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Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa pembelajaran biologi di kelas VII-E 

SMP N 13 Semarang tahun ajaran 2007-2008 masih perlu mendapat perhatian. Hal ini terlihat 
dari nilai tes harian siswa pada materi yang telah dipelajari, masih terdapat 40% siswa belum 
mencapai KKM. Pembelajaran aktif berpusat pada siswa masih jarang dilakukan. Guru juga 
jarang mengkaitkan  materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Penelitian ini 
bertujuan meningkatkan hasil belajar dan keterampilan mengelola lingkungan siswa kelas 
VII-E SMP N 13 Semarang melalui penerapan pendekatan SETS. 

Penelitian didesain sebagai penelitian tindakan kelas, dengan subyek penelitian siswa 
kelas VII-E SMP N 13 Semarang tahun ajaran 2007-2008 yang berjumlah 42 orang. 
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus meliputi 4 tahap, yaitu: 1) Perencanaan, 2) 
Pelaksanaan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi. Data hasil belajar diambil menggunakan laporan 
dan hasil karya siswa dan sebagai data pendukung menggunakan lembar observasi keaktifan 
siswa dan kinerja guru, angket tanggapan siswa dan guru mengenai penerapan pendekatan 
SETS. 

Hasil penelitian menunjukkan indikator keaktifan siswa baik dalam pembelajaran 
praktikum maupun diskusi telah tercapai pada siklus I dan II. Pada siklus I, ketuntasan belajar 
klasikal pada kegiatan praktikum sebesar 88,10% dengan rata-rata keaktifan 83,00 dan 
kegiatan diskusi 81,48% dengan rata-rata keaktifan 76,74 (kriteria baik). Pada siklus II 
keaktifan meningkat, untuk kegiatan praktikum menjadi 95,24% dengan nilai rata-rata 
keaktifan 88,48, dan kegiatan diskusi 92,86% dengan nilai rata-rata 81,48 (kriteria sangat 
baik). Indikator hasil belajar dan keterampilan pengelolaan lingkungan dapat tercapai pada 
kedua siklus.  Keterampilan siswa tercapai dengan ketuntasan klasikal sebesar 100% dengan 
nilai rata-rata hasil karya sebesar 80,35. Berdasarkan hasil angket tanggapan dalam 
pembelajaran, siswa memberikan tanggapan positif terhadap pembelajaran yang diterapkan. 
Siswa menyatakan lebih mudah memahami pelajaran, merasa senang dan berminat mengikuti 
pembelajaran dengan pendekatan SETS, serta mampu menerapkan keterampilan yang 
dimiliki untuk mengatasi kerusakan lingkungan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa penerapan pendekatan 
SETS pada pembelajaran materi pengelolaan lingkungan, dapat meningkatkan hasil belajar 
dan keterampilan mengelola lingkungan siswa kelas VII-E SMP N 13 Semarang. Saran dapat 
diajukan adalah 1) Pendekatan SETS dapat digunakan sekolah lain pada materi yang sama 
untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan siswa dalam mengelola lingkungan. 2) 
Guru diharapkan dapat mencoba menerapkan pendekatan SETS pada materi lain untuk 
pengembangan pendekatan SETS. 3) Penerapan pendekatan SETS memerlukan persiapan 
yang cukup (sebelum pelaksanaan praktikum peneliti perlu melakukan uji baku mutu terhadap 
obyek lingkungan yang hendak diteliti) dan memerlukan kerjasama berbagai pihak antara lain 
dari siswa, guru, dan pihak sekolah. 
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