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ABSTRAK 
 
 

Berdasarkan observasi awal terhadap proses pembelajaran Biologi di kelas 
X E SMA Masehi 1 PSAK Semarang tahun ajaran 2004/2005, diketahui bahwa 
kinerja dan keaktivan siswa belum optimal. Pembelajaran aktif yang berpusat 
pada siswa sangat jarang dilakukan. Guru juga jarang mengaitkan materi pelajaran 
dengan masalah nyata kehidupan sehari-hari siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas  pembelajaran di kelas X E SMA Masehi 1 PSAK 
Semarang pada konsep Lingkungan menggunakan pendekatan SETS dengan 
model PBI, agar pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru tetapi lebih 
menekankan pada keaktivan siswa. 

Penelitian didesain sebagai Penelitian Tindakan Kelas; dengan subyek 
penelitian adalah siswa kelas X E SMA Masehi 1 PSAK Semarang tahun ajaran 
2004/2005 yang berjumlah 35 orang. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus. 
Tiap siklus meliputi 4 tahap, yaitu : (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) 
Observasi, dan (4) Refleksi. Data diambil dengan menggunakan tes tertulis, 
lembar penilaian kinerja dan portofolio untuk hasil belajar; lembar observasi 
keaktivan siswa, lembar observasi kegiatan guru, lembar angket tanggapan siswa 
terhadap pembelajaran, lembar observasi kendala dan kemudahan dalam 
pembelajaran serta jurnal guru. 

Hasil penelitian menunjukkan indikator tugas siswa yang bernuansa SETS 
dapat tercapai pada setiap siklus. Tugas siswa yang bernuansa SETS pada siklus I 
adalah 86%, siklus II: 89%, dan siklus III: 94%. Rata-rata tingkat keaktivan siswa 
secara klasikal pada siklus I sebesar 61%, pada siklus II meningkat menjadi 80% 
dan pada siklus III meningkat menjadi 90%. Indikator keaktivan siswa telah 
tercapai pada siklus ke III. Pada siklus I, ketuntasan belajar klasikal sebesar 37% 
dengan nilai rata-rata hasil belajar 65,42. Pada siklus II, ketuntasan belajar 
meningkat menjadi 60% dengan nilai rata-rata hasil belajar 71,68. Pada siklus III, 
ketuntasan belajar siswa sebesar 86% dengan nilai rata-rata hasil belajar 74,52. 
Berdasarkan hasil angket tanggapan siswa dalam pembelajaran, siswa 
memberikan tanggapan positif terhadap pembelajaran yang berlangsung. Siswa 
menyatakan lebih mudah memahami pelajaran, merasa senang dan berminat 
mengikuti pembelajaran dengan pendekatan SETS dan model PBI. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 
SETS dengan model PBI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada konsep 
Lingkungan di kelas X E SMA Masehi 1 PSAK Semarang.  

Pendekatan SETS dengan model PBI disarankan untuk dapat digunakan 
pada kegiatan belajar mengajar konsep Lingkungan di SMA lain, agar siswa dapat 
mencapai hasl belajar yang maksimal.  

 
 
Kata kunci : kualitas pembelajaran, SETS, PBI, konsep Lingkungan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.      Latar Belakang Masalah  

Pendidikan di Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihapal. Pembelajaran di 

kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian 

ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar (Depdiknas, 2002a). Menurut 

Mulyasa (2002), muatan dan proses pembelajaran di sekolah selama ini menjadi 

miskin variasi, berbasis pada standar nasional yang kaku, dan diimplementasikan 

di sekolah atas dasar petunjuk-petunjuk yang serba detail. Di samping itu, peserta 

didik dievaluasi atas dasar akumulasi pengetahuan yang telah diperolehnya, 

sehingga lulusan hanya mampu menghapal tanpa memahami.   

         Berdasarkan observasi  awal yang dilakukan pada proses belajar mengajar 

Biologi konsep Keanekaragaman Hayati, di kelas X E SMA Masehi 1 PSAK 

Semarang, tampak bahwa keaktivan dan kinerja siswa belum optimal. Di kelas X 

E dari keseluruhan jumlah siswa, yang terlibat aktif dalam  pembelajaran hanya 

14,3%. Sebagian besar siswa kurang memberikan respons terhadap pertanyaan 

yang disampaikan oleh guru. Hanya siswa tertentu yang mau menjawab 

pertanyaan dan mengemukakan pendapat. Pembelajaran yang berlangsung di 

kelas masih berpusat pada guru sebagai sumber utama pengetahuan .Pembelajaran 

aktif yang berpusat pada siswa sangat jarang dilakukan. Metode pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru terbatas pada ceramah sehingga kurang bervariasi. Guru 

jarang mengkaitkan materi pelajaran dengan masalah nyata kehidupan sehari-hari 
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siswa. Pada umumnya guru memberikan materi sesuai dengan bahan pelajaran 

yang diperoleh dari buku-buku acuan. Pembelajaran yang berlangsung selama ini 

hanya dilangsungkan di dalam kelas. Pembelajaran di luar kelas, misalnya di 

lingkungan sekitar sekolah atau laboratorium jarang dilakukan sehingga siswa 

mengalami kebosanan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru 

bidang studi dan siswa, diketahui bahwa pada umumnya siswa kelas X SMA 

Masehi 1 PSAK mengalami “kemandegan belajar”. Menurut penjelasan guru, ada 

kecenderungan bahwa siswa SMA Masehi 1 PSAK pergi ke sekolah hanya 

sekedar untuk memenuhi kewajiban sebagai pelajar. Siswa menjadi malas belajar 

karena mereka kurang menyadari pentingnya belajar sebagai bekal masa depan. 

Minat dan motivasi untuk belajar masih rendah.  

Sejak tahun 2004 yang lalu, kurikulum yang dilaksanakan di Indonesia 

adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). SMA Masehi 1 PSAK Semarang 

adalah salah satu sekolah yang mulai tahun 2004 menerapkan KBK. Menurut 

Depdiknas (2002), KBK berorientasi  pada hasil dan dampak yang diharapkan 

muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman yang bermakna. 

Upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerjasama, dan menilai diri sendiri 

sangat perlu diutamakan agar siswa mampu membangun pemahaman dan 

pengetahuannya. Kegiatan belajar mengajar perlu memberikan pengalaman nyata 

dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia kerja yang terkait dengan penerapan 

konsep, kaidah dan prinsip disiplin ilmu yang dipelajari. 

Pembelajaran konvensional dimana proses belajar mengajar terfokus pada 

guru dan kurang terfokus pada siswa masih diterapkan sampai saat ini. Akibatnya 
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kegiatan belajar mengajar lebih menekankan pada pengajaran daripada 

pembelajaran. Untuk itu pola fikir pembelajaran perlu diubah dari sekedar 

memahami konsep dan prinsip keilmuan, siswa juga harus memiliki kemampuan 

untuk berbuat sesuatu dengan menggunakan konsep dan prinsip keilmuan yang 

telah dikuasai. Bagi siswa, untuk benar-benar mengerti dan dapat menerapkan 

ilmu pengetahuan, mereka harus bekerja untuk memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu bagi dirinya sendiri dan bergulat dengan ide-ide (Nur, 2000). 

Tugas seorang guru dalam hal ini adalah membuat agar proses pembelajaran 

pada siswa berlangsung secara efektif dan bermakna. Untuk itu diperlukan sebuah 

strategi belajar yang lebih memberdayakan siswa. Strategi belajar itu harus dapat 

membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman 

belajar praktik empirik serta menerapkan pengetahuannya itu dalam 

kehidupannya. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan 

pembelajaran agar efektif adalah melalui pendekatan Science, Environment, 

Technology and Society (SETS). Akronim SETS, bila diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia akan memiliki kepanjangan Sains, Lingkungan, Teknologi, dan 

Masyarakat. Titik pusat pembelajaran sains berwawasan SETS adalah 

menghubungkan antara konsep sains yang dipelajari dan implikasinya terhadap 

lingkungan, teknologi dan masyarakat (Binadja, 2000). Keunggulan pembelajaran 

dengan pendekatan SETS dibandingkan pendekatan lainnya yaitu karena 

pembelajaran selalu dihubungkan dengan kejadian nyata yang dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari (bersifat kontekstual) dan komprehensif (terintegrasi antara 
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keempat komponen SETS). Dari hasil penelitian Indriyanti dan Suprihationo  

(2004), menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan SETS akan dapat 

meningkatkan perhatian dan memotivasi siswa yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendekatan 

SETS adalah Pembelajaran Berdasar Masalah /Problem Based Instruction (PBI). 

Penerapan PBI ini penting karena tujuan pembelajaran ini adalah memecahkan 

masalah keseharian (authentik) sehingga anak sudah dibiasakan dengan situasi 

nyata sehari-hari. Dengan PBI  guru dapat melatih siswa untuk menjadi orang 

yang mandiri dan terbiasa memandang suatu masalah dari berbagai sudut pandang 

disiplin ilmu yang berbeda. 

Salah satu tujuan mata pelajaran Biologi di SMA adalah meningkatkan 

kesadaran akan kelestarian lingkungan. Secara formal , pelajaran Biologi 

khususnya konsep Lingkungan merupakan bagian dari pendidikan lingkungan, 

karena memiliki nilai yang cukup strategis dalam menanamkan sikap maupun 

aspek kognitif sains yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan. Menurut 

Sholahudin (2001), salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah rendahnya 

kepedulian manusia terhadap kelestarian lingkungan. Melihat adanya kaitan erat 

antara mata pelajaran Biologi dengan sikap positif terhadap lingkungan hidup, 

maka perlu penyempurnaan proses belajar mengajar IPA terutama Biologi, agar 

berhasil dalam menanamkan sikap positif terhadap lingkungan.  

Karakteristik pelajaran konsep Lingkungan yang bersifat interdisipliner 

memungkinkan siswa berpikir kritis dan komprehensif jika dalam 



 

 

5

pembelajarannya menggunakan pendekatan SETS dengan model pembelajaran 

PBI. Melalui pendekatan ini siswa dididik untuk dapat memecahkan masalah-

masalah lingkungan dengan menerapkan konsep-konsep yang sudah dimiliki dari 

berbagai disiplin ilmu terkait. Menggunakan model pembelajaran PBI dalam 

pelajaran konsep Lingkungan dimaksudkan agar siswa memperoleh kesempatan 

untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap permasalahan lingkungan yang 

dihadapi masyarakat serta menumbuhkan sikap mencintai lingkungan.  

Atas dasar inilah maka peneliti mencoba menerapkan pendekatan SETS 

dengan model pembelajaran PBI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

konsep Lingkungan. Diharapkan siswa dapat menguasai konsep ini dengan baik 

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

B.    Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi permasalahan berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, 

adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Biologi di kelas X E SMA Masehi 1 PSAK Semarang masih 

berpusat pada guru dan keaktivan siswa kurang optimal. 

2. Pendekatan SETS dengan model PBI belum pernah dilakukan di SMA Masehi 

1 PSAK Semarang. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  apakah pendekatan SETS dengan model PBI dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada konsep Lingkungan di kelas X E SMA 

Masehi 1 PSAK Semarang. 
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C.     Cara Pemecahan Masalah 

Pendekatan SETS menggunakan model pembelajaran PBI sebagai solusi 

alternatif yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran 

Biologi di SMA Masehi 1 PSAK Semarang. Pendekatan SETS dengan model 

pembelajaran PBI dipilih karena dalam proses belajar mengajar dikaitkan dengan 

unsur unsur SETS yaitu: ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi dan masyarakat 

yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu model ini dapat 

membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikir, dan memecahkan 

masalah; belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam 

pengalaman nyata atau simulasi; dan menjadi orang yang mandiri.  

Dalam model ini siswa diorientasikan pada suatu masalah berhubungan 

dengan SETS yang diangkat dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Siswa 

bekerja dalam kelompok kecil untuk mencari pemecahan masalah tersebut. 

Menurut Arends (1997)  bekerjasama memberikan  siswa motivasi untuk secara 

berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas komplek dan memperbanyak peluang 

untuk berbagi inkuiri dan dialog untuk mengembangkan ketrampilan sosial dan 

ketrampilan berpikir.  

Melalui pendekatan SETS dengan model pembelajaran PBI diharapkan 

minat siswa dalam mempelajari konsep-konsep Biologi akan meningkat,  yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan keaktivan dan kinerja siswa dalam 

pembelajaran Biologi. 
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D.    Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Biologi 

di kelas X E SMA Masehi 1 PSAK Semarang pada konsep Lingkungan 

menggunakan pendekatan SETS dengan model PBI, agar pembelajaran tidak 

hanya berpusat pada guru tetapi lebih menekankan pada keaktivan siswa. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

a. Siswa diharapkan lebih tertarik belajar karena materi pelajaran dikaitkan 

dengan keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa 

b. Meningkatkan ketrampilan berpikir dan ketrampilan memecahkan masalah 

melalui interaksi antar siswa. 

c.  Menumbuhkan kepekaan siswa terhadap perkembangan sains dan 

teknologi serta pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat. 

2. Bagi guru 

a. Sebagai motivasi untuk meningkatkan ketrampilan dalam memilih model 

yang bervariasi sehingga dapat memperbaiki sistem pembelajaran. 

b. Memacu guru untuk selalu mengikuti perkembangan IPTEK, lingkungan 

dan masyarakat. 

3. Bagi sekolah 

   Perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan potensi belajar  

siswa. 
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F .   Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap istilah-istilah 

yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan adanya penegasan istilah 

untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian. 

1.      Kualitas Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu upaya untuk mengubah tingkah laku siswa 

ke arah yang lebih baik. Pembelajaran dikatakan berkualitas apabila siswa 

berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar serta menguasai kompetensi 

yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar (Mulyasa,2002). 

Partisipasi aktif siswa diantaranya: aktif mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, mengemukakan pendapat  (Semiawan,1986), membuat keterkaitan 

unsur-unsur SETS (Binadja, 1999), melakukan kegiatan untuk mencari pemecahan 

masalah melalui diskusi atau eksperimen, membuat laporan dan 

mempersentasikan hasil kegiatan (Ibrahim, 2000). 

2.      Konsep Lingkungan 

Konsep lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu 

konsep yang diajarkan di kelas 1 SMA semester genap. Penyajian materi konsep 

ini disesuaikan dengan kurikulum 2004.  

3.      Pendekatan SETS 

Pendekatan SETS adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengkaitkan 

keempat unsurnya yaitu sains, teknologi, lingkungan dan masyarakat dalam 

pembelajaran (Binadja, 1999). Prakteknya dalam pembelajaran adalah dengan 

cara mengkaitkan materi pelajaran sains dengan contoh-contoh nyata yang 
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berhubungan dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat di sekitar siswa yang 

sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih mudah 

memahami materi tersebut. 

4.      Model Pembelajaran PBI 

Secara garis besar PBI terdiri dari penyajian situasi masalah yang autentik 

dan bermakna kepada siswa yang dapat memberikan kemudahan pada mereka 

untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Seluruh proses belajar mengajar yang 

berorientasi PBI adalah membantu siswa untuk menjadi mandiri (Ibrahim, 2002). 
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BAB II 
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 
 

A.    Landasan Teori  

1. Belajar, pembelajaran dan prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar 

a. Belajar 

Dalam pengertian umum, belajar merupakan suatu aktivitas yang 

menimbulkan perubahan yang relatif permanen sebagai akibat dari 

upaya-upaya yang dilakukannya. Menurut Depdiknas (2002b), 

kegiatan belajar merupakan kegiatan aktif yang ditunjukkan siswa 

baik menyangkut aspek kognitif, skill, maupun pematangan sikap, 

kepribadian serta budi pekerti seperti rasa tanggung jawab, jujur, 

menghargai pendapat atau karya orang lain.  Ibrahim (2000) 

menyebutkan  belajar berdasarkan pengalaman, dimana pengalaman 

memberi sumbangan berupa wawasan, pemahaman dan teknik-teknik 

yang sulit untuk dipaparkan kepada seseorang yang tidak memiliki 

pengalaman serupa. 

b. Pembelajaran 

Pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh guru sedemikian rupa, sehingga terjadi perubahan pada siswa ke 

arah yang lebih baik. Menurut Darsono (2000) , pembelajaran 

merupakan proses yang direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu 

sistem dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam 
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memacu interaksi siswa dengan lingkungan belajar yang sudah diatur 

sehingga memperlihatkan hasil dan proses yang seimbang. 

Suatu pembelajaran yang efektif  ditandai oleh sifatnya yang 

menekankan pada pemberdayaan peserta didik secara aktif. 

Pembelajaran bukan sekedar memorasi, bukan pula sekedar penekanan 

pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan sehingga 

tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan dihayati serta 

dipraktekkan dalam kehidupan oleh peserta didik (Mulyasa, 2002). 

c. Prinsip- prinsip kegiatan belajar mengajar 

Menurut Depdiknas (2002b) beberapa prinsip yang dapat 

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar adalah: berpusat pada 

siswa; belajar dengan melakukan; mengembangkan kemampuan 

sosial; mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah ber-

Tuhan; mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah; 

mengembangkan kreatifitas siswa serta mengembangkan kemampuan 

menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

1)Berpusat pada siswa 

Siswa memiliki perbedaan satu sama lain. Siswa berbeda 

dalam minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman dan cara 

belajar. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran, organisasi kelas, 

materi pembelajaran, waktu belajar, alat belajar, dan cara 

penilaian perlu beragam sesuai karakteristik siswa. 
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2)Belajar dengan melakukan 

Kegiatan belajar mengajar perlu memberikan pengalaman 

nyata dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia kerja yang 

terkait dengan penerapan konsep, kaidah, dan prinsip disiplin 

ilmu yang dipelajari.  

3)Mengembangkan kemampuan sosial  

Siswa akan lebih mudah membangun pemahaman apabila 

dapat mengkomunikasikan gagasannya dengan siswa lain atau 

guru. Dengan kata lain siswa membangun pemahaman melalui 

interaksi dengan lingkungan sosialnya (teman dan guru). 

Interaksi memungkinkan terjadinya perbaikan terhadap 

pemahaman siswa melalui diskusi, saling bertanya dan saling 

menjelaskan.   

4)Mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah ber-Tuhan   

Siswa dilahirkan dengan memiliki rasa ingin tahu, 

imajinasi, dan fitrah ber-Tuhan. Hal ini merupakan modal dasar 

untuk bersikap peka, kritis, mandiri, kreatif, dan bertaqwa 

kepada Tuhan.  

5)Mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah  

Siswa memerlukan ketrampilan pemecahan masalah agar 

berhasil dalam kehidupannya. Untuk itu kegiatan belajar 

mengajar hendaknya dipilih dan dirancang agar mampu 

mendorong dan melatih siswa untuk mampu mengidentifikasi 
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masalah dan memecahkan masalah dengan menggunakan 

kemampuan kognitif.  

6)Mengembangkan kreatifitas siswa  

Siswa memiliki potensi yang berbeda. Perbedaan siswa 

terlihat dalam pola pikir, daya imajinasi, daya fantasi, dan hasil 

karyanya. Akibatnya kegiatan belajar mengajar perlu dipilih dan 

dirancang agar memberikan kesempatan dan kebebasan 

berkreasi secara berkesinambungan untuk mengembangkan dan 

mengoptimalkan kreatifitas siswa. 

 7)Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

Siswa perlu mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi 

sejak dini. Dengan demikian kegiatan belajar mengajar perlu 

memberikan peluang agar siswa memperoleh informasi dari 

multi media dalam penyajian materi dan penggunaan media 

pembelajaran.  

2. Pendekatan SETS  

Pendekatan SETS adalah pendekatan pembelajaran yang berusaha 

membawa peserta didik agar memiliki kemampuan memandang sesuatu 

secara terintegratif dengan mengkaitkan keempat unsur SETS sehingga 

dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Pengetahuan yang 

dipahaminya secara mendalam itu memungkinkan mereka memanfaatkan 
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pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sesuai dengan tingkat 

pendidikannya. 

Fokus pengajaran SETS adalah mengenai bagaimana cara membuat 

peserta didik dapat melakukan penyelidikan untuk mendapatkan 

pengetahuan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang saling 

berkaitan. Meminta peserta didik melakukan penyelidikan berarti memberi 

kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan lebih jauh 

pengetahuan yang telah diperoleh agar dapat menyelesaikan masalah yang 

diperkirakan timbul di sekitar kehidupannya (Binadja, 1999). 

Unsur-unsur SETS tidak dapat dipisahkan satu sama lain, terlepas 

dari fokus perhatian sesuai situasi dan kondisi terkait. Di bidang 

pendidikan, yang khususnya menjadi fokus adalah sains. Dengan sains 

sebagai fokus perhatian, guru dan siswa yang menghadapi pelajaran sains 

dapat melihat bentuk keterkaitan dari ilmu yang dipelajarinya (sains) 

dikaitkan dengan unsur lain SETS.  

Keterkaitan antara unsur SETS dengan sains sebagai fokus perhatian 

digambarkan dalam Gambar 1 di bawah ini : 

                                                 Society 

                                                     

                                                 Science 

 

                        Environment                    Technology 

       Gambar 1.   Keterkaitan unsur-unsur SETS yang berfokus pada Science  
(Binadja, 1999). 

Pendidikan bervisi SETS meyakini bahwa keempat elemen SETS itu 

saling memberi dalam hal positif dan negatif. Apabila para siswa selalu 
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dibiasakan memikirkan keterkaitan positif dan negatif elemen-elemen 

SETS, maka otak mereka akan selalu berusaha menganalisis kondisi dan 

mensintesis sesuatu yang baru dan diarahkan pada perolehan kebaikan 

dalam langkah akhir.  Dalam suatu pembelajaran Biologi dengan 

pendekatan SETS, ada beberapa karakteristik yang perlu ditampilkan 

dalam pembelajaran yaitu: 1) tetap memberi pelajaran sains Biologi yang 

telah ditentukan; 2) murid dibawa pada situasi untuk memanfaatkan 

konsep sains Biologi ke bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat 

sebagai pengguna dan pengembang teknologi; 3) murid diminta untuk 

menjelaskan keterhubungan antar unsur sains Biologi dengan unsur-unsur 

lain dalam SETS yang mempengaruhi berbagai keterkaitan antar unsur 

tersebut; 4) murid diajak untuk mencari alternatif pengatasan terhadap 

kerugian (bila ada) yang ditimbulkan oleh  penerapan sains ke bentuk 

teknologi tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat (mencari bentuk 

teknologi yang lebih baik); 5) dalam konteks konstruktivisme, murid 

diajak berbincang tentang SETS berkaitan dengan konsep sains yang 

dibelajarkan, dari berbagai macam arah dan dari berbagai  macam titik 

awal tergantung pengetahuan dasar yang dimiliki siswa bersangkutan 

(Binadja, 2000).  

Dari hasil penelitian Rochmawati (2003) tentang penerapan model 

pembelajaran Biologi berwawasan SETS pada konsep Lingkungan di kelas 

IA Madrasah Aliyah Al-Asror tahun ajaran 2003/2004 dengan jumlah 

siswa 40 orang, dijelaskan bahwa ketuntasan belajar siswa  pada siklus I : 

72,5%, siklus II : 82,5% dan siklus III : 87,5%. Dengan demikian hasil 

belajar siswa dapat ditingkatkan dengan mengunakan pendekatan SETS. 

3. Model pembelajaran PBI 

Lingkungan belajar PBI adalah  berpusat pada siswa dan mendorong 

inkuiri terbuka dan berpikir bebas. Seluruh proses belajar mengajar yang 

berorientasi PBI adalah membantu siswa untuk menjadi mandiri. Siswa 

yang mandiri (otonom) yang percaya pada ketrampilan intelektual mereka 
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sendiri, memerlukan keterlibatan aktif dalam lingkungan yang berorientasi 

pada inkuiri. Peran utama guru pada PBI adalah membimbing dan 

memfasilitasi sehingga siswa dapat belajar berpikir dan memecahkan 

masalah oleh mereka sendiri (Ibrahim, 2002). 

Ibrahim (2000) menyebutkan bahwa PBI dilandasi oleh teori 

pembelajaran konstruktivisme, kelas demokratis, dan pembelajaran 

penemuan. 

1)Konstruktivisme 

Jean Piaget dan Vygotsky merupakan tokoh dalam pengembangan 

konsep konstruktivisme, dan di atas konsep inilah PBI diletakkan. 

Menurut Piaget dalam  Ibrahim ( 2000), anak memiliki rasa ingin tahu 

bawaan dan secara terus menerus berusaha memahami dunia di 

sekitarnya. Rasa ingin tahu itu memotivasi mereka untuk secara aktif 

membangun tampilan dalam otak mereka tentang lingkungan yang 

mereka hayati. Pengetahuan yang telah diperoleh secara terus menerus 

tumbuh dan berubah pada saat siswa menghadapi pengalaman baru yang 

memaksa mereka membangun dan memodifikasi pengetahuan mereka 

sendiri. Sementara itu Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan 

teman lain memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya 

perkembangan intelektual siswa. 

Menurut Depdiknas (2002a), di dalam konstruktivisme ditekankan 

bahwa pengetahuan  dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-

konyong. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi 

makna melalui pengalaman nyata. Dalam proses pembelajaran, siswa 
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membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif 

dalam proses belajar-mengajar. Guru hanya berperan sebagai fasilitator 

dan penyedia kondisi supaya proses belajar bisa berlangsung.  

Beberapa bentuk kondisi belajar yang sesuai dengan filosofi 

konstruktivisme antara lain: diskusi yang menyediakan kesempatan agar 

semua peserta didik mau mengungkapkan gagasan, pengujian dan 

penelitian sederhana, demonstrasi dan peragaan prosedur ilmiah, dan 

kegiatan praktis lain yang memberi peluang peserta didik untuk 

mempertajam gagasannya (Budimansyah, 2003).  

2)Kelas Demokratis 

Dewey dalam Ibrahim (2000) menggambarkan suatu pandangan 

tentang pendidikan, yang mana sekolah seharusnya mencerminkan 

masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk 

pemecahan masalah kehidupan nyata. Dewey mengemukakan bahwa 

pembelajaran di sekolah seharusnya lebih memiliki manfaat daripada 

abstrak. Pembelajaran yang memiliki manfaat terbaik dapat dilakukan 

oleh siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelidiki masalah-

masalah intelektual dan sosial.                                           

Menurut Budimansyah (2003), sekolah sebagai sebuah institusi 

penting, perlu menciptakan kehidupan yang demokratis. Sekolah 

dijadikan sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui proses 

pembelajaran yang demokratis. Proses pembelajaran yang demokratis 

dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi; yaitu penghargaan terhadap 
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kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, 

dan memperhatikan  keragaman peserta didik. Dalam prakteknya, para 

pendidik hendaknya memposisikan peserta didik sebagai insan yang 

harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk 

mengembangkan potensinya. Oleh karena itu dalam proses 

pembelajaran perlu adanya suasana terbuka, akrab dan saling 

menghargai.                                                          

3)Pembelajaran penemuan 

Pembelajaran penemuan adalah suatu model pembelajaran yang 

menekankan pentingnya membantu siswa memahami stuktur atau ide 

kunci dari suatu disiplin ilmu, perlunya siswa aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran, dan suatu keyakinan bahwa pembelajaran yang 

sebenarnya terjadi melalui penemuan pribadi (Ibrahim, 2000). 

Dalam pembelajaran dengan penemuan, guru  harus mendorong 

siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang 

memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka 

sendiri. Pembelajaran penemuan memacu rasa ingin tahu siswa, 

memotivasi mereka untuk melanjutkan pekerjaannya hingga mereka 

menemukan jawabannya. Siswa juga belajar memecahkan masalah 

secara mandiri dan ketrampilan berpikir kritis karena mereka harus 

selalu menganalisis dan menangani informasi. 

Menurut Arends (1997), PBI terdiri dari 5 tahap utama yang 

dimulai dengan guru memperkenalkan siswa pada suatu masalah dan 
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diakhiri  dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Tabel 1 berikut 

ini menunjukkan sintaks PBI. 

Tabel 1. Sintaks PBI 

                     Tahap                      Tingkah laku guru 
1.Orientasi siswa kepada 

masalah 
 Mengkomunikasikan tujuan pelajaran 
secara jelas. 
 Menyajikan situasi masalah autentik yang 
berasal dari permasalahan sains, teknologi, 
lingkungan atau masyarakat dengan 
prosedur jelas  

2.Mengorganisasi  siswa 
untuk belajar 

 Mengorganisasikan siswa ke dalam 
kelompok belajar. 
 Bersama siswa menetapkan subtopik-
subtopik yang spesifik, tugas penyelidikan 
dan jadwal waktu. 

3.Membantu penyelidikan 
mandiri ataupun 
kelompok 

 Mendorong pertukaran ide pemecahan 
masalah secara bebas dan penerimaan 
sepenuhnya ide-ide itu. 
 Mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai atau melaksanakan 
eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan 
dan pemecahan masalah. 
 Membantu siswa menemukan bahan dan 
mengingatkan akan tugas-tugas yang harus 
diselesaikan mereka 

4.Menyajikan hasil karya.  Membantu siswa dalam merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai seperti 
laporan, portofolio, model,dll 
 Membantu siswa untuk berbagi tugas 
dengan temannya dalam menyajikan hasil 
karya. 

5.Menganalisis dan 
mengevaluasi proses  

pemecahan masalah 

 Membantu siswa untuk melakukan refleksi 
atau evaluasi terhadap penyelidikan  dan 
proses-proses yang mereka gunakan. 

 

Dari hasil penelitian Suparmanto (2004) tentang penerapan 

metode proyek dalam setting pembelajaran berdasarkan masalah pada 

bahan kajian bioteknologi di kelas I.1 SMA Negeri 1 Manyar Gresik 

yang berjumlah 40 siswa, siswa memberikan respon senang, 
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menumbuhkan minat, sikap positif siswa serta memberi kesempatan 

yang seluas-luasnya bagi siswa mengaktualkan life skillnya, serta dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian pada penelitian 

ini akan digunakan pembelajaran berdasarkan masalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

4. Karakteristik Konsep Lingkungan 

Berdasarkan Kurikulum 2004 Sekolah Menengah Atas (SMA), standar 

Kompetensi dalam konsep Lingkungan adalah menganalisis hubungan 

antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan 

manusia dalam keseimbangan ekosistem. Konsep Lingkungan mempunyai 

materi pokok: Etika Lingkungan, Perubahan Lingkungan, Pencemaran 

Lingkungan dan Daur Ulang Limbah. Kompetensi dasar untuk Konsep 

Lingkungan adalah: (1) siswa mampu mengkaitkan hubungan kegiatan 

manusia dengan masalah perusakan dan pemeliharaan lingkungan, dan (2) 

mendiskripsikan pemanfaatan daur ulang limbah untuk kepentingan hidup. 

Kecakapan hidup yang diharapkan adalah siswa sadar sebagai makhluk 

Tuhan, sadar akan eksistensi dan potensi diri, kecakapan menggali dan 

mengolah informasi, kecakapan komunikasi lisan dan tertulis (Depdiknas, 

2002a). Bahan kajian lingkungan berisi konsep, prinsip-prinsip dan 

implikasinya bagi sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat, sehingga 

perlu upaya pemahaman dan penerapan yang dapat dilatihkan.  

Manusia dalam kehidupannya sangat tergantung dari lingkungan, 

karena itu upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan mutlak 
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dilakukan sehingga tidak terjadi kerusakan. Pada kenyataannya, kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh manusia  juga semakin meningkat baik 

kuantitas maupun kualitasnya. Melihat kenyataan tersebut, maka perlu 

penanaman sikap positif terhadap lingkungan, yang salah satunya dapat 

dilakukan melalui pembelajaran konsep Lingkungan. 

Pembelajaran konsep Lingkungan menggunakan pendekatan SETS 

tidak hanya berfokus pada di (in), untuk (for), dan tentang (about) 

lingkungan, tetapi juga menemukan dan mengungkapkan penyebab utama 

permasalahan serta kemungkinan yang mungkin, yang dapat menimbulkan 

dampak pada lingkungan di masa yang akan datang, terutama sekali 

dampak-dampak yang timbul akibat sains dan teknologi yang digunakan 

dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan cara melibatkan 

SETS, maka kemungkinan timbulnya dampak-dampak yang negatif dapat 

dihindari atau dikurangi (Binadja, 1999). 

Dalam pembelajaran konsep Lingkungan menggunakan model 

pembelajaran PBI, siswa diajak ke situasi masalah nyata yang dialami 

masyarakat. Menurut Ibrahim (2002) situasi masalah nyata memberi 

kesempatan siswa untuk melihat, merasakan, memunculkan ketertarikan dan 

memotivasi inkuiri. Siswa bekerjasama satu dengan yang lainnya untuk 

menemukan pemecahan masalah tersebut. 

Penanaman sikap-sikap ilmiah melalui metode pengajaran yang tepat   

cenderung akan sangat berpengaruh pada pembinaan sikap secara 

keseluruhan terutama sikap positif  terhadap kelestarian lingkungan 



 

 

22

(Sholahuddin, 2001). PBI mengembangkan sikap-sikap ilmiah seperti; sikap 

ingin tahu, berpikir kritis, berhipotesis, memberikan pemecahan, dan sikap 

peka terhadap masalah di sekitarnya. 

Melalui pendekatan SETS dengan model pembelajaran PBI dalam 

konsep Lingkungan diharapkan siswa dapat meningkatkan kepeduliannya 

terhadap lingkungan melalui keterlibatannya dalam memecahkan masalah 

lingkungan. 

B.     Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: Pendekatan SETS dengan model PBI akan meningkatkan 

kualitas pembelajaran Biologi pada konsep Lingkungan di kelas X E SMA 

Masehi 1 PSAK Semarang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas X E SMA Masehi 1 

PSAK Semarang dengan jumlah murid 35 orang (15 perempuan dan 20 laki-laki). 

Kelas yang menjadi subyek penelitian ini adalah kelas yang hasil belajarnya 

paling rendah dibandingkan kelas lain dan keaktivan siswanya belum optimal 

selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa yang  aktif dalam proses 

pembelajaran hanya 14,3%. Penelitian ini dilakukan pada akhir semester II 

(tepatnya pada konsep Lingkungan) tahun pelajaran 2004-2005. 

B.     Faktor-Faktor yang Diteliti 

Faktor-faktor yang diteliti dalam PTK ini meliputi: 

1. Faktor siswa  

 Yang diamati adalah hasil belajar siswa dan aktivitas siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar yang meliputi: mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, membuat 

keterkaitan unsur-unsur SETS, dan melakukan kegiatan untuk mencari 

pemecahan masalah melalui diskusi dan praktikum, membuat laporan 

serta mempersentasikan hasil kegiatan. Hasil belajar siswa meliputi 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang diambil dari nilai tes, 

kegiatan, dan  portofolio. 

2. Faktor guru 

Yang diamati adalah kinerja guru dalam menerapkan pendekatan 

SETS model pembelajaran PBI.  
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3. Faktor proses 

Yang diamati adalah efektivitas penerapan pendekatan SETS 

dengan model pembelajaran PBI dalam kegiatan belajar mengajar serta 

kemudahan dan kendala yang dialami selama proses pembelajaran 

berlangsung baik yang berasal dari  siswa, guru, maupun sekolah. 

C.       Rancangan Penelitian   

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

(action research),yang terdiri dari 3 siklus. Apabila pada siklus ke-1 indikator 

yang ditentukan belum tercapai maka dilakukan siklus ke-2. Apabila pada 

siklus ke-2 indikator yang ditentukan belum juga tercapai maka dilakukan 

siklus ke-3. Masing-masing siklus terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: 1) 

perencanaan (planning), 2) pelaksanaan tindakan (acting), 3) observasi 

(observating), dan (4) refleksi (reflecting). Hasil refleksi pada siklus I 

digunakan untuk menyempurnakan tindakan pada siklus II, dan  hasil refleksi 

siklus II digunakan untuk penyempurnaan tindakan siklus III. Rancangan 

kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini ditunjukkan dengan Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Rancangan Kegiatan Penelitian 

Siklus I 
 
      Acting I                       Planning I 
 
   Observating I                    Reflecting I 

Siklus II 
 
     Planning II              Acting II 
 
   Reflecting II          Observating II 

Siklus III 
 
       Acting III                   Planning III 

 
Observating III             Reflecting III 
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D. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari  tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan penelitian.  

1. Tahap persiapan 

a. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah dan 

analisis akar penyebab masalah melalui pemberian angket pada siswa, 

wawancara dengan guru bidang studi dan observasi terhadap proses 

pembelajaran biologi. 

b. Bersama dengan guru bidang studi menentukan bentuk solusi 

pemecahan masalah berupa penerapan pendekatan SETS 

menggunakan model pembelajaran PBI pada konsep Lingkungan. 

c. Mempersiapkan perangkat pembelajaran (Silabus, RP, LKS dan 

artikel). Pemberian artikel dimaksudkan sebagai bahan apersepsi 

untuk memotivasi siswa pada awal topik pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar observasi yang digunakan untuk mengamati 

jalannya proses pembelajaran. Lembar observasi terdiri dari lembar 

observasi kegiatan guru, keaktivan siswa dalam pembelajaran, contoh 

keterkaitan unsur SETS yang dibincangkan siswa atau guru, serta 

kemudahan dan kendala yang dialami dalam proses pembelajaran. 

e. Menyiapkan lembar penilaian yang meliputi : lembar penilaian kinerja 

siswa dalam diskusi, kinerja dalam praktikum dan lembar penilaian 

portofolio. 
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f. Menyiapkan lembar angket untuk mengetahui tanggapan siswa 

tentang pendekatan SETS dengan model pembelajaran PBI dalam 

pembelajaran. 

g. Menyiapkan alat evaluasi. 

h. Mengujicoba alat evaluasi.  

Agar soal yang disusun mencerminkan keadaan yang diukur, maka 

alat evaluasi tersebut diujicobakan untuk mengukur kualitas  yang 

disyaratkan. Kualitas yang disyaratkan meliputi validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya beda. Instrumen diujicoba pada siswa yang 

tidak dijadikan subyek penelitian, yaitu siswa kelas X D SMA Masehi 

1 PSAK Semarang dengan jumlah siswa 30 orang.  

Ujicoba tes I untuk penguasaan materi Perubahan Lingkungan dan 

Etika Lingkungan. Ujicoba tes II untuk penguasaan materi 

Pencemaran Lingkungan. Ujicoba tes III untuk penguasaan materi 

Daur Ulang Limbah. Pelaksanaan ujicoba tes I pada tanggal 18 Mei 

2005  dengan aplikasi waktu 30 menit, banyaknya soal 25 item dengan  

bentuk pilihan ganda. Pelaksanaan ujicoba tes II pada tanggal 21 Mei 

2005 dengan aplikasi waktu 30 menit, banyaknya soal 25 item dengan  

bentuk pilihan ganda. Pelaksanaan ujicoba tes III pada tanggal 25 Mei 

2005 dengan aplikasi waktu 30 menit, banyaknya soal 25 item dengan  

bentuk pilihan ganda. 
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i. Menganalisis hasil ujicoba instrumen 

Menurut Arikunto (2002), hasil ujicoba instrumen dianalisis dengan 

cara berikut : 

(1)Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesalahan suatu instrumen. Instrumen akan dikatakan valid jika 

mampu mengukur apa yang diinginkan, yang diungkapkan melalui 

data dan variabel yang diteliti secara tepat. 

Validitas butir soal ditentukan dengan menggunakan teknik 

korelasi product     moment kasar yaitu : 

Rxy=
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ

ΣΥΣΧ−ΣΧΥΝ
 

Keterangan  : 

Rxy  = koefisien korelasi 

X     = skor tiap butir soal  

Y     = skor total yang benar tiap subjek 

N     = jumlah subjek 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel 

product moment dengan taraf signifikan 5% jika harga r hitung > r 

tabel product moment maka aitem soal yang diuji bersifat valid. 

Berdasarkan analisis validitas instrumen, secara keseluruhan dari 
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75 butir soal yang diujicobakan, didapatkan 60 soal yang valid dan 

15 soal yang tidak valid. Pada  perangkat tes masing-masing 

siklus, didapatkan 20 soal yang bersifat valid. Soal yang valid 

digunakan sebagai soal evaluasi, sedangkan yang tidak valid tidak 

digunakan. 

(2)Daya pembeda 

   Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang 

berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya 

pembeda disebut indeks diskriminasi, dinyatakan dalam rumus :     

ΒΑ
Β

Β

Α

Α Ρ−Ρ=
Β

−
Β

=
JJ

D  

Keterangan : 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB    = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar         

Klasifikasi daya pembeda :  

D    = 0,00-0,20 adalah jelek. 
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D    = 0,21-0,40 adalah cukup. 

D    = 0,41-0,70 adalah baik. 

D    = 0,71-1,00 adalah baik sekali. 

Pada perangkat tes siklus I, dari 25 soal yang diujicobakan 

terdapat 5 soal yang tergolong jelek, 7 soal tergolong cukup,12 

soal tergolong baik dan 1 soal tergolong baik sekali. Pada 

perangkat tes siklus II, terdapat  4 soal yang tergolong jelek, 6 soal 

tergolong cukup, dan 15 soal tergolong baik. Pada perangkat tes 

siklus III, terdapat 6 soal yang tergolong jelek, 13 soal tergolong 

cukup, dan 6 soal tergolong baik. 

(3)Taraf kesukaran 

Soal yang baik adalah yang tidak terlalu mudah dan sukar. 

Bilangan yang menunjukkan mudah dan sukarnya suatu soal 

disebut indeks kesukaran.  

Besarnya indeks kesukaran dapat dihitung dengan rumus : 

JS
BP =  

Keterangan : 

P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 
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Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut : 

Soal dengan P antara 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan P antara 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P antara 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. 

Pada perangkat tes siklus I, dari 25 soal yang diujicobakan 

terdapat 8 soal yang mudah, 11 soal tergolong sedang, dan 6 soal 

tergolong sukar. Pada perangkat tes siklus II, terdapat 7 soal yang 

mudah, 14 soal tergolong sedang, dan 4 soal tergolong sukar. Pada 

perangkat tes siklus III, terdapat 6 soal yang mudah, 15 soal 

tergolong sedang, dan 4 soal tergolong sukar. 

(4)Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ketepatan atau ketelitian suatu evaluasi. 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Reliabilitas dihitung dengan teknik korelasi KR-21 yang 

rumusnya : 

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= 211 1

1 kVt
MkM

k
kr  

r11= reliabilitas 

k  = jumlah butir tes 

M = mean skor total 
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Vt2 = variasi skor total 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product 

moment dengan taraf signifikan 5%. Jika r hitung > r tabel product 

moment maka instrumen yang dicobakan bersifat reliabel.  

Hasil analisis reliabilitas menunjukkan bahwa soal untuk tiap 

siklus adalah reliabel. Pada perangkat siklus I diperoleh r11 sebesar 

0,77; siklus II diperoleh r11 sebesar 0,80 dan siklus III diperoleh r11 

sebesar 0,78. 

Secara lebih rinci hasil uji coba instrumen tes tiap siklus dapat 

dilihat pada lampiran  . Dari hasil analisis tersebut untuk tiap 

siklus diambil 20 butir soal yang memenuhi kriteria validitas, daya 

beda dan tingkat kesukaran. Soal tersebut digunakan sebagai soal 

evaluasi pada tiap akhir siklus. 

E.      Data dan Cara Pengambilan Data    

1. Sumber data: sumber data penelitian ini adalah siswa, guru, dan proses 

pembelajaran 

2. Jenis data: jenis data yang didapatkan adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif . 

a. Data kuantitatif terdiri dari: (1) hasil belajar siswa, dan (2) keaktivan dan 

kinerja siswa selama proses pembelajaran. 

b. Data kualitatif terdiri dari: (1) kegiatan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran, (2) tanggapan siswa  tentang proses pembelajaran yang 
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menggunakan pendekatan SETS dengan model pembelajaran PBI, dan (3) 

kemudahan dan kendala  yang dihadapi dalam proses pembelajaran. 

3. Cara pengambilan data: 

a. Data hasil belajar siswa diambil dari nilai praktikum/diskusi, tugas dan tes. 

Nilai tes diambil menggunakan tes evaluasi pada tiap akhir siklus. Nilai tes 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dari aspek kognitif. Nilai 

tugas diambil menggunakan lembar portofolio. Aspek yang dinilai dari 

portofolio yang dibuat siswa meliputi aspek kognitif dan afektif. Nilai 

kinerja siswa diambil menggunakan lembar penilaian kinerja siswa baik 

dalam diskusi maupun praktikum. Aspek yang dinilai dalam penilaian 

kinerja meliputi aspek afektif dan psikomotorik. 

b. Data tentang keaktivan siswa dalam proses pembelajaran diambil 

menggunakan lembar observasi keaktivan siswa. Keaktivan yang diamati 

meliputi menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, membuat 

keterkaitan unsur-unsur SETS, melakukan kegiatan untuk mencari 

pemecahan masalah melalui  diskusi atau praktikum, membuat laporan dan 

mempresentasikan hasil kegiatan.  

c. Data tentang kegiatan guru diambil menggunakan lembar observasi dengan 

mencatat kegiatan yang dilakukan siswa dan guru tiap satuan waktu. 

d. Data tanggapan siswa selama proses pembelajaran diambil dengan 

menggunakan angket yang diberikan pada tiap akhir siklus. 

e. Data tentang kemudahan dan kendala yang dialami dalam proses 

pembelajaran diambil dengan menggunakan  lembar observasi.  
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F.     Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis melalui: 

1. Data tentang hasil belajar siswa  

Hasil belajar siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan 

menghitung nilai rata-rata dari berbagai aspek yaitu : rata-rata nilai tes, nilai tugas 

dan nilai kinerja. Menurut Depdiknas (2003), nilai hasil belajar siswa secara 

individual dihitung dengan ketentuan berikut: 

6
123 NPNKNTNH ++

=  

NH= Nilai hasil belajar 

NT = Nilai tes 

NK= Nilai kegiatan 

NP= Nilai tugas/portofolio 

Secara individu, siswa yang tuntas belajar adalah siswa yang mempunyai 

nilai hasil belajar minimal 70. Menurut Ali (1993), ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal dihitung dengan ketentuan : 

         Ketuntasan belajar klasikal  = 100%x
siswatotalΣ

individutuntassiswaΣ  

2. Data tentang keaktivan siswa dalam pembelajaran  

Dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung frekuensi dan 

persentase siswa yang aktif pada tiap-tiap aspek keaktivan yang diamati. Jumlah 

siswa yang aktif pada masing-masing aspek dibagi jumlah total siswa dikalikan 

100%. 

3. Data tentang kegiatan guru 
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Dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentasenya. 

4. Data tanggapan siswa dalam proses pembelajaran 

Dianalisis dengan teknik  deskriptif kuantitatif dengan menghitung frekuensi 

dan persentase masing-masing pernyataan respon yang muncul. Jumlah pilihan 

siswa terhadap aitem tertentu dibagi dengan jumlah total siswa dikalikan 100 % 

5. Data tentang kemudahan dan kendala yang dihadapi siswa atau guru dalam 

proses pembelajaran  

Dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mencari saran perbaikan untuk 

siklus berikutnya. 

 

G.     Indikator Keberhasilan 

Indikator yang menjadi keberhasilan penelitian tindakan ini adalah : 

a. Secara individual siswa menguasai kompetensi atau tujuan pembelajaran 

minimal 70%. Keberhasilan kelas dilihat dari jumlah siswa yang mampu 

mencapai kompetensi tersebut sekurang-kurangnya 85% dari seluruh 

jumlah siswa. 

b. Meningkatnya keaktivan siswa selama proses pembelajaran, yang 

ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah siswa yang aktif mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, membuat 

keterkaitan unsur-unsur SETS, dan melakukan kegiatan untuk mencari 

pemecahan masalah melalui diskusi atau eksperimen, membuat laporan dan 

mempersentasikan hasil kegiatan  setidak-tidaknya sebanyak 75%. 
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c. Terpenuhinya tugas-tugas siswa yang bernuansa SETS sekurang-kurangnya 

75%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

A.     Keaktivan Siswa dalam Pembelajaran 

Hasil observasi keaktivan siswa selama proses pembelajaran yang 

dilangsungkan pada siklus I sampai dengan siklus III dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Observasi Keaktivan Siswa pada Siklus I-III 
 

% siswa yang aktif 
No Keaktifan yang dilakukan siswa 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Mengajukan pertanyaan 34,28 54,28 77,14 

2 Menjawab pertanyaan guru 28,57 65,71 82,85 

3 Mengemukakan pendapat 60,0 71,42 77,14 

4 Membuat keterkaitan unsur-unsur 
SETS 

51,42 80,0 91,42 

5 Melakukan kegiatan untuk mencari 
pemecahan masalah  

91,42 97,14 100 

6 Membuat laporan 82,85 97,14 100 

7 Mempresentasikan hasil kegiatan 77,14 97,14 100 

Rata-rata 60,81 80,4 89,79 

 

Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa persentase siswa yang melakukan 

keaktivan dalam proses pembelajaran meningkat pada setiap siklusnya. Indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini adalah jumlah siswa yang aktif mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, membuat 

keterkaitan unsur SETS, melakukan kegiatan untuk mencari pemecahan masalah, 

membuat laporan dan mempresentasikan hasil kegiatan setidak-tidaknya 75%. 

Persentase siswa yang  aktif dalam pembelajaran siklus I rata-rata sebesar 60,81 

%; siklus II sebesar 80,4 % dan siklus III sebesar 89,79  %. Dengan demikian 
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indikator kinerja untuk keaktivan siswa dapat dicapai pada siklus II dan III. Siswa 

yang aktif mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, dan 

mengemukakan pendapat pada siklus I persentasenya lebih rendah dibandingkan 

siklus II. Keaktivan ini hanya dilakukan oleh sekelompok siswa tertentu. Siswa 

lain terlihat lebih pasrah, kurang bergairah, bingung, dan kurang perhatian. Hal ini 

dapat terjadi karena guru kurang baik dalam memotivasi dan mengorganisasi 

siswa. Kekuranggairahan atau keengganan siswa mungkin juga merupakan suatu 

akumulasi sikap siswa yang terbentuk akibat pola belajar yang selama ini mereka 

jalani. Selama ini dalam KBM siswa belum terbiasa menjadi peserta yang aktif. 

Siswa juga belum dibiasakan belajar melalui interaksi sosial dengan teman-

temannya, sehingga ketika mereka diajak belajar menggunakan pendekatan SETS 

dan model PBI mereka belum siap melakukan kegiatan tersebut atau mereka 

melakukannya belum dengan sepenuh hati. Keaktivan membuat keterkaitan materi 

yang dipelajari dengan komponen SETS, dimaksudkan supaya siswa menyadari 

keterkaitan yang erat antara sains Biologi dengan unsur lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. Menurut Binadja (2000), siswa diminta untuk mengaitkan hal 

yang dipelajari dengan unsur-unsur SETS sehingga mereka mampu memperoleh 

kompetensi pengetahuan yang dipelajari itu secara lebih komprehensif, disamping 

sekaligus dapat mengetahui implikasi dari pengetahuan yang dipelajari tersebut 

pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Pada siklus I, siswa yang aktif membuat keterkaitan unsur SETS hanya 

sebesar 51,42 %. Angka ini belum memenuhi indikator kinerja. Berdasarkan 

pengamatan guru dan observer, ternyata beberapa siswa masih mengalami 



 

 

38

kesulitan untuk mencari keterkaitan unsur SETS. Dari lembar angket terungkap 

bahwa siswa merasa kesulitan karena mereka tidak tahu perkembangan masalah 

sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat sehingga hanya sedikit contoh yang 

bisa mereka berikan. Lagipula mereka belum terbiasa dengan pendekatan SETS, 

sehingga mereka masih bingung mengkaitkan hubungan positif dan negatif 

komponen SETSnya. Berdasarkan hal itu, saran perbaikan yang diberikan untuk 

siklus selanjutnya adalah guru lebih mendorong siswa untuk sering memberi 

contoh keterkaitan SETS dan guru dapat pula memberi contoh dan menjelaskan 

keterkaitan SETS secara lebih luas dan mendalam. Dengan melaksanakan saran ini 

pada pembelajaran siklus II dan III, siswa ternyata menjadi lebih lancar membuat 

keterkaitan unsur SETS. 

Keaktivan melakukan kegiatan untuk mencari pemecahan masalah dan 

membuat laporan pada siklus I dan II belum dilakukan oleh seluruh siswa. Hal ini 

terjadi karena pada pembelajaran siklus I dan II, beberapa siswa tidak masuk 

sekolah. Ada juga beberapa siswa yang meminta izin meninggalkan pelajaran 

karena ada acara pelantikan OSIS sekolah. Persentase siswa yang aktif 

mempresentasikan hasil kegiatan pada siklus I adalah 77,14. Tidak semua 

kelompok sempat terlibat dalam kegiatan ini karena waktu dalam pembelajaran 

tidak cukup. Sebagian besar waktu dalam pembelajaran siklus I digunakan untuk 

kegiatan pendahuluan dan inti. Hal ini dapat dimaklumi, karena dalam siklus I 

siswa masih dalam tahap menyesuaikan diri dengan pendekatan baru sehingga 

mereka mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu. Maka dalam siklus 

selanjutnya guru disarankan mengelola waktu dengan lebih baik. Dengan 
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pengelolaan waktu yang lebih baik, maka pada siklus II dan III semua siswa ikut 

terlibat dalam keaktivan mempresentasikan hasil kegiatan. 

B.      Hasil Belajar Siswa 

Analisis data hasil belajar siswa pada siklus I sampai dengan siklus III dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I-III 

Rata-rata nilai 
No Jenis Penilaian 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Nilai kegiatan 57,64 72,04 76,04 

2 Nilai portofolio 77,97 73,01 73,07 

3 Nilai tes 66,42 71,00 74,00 

4 Nilai hasil belajar 65,42 71,68 74,52 

Nilai hasil belajar merupakan penjumlahan dari 2 x rata-rata nilai kinerja, 1 

x rata-rata nilai portofolio dan 3 x nilai tes, kemudian dibagi 6. Ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal yang ditetapkan dalam indikator kinerja adalah 85% dari 

seluruh siswa menguasai kompetensi ≥ 70%. Dari hasil observasi diketahui bahwa 

jumlah siswa yang tuntas belajar dari siklus ke siklus mengalami peningkatan. 

Peningkatan ketuntasan belajar siswa secara klasikal dapat dilihat pada gambar 4. 

37

60

86

0

20

40

60

80

100

Siklus I Siklus II Siklus III 

Ke
tu

nt
as

an
 (%

)

 

Gambar 4. Histogram Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I-III 
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Dari histogram tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal dapat tercapai pada siklus III. 

Pada siklus I, sebagian besar siswa yang belum tuntas secara individu atau 

yang nilai hasil belajarnya kurang dari 70 disebabkan nilai kinerjanya atau nilai 

tesnya sedikit walaupun nilai tugasnya bagus. Rata-rata nilai kinerja pada siklus I 

adalah 57,64. Yang menjadi aspek penilaian dalam kinerja siswa pembelajaran 

siklus I adalah kehadiran, bertanya, menjawab pertanyaan, berpendapat, 

menanggapi pendapat, dan kerjasama dalam kelompok. Sebagian besar siswa 

masih menunjukkan kinerja yang kurang baik. Di dalam kelompok diskusi 

sebagian besar anggotanya pasif, tidak mau berpikir, dan hanya menurut saja. 

Beberapa anak cenderung menjadi bos terhadap siswa lain, atau melakukan 

sendiri seluruh pekerjaan kelompok. Ini merupakan contoh ketidakmampuan 

siswa untuk berbagi. Menurut Arends (1997), agar siswa yang malu, canggung, 

ataupun tersisihkan dapat berperan serta maka guru harus meyakinkan bahwa 

mereka masuk ke dalam kelompok yang anggotanya memiliki ketrampilan sosial 

yang baik. Menurut Lie (2004) cara yang bisa dilakukan guru untuk mengatasinya 

adalah penyusunan tugas-tugas yang saling bergantung satu sama lain dan 

penggunaan lembar perencanaan dimana berbagai tugas kelompok didaftar 

dengan menampakkan tanggung jawab setiap siswa untuk menyelesaikan tugas. 

Maka dalam siklus berikutnya guru harus mengorganisasi siswa dengan lebih 

baik. Guru bersama observer akan memantau pembagian tugas dalam kelompok 

serta pelaksanaan tugas masing-masing anggota kelompok. 
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Pada siklus II, siswa yang tuntas belajar meningkat menjadi 60% dengan 

rata-rata nilai hasil belajar 71,68. Kinerja siswa pada siklus II juga semakin baik 

sehingga nilai rata-rata kelas untuk kinerja siswa juga meningkat menjadi 71. 

Kerjasama antar siswa tampak lebih baik jika dibandingkan dengan siklus I. Hal 

tersebut tampak pada saat siswa melakukan praktikum sesuai dengan masalah 

masing-masing yang harus mereka pecahkan. Mereka menentukan bersama-sama, 

siapa mengerjakan apa, dan masing-masing personel melaksanakan tugasnya 

masing-masing dengan baik. Dalam refleksi pengalaman belajarnya yang 

dilakukan di akhir KBM, siswa mengungkapkan bahwa dengan bekerja sama 

mereka merasa senang karena masalah yang dipecahkan menjadi cepat selesai. 

Menurut Arends (1997) bekerjasama memberikan siswa motivasi untuk secara 

berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang 

untuk berbagi inkuiri. Sedangkan menurut Lie (2004), dalam bekerjasama siswa 

akan membentuk komunitas yang memungkinkan mereka untuk mencintai proses 

belajar dan mencintai satu sama lain. 

Walaupun begitu, siklus II masih juga belum memenuhi harapan indikator 

kinerja mengenai nilai hasil belajar siswa. Bagi siswa yang belum tuntas belajar, 

pada siklus berikutnya guru memberikan remidi atau tugas tambahan. Menurut 

Mulyasa (2002), dalam KBK, sekolah perlu memberikan perlakuan khusus 

terhadap peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remidial. 

Indikator kinerja tentang hasil belajar baru dapat terpenuhi pada siklus III, dengan 

ketuntasan belajar sebesar 86 % dan rata-rata nilai hasil belajar 74,52. Sedangkan 

indikator kinerja tentang tugas siswa yang bernuansa SETS (> 75 %) dapat 
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terpenuhi pada setiap siklusnya. Pada siklus I, portofolio yang dibuat siswa 

hasilnya 86 % bernuansa SETS, dengan nilai rata-rata 77,97. Siswa telah 

mencantumkan keterkaitan unsur SETSnya pada setiap tugas yang dibuat, baik 

dalam laporan maupun kliping. Pada siklus II, tugas siswa berupa laporan dan 

karya argumentasi tentang pencemaran lingkungan, hasilnya 89 % bernuansa 

SETS, sedangkan pada siklus III hasilnya 94 % bernuansa SETS. 

C.     Kegiatan Guru dalam Pembelajaran 

Hasil observasi kegiatan guru selama proses pembelajaran siklus I sampai 

dengan siklus III dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Observasi Kegiatan Guru Siklus I-III 

% 
No Kegiatan guru 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Menjelaskan tujuan pelajaran 2,8 5,5 4,7 

2 Memberi contoh masalah yang autentik 
dan berhubungan dengan SETS  

5,7 8,3 7,1 

3 Memberi contoh keterkaitan unsur 
SETS 

17,5 13,8 16,6 

4 Meminta dan mengarahkan siswa 
untuk merumuskan masalah 

8,5 5,5 4,7 

5 Membagi siswa ke dalam kelompok 5,7 2,7 2,3 

6 Membimbing siswa untuk berbagi 
tugas dengan teman sekelompoknya 

5,7 5,5 4,7 

7 Membantu melakukan diskusi atau 
praktikum 

22,8 30,5 28,5 

8 Membantu menganalisis dan 
menyimpulkan hasil 

11,4 8,3 9,5 

9 Membimbing siswa menyajikan hasil 
kegiatan 

8,5 11,7 12,5 

10 Membantu siswa mengkaji cara 
pemecahan masalah yang sudah 
ditempuh dalam pembelajaran 

5,7 2,7 2,3 

11 Memberi tugas yang berhubungan 
dengan SETS 

5,7 5,5 7,1 
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Kegiatan awal yang dilakukan guru pada pembelajaran menggunakan 

pendekatan SETS dengan model PBI adalah mengkomunikasikan tujuan pelajaran 

dengan jelas serta menjelaskan apa yang diharapkan untuk dilakukan siswa. Guru 

melakukan langkah ini dengan baik mulai dari siklus I sampai dengan siklus III. 

Selanjutnya guru memberi contoh masalah yang autentik dan berhubungan dengan 

SETS serta memberi contoh keterkatan unsur SETSnya. Hal ini dimaksudkan agar 

siswa dapat memusatkan perhatian, termotivasi, dan dapat mengaitkan 

permasalahan dengan pengalaman yang diketahui siswa sehari-hari. Pada siklus I, 

persentase kegiatan guru dalam memberi contoh keterkaitan unsur SETS paling 

tinggi dibandingkan siklus II dan III, karena siswa masih kesulitan mencari 

keterkaitan unsur SETS sehingga guru berperan lebih banyak dalam kegiatan ini. 

Pada siklus II dan III siswa lebih lancar mencari keterkaitan unsur SETS sehingga 

guru lebih banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif dalam kegiatan 

ini. 

Tahap selanjutnya guru meminta dan mengarahkan siswa untuk 

merumuskan masalah. Pada siklus I, guru berperan lebih banyak dalam kegiatan 

ini dibandingkan siklus II dan III, karena pada siklus I siswa masih canggung dan 

bingung dalam merumuskan masalah. Jauh-jauh hari sebelum pembelajaran 

konsep Lingkungan dilangsungkan, guru membagi siswa ke dalam kelompok. Di 

dalam kelas guru menjelaskan alasan yang kuat tentang mengapa siswa 

dikelompokkan seperti itu. Kemudian guru membimbing siswa untuk berbagi 

tugas dengan teman sekelompoknya. Persentase kegiatan guru dalam kegiatan ini 

sampai dengan siklus III semakin menurun karena siswa sudah lebih baik dalam 
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melakukan pembagian tugas di kelompoknya didorong oleh tujuan memecahkan 

masalah bersama. 

Pada kegiatan inti, guru membantu siswa melakukan diskusi atau praktikum. 

Menurut Arends (1997), guru memang perlu memberi bantuan pada siswa saat 

mereka akan membutuhkan, namun harus mengenali seberapa penting bantuan itu 

bagi siswa agar mereka saling bergantung satu sama lain, daripada bergantung 

pada guru. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan cukup informasi untuk 

menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Pada tahap berikutnya guru 

membantu menganalisis dan menyimpulkan hasil kegiatan. Setelah itu 

membimbing siswa menyajikan hasil karya sebagai bentuk penyelesaian masalah 

yang ditemukan siswa. Siswa didorong untuk mendemonstrasikan kepada teman-

temannya yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari.  

Pada tahap akhir kegiatan pembelajaran, guru meminta siswa mengkaji cara 

pemecahan masalah yang sudah ditempuh dalam pembelajaran. Hal ini 

dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses 

berpikir mereka sendiri dan di samping itu juga ketrampilan penyelidikan dan 

ketrampilan intelektual yang mereka gunakan. Sebagai tugas rumah, guru 

memberi tugas yang berhubungan dengan SETS, guru memberi pengertian bahwa 

tugas-tugas tersebut bertujuan untuk melatih mereka dalam memecahkan masalah 

serta membiasakan mereka dengan unsur-unsur SETS. Tugas tersebut bagi siswa 

dapat digunakan sebagai refleksi terhadap belajar mereka sendiri, sedangkan bagi 

guru, tugas yang dibuat siswa memberikan informasi mengenai pemahaman, 

kesulitan, dan belajar siswa.  
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Dari uraian pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum guru 

melakukan langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan SETS dan 

model PBI dengan baik. 

D.     Tanggapan Siswa tentang Pembelajaran 

Hasil analisis data tanggapan siswa tentang pembelajaran yang berlangsung, 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Angket Tanggapan Siswa tentang Pembelajaran Siklus 
I-III 

 
Tanggapan siswa (%) 

Positif Negatif No Pertanyaan 

I II III I II III 

1 Apakah anda setuju bila 
pembelajaran Biologi dikaitkan 
dengan sains, lingkungan, 
teknologi dan masyarakat? 

100 100 100 0 0 0 

2 Apakah anda setuju jika masalah 
yang diangkat dalam 
pembelajaran Biologi adalah 
masalah nyata yang dialami dalam 
kehidupan sehari-hari? 

100 100 100 0 0 0 

3 Apakah anda menyukai suasana 
kelas saat pembelajaran 
subkonsep ini ? 

82,8 94,7 100 17,2 5,3 0 

4 Apakah anda memahami materi 
yang disampaikan dalam 
pertemuan  ini ? 

88,6 94,7 100 11,4 5,3 0 

5 Apakah kamu merasa berminat 
mengikuti pembelajaran konsep 
Lingkungan menggunakan 
pendekatan SETS dengan model 
PBI? 

88,6 94,7 100 11,4 5,3 0 

 

Keterangan : 

Tanggapan positif : setuju/ suka/ memahami/ berminat 

Tanggapan negatif : tidak setuju / tidak suka/ tidak memahami/ tidak berminat 
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Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas X E 

memberikan tanggapan yang positif terhadap pembelajaran konsep Lingkungan 

menggunakan pendekatan SETS dan model PBI. Cuplikan alasan atau komentar 

siswa yang mendukung jawabannya tersebut dapat dilihat pada lampiran. 

Dari hasil angket yang diberikan, siswa menyatakan setuju bila 

pembelajaran Biologi dikaitkan dengan SETS karena dapat bermanfaat menambah 

pengetahuan tentang sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat serta 

menjadikan mereka lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan atau 

menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Seluruh siswa juga 

menyatakan setuju jika masalah yang diangkat dalam pembelajaran Biologi  

adalah masalah nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari karena mereka 

dapat belajar memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga suatu 

saat ilmu yang dipelajari dapat diterapkan langsung di masyarakat. Sebagian besar 

siswa mengungkapkan bahwa mereka menyukai proses pembelajaran yang 

berlangsung. Mereka berpendapat pembelajaran terasa menyenangkan karena 

dapat bekerja kelompok untuk memecahkan masalah bersama-sama. Mereka 

banyak memperoleh masukan dalam menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Vygotsky dalam Ibrahim (2000) bahwa interaksi sosial dengan 

teman lain memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan 

intelektual siswa. Namun ada juga yang menyatakan bahwa pelajaran menjadi 

terasa sulit  dan banyak tugas yang diberikan . Menanggapi hal itu, maka guru 

harus lebih membantu siswa untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya. 
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Dari hasil angket juga diketahui bahwa sebagian besar siswa mengaku lebih 

mudah memahami pelajaran karena belajar Biologi dikaitkan dengan kejadian 

sekitar yang berhubungan dengan SETS, tidak hanya sekedar teori. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Budimansyah (2003), bahwa sesulit apapun materi pelajaran, 

apabila dipelajari dalam suasana yang menyenangkan, pembelajaran tersebut akan 

mudah dipahami. Siswa yang tidak menyukai pembelajaran berkomentar bahwa 

dengan praktikum suasana kelas menjadi ramai. Menurut Dunne (1996), kelas 

yang ramai bukan berarti kelas yang  tidak efektif dan kelas yang tenang tidak 

selalu berarti efektif. Dengan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa 

cukup berbicara dengan intonasi yang hanya didengar oleh satu kelompok saja 

maka dapat mengurangi kegaduhan kelas. Sedangkan menurut Depdikas (2002a), 

kelas yang suasananya ramai dan gembira dalam belajar adalah salah satu ciri 

kelas CTL. 

Sebagian besar siswa merasa berminat mengikuti pembelajaran 

menggunakan pendekartan SETS dan model PBI dengan alasan antara lain : 

pengalaman menjadi bertambah, memperluas pengetahuan tentang SETS, dan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan karena dalam 

praktikum mereka dapat melihat dan merasakan langsung masalah yang ada di 

sekitarnya. Siswa berharap guru akan menggunakan pendekatan SETS dengan 

model PBI pada materi pelajaran yang lain. 

E.     Kemudahan dan Kendala dalam Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran pada siklus I adalah kegiatan diskusi. Kegiatan 

diskusi dalam prinsip belajar mengajar menurut Depdiknas (2002b) bertujuan agar 
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pembelajaran berpusat pada siswa, mengembangkan kemampuan sosial antar 

teman, mengembangkan keingintahuan dan ketrampilan memecahkan masalah. 

Artikel untuk diskusi sudah diberikan jauh-jauh hari sebelumnya, diharapkan 

siswa dapat mempelajarinya terlebih dulu sehingga  saat kegiatan tanya jawab 

tentang artikel tersebut, dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat waktu. 

Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran siklus I diantaranya adalah: guru 

belum memaksimalkan aktivitas siswa dalam KBM, waktu untuk diskusi kurang, 

siswa masih ragu-ragu dalam menyampaikan ide-ide pokok yang tertuang dalam 

hasil kegiatannya, dan beberapa siswa masih tidak serius dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi siklus I, langkah selanjutnya pada 

siklus II adalah : mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, 

mengelola kelas dan waktu pembelajaran  dengan lebih baik, memberikan tugas 

penyelidikan di luar jam pelajaran Biologi yang tersedia baik secara perseorangan 

maupun kelompok, serta memodelkan cara mencari dan mempresentasikan ide-ide 

pokok dengan baik 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II adalah praktikum tentang pencemaran. 

Kegiatan praktikum tentang pencemaran lingkungan dengan mengaitkan unsur-

unsur SETS dimaksudkan agar siswa mengetahui, melihat dan merasakan sendiri 

penyebab serta dampak pencemaran lingkungan kemudian berpikir ke arah 

membangun dan menghindari kegiatan yang mengarah ke perusakan lingkungan, 

dengan demikian dalam diri siswa tertanam sikap positif terhadap lingkungan. Hal 

ini didukung oleh pendapat Sholahuddin (2001), bahwa untuk menanamkan sikap 
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positif siswa terhadap lingkungan dapat dicapai jika proses belajar mengajar IPA 

melibatkan berbagai metode mengajar khususnya eksperimen. 

Sedangkan menurut Binadja (1999), meminta peserta didik melakukan 

penyelidikan berarti memberi kesempatan pada mereka untuk mengembangkan 

lebih jauh pengetahuan yang mereka peroleh agar mereka dapat menyelesaikan 

masalah yang akan timbul di sekitar kehidupannya. 

Beberapa kemudahan dalam pembelajaran diantaranya adalah : alat dan 

bahan yang digunakan untuk praktikum cukup lengkap dan jumlahnya memadai; 

petunjuk praktis pelaksanaan praktikum sudah diberikan sebelumnya sehingga 

siswa dapat mempelajarinya terlebih dulu. Kegiatan praktikum yang dilakukan di 

laboratorium berlangsung ramai tetapi masih terkendali. Alat dan bahan yang 

digunakan untuk praktikum telah disiapkan oleh guru, dan siswa diberi tugas 

untuk memilih sendiri alat serta bahan yang diperlukan untuk kegiatan pemecahan 

masalahnya sesuai yang terdapat dalam LKS. Namun karena informasi tentang 

pengenalan alat dan bahan serta teknis pelaksanaan praktikum kurang, maka 

beberapa anak masih bingung melakukan langkah-langkah praktikum dan suasana 

kelas menjadi sedikit ribut karena alat dan bahan saling tertukar. Maka untuk 

kegiatan praktikum pada pertemuan berikutnya guru menyiapkan alat dan bahan 

yang diperlukan siswa sesuai dengan masing-masing masalah yang harus 

dipecahkan untuk kemudahan dan kebebasan mereka belajar, namun beberapa 

bahan juga disiapkan oleh siswa sendiri, misalnya : macam-macam sampel air dari 

lingkungan yang tercemar. Guru juga memberikan informasi teknis pelaksanaan 

praktikum secara lebih jelas. 
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Dalam pembelajaran beberapa siswa masih terlihat tidak serius dalam 

praktikum. Terhadap siswa yang demikian, guru perlu memberi perhatian khusus, 

misalnya dengan memberikan tugas lebih banyak untuk menyibukkan mereka 

sehingga tidak mengganggu temannya yang lain. Kendala lain yang dialami dalam 

pembelajaran siklus II adalah laboratorium sekolah becek dan kotor akibat 

kebanjiran sehingga siswa agak kesulitan dalam melakukan praktikum, namun 

demikian siswa melakukan kegiatan praktikum dengan senang dan tetap menjaga 

kebersihan tempat kerjanya. 

Pada siklus III siswa melakukan pengamatan untuk mengidentifikasi jenis-

jenis bahan buangan yang ada di sekitarnya serta mengamati akibat-akibat yang 

timbul di lingkungan sekitarnya akibat masalah sampah kemudian memikirkan 

bagaimana upaya untuk memecahkan masalah sampah. Menurut Budimansyah 

(2003), kegiatan pengamatan di lapangan dapat mengakrabkan peserta didik 

dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Melalui aktivitas mengamati, 

menggolongkan, dan mendefinisikan, siswa dapat memperoleh pengalaman secara 

langsung untuk mempelajari sesuatu. Lokasi sekolah yang bersebelahan dengan 

TPS memudahkan kegiatan pengamatan. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis 

limbah dengan baik, namun beberapa anak belum mengetahui pemanfaatan 

limbah, sehingga sesekali mereka bertanya pada guru atau observer. Yang 

dilakukan guru adalah membimbing siswa dalam pengamatan dan memberi 

penjelasan tentang pemanfaatan bahan-bahan buangan. 

Dalam siklus III siswa juga melakukan praktikum mendaur ulang kertas 

bekas, kemudian kertas daur ulang tersebut akan dibuat menjadi kartu ucapan. 
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Mendaur ulang kertas bekas  menjadi kartu ucapan, selain dimaksudkan untuk 

mengurangi masalah sampah, juga dimaksudkan untuk memberi bekal 

ketrampilan pada siswa dalam memanfaatkan bahan-bahan buangan menjadi 

barang yang berguna dan mempunyai nilai ekonomis. Seperti pendapat yang 

diungkapkan Binadja (1999), bahwa pendekatan SETS tidak hanya 

memperhatikan isu lingkungan dan masyarakat yang telah ada dan 

mengaitkannnya dengan unsur lain, akan tetapi juga pada cara melakukan sesuatu 

untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan yang memungkinkan kehidupan 

masyarakat serta kelestarian lingkungan dapat terjaga sementara kepentingan lain 

terpenuhi. Berdasarkan observasi, masing-masing siswa membawa dan 

menyiapkan alat dan bahan yang ditugaskan dengan baik. Mereka melakukan 

masing-masing tugasnya dalam kelompok dengan bertanggungjawab sehingga 

kegiatan pembelajaran dapat berlangsung lancar. Dalam kegiatan praktikum, 

pembelajaran mengalami kendala teknis yaitu alat untuk menghancurkan kertas 

milik beberapa kelompok mengalami kerusakan, sehingga kelompok tersebut 

harus bergiliran dengan kelompok lain. Sambil menunggu giliran, kelompok 

tersebut melakukan kegiatan diskusi dan mengisi LKS. Hal ini juga yang 

dilakukan oleh kelompok yang lain saat menunggu kertas daur ulangnya kering. 

Tidak semua kelompok berhasil dalam praktikum ini, maka guru memberi 

penjelasan tentang segala hal dan bentuk yang dapat menyebabkan kegagalan 

dalam praktikum dan cara-cara antisipasinya. 

Dari tiga siklus pembelajaran yang diteliti, dan tiga indikator kinerja yang 

dimunculkan, hasilnya ternyata indikator tugas siswa yang bernuansa SETS dapat 
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terpenuhi di setiap siklusnya. Tugas siswa yang bernuansa SETS  pada siklus I, II, 

dan III masing-masing sebesar 86%, 89%, dan 94%. Indikator keaktivan siswa 

dalam pembelajaran dapat terpenuhi pada siklus II dan III masing-masing sebesar 

80,4% dan 89,79%. Sedangkan indikator hasil belajar siswa dapat terpenuhi pada 

siklus III, dengan nilai rata-rata hasil belajar sebesar 74,52 dan ketuntasan belajar 

86%. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriyanti dan 

Suprihationo (2004) di SMA 5 Semarang dan Rochmawati (2003) di MA Al-

Asror bahwa pendekatan SETS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Demikian 

juga penelitian Suparmanto (2004) di SMA 1 Manyar Gresik, yang menyatakan 

bahwa penerapan PBI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Dari analisis dan refleksi keseluruhan siklus, diperoleh bahwa untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran menggunakan pendekatan SETS dan model 

PBI diperlukan persiapan yang matang terkait dengan metode pembelajaran yang 

dipilih, alat dan bahan yang diperlukan, materi pelajaran, kondisi siswa serta 

kesungguhan guru dalam mengajar. Hal ini tentu saja memerlukan kerjasama 

berbagai pihak antara lain dari siswa, guru, observer dan pihak sekolah. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menerapkan pendekatan SETS dan model PBI dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada konsep Lingkungan di kelas X E SMA Masehi 1 

PSAK Semarang. 

 
B. Saran 

Pendekatan SETS dengan model PBI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

konsep Lingkungan di SMA Masehi 1 PSAK Semarang, maka disarankan  agar 

pendekatan ini digunakan oleh sekolah lain pada konsep pelajaran yang sama.  
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