sikap dan 

keterampilan 

Lampiran 3. Silabus Kelas Kontrol 
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3.12  Mengidentifikasi jenis-jenis limbah 

dan daur ulang limbah serta 

membuat produk daur ulang limbah 

 Menjelaskan pencemaran 

lingkungan di lingkungan 

sekitar 

 Memahami langkah-

langkah percobaan akibat 

pencemaran air  terhadap 

kelangsungan hidup 

organisme 

 Mendeskripsikan 

pelestarian lingkungan 

 Menentukan jenis-jenis 

limbah dan polutan 

 Menanya 

 Apa yang dimaksud dengan 

pencemaran lingkungan dan 

apa penyebabnya 

 

Mengumpulkan Data 

(Eksperimen/Eksplorasi) 

 Mengumpulkan informasi 

sebagai bahan diskusi 

mengenai masalah 

perusakan lingkungan dan 

cara pencegahan serta 

mengatasinya  

 Membuat rancangan produk 

daur ulang limbah 

 

Mengasosiasikan 

 Menyimpulkan hasil diskusi 

 Mengumpulkan informasi 

tentang pencemaran 

lingkungan, penyebab, 

pencegahan serta cara 

mengatasinya 

 

Mengkomunikasikan 

 Laporan hasil diskusi 

 Presentasi hasil diskusi 

mengenai pencemaran 

lingkungan dan pembuatan 

rancangan daur ulang limbah 

Tes tertulis  

 
 LDS 

pengolahan 

dan 

penanganan 

limbah  

 BSE, Biologi 

1 (Ari 

Sulistyorini) 

4.16  Membuat produk daur ulang limbah 

yang dapat bermanfaat bagi 

kehidupan 

 Mendeskripsikan upaya 

pencegahan pencemaran 

lingkungan 

 Membuat produk daur 

ulang limbah 

Tes tertulis 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS KONTROL) 

 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas/Semester : X/2  

Mata Pelajaran : Biologi 

Topik   : Pencemaran Lingkungan dan Limbah 

Alokasi Waktu : 6 JP @ 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

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

prosedural dalam 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 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.2. Mengagumi, menjaga, melestarikan keteraturan dan kompleksitas ciptaan 

Tuhan tentang ruang lingkup, objek dan permasalahan Biologi menurut agama 

yang dianutnya 

Indikator: 

1) Mengagumi lingkungan hidup sebagai hasil ciptaan Tuhan 

Lampiran 4. RPP Kelas Kontrol 
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2.2. Berperilaku ilmiah (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) 

dalam melakukan percobaan dan diskusi di dalam kelas maupun di luar kelas 

Indikator: 

1) Menunjukkan ketekunan dan tanggung jawab dalam belajar dan bekerja 

baik secara individu maupun kelompok 

2) Memiliki karakter peduli lingkungan 

3.12. Mengidentifikasi jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah serta membuat     

  produk daur ulang limbah 

Indikator: 

1) Menjelaskan pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar 

2) Mendeskripsikan pelestarian lingkungan 

3) Menentukan jenis-jenis limbah dan polutan 

4.16. Membuat produk daur ulang limbah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan 

1) Mendeskripsikan upaya pencegahan pencemaran lingkungan 

2) Merancang produk daur ulang limbah 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah proses mengamati, menanya, berdiskusi, melaksanakan percobaan, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan siswa dapat: 

1. Menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

2. Menunjukkan ketekunan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan  

3. Menjelaskan indikator pencemaran lingkungan 

4. Mendeskripsikan pelestarian lingkungan  

5. Menentukan jenis-jenis limbah dan polutan 

6. Mendeskripsikan upaya pencegahan pencemaran lingkungan  

7. Menentukan sampah/limbah yang akan dibuat produk daur ulang  

8. Merancang produk daur ulang limbah 

9. Mengkomunikasikan hasil rancangan pembuatan produk daur ulang limbah 
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D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Fakta 

 Video dan gambar contoh dari kerusakan lingkungan 

2. Materi Konsep 

 Pengertian lingkungan dan komponen penyusun lingkungan 

 Faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan  

 Pengertian, macam, penyebab, dan dampak pencemaran lingkungan 

 Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup 

 Pengelompokan jenis-jenis limbah yang dapat dibuat produk daur ulang  

3. Materi Prinsip 

 Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya (UU RI No. 23 tahun 1997).   

 Pencemaran dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. 

4. Prosedur/deskripsi Materi 

 Langkah-langkah meracang produk daur ulang limbah 

 

E. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, dan penugasan 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Media 

o Lembar Diskusi Siswa 

o Media flash 

o Video dan gambar tentang kerusakan lingkungan 

 Alat 

o LCD 

 Sumber Belajar 

o Sulistyorini A. 2009. Biologi 1. Jakarta: Balai Pustaka. 

o Biologi 1 penerbit Erlangga. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama 

No. Kegiatan Waktu 

1.  Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengkondisikan siswa dan berdoa. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

d. Apersepsi: 

”Kudus merupakan salah satu kota industri, apakah dampak 

negatif dari hasil industri-industri tersebut?” 

e. Siswa dibimbing oleh guru untuk menjawab pertanyaan 

apersepsi. 

f. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan 

menyampaikan aturan pembelajaran yang harus dilaksanakan 

oleh siswa selama kegiatan belajar mengajar. 

g. Guru memberikan pretest. 

25 menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

a. Siswa mengamati video pencemaran lingkungan yang 

ditayangkan oleh guru. 

b. Siswa dibimbing guru untuk mencatat hasil pengamatannya. 

c. Menanya   

a. Siswa dibimbing oleh guru untuk mendeskripsikan apakah  

yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. 

b. Siswa mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan. 

c. Siswa  merumuskan masalah  pengaruh limbah  terhadap 

kelangsungan hidup organisme. 

Eksplorasi 

a. Siswa membaca dan menggarisbawahi hal-hal yang penting 

pada buku siswa mengenai materi pencemaran lingkungan 

dan pengolahan limbah. 

60 menit 
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b. Guru menyampaikan materi pencemaran lingkungan 

menggunakan media flash. 

Mengasosiasi  

a. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok. 

b. Masing-masing kelompok melakukan diskusi menggunakan 

panduan LDS 1.  

c. Siswa dibimbing oleh guru menggali informasi, melakukan 

analisis untuk menjelaskan dan menarik kesimpulan 

hubungan pencemaran dengan kelangsungan hidup 

organisme. 

d. Masing-masing kelompok berdiskusi menganalisis 

perubahan lingkungan  dan mendeskripsikan pelestarian 

lingkungan. 

Mengkomunikasikan  

a. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi. 

b. Kelompok menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil 

pemecahan masalah pencemaran lingkungan. 

c. Guru menanyakan konsep yang belum dipahami siswa. 

d. Guru memberi penjelasan mengenai konsep yang belum 

dipahami siswa.  

3. Kegiatan Penutup 

a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran yaitu pencemaran lingkungan dan dampaknya 

terhadap kelangsungan hidup organisme. 

b. Siswa diberi tugas untuk mencari jurnal atau artikel tentang 

pohon atau tanaman yang dapat mencegah terjadinya 

pencemaran udara, kemudian meresumenya. 

c. Guru mengakhiri pembelajaran. 

5 menit 
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 Pertemuan Kedua 

No. Kegiatan Waktu 

1.  Kegiatan Pendahuluan 

a. Siswa merespon salam dari guru. 

b. Apersepsi: 

”Guru menunjukkan benda/karya yang berasal dari limbah”. 

Guru meminta siswa untuk menyebutkan bahan yang 

digunakan untuk membuat benda tersebut. 

c. Siswa menerima informasi dari guru tentang keterkaitan 

pembelajaran sebelumnya dengan yang akan dilaksanakan 

yaitu pengolahan dan daur ulang limbah.  

d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

a. Guru menayangkan video pembuatan produk daur ulang dari 

limbah.  

b. Siswa mencermati video pengolahan limbah yang 

ditunjukkan oleh guru. 

c. Siswa secara berkelompok mencatat dan menganalisis hasil 

mengamati video. 

d. Menanya   

a. Siswa mendiskusikan informasi yang didapatkan dari proses 

mencermati video pembuatan produk daur ulang limbah. 

b. Siswa mengidentifikasi jenis limbah yang dapat didaur ulang 

menjadi karya yang bermanfaat. 

c. Siswa  merumuskan masalah  pengaruh limbah jika tidak 

dikelola dengan baik. 

Eksplorasi 

a. Siswa dibimbing oleh guru dalam melakukan diskusi dengan 

panduan LDS 2. 

 

75 menit 
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b. Siswa merancang pembuatan daur ulang limbah berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber. 

c. Siswa diberi materi tentang pengolahan limbah menjadi 

produk daur ulang limbah. 

Mengkomunikasikan  

a. Setiap kelompok menyampaikan/mengkomunikasikan hasil 

diskusi membuat rancangan produk daur ulang limbah dan 

proses pembuatannya serta menyimpulkan hasil diskusi.  

b. Guru menanyakan konsep yang belum dipahami oleh siswa. 

c. Guru memberikan konfirmasi dan penjelasan mengenai 

konsep yang belum dipahami oleh siswa. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. 

b. Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 

semua materi yang telah tersampaikan karena pertemuan 

selanjutnya akan diadakan posttest. 

c. Guru mengakhiri pembelajaran. 

5 menit 

 

 Pertemuan Ketiga 

No. Kegiatan Waktu 

1.  Kegiatan Pendahuluan 

a. Siswa merespon salam dari. 

b. Apersepsi: 

“Apakah yang kalian ketahui tentang ozon? Apakah yang 

dapat merusak atau menipiskan lapisan ozon?” 

Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dari guru.  

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

d. Siswa diminta untuk mengumpulkan tugas yang telah 

diberikan pada pertemuan pertama yaitu meresume artikel. 

 

 

10 menit 
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2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

a. Siswa mengamati benda-benda yang mengandung gas CFC 

yang ditunjukkan oleh guru. 

b. Siswa mencermati konsep pencemaran lingkungan dan 

upaya pencegahannya. 

c. Siswa dibimbing oleh guru untuk mencatat dan menganalisis 

hasil pengamatannya. 

d. Menanya   

a. Siswa dibimbing guru mendiskusikan hasil yang didapatkan 

dari proses mencermati benda-benda yang mengandung 

CFC. 

b. Siswa merumuskan masalah yang ditimbulkan akibat 

berbagai aktivitas manusia menggunakan benda-benda yang 

berpotensi merusak lingkungan.  

Eksplorasi 

a. Siswa diberi materi tentang pengolahan limbah menjadi 

produk daur ulang limbah.  

b. Siswa mengidentifikasi benda-benda di sekolah yang 

berpotensi menyebabkan pencemaran dan pemanasan 

global. 

Mengasosiasi  

a. Siswa dibimbing guru untuk menggali informasi tentang gas-

gas yang berbahaya bagi lingkungan. 

b. Siswa dibimbing guru dalam mencari solusi mengatasi dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan ozon akibat 

benda yang mengandung gas CFC. 

Mengkomunikasikan  

a. Siswa menyampaikan hasil temuannya dan menjelaskan 

efek berbahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan 

pencemar tersebut. 

b. Guru menanyakan konsep yang belum dipahami oleh siswa. 

55 menit 
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c. Guru memberikan konfirmasi dan penjelasan mengenai 

konsep yang belum dipahami oleh siswa. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. 

b. Siswa diberi posttest 

c. Guru mengakhiri pembelajaran. 

25 menit 

 

H. Penilaian 

a. Teknik Penilaian: 

Tes: 

 Tes tertulis 

 

 

 

 

Non tes: 

 Penugasan 

 Anget penilaian diri aspek 

afektif 

 Penilaian LDS 

 Observasi aspek psikomotorik

b. Bentuk Instrumen: 

 Tes pilihan ganda 

 Lembar penilaian diri aspek afektif 

 Lembar observasi penilaian aspek psikomotorik  

 

 

 

Semarang,   Maret 2014 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

  

      

Erna Wulansari, S. Pd.      Noor Hidayatul Isnaini 

NIP. 19760909 200701 2 011    NIM. 4401410090  
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LEMBAR KERJA SISWA 1 

UNTUK SMA 

KELAS X 

SEMESTER 

GENAP 
Kelas   : 

Kelompok  : 

Anggota Kelompok : 

1. ………………………………. 
2. ………………………………. 
3. ………………………………. 
4. ………………………………. 
5. ………………………………. 
6. ………………………………. 

Lampiran 5. LKS 1 
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 Ilustrasi 

Limbah pabrik jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu 

ekosistem air, termasuk limbah pabrik gula. Beberapa tahun yang lalu, 

Air limbah pabrik gula yang mengalir di sekitar rumah warga berbau tak 

sedap, berwarna hitam, bertawas, serta masih dalam kondisi panas, 

akibatnya wargapun merasa sangat terganggu dengan kondisi ini. 

Kandungan zat organik dalam air limbah akan menyuburkan tumbuhan 

yang hidup di air sehingga tumbuhan tersebut dapat menutupi permukaan 

air. Keadaan ini akan mengganggu kehidupan makhluk hidup di dalam air. 

Mengapa? Karena tertutupnya permukaan air oleh tumbuhan air akan 

menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini 

berpengaruh pada kegiatan fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton 

yang semakin berkurang. Secara tidak langsung juga terjadi pengurangan 

ketersediaan oksigen di dalam air. Kalian tahu bahwa oksigen sangat 

diperlukan dalam respirasi makhluk hidup. Dapat kalian bayangkan 

bagaimana jika di dalam air itu tidak terdapat oksigen?  

Temukan jawaban-mu dengan melakukan percobaan berikut! 

 Safety 
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PENCEMARAN AIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Air bersih Air limbah 

50% 

Air limbah 

25% 

A C B 

 Tujuan 

Menjelaskan pengaruh air limbah pabrik gula terhadap gerak operkulum 

ikan 

 Alat dan Bahan 

1. Stoples 3 buah 

2. Hand counter 

3. Ikan mas 3 ekor 

4. Air limbah pabrik gula  

5. Air bersih 

6. Gelas ukur 

 Cara Kerja  

1. Sediakan tiga stoples (stoples A, B, dan C) dengan diameter 20 cm.  

2. Isilah masing-masing stoples dengan air/larutan sebanyak 2/3 

bagian. Stoples A diisi air bersih, stoples B diisi air limbah pabrik 

gula dengan konsentrasi 25%, dan stoples C dengan air limbah 

konsentrasi 50%.  

3. Masukkan masing-masing satu ekor ikan ke stoples A, B, dan C. 

biarkan terlebih dahulu selama 10 menit agar ikan beradaptasi. 

4. Secara bersamaan, masing-masing hitung gerak operkulumnya per 

menit sebanyak 3 kali dengan interval 2 menit, lalu buat masing-

masing reratanya. Caranya mula-mula hitung jumlah gerakan 

operkulum per menit pertama, lalu hitung lagi per menit kedua, dan 

menit ke tiga. Buatlah reratanya.  

5. Catatlah hasil pengamatan Kalian dan buatlah sebuah laporan. 
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 SELAMAT MENGERJAKAN!!  

 

 Hasil Pengamatan 

Tabel: Frekuensi Gerakan Operkulum Ikan setelah Diberi Bahan Pencemar 

Stoples 
Menit 

pertama 
Menit ke-2 Menit ke-3 Rerata 

A     

B     

C     

 

 Analisis 

1. Bandingkan seluruh rerata gerak operkulum ikan stoples A, 

B, dan C di atas. Sama ataukah berbeda? mengapa 

demikian? 

2. Sebutkan variabel bebas, terikat, dan kontrol dari 

percobaan tersebut! 

3. Buatlah grafik gerakan operkulum ikan stoples A, B, dan C! 

4. Coba ramalkan apa yang terjadi jika kadar bahan pencemar 

bertambah tinggi? 

5. Apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil percobaan 

tersebut? 

6. Sebutkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi 

pencemaran air! (minimal 3) 
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KUNCI JAWABAN LKS 1 

 

1. Berbeda, karena semakin tinggi kadar bahan pencemar maka semakin sedikit oksigen 

yang terkandung di dalam air sehingga frekuensi bernapas ikan semakin cepat yang 

ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah membuka dan menutupnya 

operkulum. (skor 2) 

2. Variabel bebas: konsentrasi limbah cair pabrik gula dan waktu  

Variabel terikat: jumlah gerak operkulum ikan  

Variabel kontrol: jumlah ikan, umur ikan dan ukurannya, ukuran tempat yang 

dipergunakan untuk percobaan, sumber air untuk membuat larutan limbah dengan 

konsentrasi berbeda, (skor 3) 

3. Grafik (skor 3) 

 

 

 

4. Jika kadar pencemar (bahan organik) bertambah tinggi maka kadar oksigen di dalam 

air semakin sedikit karena terjadi peningkatan jumlah mikroorganisme. Berdasarkan 

hasil percobaan, jika konsentrasi bahan pencemar semakin tinggi maka ikan akan 

mati. (skor 2) 

5. Semakin tinggi kadar bahan pencemar di dalam air maka semakin berkurang kadar 

oksigen dalam air sehingga kecepatan bernapas organisme semakin tinggi yang 

ditandai dengan lebih cepatnya gerakan membuka menutup operkulum ikan. (skor 2) 

 

0 
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140 

Toples A Toples B Toples C 

Kecepatan Gerak Operkulum Ikan 

Rerata gerak operkulum 
ikan 

Lampiran 6. Kunci Jawaban LKS 1 
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6. (Minimal menyebutkan 3, skor 3) 

a. Pembuangan limbah industri diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencemari 

lingkungan atau ekosistem. 

b. Pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang 

dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 

c. Tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 

d. Mengelola sampah organik dan anorganik dengan baik. 

 

 

Nilai  = 
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LEMBAR KERJA SISWA 2 

Kelas    : 

Kelompok   : 

Anggota Kelompok : 

1. ………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 

4. ………………………………. 

5. ………………………………. 

6. ………………………………. 

UNTUK SMA 

KELAS X 

SEMESTER 

GENAP 

Lampiran 7. LKS 2 
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Ayo temukan jawabannya dengan melakukan praktikum berikut! 

 Pendahuluan  

Limbah dihasilkan dari segala aktivitas manusia baik kegiatan 

rumah tangga maupun kegiatan industri. Saat ini jumlah limbah yang 

dihasilkan terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan 

kemajuan teknologi serta perekonomian. Misalnya limbah pabrik gula. 

Limbah pabrik gula terdiri dari ampas tebu, tetes/molasse, blotong, abu 

dan arang sisa pembakaran. Limbah tersebut dapat berdampak negatif 

terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Walaupun 

demikian, limbah juga dapat menjadi sesuatu yang berguna dan 

bermanfaat jika diproses secara baik dan benar. Limbah pabrik gula 

tersebut dapat diolah menjadi produk daur ulang yang bernilai jual 

seperti papan partikel, bata beton, bioetanol, pupuk organik, kompos 

ampas tebu, briket biomassa, dan sebagainya.  

Pada praktikum kali ini kita akan mencoba membuat produk daur ulang 

limbah pabrik gula. Bagaimana cara membuat produk-produk tersebut?  

 

 Safety 
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MEMBUAT PRODUK DAUR ULANG LIMBAH PABRIK GULA 

 

 Membuat Briket Biomassa 
 

 

  

 Tujuan  

Membuat briket biomassa dari limbah pabrik gula (blotong) 

 Alat dan Bahan  

Alat      Bahan  

1. Wadah dan pengaduk  1. Blotong 

2. Alat pengempa/cetakan briket 2. Molasse 

3. Korek api    3. Air  

 Langkah Kerja  

1. Campurkan blotong dengan perekat molasse dengan perbandingan 

(8 : 2) untuk briket A, (8,5 : 1,5) untuk briket B, dan (9 : 1) untuk 

briket C. 

2. Masukkan campuran ke dalam suatu wadah, aduk hingga rata. 

3. Tambahkan sedikit air untuk memudahkan pengadukan dan 

perataan campuran. 

4. Cetak dan padatkan hasil campuran tersebut menggunakan cetakan 

sesuai bentuk yang diinginkan. 

5. Keringkan hasil campuran yang sudah dicetak di bawah sinar 

matahari selama 4 – 7 hari (hingga padat dan kering). 

6. Ujilah laju pembakaran briket yang telah kering menggunakan 

korek api. 
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 SELAMAT MENGERJAKAN!!  

 Analisis  

1. Menurut hasil pengamatan kalian, briket jenis mana yang paling 

baik? Apa alasannya? 

2. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari hasil praktikum ini? 

 Carilah jenis-jenis limbah yang lain dan buatlah rancangan 

pembuatan produk daur ulang menggunakan limbah-limbah 

tersebut sehingga menjadi barang yang bermanfaat!  
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KUNCI JAWABAN LKS 2 

 

Analisis  

1. Briket yang paling baik adalah briket B, karena setelah dilakukan percobaan, briket 

B memiliki kriteria yang lebih baik dibanding briket A dan briket C. Briket B 

memiliki kerapatan yang kecil sehingga mudah dalam pembakaran awal dan 

kecepatan pembakaran tidak terlalu tinggi. (skor 5) 

2. Limbah padat pabrik gula berupa blotong dapat diolah menjadi berbagai macam 

produk daur ulang, misalnya briket. Briket merupakan blok bahan yang dapat dibakar 

dan digunakan sebagai bahan bakar. Briket yang paling baik berdasarkan hasil 

praktik adalah briket B. (skor 5) 

3. Membuat rancangan produk daur ulang limbah. (skor 10) 

 

 

Skor maksimal: 20 

 

Nilai  = 
                   

              
       

 

Lampiran 8. Kunci jawaban LKS 2 
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LEMBAR KERJA SISWA 3 

Kelas    : 

Kelompok   : 

Anggota Kelompok : 

1. ………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 

4. ………………………………. 

5. ………………………………. 

6. ………………………………. 

UNTUK SMA 

KELAS X 

SEMESTER 

GENAP 

Lampiran 9. LKS 3 
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POLUSI UDARA 

 

  Tujuan  

Mengamati adanya pencemaran udara oleh partikel 

 Alat dan Bahan  

1. Selotip 3 potong 

2. Kaca benda 

3. Mikroskop  

 Langkah Kerja  

7. Ambillah tiga potong selotip dan letakkan pada tiga kaca benda dengan 

bagian yang melekat di bagian atas. 

8. Letakkan selotip tersebut pada tempat yang berbeda yaitu: 

a. di dalam rumah 

b. di halaman rumah  

c. di dekat jalan raya  

9. Setelah kira-kira 48 jam, ambillah ketiga selotip tersebut 

10. Amati dengan mikroskop 

 

 Analisis  

1. Apakah yang dapat kamu lihat pada setiap selotip tersebut? 

2. Adakah perbedaan pada ketiga selotip tersebut? 

3. Dari ketiga tempat tersebut, manakah daerah yang paling banyak 

polusi udaranya? 

4. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran 

udara? Sebutkan! (minimal 4) 

5. Carilah artikel/jurnal tentang tanaman yang dapat menyerap 

polutan (logam berat)! 

6. Buatlah resume dari jurnal/artikel yang kalian temukan tersebut! 
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KUNCI JAWABAN LKS 3 

 

1. Partikel-partikel kecil yang menempel pada selotip. (skor 2) 

2. Ada, banyak partikel yang menempel pada selotip berbeda-beda. (skor 2) 

3. Daerah yang paling banya polusi udaranya adalah di dekat jalan raya karena 

partikel-partikel kecil paling banyak menempel pada tempat tersebut. (skor 2) 

4. (Minimal menyebutkan 4, skor 4) 

 Menanam pohon di tepi-tepi jalan raya,  

 Meminimalisasi pemakaian kendaraan pribadi secara berlebihan, 

 Bepergian menggunakan kendaraan umum,  

 Tidak merokok,  

 Merawat kendaraan dengan teratur agar asapnya tidak mengotori udara 

 Mengurangi pemakaian alat-alat yang mengandung CFC. 

 

Skor maksimal: 10 

Nilai  = 
                   

              
       

Lampiran 10. Kunci jawaban LKS 3 
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Perhatikan gambar ilustarsi pencemaran lingkungan berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR DISKUSI SISWA 1 

 
Sekolah  : SMA N 1 JEKULO 

Kelas/Semester : X/2 

Materi   : Pencemaran Lingkungan 

Tujuan  : Mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran  

  lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan  

  organisme 

Kelas: 

Kelompok: 

Anggota Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Lampiran 11. LDS 1 
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Bacalah wacana di bawah ini, kemudian diskusikan permasalahan-

permasalahan yang muncul di dalamnya dengan teman sekelompok 

kalian! 
 

Kudus merupakan salah satu kota kecil di Provinsi Jawa Tengah yang 

memiliki banyak potensi di bidang Perekonomian. Perkembangan perekonomian di 

Kudus tidaklah lepas dari pengaruh perindustrian. Beberapa perusahaan industri 

besar yang ada di Kudus adalah PT. Djarum, Polytron - Industri Elektronik, dan Pabrik 

Gula. Selain itu di Kudus juga terdapat ribuan perusahaan industri kecil dan 

menengah. Banyaknya industri yang berkembang di kota Kudus ini tentunya juga 

berpengaruh pada kondisi lingkungan di kota Kudus dan menimbulkan berbagai 

macam permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan ini meliputi 

pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah. 

Pencemaran udara di Kudus diantaranya disebabkan oleh Pabrik Gula 

Rendeng Kudus yang sudah di atas ambang berbahaya. Awan hitam pekat bukanlah 

akan turun hujan tapi karena disebabkan debu yg dihasilkan oleh Pabrik. Masyarakat 

Kudus terutama yang berada di sebelah barat Pabrik Gula Rendeng kurang lebih 

radius 2 Km arah barat merasa terganggu bahkan membahayakan kesehatan dan 

para pengguna jalan. Adanya aktivitas produksi gula di Perusahaan Gula Rendeng 

yang melibatkan penggunakan bahan bakar fosil menyebabkan timbulnya gas-gas 

polutan seperti SOx dan CO2. 

Pengolahan limbah Pabrik Gula Rendeng yang tidak maksimal juga 

menyebabkan terjadinya pencemaran air, karena air yang dibuang masih berbau 

tidak sedap. Kondisi airnya masih panas, berbau, berwarna hitam, dan bertawas. 

sehingga menganggu pemukiman warga sekitar. Aliran air yang berwarna hitam itu 

berasal dari limbah pembuangan air pabrik PG Rendeng Kudus. Hal tersebut Terjadi 

karena adanya kerusakan pada salah satu komponen yang berfungsi 

menyemprotkan air ke bak penampung limbah.  

Pencemaran tanah di Kudus salah satunya disebabkan oleh sampah di TPA 

Tanjung Rejo Jekulo Kudus. Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang 

berlokasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, nyaris overload. Lahan 

pembuangan seluas 5,6 hektar itu tidak akan mampu lagi menampung volume 

sampah yang semakin hari semakin meningkat. Hampir tidak ada lahan kosong yang 

dapat digunakan untuk pembuangan.  

 

Sumber: http://www.grasindonesia.com  
 

 

http://www.grasindonesia.com/
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Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Apakah definisi pencemaran lingkungan itu? 

2. Berdasarkan bacaan dan gambar di atas, Apa saja jenis-jenis pencemaran 

lingkungan yang ada di kota Kudus? Sebutkan jenis pencemaran dari masing-

masing gambar tersebut! 

3. Dari mana sumber-sumber pencemaran lingkungan yang ada di kota Kudus? 

Sebutkan sumber pencemaran selain dari bacaan di atas! 

4. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan bagi masyarakat 

di kota Kudus? 

5. Bagaimana penanganan pencemaran lingkungan yang terjadi di kota Kudus? 

6. Buatlah gambar/diagram percobaan yang menunjukkan  pengaruh variasi 

konsentrasi air limbah terhadap  kecepatan mortalitas berudu/ikan! Tentukan 

variabel bebas, terikat, dan kontrol pada percobaan tersebut! 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN!! 

Gambar A Gambar B Gambar C 
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KUNCI JAWABAN LDS 1 

1. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 adalah 

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

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (skor 2) 

2. Jenis-jenis pencemaran di kota Kudus adalah: (skor 2) 

a. Pencemaran udara (gambar A) 

b. Pencemaran tanah (gambar B) 

c. Pencemaran air (gambar C) 

3. Sumber pencemaran lingkungan: berasal dari limbah rumah tangga, limbah home 

industry, limbah industri besar seperti rokok dan industri kertas, limbah pertanian 

dan peternakan. 

Pencemaran udara: pencemaran kendaraan bermotor, pencemaran asap rokok,  

Pencemaran air: pencemaran air sungai dekat PT. Pura Barutama 

Pencemaran tanah: pencemaran tanah akibat pemakaian pestisida (skor 2) 

4. Akibat pencemaran udara: (menyebutkan minimal 3, skor 3) 

a. Terganggunya kesehatan manusia, seperti batuk dan penyakit pernapasan. 

b. Rusaknya bangunan karena pelapukan dan korosi pada logam. 

c. Terganggunya peertumbuhan tanaman, seperti menguningnya daun atau kerdilnya 

tanaman akibat SO2 yang terlalu tinggi. 

d. Terjadinya hujan asam yang disebabkan oleh pencemaran oksida nitrogen.  

Akibat pencemaran air: 

a. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. 

b. Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi). 

c. Punahnya biota air. 

d. Terjadinya banjir karena saluran air tersumbat sampah. 

e. Menjalarnya wabah muntaber. 

Akibat pencemaran tanah: 

a. Terganggunya kehidupan organisme (mikroorgnisme dalam tanah). 

b. Berubahnya sifat fisika dan kimia tanah sehingga tidak baik untuk pertumbuhan 

tanaman. 

c. Mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologi. 

Lampiran 12. Kunci jawaban LDS 1 
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5. (menyebutkan minimal 3, skor 3) 

e. Pembuangan limbah industri diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencemari 

lingkungan atau ekosistem. 

f. Pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang 

dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 

g. Memperluas gerakan penghijauan. 

h. Tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 

i. Mengurangi jumlah mobil dan kendaraan bermotor. 

j. Meminimalkan penggunaan alat-alat yang mengandung CFC. 

k. Tidak merokok. 

l. Mengelola sampah organik dan anorganik dengan baik. 

 

6.  

 

Variabel bebas: konsentasi detergen dan waktu 

Variabel terikat: jumlah gerakan operkulum ikan  

Variabel kontrol: jumlah ikan, umur ikan dan ukurannya, ukuran tempat yang 

dipergunakan untuk percobaan, sumber air untuk membuat larutan yang berbeda, 

(skor 3) 

 

Skor maksimal: 15 

Nilai  = 
                   

              
       

 

Larutan air 

limbah 10% 

Larutan air 

limbah 30% 

Larutan air 

limbah 20% 

Air ledeng 

(murni) 
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  LEMBAR DISKUSI SISWA 2 

 
Sekolah  : SMA N 1 JEKULO 

Kelas/Semester : X/2 

Materi   : Pengolahan Limbah  

Tujuan  : Mengidentifikasi jenis limbah dan merancang  

  produk daur ulang limbah 

Kelas: 

Kelompok: 

Anggota Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Lampiran 13. LDS 2 
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Instruksi: 

Video ini menginformasikan pengolahan limbah menjadi produk daur ulang. 
Produk apa yang dibuat? Limbah apa yang digunakan? Ayo perhatikan video 
yang akan ditampilkan oleh guru kalian! 

 

 

Setelah menyaksikan video tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? 

Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Limbah apakah yang digunakan untuk membuat batu bata pres tersebut? 

2. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat batu bata pres? 

3. Apa kelebihan batu bata tersebut dibandingkan dengan batu bata merah? 

4. Apakah keuntungan dari mengolah limbah tersebut? 

5. Apakah dampak positif bagi lingkungan dari pengolahan limbah tersebut? 

6. Bagaimana jika limbah yang dihasilkan oleh suatu industri tidak dikelola dan 

diolah dengan baik? 
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Analisis: 

Kita tahu bahwa Kudus merupakan kota yang memiliki banyak potensi 

di bidang perekonomian terutama industri. Oleh sebab itu banyak pula 

permasalahan lingkungan yang terjadi sebagai dampak negatif dari kemajuan 

tersebut. Permasalahan lingkungan paling utama disebabkan oleh banyaknya 

limbah yang tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut kita harus melakukan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan, 

salah satunya adalah melakukan pengolahan limbah. 

Identifikasilah jenis limbah yang kalian temui di lingkungan sekitar 

kalian! Apakah jenis limbah tersebut? Apakah dapat didaur ulang? Rancanglah 

prosedur pembuatan sebuah produk daur ulang dari jenis limbah tersebut!  
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KUNCI JAWABAN LDS 2 

 

Jawaban pertanyaan: 

1. Limbah abu ketel dari pabrik gula. (skor 1) 

2. Pasir, semen, dan limbah abu ketel pabrik gula. (skor 1) 

3. Lebih kuat dan lebih ringan dari pada batu bata merah. (skor 2) 

4. (skor 2) 

 Menghasilkan batu bata yang lebih berkualitas. 

 Menghasilkan keuntungan di bidang ekonomi. 

5. Mengurangi resiko pencemaran lingkungan atau polusi akibat limbah pabrik gula. 

(skor 2) 

6. Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan, 

baik pencemaran air, tanah ataupun udara. (skor 2)  

7. Membuat rancangan produk daur ulang limbah. (skor 10) 

 

Skor maksimal: 20 

Nilai  = 
                   

              
       

Lampiran 14. Kunci jawaban LDS 2 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 
 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Jekulo 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : X/2 

Alokasi waktu : 50 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Jenjang Kemampuan 
No. 

Soal 
Kunci 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

3.12. Mengidentifikasi jenis-

jenis limbah dan daur 

ulang limbah serta 

membuat produk daur 

ulang limbah 

4.16. Membuat produk daur 

ulang limbah yang dapat 

bermanfaat bagi 

kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan 

pencemaran 

lingkungan di 

lingkungan sekitar  

Kognitif  Tes 

tertulis  

Pilihan 

ganda  

√      1 B 

 √     2 A 

 √     4 A 

  √    15 E 

  √    16 B 

  √    18 B 

 √     19 E 

   √   21 D 

 √     22 C 

 √     25 E 

  √    27 B 

  √    31 C 

     √ 33 E 

  √    34 A 

        

 Menentukan jenis-

jenis limbah dan 

polutan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  √    3 A 

  √    6 C 

  √    7 E 

  √    8 A 

 √     9 C 

  √    11 B 

√      12 C 

√      13 A 

 √     14 D 

  √    17 D 

 √     20 A 

   √   23 A 

Lampiran 15. Kisi-kisi soal uji coba 

9
8
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  √    24 D 

 √     26 E 

  √    35 C 

  √    38 B 

 √     43 B 

        

 Memahami 

langkah-langkah 

percobaan akibat 

pencemaran air  

terhadap 

kelangsungan 

hidup organisme 

Kognitif Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

   √   5 B 

  √    10 E 

        

 Mendeskripsikan 

upaya pencegahan 

pencemaran 

lingkungan  

Kognitif Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

   √   28 A 

  √    29 B 

  √    30 D 

    √  32 C 

 √     36 D 

 √     37 C 

  √    39 D 

   √   50 E 

        

 Merancang dan 

membuat produk 

daur ulang  

Kognitif Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 √     40 D 

    √  41 B 

  √    42 C 

   √   44 E 

   √   45 D 

 √     46 B 

  √    47 B 

    √  48 E 

 √     49 A 

Jumlah Soal 3 15 21 7 3 1 50  

 

 

9
9
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SOAL UJI COBA 

 

Mata Pelajaran : Biologi 

Hari/tanggal  : …………..…….. 

Nama   : …………..…… 

Kelas   : ……………….. 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda (X)

pada jawaban yang paling benar! 

1. Masuknya bahan-bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu makhluk hidup di 

dalamnya disebut….  

a. Polutan 

b. Polusi 

c. Efek rumah kaca 

d. Ozon 

e. Asap

 

2. Di bawah ini yang bukan merupakan sumber pencemaran air adalah….  

a. Zat adiktif  

b. Infection agent 

c. Zat anorganik 

d. Zat radioaktif 

e. Pestisida

 

3. Di sebuah sungai ditemukan benda-benda seperti berikut ini: 

1) Kaleng sarden 

2) Botol air mineral 

3) Kantong plastik 

4) Daun pisang 

5) Bangkai binatang

Yang termasuk jenis limbah anorganik adalah….  

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 

c. 1, 3, dan 5 

d. 2, 3, dan 4 

e. 3, 4, dan 5

 

4. Kondisi perairan yang alirannya lambat dan banyak polutan organik yang terurai 

sehingga perairan menjadi subur disebut….  

a. eutrofikasi 

b. nitrifikasi 

c. deutrofikasi 

d. fiksasi 

e. filtrasi

 

5.  

 

 

 

 

Larutan detergen dengan konsentrasi di atas jika dimasukkan ikan di dalamnya, maka 

pernyataan yang tepat adalah….  

a. Tingkat mortalitas paling tinggi pada gelas 1 

b. Tingkat mortalitas paling rendah pada gelas 1 

c. Ikan di dalam gelas 1, 2, dan 3 bergerak normal 

d. Kecepatan bernapas paling tinggi pada gelas 1 

e. Kecepatan bernapas paling rendah pada gelas 3 

 

6. Berikut ini yang bukan merupakan limbah pabrik gula adalah….  

a. Ampas tebu 

b. Tetes/molasse 

c. Grey water  

d. Blotong 

e. Abu dan arang sisa pembakaran

 

 

Lampiran 16. Soal uji coba 
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7. Limbah pabrik gula terdiri atas limbah padat, cair, dan gas. Berikut ini yang termasuk 

limbah cair adalah….  

a. Blotong 

b. Abu 

c. Ampas tebu 

d. Arang 

e. Molasse

 

8. Limbah cair dari pabrik gula yang mencemari sungai termasuk limbah jenis….  

a. Organik 

b. Anorganik 

c. Zat radioaktif 

d. Nitrat 

e. Posfat

 

9. Berikut ini yang termasuk limbah pabrik gula berbentuk cair yang dapat di daur ulang 

oleh industri fermentasi, pabrik MSG, pabrik pakan ternak dan lain-lain adalah…. 

a. Bagase (ampas tebu) 

b. Blotong 

c. Tetes 

d. Aerosol  

e. Cairan bekas analisis gula di 

laboratorium

 

10. Proses membuka dan menutupnya insang dengan frekuensi yang cepat ketika ikan 

dimasukkan ke dalam air limbah pabrik gula hal itu dapat terjadi karena....  

a. ikan beradaptasi 

b. ikan memperoleh banyak oksigen  

c. ikan terganggu keseimbangan 

tubuhnya 

d. ikan melakukan osmoregulasi 

e. ikan kekurangan oksigen

 

11. Di bawah ini yang bukan merupakan gas-gas yang mencemari udara adalah…. 

a. CO 

b. NH3 

c. NO 

d. CFC 

e. NO2

 

12. Efek rumah kaca terjadi karena peningkatan gas…. di udara.  

a. HC 

b. SO2 

c. CO2 

d. NO2 

e. O2

 

13. Gas yang dapat merusak lapisan ozon adalah….  

a. CFC 

b. O2 

c. NO 

d. CO 

e. Cl

 

14. Berikut ini ciri dari gas CFC yang tepat adalah….  

a. Bahan pengembang busa 

b. Bahan pembuatan hairspay 

c. Bahan pendingin 

d. Bahan pemanas 

e. Bahan pembuatan parfum semprot

15. Pada efek rumah kaca, CO2 dapat menyebabkan suhu bumi semakin panas. Hal ini 

terjadi karena….  

a. CO2 mudah mengikat panas matahari 

b. Karena pencemaran udara yang tinggi 

c. Karena gas CO2 yang lebih ringan dari udara 

d. Tingginya radiasi ultraviolet di atmosfer 

e. CO2 di atmosfer menghalangi energi panas gelombang panjang yang dipancarkan ke 

luar bumi 

 

16. Gas CO sebagai hasil pembakaran tidak sempurna sangat berbahaya karena dapat 

menyebabkan kematian. Alasan yang tepat untuk menjelaskan hal ini adalah….  
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a. Gas CO akan merusak paru-paru 

b. Daya ikat CO dengan Hb sangat kuat sehingga kekurangan O2 

c. Gas CO menyebabkan keasaman darah 

d. Gas CO akan merusak semua organ dalam sistem transportasi 

e. Meracuni semua sel dalam tubuh 

 

17. CFC adalah gas sintesis yang sering kita gunakan sehari-hari namun dapat menyebabkan 

kerusakan ozon. Contoh alat-alat yang menggunakan gas ini adalah….  

a. AC, mesin jet, setrika, kompor gas 

b. Hairspray, pilog, ricecooker, AC 

c. Dispenser, cat, AC, kompor gas 

d. Busa, hairspray, AC, freezer 

e. Kosmetik, AC, setrika, kulkas

 

18. Bahan pencemar dalam bentuk asap dan debu dapat merugikan dan menimbulkan 

gangguan kesehatan masyarakat yaitu gangguan pada….  

a. Sistem pernapasan dan jantung  

b. Sistem pernapasan, kulit, dan mata 

c. Sistem saraf, kulit, dan jantung 

d. Sistem pencernaan dan hati 

e. Sistem pencernaan dan reproduksi

 

19. Kontak antara manusia dengan karbon monoksida dalam konsentrasi yang cukup tinggi 

dapat mengakibatkan….  

a. Batuk 

b. Iritasi kulit 

c. Iritasi mata 

d. Radang tenggorokan 

e. Kematian

 

20. Gas pada pabrik gula umumnya adalah asap cerobong yang merupakan gas sisa 

pembakaran dari ketel uap. Asap cerobong ini dapat digolongkan sebagai….  

a. Aerosol  

b. Dust   

c. Smoke  

d. Smog 

e. Fog

 

21. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang merugikan 

bagi lingkungan sebagai berikut, kecuali….  

a. Penurunan kualitas lingkungan 

b. Gangguan kesehatan 

c. Mengganggu pemandangan  

d. Menambah kadar oksigen dalam air  

e. Mempercepat proses kerusakan 

benda

 

22. pH air yang tidak tercemar adalah….  

a. 5,5 – 5,7 

b. 5,8 – 6,5 

c. 6,5 – 8,5  

d. 8,5 – 9,7  

e. 9,8 – 10

 

23. Pada tabel berikut hubungan antara bahan pencemar, contoh, dan sumber yang tidak 

tepat adalah…  

No Nama Bahan Pencemar Contoh Sumber 

a. Infection agent  Bakteri Air limbah industri 

b. Zat kimia organik Pestisida  Pertanian  

c. Pencemar anorganik Logam  Air limbah industri 

d. Zat pengikat oksigen  Pupuk kandang  Pembuangan kotoran  

e. Unsur hara   NH4
+
 Pupuk  

 

24. Bahan pencemar biologis antara lain seperti di bawah ini, kecuali….  

a. Escherichia coli b. Entamoeba coli 
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c. Entamoeba histolytica 

d. Lactobacillus bulgaricus 

e. Salmonella thyposa

 

25. Infection agent merupakan bahan pencemar yang dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan manusia (penyakit). Organisme untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme 

patogen tersebut adalah….  

a. Planaria sp. 

b. Streptococcus sp.  

c. Mikro alga   

d. Staphylococcus sp 

e. Escherichia coli

 

26. Limbah rumah tangga yang dapat mencemari air dengan bakteri E. coli adalah.… 

a. Sampah organik 

b. Detergen  

c. Sampah plastik 

d. Sampah anorganik 

e. Kotoran manusia

 

27. Limbah tetes/molasse jika tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan….  

a. Peningkatan O2 

b. Peningkatan BOD 

c. Penurunan BOD 

d. Penurnan COD 

e. Penurunan CO2

 

28. Cara penanggulangan pencemaran air yang merupakan dampak kemajuan teknologi 

industri adalah….  

a. Mengolah limbah sebelum dibuang 

b. Menghentikan pemakaian zat kimia 

c. Memberi sanksi kepada pengusaha 

industri 

d. Membuang limbah sedikit demi 

sedikit 

e. Menutup industri-industri yang 

memproduksi bahan-bahan kimia

 

29. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan manusia yang menerapkan metode reduce 

adalah….  

a. Menggunakan botol bekas untuk menyimpan air minum 

b. Menggunakan motor hanya untuk bepergian jarak jauh 

c. Menggunakan kaleng bekas makanan untuk menanam tanaman 

d. Membuat peralatan rumah tangga dari bambu 

e. Mengolah kertas bekas menjadi kertas daur ulang 

 

30. Usaha pengendalian hama berikut ini yang mempunyai risiko rendah sehingga tidak 

menyebabkan pencemaran lingkungan adalah….  

a. Penggunaan herbisida 

b. Penyemprotan insektisida 

c. Pemakaian pestisida 

d. Pemakaian fungisida hayati 

e. Pemberantasan secara kimiawi

 

31. Di bawah ini adalah dampak hujan asam kecuali….  

a. Korosi logam 

b. Meracuni perairan 

c. Pola iklim berubah 

d. Merusak produsen 

e. Tanah menjadi asam

 

32. Salah satu usaha yang dilakukan manusia untuk memelihara kesuburan tanah adalah…. 

a. Pembuatan saluran irigasi 

b. Melindungi flora dan fauna 

c. Melakukan rotasi jenis tanaman 

d. Melakukan reboisasi 

e. Membuat perkebunan yang luas

 

33. Penebangan hutan yang tidak terencana dengan tepat menyebabkan kerugian, sebab….  
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a. Sumber devisa bagi negara akan berkurang 

b. Semua hewan dan tumbuhan langka akan musnah 

c. Kayu untuk bahan bangunan akan berkurang 

d. Manusia sangat bergantung pada hutan  

e. Saat hujan turun lapisan tanah tak dapat menahan air 

 

34. Bahan cair berupa limbah rumah tangga, pertanian, dan industri yang meresap masuk ke 

dalam tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena….  

a. Bahan-bahan tersebut akan membunuh mikroorganisme di dalam tanah 

b. Bahan-bahan tersebut dapat menyuburkan tanah 

c. Menambah kandungan humus di dalam tanah 

d. Menambah unsur hara dalam tanah 

e. Dapat menguraikan jasad-jasad renik 

 

35. Limbah pabrik gula yang dapat merugikan pertanian dengan menurunkan tingkat 

kesuburan tanah adalah….  

a. Blotong 

b. Molasse 

c. Abu  

d. Ampas tebu 

e. Air limbah pabrik

 

36. Tujuan dikeluarkannya UU lingkungan adalah….  

a. Memelihara hutan secara maksimal 

b. Eksploitasi hutan secara besar-besaran 

c. Menakut-nakuti perusak lingkungan 

d. Mencegah adanya kerusakan lingkungan 

e. Menindaklanjuti orang yang berburu di hutan 

 

37. Berikut ini yang dimaksud dengan bioremidiasi lingkungan adalah….  

a. Upaya peningkatan mutu lingkungan 

b. Upaya peningkatan daya dukung lingkungan 

c. Upaya pembebasan lingkungan yang tercemar menggunakan mikroorganisme 

d. Upaya pembebasan lingkungan yang tercemar menggunakan teknologi 

e. Upaya pengolahan limbah 

 

38. Kumpulan sampah atau limbah yang dapat terdegradasi secara alami adalah….  

a. Kaleng, kaca, plastik 

b. Kotoran ternak, sampah dedaunan, 

kertas 

c. Kotoran ternak, sampah dedaunan, 

plastik 

d. Kertas, plastik, kaleng 

e. Kertas, palstik, sampah dapur

 

39. Perlakuan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis sebagian besar dilakukan 

sebagai berikut, kecuali….  

a. Penumpukan 

b. Pembakaran 

c. Penimbunan 

d. Pengomposan 

e. Pembuangan

 

40. Program pemakaian kembali sampah yang sudah terbentuk seperti penggunaan bahan-

bahan plastik/kertas bekas untuk benda-benda souvenir, dan bekas ban untuk tempat pot 

atau kursi taman disebut….  

a. Reduce 

b. Recycle 

c. Treatment  

d. Reuse 

e. Reduksi
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41. Hasil produk daur ulang seperti berikut ini: 

1) Kompos ampas tebu 

2) Briket biomassa 

3) Tas daur ulang  

4) Kertas daur ulang  

5) Bioetanol

Yang termasuk produk daur ulang limbah pabrik gula adalah….  

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 2, dan 5 

c. 1, 3, dan 4  

d. 2, 3, dan 4 

e. 3, 4, dan 5 

 

 

42. Berikut ini yang merupakan limbah padat dari pabrik gula adalah….  

a. Ampas tebu, blotong, dan molasse 

b. Ampas tebu, molasse, dan 

abu/arang  

c. Blotong, ampas tebu, dan 

abu/arang 

d. Blotong, aerosol, dan molasse 

e. Abu/arang, molasse, dan aerosol

 

43. Salah satu limbah yang dihasilkan pabrik gula dalam bentuk padat mengandung air, 

bertemperatur cukup panas dan berbentuk seperti tanah adalah….  

a. Ampas tebu 

b. Blotong 

c. Molasse 

d. Abu/arang 

e. Bagasse

 

44. Bioetanol merupakan salah satu produk daur ulang dari limbah pabrik gula yang 

berupa…. 

a. Blotong dan ampas tebu 

b. Abu/arang dan molasse 

c. Abu/arang dan blotong  

d. Molasse dan blotong   

e. Molasse dan ampas tebu

 

45.  

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Jenis limbah pabrik gula dan produk daur ulang yang dibentuk adalah….  

a. Blotong  kompos  

b. Blotong  pupuk organik 

c. Ampas tebu  pupuk organik 

d. Ampas tebu  kompos 

e. Molasse  pupuk organik

46. Gambar di bawah ini merupakan produk daur ulang berupa briket yang dibuat dari 

limbah pabrik gula, yaitu…. 

a. Ampas tebu 

b. Blotong 

c. Molasse 

d. Abu  

e. Bagasse
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E 

47.  

 
 

Gambar di atas merupakan contoh produk daur ulang dari limbah pabrik gula. Yang 

merupakan produk dari limbah blotong adalah….  

a. A, B, dan C 

b. A, D, dan E 

c. B, D, dan E 

d. B, C, dan E 

e. B, C, dan D

 

 

48.  

Gambar di samping merupakan bagan 

pembuatan produk daur ulang menggunakan 

blotong. Hasil produk yang dihasilkan adalah….  

a. Bata beton 

b. Papan partikel 

c. Kompos 

d. Pupuk organik 

e. Briket  

 

 

 

49. Industri gula menghasilkan ampas atau bagase yang cukup melimpah. Bagase merupakan 

limbah biomassa mengandung banyak lignosellulosa yang berpotensi dimanfaatkan 

untuk pembuatan bioenergi seperti…. 

a. Bioetanol  

b. Biogas 

c. Kompos  

d. Pupuk organik 

e. Papan partikel

 

50. Mikroba yang membantu menyuburkan tanah berasal dari pupuk organik limbah pabrik 

gula adalah sebagai berikut, kecuali…. 

a. Celulotic bacteria  

b. Pseudomonas sp. 

c. Bacillus sp. 

d. Lactobacillus sp. 

e. Streptococcus sp.

 

 

…….. 

D C B A 
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HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA 

 

Lampiran 17. Hasil analisis soal uji coba 
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REALIBILITAS SOAL UJI COBA 

     

      

 
 

    

     

     k : Banyaknya butir soal 

  M : Rata-rata skor total 

  Vt : Varians total 

  

     Klasifikasi reliabilitas soal 

  

     Interval Kriteria 

 0,80 ≤  r 11 ≤ 1,00 Sangat baik 

 0,60 ≤  r 11 < 0,80 Baik 

 0,40 ≤  r 11 < 0,60 Cukup 

 0,20 ≤  r 11 < 0,40 Jelek 

 r 11  < 0,20 Sangat jelek 

 

     k 50 

   M 26.583 

   Vt 28.993 

   r11 0.582 

   

     

     Kriteria 

    Apabila r11 > r tabel, maka instrumen tersebut reliabel. 

 Pada a = 5% dengan n (jumlah siswa) = 36 diperoleh rtabel = 0,361 

     

     Karena r11 > rtabel, maka instrument tersebut reliabel. 

  

]
)(

1][
1

[11

tkV

MkM

k

k
r
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SOAL TES 

 

Mata Pelajaran : Biologi 

Hari/tanggal  : …………..…….. 

 

Nama/No. presensi : …………..…… 

Kelas   : ……………….. 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda (X)

pada jawaban yang paling benar! 

1. Di sebuah sungai ditemukan benda-benda seperti berikut ini: 

1) Kaleng sarden 

2) Botol air mineral 

3) Kantong plastik 

4) Daun pisang 

5) Bangkai binatang

Yang termasuk jenis limbah anorganik adalah….  

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 

c. 1, 3, dan 5 

d. 2, 3, dan 4 

e. 3, 4, dan 5

 

2.  

 

 

 

 

Larutan detergen dengan konsentrasi di atas jika dimasukkan ikan di dalamnya, maka 

pernyataan yang tepat adalah….  

a. Tingkat mortalitas ikan paling tinggi pada gelas 1 

b. Tingkat mortalitas ikan paling rendah pada gelas 1 

c. Ikan di dalam gelas 1, 2, dan 3 bergerak normal 

d. Kecepatan bernapas ikan paling tinggi pada gelas 1 

e. Kecepatan bernapas ikan paling rendah pada gelas 3 

 

3. Limbah pabrik gula terdiri atas limbah padat, cair, dan gas. berikut ini yang termasuk 

limbah cair adalah….  

a. Blotong  

b. Abu  

c. Ampas tebu  

d. Arang  

e. Molasse 

 

4. Berikut ini yang termasuk limbah pabrik gula berbentuk cair yang dapat di daur ulang 

oleh industri fermentasi, pabrik MSG, pabrik pakan ternak dan lain-lain adalah…. 

a. Bagase (ampas tebu) 

b. Blotong 

c. Tetes 

d. Aerosol  

e. Cairan bekas analisis gula di 

laboratorium

 

5. Proses membuka dan menutupnya insang dengan frekuensi yang cepat ketika ikan 

dimasukkan ke dalam air limbah pabrik gula hal itu dapat terjadi karena....  

a. ikan beradaptasi 

b. ikan memperoleh banyak oksigen  

c. ikan terganggu keseimbangan 

tubuhnya 

d. ikan melakukan osmoregulasi 

e. ikan kekurangan oksigen

 

6. Di bawah ini yang bukan merupakan gas-gas yang mencemari udara adalah…. 

a. CO 

b. NH3 

c. NO 

d. CFC 

e. NO2

Lampiran 18. Soal Tes 
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7. Efek rumah kaca terjadi karena peningkatan gas…. di udara.  

a. HC 

b. SO2 

c. CO2 

d. NO2 

e. O2

 

8. Gas yang dapat merusak lapisan ozon adalah….  

a. CFC 

b. O2 

c. NO 

d. CO 

e. Cl

 

9. Gas CO sebagai hasil pembakaran tidak sempurna sangat berbahaya karena dapat 

menyebabkan kematian. Alasan yang tepat untuk menjelaskan hal ini adalah….  

a. Gas CO akan merusak paru-paru 

b. Daya ikat CO dengan Hb sangat kuat sehingga kekurangan O2 

c. Gas CO menyebabkan keasaman darah 

d. Gas CO akan merusak semua organ dalam sistem transportasi 

e. Meracuni semua sel dalam tubuh 

 

10. Gas pada pabrik gula umumnya adalah asap cerobong yang merupakan gas sisa 

pembakaran dari ketel uap. Asap cerobong ini dapat digolongkan sebagai….  

a. Aerosol  

b. Dust   

c. Smoke  

d. Smog 

e. Fog

 

11. Bahan pencemar biologis antara lain seperti di bawah ini, kecuali….  

a. Escherichia coli 

b. Entamoeba coli 

c. Entamoeba histolytica 

d. Lactobacillus bulgaricus 

e. Salmonella thyposa

 

12. Cara penanggulangan pencemaran air yang merupakan dampak kemajuan teknologi 

industri adalah….  

a. Mengolah limbah sebelum dibuang 

b. Menghentikan pemakaian zat kimia 

c. Memberi sanksi kepada pengusaha 

industri 

d. Membuang limbah sedikit demi 

sedikit 

e. Menutup industri-industri yang 

memproduksi bahan-bahan kimia

 

13. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan manusia yang menerapkan metode reduce 

adalah….  

a. Menggunakan botol bekas untuk menyimpan air minum 

b. Menggunakan motor hanya untuk bepergian jarak jauh 

c. Menggunakan kaleng bekas makanan untuk menanam tanaman 

d. Membuat peralatan rumah tangga dari bambu 

e. Mengolah kertas bekas menjadi kertas daur ulang 

 

14. Penebangan hutan yang tidak terencana dengan tepat menyebabkan kerugian, sebab….  

a. Sumber devisa bagi negara akan berkurang 

b. Semua hewan dan tumbuhan langka akan musnah 

c. Kayu untuk bahan bangunan akan berkurang 

d. Manusia sangat bergantung pada hutan  

e. Saat hujan turun lapisan tanah tak dapat menahan air 

 

15. Bahan cair berupa limbah rumah tangga, pertanian, dan industri yang meresap masuk ke 

dalam tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena….  
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a. Bahan-bahan tersebut akan membunuh mikroorganisme di dalam tanah 

b. Bahan-bahan tersebut dapat menyuburkan tanah 

c. Menambah kandungan humus di dalam tanah 

d. Menambah unsur hara dalam tanah 

e. Dapat menguraikan jasad-jasad renik 

 

16. Tujuan dikeluarkannya UU lingkungan adalah….  

a. Memelihara hutan secara maksimal 

b. Eksploitasi hutan secara besar-besaran 

c. Menakut-nakuti perusak lingkungan 

d. Mencegah adanya kerusakan lingkungan 

e. Menindaklanjuti orang yang berburu di hutan 

 

17. Berikut ini yang dimaksud dengan bioremidiasi lingkungan adalah….  

a. Upaya peningkatan mutu lingkungan 

b. Upaya peningkatan daya dukung lingkungan 

c. Upaya pembebasan lingkungan yang tercemar menggunakan mikroorganisme 

d. Upaya pembebasan lingkungan yang tercemar menggunakan teknologi 

e. Upaya pengolahan limbah 

 

18. Kumpulan sampah atau limbah yang dapat terdegradasi secara alami adalah….  

a. Kaleng, kaca, plastik 

b. Kotoran ternak, sampah dedaunan, 

kertas 

c. Kotoran ternak, sampah dedaunan, 

plastik 

d. Kertas, plastik, kaleng 

e. Kertas, palstik, sampah dapur

 

19. Hasil produk daur ulang seperti berikut ini: 

1) Kompos ampas tebu 

2) Briket biomassa 

3) Tas daur ulang  

4) Kertas daur ulang  

5) Bioetanol

Yang termasuk produk daur ulang limbah pabrik gula adalah….  

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 2, dan 5 

c. 1, 3, dan 4  

d. 2, 3, dan 4 

e. 3, 4, dan 5 

 

 

20. Berikut ini yang merupakan limbah padat dari pabrik gula adalah….  

a. Ampas tebu, blotong, dan molasse 

b. Ampas tebu, molasse, dan 

abu/arang  

c. Blotong, ampas tebu, dan 

abu/arang 

d. Blotong, aerosol, dan molasse 

e. Abu/arang, molasse, dan aerosol

 

21. Salah satu limbah yang dihasilkan pabrik gula dalam bentuk padat mengandung air, 

bertemperatur cukup panas dan berbentuk seperti tanah adalah….  

a. Ampas tebu 

b. Blotong 

c. Molasse 

d. Abu/arang 

e. Bagasse
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E 

22.  

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Jenis limbah pabrik gula dan produk daur ulang yang dibentuk adalah….  

a. Blotong  kompos  

b. Blotong  pupuk organik 

c. Ampas tebu  pupuk organik 

d. Ampas tebu  kompos 

e. Molasse  pupuk organik

23. Gambar di bawah ini merupakan produk daur ulang berupa briket yang dibuat dari 

limbah pabrik gula, yaitu…. 

a. Ampas tebu 

b. Blotong 

c. Molasse 

d. Abu  

e. Bagasse

 

 

24.  

 
 

Gambar di atas merupakan contoh produk daur ulang dari limbah pabrik gula. Yang 

merupakan produk dari limbah blotong adalah….  

a. A, B, dan C 

b. A, D, dan E 

c. B, D, dan E 

d. B, C, dan E 

e. B, C, dan D

 

 

25.  

Gambar di samping merupakan bagan 

pembuatan produk daur ulang menggunakan 

blotong. Hasil produk yang dihasilkan 

adalah….  

a. Bata beton 

b. Papan partikel 

c. Kompos 

d. Pupuk organik 

e. Briket  

 

…….. 

D C B A 
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KUNCI JAWABAN 

 

No JAWABAN 

1 A     

2  B    

3     E 

4   C   

5     E 

6  B    

7   C   

8 A     

9  B    

10 A     

11    D  

12 A     

13  B    

14     E 

15 A     

16    D  

17   C   

18  B    

19  B    

20   C   

21  B    

22    D  

23  B    

24  B    

25     E 

 

Lampiran 19. Kunci jawaban soal tes 
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Lampiran 20. Lembar jawaban siswa kelas eksperimen dan kontrol 
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Daftar Nilai Raport Biologi Semester Gasal Kelas X SMA N 1 Jekulo Kudus 

           
No. 

KELAS 

X-1 X-2 X-3 X-4 X-5 X-6 X-7 X-8 X-9 X-10 

1. 80 77 81 85 82 81 80 80 83 84 

2. 90 83 88 81 86 85 79 85 77 87 

3. 84 77 82 77 77 80 80 77 76 88 

4. 81 78 77 80 78 82 83 81 77 83 

5. 78 80 77 84 86 83 86 77 80 76 

6. 83 79 77 86 87 85 80 82 77 77 

7. 79 78 81 79 76 84 76 82 87 81 

8. 87 80 79 91 88 81 79 76 80 80 

9. 80 86 77 79 78 88 82 81 83 83 

10. 76 81 93 85 83 85 77 87 92 87 

11. 85 83 77 77 81 80 88 83 86 85 

12. 79 85 85 77 87 82 84 77 78 77 

13. 81 76 88 80 82 80 85 84 82 77 

14. 87 88 77 77 83 77 80 76 83 82 

15. 77 78 88 89 83 87 83 85 80 82 

16. 87 86 81 77 85 85 79 83 88 81 

17. 81 82 79 88 90 82 85 82 80 80 

18. 79 80 77 77 84 77 84 78 85 84 

19. 82 83 83 93 79 82 80 76 94 80 

20. 84 81 83 78 84 80 90 85 83 90 

21. 87 79 77 89 85 85 82 79 90 82 

22. 79 77 77 91 77 83 85 77 86 84 

23. 77 77 88 85 81 85 93 90 80 85 

24. 86 83 82 78 80 85 78 87 84 93 

25. 80 81 77 91 80 90 90 88 80 86 

26. 84 86 78 77 80 77 80 78 86 80 

27. 82 83 80 79 82 84 85 85 80 90 

28. 78 82 77 87 93 80 78 87 86 84 

29. 83 84 85 76 86 86 77 77 83 80 

30. 79 77 77 77 85 82 85 85 80 82 

31. 84 81 88 79 88 83 87 81 84 82 

32. 90 78 79 84 83 81 86 79 80 80 

33. 86 85 84 79 82 85 82 80 82 80 

34. 87 80 90 89 84 80 77 86 82 88 

35. 77 77 81 85 82 80 86 77 82 81 

36. 93 82 85 78   84 80 77 85 82 

37. 85 90 84 77 

 

          

38. 77 77 79 85             

Lampiran 21. Daftar nilai raport biologi  kelas X 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

No. Kode Nama Siswa 

 

No. Kode Nama Siswa 

1 E-01 Adi Ariyanto 
 

1 K-01 Ahmad Baedhowi 

2 E-02 Alfin Wahyudi Utomo 
 

2 K-02 Ahmad Nurudin 

3 E-03 Ani Farida 
 

3 K-03 Andhi Saputra 

4 E-04 Ario Surya Adjie 
 

4 K-04 Anggi Frebiyani 

5 E-05 Aulia Alwi Assegaf 
 

5 K-05 Asep Zufa Rifa'i 

6 E-06 Brian Ananta 
 

6 K-06 Dewi Puspitasari 

7 E-07 Dhyta Prazytabdewi 
 

7 K-07 Doni Prabowo 

8 E-08 Fahmadin Ahmad 
 

8 K-08 Dwi Apriyanto 

9 E-09 Faisol Fajri 
 

9 K-09 Fitria Lailatus Syifa 

10 E-10 Faradina Amalia 
 

10 K-10 Isnaeni Rahmawati 

11 E-11 Fedriana Misa Adah 
 

11 K-11 Iswatin Nuur Khasanah 

12 E-12 Fitriya Fitri Anggraeni 
 

12 K-12 Jevru Andik Fransisko 

13 E-13 Halimatus Sa'diyyah 
 

13 K-13 Junaidi Jidan 

14 E-14 Ismy Lailatul Mustahuda 
 

14 K-14 Lilies Maysaroh 

15 E-15 Kharisma Ufia Tustina 
 

15 K-15 M Handal Andi Devanto 

16 E-16 Kholidah 
 

16 K-16 
Muhammad Isnaeni 

Nurrosyid 

17 E-17 
Mivtaliya Martina 

Ardiningsih  
17 K-17 Muhammad Ulil Albab 

18 E-18 Muhammad Nizar 
 

18 K-18 Nava Oktaviani 

19 E-19 Noor Octavian 
 

19 K-19 Nila Kandi 

20 E-20 Novia Puji Lestari 
 

20 K-20 Nita Artika 

21 E-21 Pungki Milani Ardiyanti 
 

21 K-21 Nita Setyowati 

22 E-22 Putri Nofitasari 
 

22 K-22 Noor Faris Sutiyono 

23 E-23 Rachmawati 
 

23 K-23 Putri Indah Cahyani 

24 E-24 Rafli Firmansyah 
 

24 K-24 Riana Dewi 

25 E-25 Rinda Ichtiarul Aini 
 

25 K-25 Riska Puspita Rini 

26 E-26 Rosita Agustina Anggraeni 
 

26 K-26 Rofiatul Ghofaroh 

27 E-27 Safira Eka Supriyanti 
 

27 K-27 Shinta Dewi 

28 E-28 Shela Anggita Putri 
 

28 K-28 Siti Afifah 

29 E-29 Tiyas Mariza Khoirunnisa' 
 

29 K-29 Siti Masitoh 

30 E-30 Ulfa Nor Alfiyanti 
 

30 K-30 Tanti Wiyati 

31 E-31 Vemby Sultan Luhur P. 
 

31 K-31 Triana Aprellia Pramistika 

32 E-32 Via Indriani Kumala Sari 
 

32 K-32 Winda Farikayani 

33 E-33 Yudda Andriyanto 
 

33 K-33 Windy Aulia Putri 

34 E-34 Yudi Kurniawan 
 

34 K-34 Yulia Apriliani 

35 E-35 Yuni Indri Sulistyowati 
 

35 K-35 Yusnia Widiastuti 

36 E-36 Yusril Fahmi Hidayat 
 

36 K-36 Septyana Wulan Sari 

 

Lampiran 22. Daftar nama siswa  
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UJI NORMALITAS DATA HASIL UJIAN SEMESTER GASAL KELAS X-1  

 

                   Hipotesis 

                 H : Data berdistribusi normal 

             A : Data tidak berdistribusi normal 

            

                   Pengujian Hipotesis: 

               Rumus yang digunakan: 

               

 
 

                  

                   

                   

                   Kriteria yang digunakan 

              
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

             

                   Nilai maksimal = 94 

  

Panjang Kelas = 3 

       Nilai minimal = 76 

  

Rata-rata ( X ) = 82.466 

       Rentang 

 

= 17 

  

S 

  

= 4.263 

       Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 38 

       

                   
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

  Ei 

  75 - 77 74.5 -1.8688 0.4692 0.0912 3.4652 5 0.6798 

  78 - 80 77.5 -1.1650 0.3780 0.2003 7.6124 10 0.7488 

  81 - 83 80.5 -0.4612 0.1777 0.0818 3.1081 7 4.8734 

  84 - 86 83.5 0.2427 0.0959 0.2322 8.8229 8 0.0767 

  87 - 89 86.5 0.9465 0.3280 0.1225 4.6555 5 0.0255 

  90 - 92 89.5 1.6503 0.4506 0.0402 1.5260 2 0.1472 

  93 - 95 92.5 2.3541 0.4907 0.0082 0.3104 1 1.5316 

        95.5 3.0579 0.4989         

                          2   = 8.0831 

  

                   

                   Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

       

                    

 
 

                  
 

                  

                   

          

 

        

                   

                   

                   

                   

    

8.0831   9.488 

         

                   
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

        

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
   

Daerah penolakan H 

Lampiran 23. Hasil uji normalitas populasi 
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UJI NORMALITAS DATA HASIL UJIAN SEMESTER GASAL KELAS X-2 

                  Hipotesis 

                H : Data berdistribusi normal 

            A : Data tidak berdistribusi normal 

           

                  Pengujian Hipotesis: 

              Rumus yang digunakan: 

              

 
 

                 

                  

                  

                  Kriteria yang digunakan 

             
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

            

                  Nilai maksimal = 90 

  

Panjang Kelas = 3 

      Nilai minimal = 76 

  

Rata-rata ( X ) = 81.068 

      Rentang 

 

= 14 

  

S 

  

= 3.4609 

      Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 38 

      

                  
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

 Ei 

 75 - 77 74.5 -1.8977 0.4711 0.1224 4.6523 8 2.4089 

 78 - 80 77.5 -1.0309 0.3487 0.2835 10.7748 10 0.0557 

 81 - 83 80.5 -0.1641 0.0652 0.1937 7.3623 11 1.7974 

 84 - 86 83.5 0.7028 0.2589 0.1828 6.9481 7 0.0004 

 87 - 89 86.5 1.5696 0.4417 0.0508 1.9318 1 0.4495 

 90 - 92 89.5 2.4364 0.4926 0.0069 0.2637 1 2.0564 

 93 - 95 92.5 3.3033 0.4995 0.0005 0.0176 0 0.0176 

       95.5 4.1701 0.5000         

                         2   = 6.7859 

 

                  

                  Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

      

                  

                   

 
 

                 

                  

                  

                  

                  

    

6.7859 

 

9.488 

          

                  
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

       

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
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UJI NORMALITAS DATA HASIL UJIAN SEMESTER GASAL KELAS X-3 

                  Hipotesis 

                H : Data berdistribusi normal 

            A : Data tidak berdistribusi normal 

            

                  Pengujian Hipotesis: 

             Rumus yang digunakan: 

              

 
 

                 

                  

                  

                  Kriteria yang digunakan 

             
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

            

                  Nilai maksimal = 93 

  

Panjang Kelas = 3 

      

Nilai minimal = 77 

  

Rata-rata  

 

= 

81.

56 

      

Rentang 

 

= 16 

  

S 

  

= 

4.4

87 

      Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 38 

      

                  
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

 Ei 

 75 - 77 74.5 -1.5738 0.4422 0.4422 16.8051 12 1.3739 

 78 - 80 77.5 -0.9053 0.3173 0.1249 4.7461 6 0.3313 

 81 - 83 80.5 -0.2367 0.0936 0.2238 8.5037 7 0.2659 

 84 - 86 83.5 0.4319 0.1671 0.0735 2.7936 6 3.6803 

 87 - 89 86.5 1.1004 0.3644 0.1973 7.4993 5 0.8329 

 90 - 92 89.5 1.7690 0.4616 0.0971 3.6908 1 1.9618 

 93 - 95 92.5 2.4375 0.4926 0.0311 1.1801 1 0.0275 

       95.5 3.1061 0.4991             

                         2   = 8.4735 

 

                  Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel 

= 

   

9.488 

    

                   

 
 

                 

                  

                  

                  

     

8.4735 

 

9.488 

          

                  
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

       

 






k
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2
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UJI NORMALITAS DATA HASIL UJIAN SEMESTER GASAL KELAS X-4 

               Hipotesis 

             H : Data berdistribusi normal 

         A : Data tidak berdistribusi normal 

        

               Pengujian Hipotesis: 

           Rumus yang digunakan: 

           

 
 

              

               

               

               

               Kriteria yang digunakan 

          
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

         

               Nilai maksimal = 93 

  

Panjang Kelas = 3 

   Nilai minimal = 76 

  

Rata-rata ( X ) = 82.267 

   Rentang 

 

= 17 

  

S 

  

= 5.1075 

   Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 38 

   

               

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas 

Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

 
Ei 

 75 - 77 74.5 -1.5206 0.4358 0.1112 4.2243 8 3.3747 

 78 - 80 77.5 -0.9333 0.3247 0.1894 7.1960 12 3.2071 

 81 - 83 80.5 -0.3459 0.1353 0.0399 1.5156 1 0.1754 

 84 - 86 83.5 0.2415 0.0954 0.2010 7.6379 8 0.0172 

 87 - 89 86.5 0.8288 0.2964 0.1252 4.7591 5 0.0122 

 90 -  92 89.5 1.4162 0.4216 0.0558 2.1204 3 0.3649 

 93 - 95 92.5 2.0036 0.4774 0.0178 0.6753 1 0.1561 

       95.5 2.5909 0.4952 
  

  
 

      

                         2   = 7.3075 

 

               

               Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

   

               

                

 
 

              

               

               

               

               

               

               

    

7.3075   9.488 

     

               
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

    

 






k
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2
ii2

E

EO
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UJI NORMALITAS DATA HASIL UJIAN SEMESTER GASAL KELAS X-5 

               Hipotesis 

             H : Data berdistribusi normal 

         A : Data tidak berdistribusi normal 

        

               Pengujian Hipotesis: 

           Rumus yang digunakan: 

           

 
 

              

               

               

               

               Kriteria yang digunakan 

          
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

         

               Nilai maksimal = 93 

  

Panjang Kelas = 3 

   Nilai minimal = 76 

  

Rata-rata ( X ) = 83.057 

   Rentang 

 

= 17 

  

S 

  

= 3.8344 

   Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 35 

   

               
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

 Ei 

 75 - 77 74.5 -2.2317 0.4872 0.0608 2.1284 3 0.3570 

78 - 80 77.5 -1.4493 0.4264 0.1788 6.2577 6 0.0106 

81 - 83 80.5 -0.6669 0.2476 0.2016 7.0562 11 2.2042 

84 - 86 83.5 0.1155 0.0460 0.2694 9.4291 9 0.0195 

87 - 89 86.5 0.8979 0.3154 0.1382 4.8360 4 0.1445 

90 - 92 89.5 1.6803 0.4535 0.0396 1.3845 1 0.1068 

93 - 95 92.5 2.4627 0.4931 0.0063 0.2208 1 2.7501 

  
  

95.5 3.2451 0.4994 
    

    

                       2 =  5.5927 

 

               

               Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

   

               

                
 

 

              

       

 

       

               

               

               

               

               

    

5.5927 

 

9.488 

       

      

  

      

               
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS DATA HASIL UJIAN SEMESTER GASAL KELAS X-6  

              Hipotesis 

            H : Data berdistribusi normal 

        A : Data tidak berdistribusi normal 

       

              Pengujian Hipotesis: 

          Rumus yang digunakan: 

          

 
 

             

              

              

              

              Kriteria yang digunakan 

         
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

        

              Nilai maksimal = 94 

  

Panjang Kelas = 3 

  Nilai minimal = 76 

  

Rata-rata ( X ) = 82.667 

  Rentang 

 

= 13 

  

S 

  

= 3.014 

  Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 36 

  

              
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas kelas 

Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

 Ei 

 75 - 77 74.5 -2.7094 0.4966 0.0399 1.4359 3 1.7037 

 78 - 80 77.5 -1.7141 0.4567 0.1929 6.9434 7 0.0005 

 81 - 83 80.5 -0.7188 0.2639 0.1550 5.5788 11 5.2681 

 84 - 86 83.5 0.2765 0.1089 0.2894 10.4170 12 0.2405 

 87 - 89 86.5 1.2717 0.3983 0.0900 3.2414 2 0.4754 

 90 - 92 89.5 2.2670 0.4883 0.0111 0.4011 1 0.8941 

 93 - 95 92.5 3.2623 0.4994 0.0005 0.0195 0 0.0195 

       95.5 4.2576 0.5000         

                       2 = 8.6019 

 

                

                Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

    

                

                 

 
 

               

       

 

        

                

                

                

                

    

8.6019   9.488 

      

                
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 
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2
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E
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UJI NORMALITAS DATA HASIL UJIAN SEMESTER GASAL KELAS X-7 

               Hipotesis 

             H : Data berdistribusi normal 

         A : Data tidak berdistribusi normal 

        

               Pengujian Hipotesis: 

           Rumus yang digunakan: 

           

 
 

              

               

               

               

               Kriteria yang digunakan 

          
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

         

               Nilai maksimal = 93 

  

Panjang Kelas = 3 

   Nilai minimal = 76 

  

Rata-rata ( X ) = 82.57 

   Rentang 

 

= 17 

  

S 

  

= 4.0932 

   Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 36 

   

               
Kelas Interval Batas Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas kelas 

Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

75 - 77 74.5 -1.9717 0.4757 0.0834 3.0023 4 0.3316 

78 - 80 77.5 -1.2387 0.3923 0.1988 7.1559 12 3.2792 

81 - 83 80.5 -0.5058 0.1935 0.1037 3.7322 5 0.4307 

84 - 86 83.5 0.2271 0.0898 0.2417 8.6994 10 0.1944 

87 - 89 86.5 0.9600 0.3315 0.1233 4.4383 2 1.3395 

90 - 92 89.5 1.6930 0.4548 0.0376 1.3534 2 0.3089 

93 - 95 92.5 2.4259 0.4924 0.0068 0.2463 1 2.3057 

    
 

95.5 3.1588 0.4992          

                      2 = 8.1900 

               

               Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

   

               

                

 
 

              

               

               

               

               

    

8.1900 

 

9.488 

       

               
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

    

 






k
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2
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E
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UJI NORMALITAS DATA HASIL UJIAN SEMESTER GASAL KELAS X-8 

                  Hipotesis 

                H : Data berdistribusi normal 

            A : Data tidak berdistribusi normal 

            

                  Pengujian Hipotesis: 

             Rumus yang digunakan: 

              

 
 

                 

                  

                  

                  Kriteria yang digunakan 

             
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

            

                  Nilai maksimal = 90 

  

Panjang Kelas = 3 

      Nilai minimal = 76 

  

Rata-rata ( X ) = 81.4 

      Rentang 

 

= 14 

  

S 

  

= 4.011 

      Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 36 

      

                  
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas kelas 

Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

 Ei 

 75 - 77 74.5 -1.7210 0.4574 0.4574 16.4654 10 2.5387 

 78 - 80 77.5 -0.9730 0.3347 0.1226 4.4151 6 0.5689 

 81 - 83 80.5 -0.2251 0.0890 0.2457 8.8448 8 0.0807 

 84 - 86 83.5 0.5229 0.1995 0.1104 3.9754 7 2.3012 

 87 - 89 86.5 1.2708 0.3981 0.1986 7.1509 4 1.3884 

 90 - 92 89.5 2.0188 0.4782 0.0801 2.8851 1 1.2317 

 93 - 95 92.5 2.7667 0.4972 0.0189 0.6813 0 0.6813 

     
 

95.5 3.5147 0.4998          

                         2 = 8.7909 

 

                  Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

  

9.488 

    

                   
 

 

      
 

          

                  

                  

     

8.7909 

 

9.488 

          

                  
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS DATA HASIL UJIAN SEMESTER GASAL KELAS X-9 

                Hipotesis 

              H : Data berdistribusi normal 

          A : Data tidak berdistribusi normal 

         

                Pengujian Hipotesis: 

            Rumus yang digunakan: 

            

 
 

               

                

                

                

                Kriteria yang digunakan 

           
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

          

                Nilai maksimal = 94 

  

Panjang Kelas = 3 

    Nilai minimal = 76 

  

Rata-rata ( X ) = 82.737 

    Rentang 

 

= 18 

  

S 

  

= 4.1602 

    Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 36 

    

                
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

 Ei 

 75 - 77 74.5 -1.9798 0.4761 0.0802 2.8874 4 0.4287 

 78 - 80 77.5 -1.2587 0.3959 0.1914 6.8889 10 1.4050 

 81 - 83 80.5 -0.5376 0.2046 0.1318 4.7438 9 3.8188 

 84 - 86 83.5 0.1835 0.0728 0.2444 8.7972 8 0.0722 

 87 - 89 86.5 0.9046 0.3172 0.1308 4.7098 3 0.6207 

 90 - 92 89.5 1.6257 0.4480 0.0425 1.5313 2 0.1435 

 93 - 95 92.5 2.3469 0.4905 0.0084 0.3020 1 1.6133 

     
 

95.5 3.0680 0.4989 
  

     

                        2  = 8.1022 

 

                

                Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

    

                

                 

 
 

               

       

 

        

                

                

                

                

    

8.1022   9.488 

      

                
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

     

 






k
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E
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UJI NORMALITAS DATA HASIL UJIAN SEMESTER GASAL KELAS X-10 

             Hipotesis 

           H : Data berdistribusi normal 

       A : Data tidak berdistribusi normal 

      

             Pengujian Hipotesis: 

         Rumus yang digunakan: 

         

 
 

            

             

             

             

             Kriteria yang digunakan 

        
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

       

             Nilai maksimal = 93 

  

Panjang Kelas = 3 

 Nilai minimal = 76 

  

Rata-rata ( X ) = 82.88 

 Rentang 

 

= 17 

  

S 

  

= 3.8927 

 Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 36 

 

             
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

75 - 77 74.5 -2.1527 0.4843 0.0678 2.4410 4 0.9956 

78 - 80 77.5 -1.3821 0.4165 0.1870 6.7318 7 0.0107 

81 - 83 80.5 -0.6114 0.2295 0.1662 5.9850 11 4.2022 

84 - 86 83.5 0.1593 0.0633 0.2605 9.3789 7 0.6034 

87 - 89 86.5 0.9300 0.3238 0.1317 4.7408 4 0.1158 

90 - 92 89.5 1.7006 0.4555 0.0378 1.3599 2 0.3013 

93 - 95 92.5 2.4713 0.4933 0.0061 0.2210 1 2.7468 

    
 

95.5 3.2420 0.4994 
  

        

                       2   = 8.9758 

                

                Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

    

                

                

                
 

      

 

        

                

                

                

                

                

    

8.9758 

 

9.488 

        

      

  

       

             
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI HOMOGENITAS POPULASI  

                
Hipotesis 

               
H : 

2
1 = 

2
2 = … = 

2
10 

       
A : Tidak semua 

2
i sama, untuk i = 1, 2, 3,4….10 

       

                Kriteria: 

               
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel(1-)(k-1) 

         

                Pengujian Hipotesis 

            
Kelas ni dk = ni - 1 Si

2
 (dk) Si

2
 log Si

2
 (dk) log Si

2
 

 

 X-1 38 37 18.17 672.29 1.259 46.596 

 X-2 38 37 11.98 443.26 1.078 39.903 

 X-3 38 37 20.14 745.18 1.304 48.250 

 X-4 38 37 26.09 965.33 1.416 52.410 

 X-5 35 34 14.70 499.8 1.167 39.689 

 X-6 36 35 9.09 318.15 0.959 33.550 

 X-7 36 35 16.75 586.25 1.224 42.841 

 X-8 36 35 16.09 563.15 1.207 42.229 

 X-9 36 35 17.31 605.85 1.238 43.340 

 X-10 36 35 15.15 530.25 1.180 41.314 

 Jumlah 367 357 165.47 5929.510 12.034 430.122 

 

                

 

Varians gabungan dari kelompok sampel adalah: 

      

 
S

2
 

= 

(ni-1) Si
2
 

= 
5929.5 

= 16.609 
 

 

(ni-1) 357 

 

 

Log S
2 
 = 1.220 

          

                

 

Harga satuan B 

           

 

B = (log S
2 
)  (ni - 1) 

         

   

= 1.220 x 357 

       

   

= 435.665 

          

 

 
2
 = (ln 10) { B - (ni-1) log Si

2
} 

          

   

= 2.303 {435.66 - 430.122} 

    

   

= 12.763 

          

                

 

Untuk  = 5% dengan dk = k-1 = 10 - 1 = 9 diperoleh 
2
 tabel = 16.919 

  

                

 

  

 

   

   

   
 

    

12.763 

 

16.919 

      

 

Karena 
2

hitung < 
2

tabel maka populasi mempunyai varians yang sama (homogen) 

  

Lampiran 24. Hasil uji homogenitas populasi 
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Lampiran 25. Hasil uji perbedaan data nilai raport kelas sampel 



133 
 

 
 

DATA NILAI HASIL SELISIH POST TEST-PRE TEST ANTARA   

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

          Eksperimen Kontrol 

No. Kode Post test Pre test Selisih No. Kode Post test Pre test Selisih 

1 E-01 88 76 12 1 K-01 88 68 20 

2 E-02 92 56 36 2 K-02 84 60 24 

3 E-03 84 60 24 3 K-03 72 52 20 

4 E-04 76 44 32 4 K-04 72 60 12 

5 E-05 80 44 36 5 K-05 80 44 36 

6 E-06 72 40 32 6 K-06 60 48 12 

7 E-07 80 44 36 7 K-07 60 48 12 

8 E-08 76 44 32 8 K-08 84 52 32 

9 E-09 80 48 32 9 K-09 76 52 24 

10 E-10 76 44 32 10 K-10 76 48 28 

11 E-11 68 68 0 11 K-11 76 60 16 

12 E-12 84 60 24 12 K-12 76 52 24 

13 E-13 68 36 32 13 K-13 80 56 24 

14 E-14 84 40 44 14 K-14 80 52 28 

15 E-15 76 48 28 15 K-15 76 60 16 

16 E-16 76 44 32 16 K-16 80 44 36 

17 E-17 80 56 24 17 K-17 88 72 16 

18 E-18 84 56 28 18 K-18 92 68 24 

19 E-19 76 48 28 19 K-19 88 64 24 

20 E-20 72 64 8 20 K-20 76 56 20 

21 E-21 68 56 12 21 K-21 92 68 24 

22 E-22 72 64 8 22 K-22 76 40 36 

23 E-23 80 60 20 23 K-23 84 56 28 

24 E-24 84 56 28 24 K-24 88 56 32 

25 E-25 88 52 36 25 K-25 88 76 12 

26 E-26 68 52 16 26 K-26 68 36 32 

27 E-27 84 64 20 27 K-27 80 56 24 

28 E-28 72 40 32 28 K-28 76 56 20 

29 E-29 80 48 32 29 K-29 84 56 28 

30 E-30 92 64 28 30 K-30 88 64 24 

31 E-31 68 52 16 31 K-31 80 52 28 

32 E-32 84 52 32 32 K-32 68 44 24 

33 E-33 68 68 0 33 K-33 84 44 40 

34 E-34 88 60 28 34 K-34 72 44 28 

35 E-35 80 48 32 35 K-35 68 52 16 

36 E-36 84 64 20 36 K-36 80 56 24 

∑ 2832 1920 912 ∑ 2840 1972 868 

Rata-rata 78.67 53.33 25.33 Rata-rata 78.89 54.78 24.11 

 

Lampiran 26. Data nilai pretest, posttest, dan selisihnya 
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Daftar Nilai Akhir Kelas Eksperimen 

 

No. Kode 

Nilai  

Keterangan  
LKS 1 LKS 2 

1 2 3 
Akhir 

(1x) (1x) (2x) 

1 E-01 75 79 77 75 88 82 Tuntas 

2 E-02 86 82 84 87.5 92 89 Tuntas 

3 E-03 86 86 86 62.5 84 79 Tuntas 

4 E-04 82 79 80.5 75 76 77 Tuntas 

5 E-05 75 75 75 87.5 80 81 Tuntas 

6 E-06 75 79 77 87.5 72 77 Tuntas 

7 E-07 75 75 75 87.5 80 81 Tuntas 

8 E-08 75 79 77 62.5 76 73 Tidak Tuntas 

9 E-09 75 79 77 87.5 80 81 Tuntas 

10 E-10 86 82 84 87.5 76 81 Tuntas 

11 E-11 86 86 86 87.5 68 77 Tuntas 

12 E-12 82 79 80.5 87.5 84 84 Tuntas 

13 E-13 75 75 75 75 68 72 Tidak Tuntas 

14 E-14 75 79 77 87.5 84 83 Tuntas 

15 E-15 75 75 75 87.5 76 79 Tuntas 

16 E-16 75 79 77 87.5 76 79 Tuntas 

17 E-17 86 82 84 87.5 80 83 Tuntas 

18 E-18 86 86 86 75 84 82 Tuntas 

19 E-19 82 79 80.5 87.5 76 80 Tuntas 

20 E-20 75 75 75 87.5 72 77 Tuntas 

21 E-21 75 79 77 87.5 68 75 Tidak Tuntas 

22 E-22 75 75 75 87.5 72 77 Tuntas 

23 E-23 75 79 77 87.5 80 81 Tuntas 

24 E-24 86 82 84 87.5 84 85 Tuntas 

25 E-25 86 86 86 75 88 84 Tuntas 

26 E-26 82 79 80.5 87.5 68 76 Tuntas 

27 E-27 75 75 75 87.5 84 83 Tuntas 

28 E-28 75 79 77 75 72 74 Tidak Tuntas 

29 E-29 75 75 75 87.5 80 81 Tuntas 

30 E-30 75 79 77 87.5 92 87 Tuntas 

31 E-31 86 82 84 75 68 74 Tidak Tuntas 

32 E-32 86 86 86 87.5 84 85 Tuntas 

33 E-33 82 79 80.5 87.5 68 76 Tuntas 

34 E-34 75 75 75 75 88 82 Tuntas 

35 E-35 75 79 77 87.5 80 81 Tuntas 

36 E-36 75 75 75 87.5 84 83 Tuntas 

∑ 2845 2854 2850 3000 2832 2946   

Rata-rata 79.03 79.28 79.15 83.33 78.67 81.84   

         

 
Keterangan: 

      

 
1) Nilai LKS 

      
 

2) Nilai Tugas Resume Artikel 
    

 
3) Nilai Posttest 

      

Lampiran 27. Data nilai akhir kelas eksperimen 
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Daftar Nilai Akhir Kelas Kontrol 

 

No. Kode 

Nilai  

Keterangan  
LDS 1 LDS 2 

1 2 3 
Akhir 

(1x) (1x) (2x) 

1 K-01 77 75 76 62.5 88 79 Tuntas 

2 K-02 77 75 76 75 84 80 Tuntas 

3 K-03 80 75 77.5 75 72 74 TidakTuntas 

4 K-04 77 75 76 75 72 74 TidakTuntas 

5 K-05 80 75 77.5 75 80 78 Tuntas 

6 K-06 77 75 76 75 60 68 TidakTuntas 

7 K-07 73 75 74 87.5 60 70 TidakTuntas 

8 K-08 73 75 74 75 84 79 Tuntas 

9 K-09 77 75 76 75 76 76 TidakTuntas 

10 K-10 77 75 76 75 76 76 TidakTuntas 

11 K-11 80 75 77.5 75 76 76 Tuntas 

12 K-12 77 75 76 75 76 76 TidakTuntas 

13 K-13 77 75 76 62.5 80 75 TidakTuntas 

14 K-14 80 75 77.5 62.5 80 75 TidakTuntas 

15 K-15 73 82 77.5 75 76 76 Tuntas 

16 K-16 73 82 77.5 75 80 78 Tuntas 

17 K-17 80 80 80 62.5 88 80 Tuntas 

18 K-18 80 75 77.5 75 92 84 Tuntas 

19 K-19 80 75 77.5 75 88 82 Tuntas 

20 K-20 73 75 74 75 76 75 TidakTuntas 

21 K-21 73 75 74 75 92 83 Tuntas 

22 K-22 80 80 80 75 76 77 Tuntas 

23 K-23 73 75 74 87.5 84 82 Tuntas 

24 K-24 73 75 74 75 88 81 Tuntas 

25 K-25 77 75 76 62.5 88 79 Tuntas 

26 K-26 77 75 76 75 68 72 TidakTuntas 

27 K-27 77 75 76 75 80 78 Tuntas 

28 K-28 77 75 76 87.5 76 79 Tuntas 

29 K-29 73 82 77.5 87.5 84 83 Tuntas 

30 K-30 73 82 77.5 87.5 88 85 Tuntas 

31 K-31 73 82 77.5 62.5 80 75 TidakTuntas 

32 K-32 73 82 77.5 75 68 72 TidakTuntas 

33 K-33 80 80 80 62.5 84 78 Tuntas 

34 K-34 80 80 80 87.5 72 78 Tuntas 

35 K-35 80 80 80 75 68 73 TidakTuntas 

36 K-36 80 80 80 75 80 79 Tuntas 

∑ 2760 2772 2766 2687.5 2840 2783.38   

Rata-rata 76.67 77.00 76.83 74.65 78.89 77.32   

         
 

Keterangan: 

      

 
1) Nilai LDS 

      
 

2) Nilai Tugas Resume Artikel 
    

 
3) Nilai Posttest 

     

Lampiran 28. Data nilai akhir kelas kontrol 
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UJI NORMALITAS DATA HASIL PRE-TEST KELAS EKSPERIMEN 

                  Hipotesis 

                H : Data berdistribusi normal 

            A : Data tidak berdistribusi normal 

           

                  Pengujian Hipotesis: 

              Rumus yang digunakan: 

              

 
 

                 

                  

                  

                  Kriteria yang digunakan 

             
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

            

                  Nilai maksimal = 76 

  

Panjang Kelas = 6 

      Nilai minimal = 36 

  

Rata-rata ( X ) = 53.333 

      Rentang 

 

= 40 

  

S 

  

= 9.6095 

      Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 36 

      

                  
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

 Ei 

 36 - 41 35.5 -1.8558 0.4683 0.0773 2.7843 4 0.5308 

 42 - 47 41.5 -1.2314 0.3909 0.1628 5.8619 6 0.0033 

 48 - 53 47.5 -0.6070 0.2281 0.2212 7.9620 9 0.1353 

 54 - 59 53.5 0.0173 0.0069 0.2326 8.3720 5 1.3581 

 60 - 65 59.5 0.6417 0.2395 0.1578 5.6804 9 1.9400 

 66 - 71 65.5 1.2661 0.3973 0.0734 2.6421 2 0.1560 

 72 - 77 71.5 1.8905 0.4707 0.0234 0.8421 1 0.0296 

     
 

77.5 2.5149 0.4940 
  

        
 

  

                         2   = 4.1531 

 

  

  

               

                  Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

      

                  

                   
 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

    

4.1531   9.488 

        

                  
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

        

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
   

Lampiran 29. Uji normalitas pretest  kelas eksperimen dan kontrol 
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UJI NORMALITAS DATA HASIL PRE-TEST KELAS KONTROL 

                 Hipotesis 

               H : Data berdistribusi normal 

           A : Data tidak berdistribusi normal 

          

                 Pengujian Hipotesis: 

             Rumus yang digunakan: 

             

 
 

                

                 

                 

                 Kriteria yang digunakan 

            
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

           

                 Nilai maksimal = 76 

  

Panjang Kelas = 6 

     Nilai minimal = 36 

  

Rata-rata ( X ) = 54.778 

     Rentang 

 

= 40 

  

S 

  

= 9.1123 

     Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 36 

     

                 
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang Untuk 

Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

36 - 41 35.5 -2.1156 0.4828 0.0554 1.9926 2 0.0000 

42 - 47 41.5 -1.4571 0.4275 0.1397 5.0291 5 0.0002 

48 - 53 47.5 -0.7987 0.2878 0.2320 8.3520 10 0.3252 

54 - 59 53.5 -0.1402 0.0558 0.1421 5.1152 8 1.6269 

60 - 65 59.5 0.5182 0.1978 0.1825 6.5696 6 0.0494 

66 - 71 65.5 1.1767 0.3803 0.0864 3.1111 3 0.0040 

72 - 77 71.5 1.8351 0.4668 0.0269 0.9691 2 1.0965 

  
 

  77.5 2.4936 0.4937 
  

        
 

  

                        2   = 3.1021 

                 

                 Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

     

                 

                  
 

      

 

         

                 

                 

                 

                 

                 

                 

    

3.1021 

 

9.488 

         

                 
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

      

 






k
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2
ii2

E
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k
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2
ii2

E
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UJI NORMALITAS DATA HASIL POST-TEST KELAS EKSPERIMEN 

              Hipotesis 

            H : Data berdistribusi normal 

        A : Data tidak berdistribusi normal 

       

              Pengujian Hipotesis: 

          Rumus yang digunakan: 

          

 
 

             

              

              

              Kriteria yang digunakan 

         
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

        

              Nilai maksimal = 92 

  

Panjang Kelas = 4 

  Nilai minimal = 68 

  

Rata-rata ( X ) = 78.667 

  Rentang 

 

= 24 

  

S 

  

= 7.0912 

  Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 36 

  

              

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

68 - 71 67.5 -1.5747 0.4423 0.0984 3.5436 6 1.7027 

72 - 75 71.5 -1.0106 0.3439 0.1715 6.1740 4 0.7655 

76 - 79 75.5 -0.4466 0.1724 0.1256 4.5227 6 0.4826 

80 - 83 79.5 0.1175 0.0468 0.2055 7.3972 7 0.0213 

84 - 87 83.5 0.6816 0.2423 0.1413 5.0870 8 1.6681 

88 - 91 87.5 1.2457 0.3936 0.0713 2.5659 3 0.0734 

92 - 95 91.5 1.8097 0.4648 0.0264 0.9491 2 1..1635 

    
 

95.5 2.3738 0.4912 
  

        
 

  

                        2   = 5.8772 

                

                Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

    

                

                 

 
 

               

                

                

                

                

                

                

    

5.8772  9.488 

      

              
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

    

 

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
   

Lampiran 30. Uji normalitas posttest kelas eksperimen dan kontrol 



139 
 

 
 

UJI NORMALITAS DATA HASIL POST-TEST KELAS KONTROL 

                 Hipotesis 

               H : Data berdistribusi normal 

           A : Data tidak berdistribusi normal 

          

                 Pengujian Hipotesis: 

             Rumus yang digunakan: 

             

 
 

                

                 

                 

                 Kriteria yang digunakan 

            
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

           

                 

Nilai maksimal = 92 

  

Panjang 

Kelas = 5 

     Nilai minimal = 60 

  

Rata-rata  = 78.889 

     Rentang 

 

= 32 

  

S 

  

= 8.0348 

     Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 36 

     

                 
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

60 - 64 59.5 -2.4131 0.4921 0.0288 1.0351 2 0.8994 

65 - 69 64.5 -1.7908 0.4633 0.0846 3.0469 3 0.0007 

70 - 74 69.5 -1.1685 0.3787 0.1712 6.1616 3 1.6222 

75 - 79 74.5 -0.5462 0.2075 0.1772 6.3804 8 0.4111 

80 - 84 79.5 0.0761 0.0303 0.2272 8.1794 12 1.7846 

85 - 89 84.5 0.6983 0.2575 0.1492 5.3701 6 0.0739 

90 - 94 89.5 1.3206 0.4067 0.0673 2.4228 2 0.0738 

      94.5 1.9429 0.4740 
   

  
  

  

                        2   = 4.8657 

                 Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

      
 

                
 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

    

4.8657 

 

9.488 

         

      

  

        
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

      

 






k
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2
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E
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UJI NORMALITAS DATA SELISIH POST TEST - PRE TEST KELAS EKSPERIMEN 

                 Hipotesis 

               H : Data berdistribusi normal 

           A : Data tidak berdistribusi normal 

          

                 Pengujian Hipotesis: 

             Rumus yang digunakan: 

             

 
 

                

                 

                 

                 Kriteria yang digunakan 

            
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

           

                 Nilai maksimal = 44 

  

Panjang Kelas = 7 

     Nilai minimal = 0 

  

Rata-rata ( X ) = 25.333 

     Rentang 

 

= 44 

  

S 

  

= 10.474 

     Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 36 

     

                 
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

0 - 6 -0.5 -2.4663 0.4932 0.0293 1.0534 2 0.8506 

7 - 13 6.5 -1.7980 0.4639 0.0932 3.3555 6 2.0842 

14 - 20 13.5 -1.1297 0.3707 0.1929 6.9461 8 0.1599 

21 - 27 20.5 -0.4614 0.1778 0.0958 3.4496 3 0.0586 

28 - 34 27.5 0.2069 0.0819 0.2273 8.1833 12 1.7801 

35 - 41 34.5 0.8751 0.3093 0.1294 4.6579 4 0.0929 

42 - 48 41.5 1.5434 0.4386 0.0479 1.7233 1 0.3036 

    
 

48.5 2.2117 0.4865 
  

            

                        2   = 5.3299 

  

  

              Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

     

                  

 
 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

    

5.3299   9.488 

       

                 
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

       

 

 






k
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2
ii2

E

EO
   

Lampiran 31. Uji normalitas selisih  posttest  - pretest  
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UJI NORMALITAS DATA SELISIH POST TEST - PRE TEST KELAS KONTROL 

                 Hipotesis 

               H : Data berdistribusi normal 

           A : Data tidak berdistribusi normal 

          

                 Pengujian Hipotesis: 

             Rumus yang digunakan: 

             

 
 

                

                 

                 

                 Kriteria yang digunakan 

            
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

           

                 Nilai maksimal = 40 

  

Panjang Kelas = 4 

     Nilai minimal = 12 

  

Rata-rata ( X ) = 24.111 

     Rentang 

 

= 28 

  

S 

  

= 7.3125 

     Banyak kelas = 7 

  

N 

  

= 36 

     

                 

Kelas Interval Batas Kelas 

Z 

untuk 

batas 

kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas kelas 

Z 
Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Ei 

12 - 15 11.5 -1.7246 0.4577 0.0772 2.7785 4 0.5370 

16 - 19 15.5 -1.1776 0.3805 0.1447 5.2084 4 0.2804 

20 - 23 19.5 -0.6306 0.2358 0.2025 7.2915 4 1.4858 

24 - 27 23.5 -0.0836 0.0333 0.1452 5.2262 9 2.7250 

28 - 31 27.5 0.4634 0.1785 0.1654 5.9538 8 0.7032 

32 - 35 31.5 1.0104 0.3439 0.0965 3.4725 3 0.0643 

36 - 40 35.5 1.5574 0.4403 0.0472 1.6983 4 3.1194 

      40.5 2.2412 0.4875 
  

        
 

  

                        2   = 8.9150 

                 

                 Untuk   = 5%, dengan dk = 7 - 3 = 4 diperoleh ² tabel = 

 

9.488 

     

                 

                  

 
 

     

 

          

 

 

               

                 

                 

                 

                 

                 

    

8.9150 

 

9.488 

          

                 
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

      

 






k
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2
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E
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k
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2
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E

EO
   



142 
 

 
 

UJI NORMALITAS DATA HASIL NILAI AKHIR KELAS EKSPERIMEN 

                  Hipotesis 

                H : Data berdistribusi normal 

            A : Data tidak berdistribusi normal 

           

                  Pengujian Hipotesis: 

              Rumus yang digunakan: 

              

 
 

                 

                  

                  

                  Kriteria yang digunakan 

             
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

            

                  Nilai maksimal = 89 

  

Panjang Kelas = 3 

      Nilai minimal = 72 

  

Rata-rata ( X ) = 80.028 

      Rentang 

 

= 17 

  

S 

  

= 3.9892 

      Banyak kelas = 6 

  

N 

  

= 36 

      

                  
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

kelas Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

 Ei 

 72 - 74 71.5 -2.1377 0.4837 0.0667 2.3994 4 1.0677 

 75 - 77 74.5 -1.3857 0.4171 0.1802 6.4883 8 0.3522 

 78 - 80 77.5 -0.6337 0.2368 0.1897 6.8304 4 1.1729 

 81 - 83 80.5 0.1184 0.0471 0.2608 9.3905 14 2.2627 

 84 - 86 83.5 0.8704 0.3080 0.1397 5.0286 4 0.2104 

 87 - 89 86.5 1.6224 0.4476 0.0436 1.5684 2 0.1188 

       89.5 2.3745 0.4912         

                         2   = 5.1846 

 

                  Untuk   = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel = 

 

7.815 

      

                   

 
 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

    

5.1846   7.815 

        

                  
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

       

 






k
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2
ii2

E

EO
   

Lampiran 32. Uji normalitas nilai akhir 
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UJI NORMALITAS DATA HASIL NILAI AKHIR KELAS KONTROL 

                 Hipotesis 

               H : Data berdistribusi normal 

           A : Data tidak berdistribusi normal 

          

                 Pengujian Hipotesis: 

             Rumus yang digunakan: 

             

 
 

                

                 

                 

                 Kriteria yang digunakan 

            
H diterima jika 

2
hitung < 

2
tabel 

           

                 Nilai maksimal = 85 

  

Panjang Kelas = 3 

     Nilai minimal = 68 

  

Rata-rata ( X ) = 77.361 

     Rentang 

 

= 17 

  

S 

  

= 3.8704 

     Banyak kelas = 6 

  

N 

  

= 36 

     

                 
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls 

Peluang 

Untuk Z 

Luas kelas 

Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

68 - 70 67.5 -2.5478 0.4946 0.0327 1.1779 2 0.5738 

71 - 73 70.5 -1.7727 0.4619 0.1211 4.3596 3 0.4240 

74 - 76 73.5 -0.9976 0.3408 0.2527 9.0983 13 1.6732 

77 - 79 76.5 -0.2225 0.0880 0.1217 4.3815 8 2.9884 

80 - 82 79.5 0.5526 0.2097 0.1981 7.1326 6 0.1798 

83 - 85 82.5 1.3277 0.4079 0.0744 2.6782 4 0.6524 

      85.5 2.1028 0.4823         

                        2   = 6.4917 

                 

                 Untuk   = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel = 

 

7.815 

     

                 

                  
 

      

 

         

                 

                 

                 

                 
                 

    

6.4917 

 

7.815 

         

      

  

        
Karena 

2
hitung < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA HASIL PRE TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN 

DAN KONTROL 

                          Hipotesis 

                       

                          
Ho : s1

2
 = s2

2
 

                   
Ha : s1

2
 ≠ s2

2
 

                   

                          Uji Hipotesis 

                      

                          Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

                

 
 

                         

                          

                          Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

                 

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

     

F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

                 Dari data diperoleh: 

                    

                          
Sumber variasi Kelompok Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol      

     Jumlah 1920 1972 

     n 32 32 

     Rerata 53.33 54.78 

     Varians (s
2
) 92.3429 83.0349 

     Standart deviasi (s) 9.61 9.11 

     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

                

                          
F = 

92.34 
= 1.1121 

                83.03 

                

                          Pada a = 5% dengan: 

                    dk pembilang = nb - 1 

 

= 36 - 1 = 35 

             dk penyebut = nk -1 

 

= 36 - 1 = 35 

             F (0.025)(35:35) = 1.961 

                    

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

  

1.1121 1.961 

                   

                          Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai 

varians yang tidak berbeda. 

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 

Lampiran 33. Uji kesamaan dua varians data pretest 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA HASIL POST TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN 

DAN KONTROL 

                          Hipotesis 

                       
Ho : s1

2
 = s2

2
 

                   
Ha : s1

2
 ≠ s2

2
 

                   

                          Uji Hipotesis 

                      

                          Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

                

 
 

                         

                          

                          Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

                 

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

     

F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

                 Dari data diperoleh: 

                    

                          
Sumber variasi Kelompok Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol      

     Jumlah 2832 2840 

     n 36 36 

     Rerata 78.67 78.89 

     Varians (s
2
) 44.5714 66.5161 

     Standart deviasi (s) 6.68 8.16 

     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

                

                          
F = 

66.52 
= 1.4923 

                44.57 

                

                          Pada a = 5% dengan: 

                    dk pembilang = nb - 1 

 

= 36 - 1 = 35 

             dk penyebut = nk -1 

 

= 36 - 1 = 35 

             F (0.025)(95:96) = 1.961 

                    

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

  

1.4923 1.961 

                   

                          Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai 

varians yang tidak berbeda. 

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 

Lampiran 34. Uji kesamaan dua varians data posttest 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA HASIL SELISIH POST TEST-PRE TEST ANTARA KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                          Hipotesis 

                       Ho : s1
2
 = s2

2
 

                   Ha : s1
2
 ≠ s2

2
 

                   

                          Uji Hipotesis 

                      

                          Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

                

 
 

                         

                          

                          Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

                 

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

     

F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

                 Dari data diperoleh: 

                    

                          
Sumber variasi Kelompok Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol      

     Jumlah 912 868 

     n 36 36 

     Rerata 25.33 24.11 

     Varians (s
2
) 68.5714 53.4730 

     Standart deviasi (s) 8.28 7.31 

     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

                

                          
F = 

68.57 
= 1.2824 

                53.47 

                Pada a = 5% dengan: 

                    dk pembilang = nb - 1 

 

= 36 - 1 = 35 

             dk penyebut = nk -1 

 

= 36 - 1 = 35 

             F (0.025)(35:35) = 1.961 

                    

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

  

1.2824 1.961 

                   

                          Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varians 

yang tidak berbeda. 

 

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 

Lampiran 35. Uji kesamaan dua varians data selisih posttest -pretest 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA HASIL NILAI AKHIR ANTARA KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                      Hipotesis 

                   
Ho : s1

2
 = s2

2
 

               
Ha : s1

2
 ≠ s2

2
 

               

                      Uji Hipotesis 

                  

                      Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

            

 
 

                     

                      

                      Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

             

 
 

                     

                      

                      

                      

                      

     

F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

             Dari data diperoleh: 

                

                      
Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

 

 Jumlah 2878 2785 

 n 36 36 

 Rerata 79.95 77.36 

 Varians (s
2
) 15.9135 14.9802 

 Standart deviasi (s) 3.99 3.87 

 

                      Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

            

                      
F = 

15.91 
= 1.0623 

            14.98 

            

                      Pada a = 5% dengan: 

                dk pembilang = nb - 1 

 

= 36 - 1 = 35 

         dk penyebut = nk -1 

 

= 36 - 1 = 35 

         F (0.025)(35:35) = 1.961 

                

 
 

                     

                      

                      

                      

                      

  

1.0623 1.961 

               

                      Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai 

varians yang tidak berbeda. 

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 

Lampiran 36. Uji kesamaan dua varians nilai akhir 
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Lampiran 37. Uji perbedaan dua rata-rata data nilai akhir 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA SELISIH POSTTEST – PRETEST 

 

 

Lampiran 38. Uji perbedaan dua rata-rata data selisih posttest - pretest 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP 

 

Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Mata Pelajaran : Biologi 

Teknik Penilaian  : Penilaian Diri 

Aspek Penilaian : Afektif 

Bentuk Penilaian : Kuesioner 

Jumlah Soal/Waktu : 25 soal/10 menit 

 

No Indikator Jumlah 

butir 

Pernyataan Nomor item 

Favorable Unfavorable 

1 Mengagumi 

lingkungan hidup 

sebagai hasil ciptaan 

Tuhan 

2 Saya kagum dengan 

keindahan lingkungan 

hidup yang asri sebagai 

hasil ciptaan Tuhan 

4  

Saya bersyukur dapat 

merasakan keindahan 

lingkungan dan tidak akan 

melakukan tindakan 

perusakan lingkungan 

5  

2 Menunjukkan 

ketekunan dan 

tanggung jawab 

dalam belajar dan 

bekerja baik secara 

individu maupun 

kelompok 

1 Saya selalu bersungguh-

sungguh dalam 

menyelesaikan tugas dan 

berupaya 

mengumpulkannya tepat 

waktu 

1  

3 Memahami prosedur 

pelaksanaan 

percobaan serta 

aspek keselamatan 

kerja (biosafety) 

2 Setiap akan melakukan 

percobaaan, saya 

membaca buku panduan 

dan langkah-langkah 

percobaan terlebih dahulu 

sehingga saya paham 

2  

Saya selalu berhati-hati 

dalam menggunakan alat 

dan bahan yang ada di 

laboratorium karena saya 

mengetahui dampak 

bahaya yang ditimbulkan 

3  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memiliki karakter 

peduli lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Biologi 

pada materi perusakan 

lingkungan dan daur 

ulang limbah mampu 

memberikan kontribusi 

peduli lingkungan 

6  

Saya merasa bersalah jika 

membuang sampah 

sembarangan 

15  

Dalam pembelajaran, saya 

paham bagaimana tindak 

7  

Lampiran 39. Kisi-kisi instrument penilaian afektif 
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lanjut menanggapi isu 

lingkungan sekitar 

Selama diskusi, saya 

memberikan banyak 

solusi dalam penyelesaian 

isu lingkungan sekitar 

13  

Saya tidak peduli dengan 

aktivitas pabrik di sekitar 

tempat tinggal saya 

 14 

Saya memiliki cara untuk  

mengatasi isu kerusakan 

lingkungan di tempat 

tinggal saya 

16  

Saya ragu jika saya turut 

andil mensosialisasikan 

kesadaran lingkungan 

meskipun hanya dalam 

lingkup keluarga 

 17 

Menurut saya, isu 

kerusakan lingkungan 

sekitar menjadi masalah 

serius bagi kelangsungan 

hidup makhluk hidup 

11  

Saya semakin paham 

bagaimana tindakan yang 

dapat saya lakukan 

setelah mendapatkan 

pelajaran mengatasi isu 

kerusakan lingkungan 

10  

Saya menganggap yang 

bertanggung jawab penuh 

atas kerusakan lingkungan 

adalah semata-mata Dinas 

Lingkungan Hidup 

setempat 

 18 

Minimnya pengolahan 

dan  pemanfaatan limbah 

di lingkungan sekitar, 

saya tergerak untuk 

mengoptimalkannya 

25  

Saya rutin melaksanakan 

piket kebersihan kelas 

sesuai jadwal 

8  

Saya membuang sampah 

begitu saja tanpa harus 

memisahkan jenis sampah 

terlebih dahulu 

 19 

Saya sering menggunakan 

sepeda motor daripada 

jalan kaki/bersepeda 

meskipun jarak dekat 

 

 9 
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   Saya menganggap limbah 

rumah tangga atau 

industri dapat 

dimanfaatkan kembali 

menjadi produk yang 

bermanfaat 

21  

   Saya membiarkan teman 

saya membuang sampah 

sembarangan 

 12 

   Menurut saya, kemajuan 

teknologi memberikan 

dampak buruk bagi 

lingkungan 

 20 

   Saya sangat senang 

berpartisipasi dalam 

kegiatan yang berkaitan 

dengan usaha pelestarian 

lingkungan 

23  

   Faktor rendahnya 

kreativitas menghambat 

saya untuk bertindak 

bagaimana mengahadapi 

tantangan isu kerusakan 

lingkungan 

 22 

   Menghadapi isu 

lingkungan sekitar, saya 

belum memahami upaya 

pencegahan dan 

penanggulangan masalah 

lingkungan sekitar 

 24 
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Lampiran 40. Rekapitulasi hasil penilaian afektif 



154 
 

 
 



155 
 

 
 

Lampiran 41. Lembar penilaian aspek afektif 
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RUBRIK PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK 

 

No Kriteria Skor 

1 Mengamati   

 Mengamati dari awal sampai akhir praktikum/pengamatan 4 

 Mengamati dari awal sampai tengah praktikum/pengamatan 3 

 Mengamati hanya di awal praktikum/pengamatan 2 

 Tidak melakukan praktikum/pengamatan  1 

2 Menafsirkan    

 Mampu mengungkapkan hasil praktikum/diskusi dengan baik dan benar 4 

 Mampu mengungkapkan hasil praktikum/diskusi dengan baik  3 

 Kurang baik dalam mengungkapkan hasil praktikum/diskusi 2 

 Tidak mengungkapkan hasil praktikum/diskusi  1 

3 Menerapkan konsep   

 Mengerjakan LKS/LDS sesuai dengan konsep materi 4 

 Mengerjakan LKS/LDS cukup sesuai dengan konsep materi 3 

 Mengerjakan LKS/LDS kurang sesuai dengan konsep materi 2 

 Mengerjakan LKS/LDS tidak sesuai dengan konsep materi 1 

4 Diskusi   

 Responsif, inisiatif, dan berpikir logis  4 

 Responsif dan inisiatif  3 

 Responsif  2 

 Tidak responsif  1 

5 Kerjasama   

 Bertanya dan menjawab pertanyaan teman sekelompok 4 

 Menjawab pertanyaan teman sekelompok 3 

 Bertanya kepada teman sekelompok  2 

 Tidak mampu bekerjasama 1 

 

 

Skor maksimal: 20 

 

Nilai  = 
                   

              
       

Lampiran 42. Rubrik penilaian  aspek psikomotorik 
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Lampiran 43. Lembar observasi aspek psikomotorik 
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Lampiran 44. Rekapitulasi nilai aspek psikomotorik 
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RUBRIK PENILAIAN TUGAS INDIVIDU TERSTRUKTUR  

 

No Aspek yang dinilai Skor 

1. Ketepatan isi   

 Artikel/jurnal yang dianalisis benar dan sesuai dengan masalah 3 

 Artikel/jurnal yang dianalisis benar namun tidak sesuai dengan masalah 2 

 Artikel/jurnal yang dianalisis tidak benar dan tidak sesuai dengan masalah 1 

2. Sumber artikel/jurnal  

 Sumber artikel/jurnal dicantumkan  2 

 Sumber artikel/jurnal tidak dicantumkan 1 

3. Hasil resume artikel/jurnal  

 Hasil resume benar, sesuai dengan isi jurnal/artikel dan logis 3 

 Hasil resume benar dan sesuai dengan isi jurnal/artikel 2 

 Hasil resume tidak benar 1 

 Skor maksimal 8 

 

Nilai  = 
                   

              
       

 

Lampiran 45. Rubrik penilaian tugas individu 
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Lampiran 46. Lembar penilaian tugas individu 
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Lampiran 47. Tugas individu siswa 
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RUBRIK PENILAIAN LAPORAN LKS 1 

No Aspek yang Dinilai Skor 

1. Sistematika laporan (skor maksimal 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 

 a. Judul                                                              

b. Tanggal pelaksanaan percobaan                        

c. Tujuan Percobaan                                           

d. Dasar teori                                                      

e. Alat dan Bahan 

f. Langkah Kerja  

g. Hasil Percobaan  

h. Pengolahan data dan Pembahasan  

i. Kesimpulan  

j. Daftar Pustaka                 

Lengkap dan ditulis secara urut 

Lengkap, tapi ditulis tidak urut 

Tidak lengkap 

2. Tujuan (skor maksimal 2)  

 a. Tujuan ditulis lengkap dan sesuai dengan tujuan percobaan 

b. Tujuan ditulis tidak lengkap dan tidak sesuai dengan tujuan percobaan 

2 

1 

3. Dasar teori (skor maksimal 2)  

 a. Dasar teori ditulis relevan dengan percobaan 2 

 b. Dasar teori ditulis tidak relevan dengan percobaan 1 

4. Alat dan bahan (skor maksimal 2)  

 a. Alat dan bahan ditulis lengkap dan sesuai dengan alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam percobaan 

b. Alat dan bahan tidak lengkap 

2 

 

1 

5. Langkah kerja (skor 2)  

 a. Langkah kerja ditulis secara runtut sesuai dengan petunjuk dan mudah 

dipahami 

b. Langkah kerja ditulis tetapi tidak runtut 

2 

1 

6. Hasil  kegiatan percobaan (skor maksimal 3)  

 a. Hasil percobaan ditulis dalam bentuk tabel, lengkap, dan ada judul tabel 

b. Hasil percobaan ditulis dalam bentuk tabel, lengkap, tetapi tidak ada judul 

tabel 

c. Hasil percobaan ditulis tidak lengkap 

   3 

2 

1 

7. Pengolahan data dan pembahasan (skor maksimal 4)  

 a. Lengkap dan sesuai dengan dasar teori yang relevan 

b. Lengkap dan dasar teori kurang relevan 

c. Tidak lengkap dan dasar teori relevan  

d. Tidak lengkap dan dasar teori kurang relevan 

4 

3 

2 

1 

Lampiran 48. Rubrik penilaian laporan LKS 1 
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Skor maksimal = 28 

 

Nilai  = 
                   

              
       

 

 

8. Kesimpulan (skor maksimal 3)  

 a. Sesuai tujuan dan hasil, kalimat efektif 

b. Sesuai tujuan dan hasil, kalimat kurang efektif 

c. Tidak sesuai tujuan dan hasil 

3 

2 

1 

9. Daftar pustaka (skor maksimal 4)  

 a. Laporan diacu > 2 pustaka 

b. Laporan diacu 2 pustaka 

c. Laporan diacu 1 pustaka 

d. Tidak mencantumkan daftar pustaka 

4 

3 

2 

1 

10. Kerapian (skor maksimal 3): Tulisan menarik, mudah dibaca, bersih dan rapi  

 a. Terdapat 3 kriteria di atas 

b. Hanya terdapat 2 kriteria di atas 

c. Hanya terdapat 1 kriteria di atas 

3 

2 

1 
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Lampiran 49. Lembar penilaian laporan LKS 1 
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Lampiran 50. Laporan LKS 1 
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2 

2 
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2 

2 
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2 

3 
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3 
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Lampiran 51. Lembar angket tanggapan siswa 
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Lampiran 52. Rekapitulasi angket tanggapan siswa 
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Lampiran 53. Lembar wawancara guru 
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Lampiran 54. SK pembimbing 



182 
 

 
 

Lampiran 55. Surat ijin penelitian 
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Lampiran 56. Surat keterangan melakukan penelitian 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar 1. Siswa mengerjakan soal pretest 

 

 

Gambar 2. Siswa kelas perlakuan melakukan praktikum menggunakan  

limbah pabrik gula

Lampiran 57. Dokumentasi penelitian  
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Gambar 3. Pembelajaran dengan metode ceramah oleh guru di kelas kontrol 

 

 

Gambar 4. Siswa kelas kontrol melakukan diskusi kelompok  

 

 


