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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang sangat
dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Lingkungan hidup manusia juga
terdiri dari unsur-unsur biotik dan abiotik. Interaksi antara manusia dengan
lingkungan hidupnya, tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah benda hidup
dan mati dari lingkungan alam, melainkan juga oleh kondisi dan sifat benda biotik
dan abiotik.
Di dalam kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah sebagai bagian
dari unsur-unsur lain yang tak mungkin terpisahkan. Karena itu seperti halnya
dengan organisme lainnya, kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada
kelestarian ekosistemnya. Untuk menjaga terjaminnya kelestarian ekosistem,
faktor manusia adalah sangat dominan. Manusia harus dapat menjaga keserasian
hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, sehingga
keseimbangan

ekosistem

tidak

terganggu.

Pengaruh

manusia

terhadap
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lingkungannya dapat

mengakibatkan tiga kemungkinan kepada kualitas

lingkungannya, yaitu deteriorasi, tetap lestari, dan memperbaiki.
Untuk mendukung kehidupannya, manusia harus menggunakan unsurunsur dalam lingkungan hidupnya. Dengan demikian perlu ditumbuhkembangkan
sikap peduli lingkungan yang positif dalam setiap manusia, dan sikap lingkungan
akan tumbuh bila manusia tahu akan pentingnya lingkungan dan bahayanya
pencemaran.
Kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian ekosistemnya,
karena ekosistem itu terbentuk dari hubungan timbal balik antara manusia dengan
lingkungan hidupnya, dan untuk menjaga kelestariannya ekosistem itu, manusia
harus menjaga keserasian hubungan dengan lingkungan hidupnya. Ketika
keserasian hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya terganggu, akan
terganggu pula kesejahteraan manusia. Dengan demikian manusia harus tahu
konsep ekosistem diantaranya melalui pembelajaran formal.
Untuk mendapatkan proses pembelajaran yang baik harus didukung
dengan suatu sistem lingkungan. Sistem lingkungan ini terdiri atas beberapa
komponen yang saling berinteraksi dalam menciptakan proses pembelajaran yang
terarah pada tujuan tertentu. Komponen tersebut terdiri atas : 1. Tujuan pengajaran
2. Guru 3. Peserta didik 4. Materi pelajaran 5. Media pengajaran 6. Metode
pengajaran. Ada berbagai metode pengajaran yang perlu dipertimbangkan dalam
strategi belajar-mengajar. Hal ini sangat diperlukan karena ketepatan metode
pengajaran akan mempengaruhi hasil dari proses pembelajaran yaitu prestasi
belajar (Gulo, 2002:9).
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Pembelajaran sains terutama biologi yang dilakukan sebagian besar
sekolah di Indonesia, masih banyak memusatkan metode belajar secara informatif
yaitu guru berbicara dan bercerita, dan siswa mendengarkan dan mencatat. Secara
konvensional metode mengajar ditekankan pada penghafalan rumus-rumus, fakta,
konsep-konsep, atau prinsip-prinsip tanpa memberikan dasar rasional bahwa
fakta, konsep atau prinsip adalah dasar fundamental dalam memahami hakekat
suatu ilmu pengetahuan. Sehingga keluaran pendidikan tidak memberikan suatu
hasil pendidikan yang optimal berupa pola pikir, tingkah laku, dan sikap yang
lebih baik.
Salah satu bukti hasil keluaran pendidikan secara konvensional adalah pola
pikir, tingkah laku, dan sikap peduli akan lingkungan sekitar yang sangat buruk.
Hal ini terlihat dari ketidakpedulian masyarakat Indonesia akan kebersihan dan
kelestarian lingkungan. Bencana banjir dan tanah longsor, maupun Efek
Pemanasan Global adalah hasil dari ketidakpedulian kita pada lingkungan.
Hasil terbaru tentang turisme yang dikeluarkan lembaga World Economic
Forum (WEF) tahun 2008, Indonesia berada pada urutan ke 80 tentang sektor
kepariwisataanya. Indonesia hanya bagus dari sisi ‘niatan’ untuk menjadikan
sektor turisme sebagai kebijakan prioritas, tetapi lemah dalam implementasi
kebijakkannya. Belum lagi soal kondisi kesehatan dan kebersihan, Indonesia
hanya menempati urutan ke 111 juga soal lingkungan yang hanya menempati
urutan ke 126 dari 130 negara (dieny-yusuf.com/2008/04/turisme-indonesiaurutan-80/-24k).
Maka sikap kearifan ekologi, termasuk didalamnya sikap menjaga
kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar, sangat perlu ditumbuhkembangkan
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dalam jiwa manusia, khususnya masyarakat Indonesia agar kelangsungan hidup
manusia dalam keseimbangan dengan lingkungan dapat dirasakan selamanya.
Menurut Resosoedarmo et al (1993:169), masalah lingkungan sebenarnya adalah
masalah bagaimana sifat manusia terhadap lingkungan hidupnya. Sampai
sekarang, pada umumnya baru pada taraf kognitif, artinya manusia baru
mengetahui, memahami gejala kerusakan oleh tingkah laku keliru pada masa lalu.
Mereka yang sekarang masih merusak lingkungan dapat disebut ‘salah didik’.
Pendidikan sekarang harus diarahkan kepada pembentukan sikap dan perilaku
sadar akan kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup demi
kelangsungan manusia dan alam lingkungannya.
Dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut pendekatan pembelajaran yang
diarahkan pada suatu peningkatan dengan cara menghilangkan beberapa ide yang
sudah lama dengan ide-ide baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman, yaitu
menuju pada perkembangan pemahaman konsep siswa lebih mendalam dan
ketrampilan kognitif tingkat tinggi, sehingga terdapat paradigma pendidikan yang
baru yaitu teacher centered ke arah student centered. Peralihan ini melibatkan
perubahan fokus dari guru yang mengajar menuju siswa yang belajar, yang
mencakup pengakuan bahwa tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama,
bahwa tidak semua siswa memerlukan level pengetahuan yang sama, karena itu
pandangan konstruktivisme merupakan pandangan yang cocok untuk proses
pembelajaran yang lebih mencerminkan guru sebagai fasilitator belajar dan siswa
sebagai pembelajar aktif.
Salah satu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada student
centered adalah pembelajaran kooperatif (Cooperative learning). Dalam
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pelaksanaan pembelajaran ini guru tidak lagi dominan, namun siswalah yang aktif
untuk memecahkan masalah maupun mengkonstruksi pengetahuan baik secara
kelompok maupun individual. Menurut Sugiyanto (2007:10), pembelajaran
kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan
kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar
untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang
secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk
menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan
permusuhan, sebagai latihan hidup di masyarakat.
Pembelajaran Investigasi Kelompok (Group Investigation), sebagai salah
satu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa sejak dari
perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya
melalui investigasi. Sehingga metode pembelajaran ini menuntut keaktifan dari
siswa sebagai subjek sekaligus objek pendidikan dan pengajaran. Siswa tidak
hanya sebagai objek yang diam tanpa ada upaya dari diri sendiri untuk bisa
bagaimana seharusnya dia belajar. Selain itu metode GI menuntut para siswa
untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam
keterampilan proses kelompok (group process skills).
Student Team Achievement Divisions (STAD) merupakan metode
pembelajaran yang dipandang paling sederhana dan paling langsung dari
pendekatan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini tidak jauh
berbeda dengan pembelajaran tradisional, sehingga guru dan siswa dapat
secepatnya menyesuaikan diri. Kesederhanaan ini terlihat pada saat penyajian
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informasi, tahap ini tidak jauh berbeda dengan penyajian materi pembelajaran
tradisional.
Proses belajar tidak pernah lepas dengan faktor lingkungan, antara
individu dengan lingkungan terjadi saling interaksi. Tingkah laku individu dapat
menimbulkan perubahan-perubahan pada lingkungan, sebaliknya lingkungan
dapat pula menimbulkan perubahan-perubahan pada diri individu. Oleh karenanya
proses pembelajaran harus memegang peran dalam mengubah proses kognitif
(pola pikir), afektif (tingkah laku), dan konatif (sikap) dalam diri siswa, yang tahu
akan pentingnya suatu sains dalam kehidupan, sehingga siswa lebih bersikap
bijaksana dalam berpikir dan bertindak yang selalu memperhatikan kelangsungan
lingkungan yang dihuninya.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan

uraian

pada

latar

belakang

di

atas

maka

dapat

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut.
1.

Pembelajaran sains terutama biologi di sebagian besar sekolah di Indonesia
masih bersifat teacher centered.

2.

Kurang tepatnya metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam
menyampaikan materi pelajaran terutama materi ekosistem sehingga
kompetensi yang diharapkan tidak tercapai.

3.

Rendahnya keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran.

4.

Sikap peduli lingkungan yang belum mampu diterapkan siswa dalam
kehidupan sehari-hari.
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Metode STAD dan GI merupakan metode pembelajaran yang cukup
menjanjikan terhadap perubahan dalam pembelajaran siswa.

C. Pembatasan Masalah
Dari permasalahan di atas terdapat dua hal yang dapat dipersoalkan, yaitu
: pendekatan pembelajaran dan sikap peduli lingkungan siswa. Pada penelitian ini
akan diteliti pengaruh pendekatan pembelajaran kooperatif model STAD dan
model GI dan sikap peduli lingkungan siswa terhadap prestasi belajar siswa pada
materi pokok ekosistem.
Agar penelitian dapat dilakukan dengan baik, maka perlu diberikan
batasan-batasan sebagai berikut :
1.

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Sukoharjo pada semester genap
tahun pelajaran 2008/2009.

2.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran
kooperatif model STAD dan model GI pada kelompok eksperimen. Pemilihan
pendekatan kooperatif ini mempunyai alasan, agar pembelajaran lebih
bermakna, karena siswa menemukan, meng – konstruk sendiri pengetahuan
yang sudah dan yang akan diperolehnya, selain melibatkan siswa secara aktif
dan membangkitkan pengetahuan minat serta ketertarikan yang besar dalam
diri siswa terhadap pelajaran, sehingga diharapkan mampu meningkatkan
prestasi belajar siswa.

3.

Prestasi belajar siswa yang dimaksud adalah prestasi hasil belajar siswa kelas
X SMA Negeri 3 Sukoharjo semester genap pada tahun pelajaran 2008/2009
pada materi pokok ekosistem.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan
masalah di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :
1.

Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa pada materi ekosistem
antara siswa dengan menggunakan metode pembelajaran STAD dengan siswa
yang menggunakan metode pembelajaran GI?

2.

Apakah terdapat pengaruh sikap peduli lingkungan siswa baik tinggi, sedang,
maupun rendah terhadap prestasi belajar biologi pada materi ekosistem ?

3.

Apakah ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan sikap
peduli lingkungan siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok
ekosistem ?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1.

Perbedaan prestasi belajar pada materi ekosistem antara siswa yang diberi
metode pembelajaran model STAD dengan siswa yang diberi metode
pembelajaran model GI.

2.

Pengaruh sikap peduli lingkungan siswa terhadap prestasi belajar pada materi
pokok ekosistem.

3.

Interaksi antara penggunaan metode pembelajaran kooperatif model STAD
dan model GI dengan sikap peduli lingkungan dalam peningkatan prestasi
belajar siswa pada materi pokok ekosistem.
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G. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 macam manfaat,
yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini
adalah :
1.

Sebagai media pembelajaran yang baik untuk mata pelajaran biologi Sekolah
Menengah Atas (SMA).

2.

Sebagai bahan untuk penerapan mata pelajaran biologi dalam kehidupan
sehari-hari siswa.

3.

Sebagai bahan pustaka bagi penelitian sejenis.

Sedangkan manfaat praktis penelitian ini adalah :
1. Menjadikan pembelajaran dengan metode STAD atau GI dalam proses belajar
mengajar pada kompetensi tertentu,
2. Menjadi bahan pemikiran untuk memperhatikan perbedaan sikap peduli
lingkungan dalam pelaksanaan pembelajaran,
3. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan belajar siswa,
4. Sebagai bahan pemikiran bagi pengelola pendidikan, bahwa perlu adanya
inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan sumber daya manusia yang
berkualitas.
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BAB II
LANDASAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN, KERANGKA
BERPIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori
1. Teori Belajar
Berikut ini akan diuraikan beberapa teori belajar yang melandasi
pembelajaran kooperatif model STAD dan GI.
a. Teori Belajar Piaget
Piaget dalam Ratna Wilis Dahar (1997:162) berpendapat, pertukaran
gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. Walaupun
penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung perkembangannya dapat
distimulasi oleh konfrotasi kritis, khususnya dengan teman-teman setingkat. Para
siswa dianjurkan untuk mempunyai pendapat
mempertahankannya,

dan

merasa

sendiri,

bertanggungjawab

mengemukannya,

atasnya.

Ungkapan
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keyakinan secara jujur, akhirnya memupuk ekuilibrasi konstruktif dan membuat
para siswa lebih cerdas dan lebih termotivasi untuk terus belajar dibandingkan
dengan belajar jawaban “benar”. Ada kalanya guru dapat menganjurkan para
siswa untuk membandingkan berbagai gagasan. Guru dapat membentuk
kelompok-kelompok

kecil

untuk

memecahkan

masalah

tertentu.

Untuk

membangkitkan interaksi ialah dengan meminta seluruh kelas membandingkan
berbagai masalah, pengamatan, dan interpretasi.

Penerapan teori Piaget dalam pembelajaran STAD dan GI adalah siswa
dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Melalui diskusi dalam suatu
kelompok-kelompok kecil, siswa diharapkan dapat memecahkan masalah,
sedangkan guru hanya bersifat sebagai fasilitator. Dalam proses pembelajaran
melalui pengalaman-pengalaman nyata guru tidak hanya berperan sebagai
fasilitator, guru juga berperan mempersiapkan lingkungan dan memungkinkan
siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman belajar, hal tersebut sejalan dengan
teori belajar konstruktif Piaget.

b. Teori Belajar Bruner
Menurut Bruner dalam Ratna Wilis Dahar (1997:103), belajar penemuan
(discovery learning) sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh
manusia, dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Pengetahuan
yang diperoleh dengan belajar penemuan menunjukkan beberapa kebaikan.
Pertama, pengetahuan itu bertahan lama atau lama dapat diingat, atau lebih mudah
diingat, bila dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara-cara
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lain. Kedua, hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik
daripada hasil belajar lainnya. Ketiga, secara menyeluruh belajar penemuan
meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas.
Secara khusus belajar penemuan melatih ketrampilan-ketrampilan kognitif siswa
untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain.
Berdasarkan teori Bruner, pembelajaran STAD dan GI cocok dalam
kegiatan pembelajaran biologi terutama pada materi ekosistem, karena pada
pembelajaran GI siswa diharapkan untuk lebih aktif dan memecahkan masalah
tanpa pertolongan orang lain, dan meminta para siswa untuk menganalisis dan
memanipulasi informasi, tidak hanya menerima saja.
c. Teori belajar Ausubel
Menurut Ausubel (Ratna Wilis Dahar, 1997:111), belajar dapat
diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan
cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa, melalui penerimaan
atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat
mengkaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Struktur kognitif
ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah
dipelajari dan diingat oleh siswa.
Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut
Ausubel (Ratna Wilis Dahar, 1997:116), ialah struktur kognitif yang ada,
stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada
waktu tertentu. Prasyarat-prasyarat dari belajar bermakna adalah sebagai berikut :
(1) materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial, dan (2) anak
yang akan belajar atau siswa harus bertujuan untuk melaksanakan belajar
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bermakna. Dari uraian tersebut, maka yang melandasi teori belajar bermakna
Ausubel untuk pembelajaran GI dan STAD adalah kemampuan siswa dalam
menghubungkan pengertian yang ada dengan masalah yang sedang dibahas dalam
kelompoknya. Kemampuan ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapinya.
Dengan demikian, jelaslah bahwa teori belajar Bruner, Ausubel, dan
Piaget sejalan dengan prinsip karakteristik pendekatan pembelajaran kooperatif
model GI dan STAD yang menekankan pada keaktifan siswa untuk
mengkonstruksi

atau

membangun

sendiri

pengetahuan

mereka

sampai

menemukan konsep, sedangkan guru berfungsi sebagai pembimbing atau
fasilitator.

2. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)
Menurut Arends (1997:111) model pembelajaran kooperatif terdiri dari
tugas yang dilakukan bersama, tujuan, dan hasil. Siswa yang berada pada situasi
pembelajaran kooperatif didorong untuk bekerja bersama-sama, dan siswa juga
harus saling berkoordinasi untuk mengerjakan tugas. Manfaat pembelajaran secara
kooperatif bagi peserta didik adalah : a. Meningkatkan kemampuan untuk bekerja
sama dan bersosialisasi, b. Melatih kepekaan diri dan sikap berempati melalui
variasi perbedaan sikap serta perilaku selama bekerja sama, c. Meningkatkan
motivasi belajar, harga diri dan sikap perilaku yang positif, sehingga peserta didik
akan mengetahui posisinya dan saling menghargai satu sama lain, d. Mengurangi
rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri, e. Meningkatkan prestasi
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belajar dengan menyelesaikan tugas akademik, sehingga dapat membantu peserta
didik memahami konsep.
Lie dalam Sugiyanto (2007:11) elemen-elemen pembelajaran kooperatif
adalah a. saling ketergantungan positif; b. interaksi tatap muka; c. akuntabilitas
individual; dan d. keterampilan untuk menjalin hubungan antarpribadi atau
keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan.
a. Saling ketergantungan positif. Dalam pembelajaran kooperatif, guru
menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan.
Hubungan yang saling membutuhkan inilah yang dimaksud dengan saling
ketergantungan positif. Saling ketergantungan dapat dicapai melalui a) saling
ketergantungan mencapai tujuan b) saling ketergantungan menyelesaikan tugas c)
saling ketergantungan bahan atau sumber d) saling ketergantungan peran e) saling
ketergantungan hadiah. b. Interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka akan
memaksa siswa saling tatap muka dalam kelompok sehingga mereka dapat
berdialog. Dialog tidak hanya dilakukan dengan guru. Interaksi semacam itu
sangat penting karena siswa merasa lebih mudah belajar dari sesamanya. c.
Akuntabilitas individual. Penilaian ditunjukkan untuk mengetahui penguasaan
siswa terhadap materi pelajaran secara individual. Hasil penilaian secara
individual selanjutnya disampaikan oleh guru kepada kelompok agar semua
anggota kelompok mengetahui siapa anggota kelompok yang memerlukan
bantuan dan siapa yang dapat memberi bantuan. Nilai kelompok didasarkan atas
rata-rata hasil belajar semua anggotanya, karena itu tiap anggota harus
memberikan sumbangan demi kemajuan kelompok. Penilaian kelompok yang
didasarkan atas rata-rata penguasaan semua anggota kelompok secara individual
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ini yang dimaksud dengan akuntabilitas individual. d. Keterampilan menjalin
hubungan antar pribadi. Keterampilan sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan
terhadap teman,

mengkritik

ide dan bukan mengkritik teman,

berani

mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri, dan
berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi
(interpersonal relationship) tidak hanya diasumsikan tetapi secara sengaja
diajarkan. Siswa yang tidak dapat menjalin hubungan antar pribadi akan
memperoleh teguran dari guru juga dari sesama siswa.
Pembelajaran kooperatif selain dapat memudahkan siswa memecahkan
soal secara mandiri juga dapat meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan
sosial. Student Team Achievement Divisions (STAD) dan Group Investigation
(GI) merupakan contoh teknik dalam pembelajaran kooperatif yang lebih
mengutamakan kerjasama antar anggota kelompok dalam memecahkan masalah.

3. Model Pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD)
Metode STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawannya
dari universitas John Hopkins. Para guru menggunakan STAD untuk mengajarkan
informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu, baik melalui penyajian
verbal maupun tertulis (Arends, 2000:119). Dalam prakteknya,

model

pembelajaran STAD tidak bisa lepas dari belajar kelompok. Menurut Oemar
Hamalik (1992:154), belajar kelompok dilaksanakan dalam suatu proses
kelompok. Para anggota kelompok saling berhubungan dan berpartisipasi,
memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan bersama. Belajar kelompok
efektif, jika memiliki unsur-unsur : a. Adanya bermacam-macam kebutuhan para
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anggotanya yang dinyatakan dalam bentuk permasalahan, b. Para anggota
memiliki permasalahan yang dipahami bersama, c. Kelompok memiliki tujuan
yang ingin dicapai, sekaligus menjadi tujuan anggota, d. Tiap individu
bertanggung jawab memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan kelompok, e.
Terdapat proses pertukaran pendapat dan pengalaman dalam kelompok. Unsurunsur tersebut menyebabkan dinamika kelompok yang mempengaruhi sikap dan
perilaku individu dan perilaku kelompok sendiri.
Langkah-langkah metode STAD menurut Sugiyanto (2007:14) adalah
sebagai berikut : (1) Siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok atau
tim, masing-masing terdiri atas 4 atau 5 anggota kelompok. Tiap tim memiliki
anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, maupun kemampuan
(tinggi, sedang, rendah). (2) Tiap anggota tim menggunakan lembar kerja
akademik (LKS) dan kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar
melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim. (3) Secara individual
atau tim, tiap minggu atau tiap dua minggu guru mengevaluasi untuk mengetahui
penguasaan mereka terhadap bahan akademik yang telah dipelajari. (4) Tiap siswa
dan tiap tim diberi skor atas penguasaannya terhadap bahan ajar, dan kepada siswa
secara individu atau tim yang meraih prestasi tinggi atau memperoleh skor
sempurna diberi penghargaan. Kadang-kadang beberapa atau semua tim
memperoleh penghargaan jika mampu meraih suatu kriteria atau standar tertentu.
Lima langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dirangkum pada Tabel 1
berikut ini.
Tabel 1 Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD
No.

Langkah-langkah

Kegiatan guru
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1.

Persiapan

Guru

mempersiapkan

:

materi,

pembagian

kelompok-kelompok kooperatif (terdiri dari 4-5
anggota) yang heterogen, skor awal dan aturan
kerjasama kelompok.
2.

Menyajikan materi

Guru menyajikan materi dalam tiga kegiatan : a.
Pendahuluan (informasi tujuan yang ingin dicapai
siswa dan memotivasi siswa), b. Pengembangan, c.
Praktek terkendali.

3.

Bekerja dalam

Guru bertindak sebagai fasilitator dan memonitor

kelompok

kerja kelompok, guru akan memberi bantuan jika
dibutuhkan. Kerja kelompok (diskusi) berdasarkan
Lembar Kerja Siswa (LKS). Kemudian masingmasing

kelompok

mempresentasikan

hasil

kerjanya.
4.

Kuis

Memberi kuis untuk dikerjakan secara individu

5.

Penghargaan

Penghargaan kelompok diberikan pada setiap

kelompok

pertemuan dan perhitungannya melalui dua tahap,
yaitu : a. Menghitung skor perkembangan individu,
b. Menghitung skor rata-rata kelompok.

Menurut Arends (2000:327), metode STAD mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Kelebihannya, yaitu : a. Kemajuan siswa setiap minggu terpantau
melalui kuis yang diberikan setiap satu atau dua minggu sekali, b. Siswa lebih
termotivasi untuk belajar dengan diberikannya penghargaan pada akhir
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pertemuan. Kekurangannya : a. Siswa tidak dilibatkan dalam proses seleksi topik,
b. Dalam proses pembelajaran hanya menggunakan lembar kerja atau LKS saja,
sehingga media pembelajaran lain seperti artikel dari internet tidak digunakan.

4.

Model Pembelajaran Investigasi Kelompok (Group Investigation)
Dasar-dasar metode Group Investigation (GI) dirancang oleh Herbert

Thelen, Tel Aviv. Metode GI sering dipandang sebagai metode yang paling
kompleks dan paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif. GI
melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara
untuk mempelajarinya melalui investigasi. Metode ini menuntut siswa untuk
kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan proses
memiliki kelompok (group proccess skill) (Arends, 2000:324). Dalam
menggunakan model pembelajaran GI umumnya kelas dibagi menjadi beberapa
kelompok yang beranggotakan 2 sampai 6 siswa dengan karakteristik yang
heterogen. Pembagian kelompok juga dapat didasarkan atas kesenangan berteman
atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. Para siswa telah dipilihkan
topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai
subtopik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu laporan
di depan kelas secara keseluruhan.
Sugiyanto (2007:16) menjelaskan mengenai langkah-langkah metode GI
adalah sebagai berikut :
(1) Seleksi topik. Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah
masalah umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. Para siswa
diorganisasi menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi pada tugas yang
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beranggotakan 2 hingga 6 orang. Komposisi kelompok bersifat heterogen baik
dalam jenis kelamin, etnik, maupun kemampuan akademik. (2) Merencanakan
Kerja Sama. Para siswa dan guru merencanakan berbagai prosedur belajar
khusus tugas, dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan
subtopik yang telah dipilih seperti langkah di atas. (3) Implementasi. Para siswa
melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah sebelumnya.
Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktifitas dan ketrampilan dengan variasi
yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan berbagai sumber baik
yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah. Guru secara terus menerus
mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan. (4)
Analisis dan Sintesis. Para siswa menganalisis dan mensistensikan berbagai
informasi yang diperoleh pada langkah sebelumnya dan merencanakan
peringkasan dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas. (5) Penyajian
Hasil Akhir. Semua kelompok menyajikan presentasi yang menarik dari berbagai
topik yang telah dipelajari agar semua siswa terlibat dan mencapai perspektif yang
luas mengenai topik tersebut. Presentasi kelompok dikoordinasikan guru. (6)
Evaluasi selanjutnya. Guru beserta para siswa melakukan evaluasi mengenai
konstribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan.
Evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara individual atau kelompok atau
keduanya.
Menurut Sukamto dan Winataputra (1997:108), penerapan model Group
Investigation (GI) menyatakan bahwa guru lebih berperan sebagai konselor,
konsultan, dan pemberi kritik yang bersahabat. Dalam proses membimbing, guru
dapat melakukan kegiatan melalui 3 tahap, yaitu : (1) Tahap pemecahan masalah,

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

(2) Tahap pengelolaan kelas, (3) Tahap pemaknaan secara perorangan. Pada tahap
pemecahan masalah, siswa akan menjawab berbagai pertanyaan tentang apa yang
menjadi hakikat masalah dan apa yang menjadi fokus masalah. Tahap pengelolaan
kelas, siswa akan menjawab pertanyaan tentang informasi apa saja yang
diperlukan, bagaimana mengorganisasi kelompok untuk memperoleh informasi
itu. Dalam tahap pemaknaan perorangan, siswa akan melakukan pengakajian
bagaimana kelompok menghayati kesimpulan yang dibuatnya dan apa yang
membedakan seseorang sebagai hasil dari mengikuti proses tersebut.
Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan, bahwa Group
Investigation merupakan model pembelajaran yang mengandung unsur-unsur
pertukaran pendapat, penyelesaian masalah dengan kerjasama, pembagian tugas,
dan mengambil keputusan dengan langkah-langkah a. pemilihan topik, b.
perencanaan kerjasama, c. implementasi, d. analisis dan sintesis, e. presentasi
hasil akhir, dan f. evaluasi. Selain itu GI juga mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Kelebihannya yaitu : a. Proses seleksi topik melibatkan siswa, b.
Semua media pembelajaran baik buku, LKS, maupun internet digunakan agar
proses pembelajaran terlaksana dengan baik. Kekurangannya : Kemajuan siswa
setiap minggu tidak terpantau.

5. Sikap Peduli Lingkungan
Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat
mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda-benda, kejadian-kejadian, atau
makhluk hidup lainnya (Ratna Wilis Dahar, 1997:140). Menurut Mar’at dalam
Budi Susena (2003:17), sikap adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek di
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lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek tersebut. Sikap
berarti pre-disposition atau tendency yaitu suatu kecenderungan, kesediaan dapat
diramalkan tingkah laku apa yang terjadi jika telah diketahui sikapnya. Sikap
belum merupakan suatu tindakan akan tetapi berupa pre-desposisi tingkah laku.
Jika sikap mengarah pada obyek tertentu berarti penyesuaian diri terhadap obyek
tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kesediaan untuk bereaksi dari
orang tersebut terhadap obyek. Sikap menunjukkan pada kesiapan mental individu
dalam menghadapi suatu obyek pada perlu tidaknya pilihan itu ditindak lanjuti
dengan tindakan atau penolakan. Jadi sikap merupakan pencerminan perasaan
seseorang terhadap sesuatu, sehingga sikap akan cenderung mempengaruhi
tingkah laku.
Menurut Bimo Wagito dalam Budi Susena (2003:20) struktur sikap
terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu : (1) Komponen kognitif.
Komponen kognitif adalah komponen yang berkaitan dengan pengetahuan,
pandangan, keyakinan, akan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang
mempersepsikan terhadap obyek sikap. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk,
maka akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang diharapkan
dari obyek tertentu. (2) Komponen afektif. Komponen afektif merupakan
komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap
obyek sikap. Komponen ini menunjukkan arah sikap yaitu positif atau memihak
(favorable) dan negatif atau tidak memihak (unfavorable). (3) Komponen
konatif. Komponen perilaku/konatif adalah struktur sikap menunjukkan
bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri
seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi. Komponen konatif
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meliputi bentuk perilaku yang tidak hanya dapat dilihat secara langsung saja, akan
tetapi meliputi pula bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang
diucapkan oleh seseorang terhadap obyek sikap. Proses pembelajaran adalah
situasi dan kondisi yang membuat seseorang melakukan kegiatan belajar. Menurut
Gage dalam Ratna Wilis Dahar (1997:11), belajar dapat didefinisikan sebagai
suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat
pengalaman. Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa
perubahan perilaku sebagai hasil belajar idealnya mencakup aspek psikomotor,
afektif, kognitif, dan konatif secara menyeluruh.
Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup Pasal 1 menyebutkan :
“ Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,
dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lainnya” (Valentinus Darsono, 1995:15). Manusia merupakan
suatu komponen ekosistem yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan
komponen lainnya. Perbedaan yang sangat hakiki antara manusia dengan makhluk
hidup lainnya adalah bahwa manusia mempunyai akal atau kecerdikan. Sebagai
makhluk yang dominan manusia banyak menentukan corak kehidupan sistem,
sehingga sistem tersebut bagaimanapun juga ditentukan dari sisi kepentingan
manusia. Dalam ilmu lingkungan manusia mempunyai hak khusus, semuanya
dipandang dari kepentingan manusia, tetapi manusia juga harus mempunyai
tanggung jawab yang paling besar terhadap lingkungannya dimana tanggung
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jawab ini tidak mungkin diserahkan kepada makhluk hidup lain (Valentinus
Darsono, 1995:17).
Manusia mempunyai kesadaran dan tanggung jawab atas tingkat kualitas
lingkungan hidup. Manusia berkeyakinan bahwa makin tinggi kualitas lingkungan
makin banyak pula manusia dapat mengambil keuntungan dan makin besar pula
daya dukung lingkungan hidup itu untuk manusia (Soedjiran Resosoedarmo,
Kuswata Kartawinata, Aprilani Soegiarto, 1993:168). Sikap peduli lingkungan
yang dimiliki manusia sebagai hasil dari proses belajar, dapat meningkatkan
kepedulian manusia akan kelestarian daya dukung dari alam lingkungannya.

6. Prestasi Belajar
Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang
dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau
angka yang diberikan oleh guru (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:700).
Prestasi belajar merupakan suatu alat untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran.
Dari hasil evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan terhadap metode
pembelajaran, sarana, dan prasarana maupun bahan yang akan disampaikan.
Prestasi belajar juga merupakan salah satu tujuan dari proses
pembelajaran. Menurut Bloom dalam Gulo (2002:50), tujuan pembelajaran
digolongkan berdasarkan taksonomi yang dapat membantu menghubungkan
kurikulum dengan alat evaluasi. Taksonomi tujuan pembelajaran dapat dibedakan
dalam tiga kawasan (domain), yaitu : a. Kawasan kognitif, b. Kawasan afektif, c.
Kawasan psikomotorik. Kawasan kognitif meliputi : a. Pengetahuan (knowledge),
b. Pemahaman (Comprehension), c. Penerapan (application), d. Analisis
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(analysis), e. Sintesis (synthesis), f. Evaluasi (evaluation). Kawasan afektif
meliputi : a. Penerimaan (receiving), b. Penanggapan (responding), c. Penilaian
(valuing), d. Pengorganisasian (organizing), e. Karakterisasi (characterization).
Kawasan psikomotorik meliputi : a. Kesiapan (set), b. Meniru (imitation), c.
Membiasakan (habitual), d. Menyesuaikan (adaptation), e. Menciptakan
(origination).
Penilaian merupakan salah satu dari tiga aspek dalam proses belajarmengajar yang meliputi : a. Tujuan pengajaran, b. Prosedur belajar-mengajar, c.
Penilaian hasil belajar. Penilaian meliputi semua aspek batas belajar. Menurut
Schwartz dalam Oemar Hamalik (1992:203), penilaian adalah program untuk
memberikan pendapat dan penetuan arti atau faedah suatu pengalaman. Adapun
yang dimaksud dengan pengalaman adalah pengalaman yang diperoleh berkat
proses pendidikan. Tujuan umum dari penilaian adalah untuk menilai pencapaian
kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan sebagai bahan
penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. Sedangkan tujuan khusus dari
penilaian hasil belajar adalah mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa,
mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses
belajar mengajar, penentuan kenaikan kelas, memotivasi belajar siswa dengan
cara mengenal dan memahami diri, dan merangsang untuk melakukan usaha
perbaikan.
Penilaian pendidikan adalah kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan
pendidikan. Tujuan dari penilaian adalah : a. Penilaian berfungsi selektif. Dengan
cara mengadakan penilaian guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau
penilaian terhadap siswanya, b. Penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang
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digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyarata, maka dengan melihat
hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa, c. Penilaian berfungsi sebagai
penempatan. Menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus
ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama, akan
berada dalam kelompok yang sama dalam belajar, d. Penilaian berfungsi sebagai
pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk
mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan (Suharsimi Arikunto,
1989:11).

7. Materi Pelajaran Ekosistem
a. Konsep Ekosistem
Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik atau interaksi
antara organisme dengan lingkungan abiotiknya. Definisi yang lebih tepat
mengenai ekosistem adalah tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup
organisme dan lingkungan tak hidup, dimana kedua komponen tersebut saling
mempengaruhi dan berinteraksi sehingga tercapai suatu kondisi yang dinamis dan
seimbang (www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=75&fname=ekosistem.htm 35k -). Menurut bentuknya ekosistem dibedakan menjadi dua yaitu : ekosistem
alamiah dan ekosistem buatan. Tingkat heterogenitas organisme hidup di dalam
ekosistem alamiah sangat

tinggi,

sehingga

ekosistem alamiah

mampu

mempertahankan proses kehidupan di dalamnya. Ekosistem buatan bersifat labil,
karena tingkat heterogenitas dari organisme hidup yang ada di dalamnya rendah,
sehingga untuk mempertahankan bentuk ekosistem tersebut perlu diberikan
bantuan energi dari luar oleh manusia (Valentinus Darsono, 1995:13).
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b. Komponen Ekosistem
Menurut Soedjiran Resosoedarmo, Kuswata Kartawinata, Aprilani
Soegiarto (1993:7), dilihat dari fungsinya, suatu ekosistem terdiri atas dua
komponen, yaitu : 1) Komponen autotrofik (autos = sendiri, trophikos =
menyediakan makanan), yaitu organisme yang mampu menyediakan atau
mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan-bahan organik dari bahanbahan anorganik dengan bantuan energi matahari/klorofil, 2) Komponen
heterotrofik (hetero = berbeda), yaitu organisme yang mampu memanfaatkan
hanya bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya dan bahan tersebut
disintesis dan disediakan oleh organisme lain.
Dilihat dari segi penyusunannya, dapat dibedakan menjadi empat
komponen, yaitu : 1) Bahan tak hidup (abiotik), komponen fisik dan kimia yang
terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, dan sebagainya yang merupakan
medium untuk berlangsungnya kehidupan, 2) Produsen, yaitu organisme yang
autotrofik dan umumnya tumbuhan berklorofil dan mensintesis makanan dari
bahan anorganik sederhana, 3) Konsumen, yaitu organisme heterotrofik, misalnya
hewan dan manusia yang makan organisme lain, 4) Pengurai, yaitu organisme
heterotrofik yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati.
c. Tipe-Tipe Ekosistem
Di permukaan bumi, mulai dari dasar samudera hingga puncak
pegunungan yang tinggi serta beberapa ratus meter lapisan udara di atasnya,
terdapat berbagai macam ekosistem yang saling berinteraksi. Secara garis besar
ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem
perairan dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air Laut.
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1) Ekosistem darat
Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa
daratan. Berdasarkan letak geografisnya (garis lintangnya), ekosistem darat
dibedakan menjadi beberapa bioma. Bioma berhubungan dengan kumpulan
species (terutama tumbuhan) yang dapat hidup di tempat tertentu di muka bumi,
tergantung pada iklim regionalnya. Jadi bioma adalah kumpulan spesies (terutama
tumbuhan) yang mendiami tempat tertentu di bumi yang dicirikan oleh vegetasi
tertentu yang dominan dan langsung terlihat jelas di tempat tersebut. Oleh karena
itu biasanya bioma diberi nama berdasarkan tumbuhan yang dominan di daerah
tersebut.
a) Bioma gurun
Beberapa bioma gurun terdapat di daerah tropika (sepanjang garis balik)
yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri bioma gurun adalah gersang dan
curah hujan rendah (25 cm/tahun). Suhu selang hari tinggi (bisa mendapai 45°C)
sehingga penguapan juga tinggi, sedangkan malam hari suhu sangat rendah (bisa
mencapai 0°C). Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Tumbuhan
semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Selain itu, di gurun dijumpai
pula tumbuhan menahun berdaun seperti duri contohnya kaktus, atau tak berdaun
dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air.
Hewan yang hidup di gurun antara lain rodentia, ular, kadal, katak, dan
kalajengking (Gambar 1).
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Gambar 1 Bioma gurun

b) Bioma padang rumput
Bioma ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke
subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan kurang lebih 25-30 cm per tahun dan
hujan turun tidak teratur. Porositas (peresapan air) tinggi dan drainase (aliran air)
cepat. Tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan terna (herbs) dan rumput yang
keduanya tergantung pada kelembapan, sedangkan pohon dan semak terdapat di
sepanjang sungai di daerah tersebut. Macam padang rumput adalah prairi rumput
pendek, prairi rumput tinggi, dan padang rumput tropis. Prairi adalah padang
rumput yang luas tanpa pohon. Hewannya antara lain: bison, zebra, singa, anjing
liar, serigala, gajah, jerapah, kangguru, serangga, tikus dan ular (Gambar 2).
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Gambar 2 Bioma padang rumput
c) Bioma Hutan Basah

Bioma hutan basah terdapat di daerah tropika dan subtropik.
Ciri-cirinya adalah, curah hujan 200-225 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif
banyak, jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung letak
geografisnya. Vegetasinya tumbuh sangat rapat. Jenis tumbuhan pada bioma ini
sangat beraneka ragam/heterogen, mulai dari tumbuhan pendek yang hidup di
dasar hutan hingga tumbuhan yang berukuran tinggi. Tinggi pohon utama antara
20-40 m, cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk
tudung (kanopi). Dalam hutan basah terjadi perubahan iklim mikro (iklim yang
langsung terdapat di sekitar organisme). Daerah tudung cukup mendapat sinar
matahari. Variasi suhu dan kelembapan tinggi/besar; suhu sepanjang hari sekitar
25°C. Dalam hutan basah tropika sering terdapat tumbuhan khas, yaitu liana
(rotan), kaktus, dan anggrek sebagai epifit. Hewannya antara lain, kera, burung,
badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu (Gambar 3).
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Gambar 3 Bioma hutan basah
d) . Bioma hutan gugur
Bioma hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang. Ciri-cirinya
adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Terdapat di daerah yang mengalami
empat musim (dingin, semi, panas, dan gugur). Jenis pohon sedikit (10-20) dan
tidak terlalu rapat. Hewannya antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung
pelatuk, dan rakoon (sebangsa luwak).
e) Bioma taiga
Bioma taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan
daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin rendah. Biasanya taiga
merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan
sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewannya antara lain
moose, beruang hitam, ajag, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada
musim gugur.
f) . Bioma tundra
Bioma tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran
kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman
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di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhan yang dominan adalah Sphagnum,
liken, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek, dan rumput. Pada
umumnya, tumbuhan yang hidup di bioma ini mampu beradaptasi dengan keadaan
yang dingin. Hewan yang hidup di daerah ini ada yang menetap dan ada yang
datang pada musim panas, semuanya berdarah panas. Hewan yang menetap
memiliki rambut atau bulu yang tebal, contohnya muscox, rusa kutub, beruang
kutub, dan insekta terutama nyamuk dan lalat hitam.
2) Ekosistem perairan
a) Ekosistem Air Tawar
Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok,
penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan
yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Hampir
semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar
pada umumnya telah beradaptasi. Habitat air tawar merupakan perantara antara
habitat laut dengan habitat darat. Ekosistem air tawar digolongkan menjadi air
tenang dan air mengalir. Termasuk ekosistem air tenang adalah danau dan rawa,
termasuk ekosistem air mengalir adalah sungai.
b) Ekosistem air laut
Ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, estuari, dan terumbu
karang.
(1) Lautan
Habitat laut (oseanik) ditandai oleh salinitas (kadar garam) yang tinggi
dengan ion CI- mencapai 55% terutama di daerah laut tropik, karena suhunya
tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25°C. Di daerah
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dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur, maka daerah
permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Gerakan air dari
pantai ke tengah menyebabkan air bagian atas turun ke bawah dan sebaliknya,
sehingga memungkinkan terbentuknya rantai makanan yang berlangsung baik.
(2) Pantai
Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan
daerah pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut
laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat
melekat erat di substrat keras. Daerah paling atas pantai hanya terendam saat
pasang naik tinggi dan dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis
yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Daerah tengah pantai
terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah, dihuni oleh ganggang, porifera,
anemon laut, remis dan kerang, siput herbivora dan karnivora, kepiting, landak
laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Daerah pantai terdalam terendam saat air
pasang maupun surut dan dihuni oleh beragam invertebrata dan ikan serta rumput
laut (Gambar 4).
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Gambar 4 Ekosistem pantai
(3) Estuari
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Estuari (muara) merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut.
Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa
garam. Salinitas air berubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut.
Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut aimya.
Nutrien dari sungai memperkaya estuari. Komunitas tumbuhan yang hidup di
estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas
hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Bahkan ada
beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang menjadikan estuari sebagai tempat
kawin atau bermigrasi untuk menuju habitat air tawar. Estuari juga merupakan
tempat mencari makan bagi vertebrata semi air, yaitu unggas air.
(4) Terumbu karang
Di laut tropis, pada daerah neritik, terdapat suatu komunitas yang khusus
yang terdiri dari karang batu dan organisme-organisme lainnya. Komunitas ini
disebut terumbu karang. Daerah komunitas ini masih dapat ditembus cahaya
matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung.Terumbu karang didominasi
oleh karang (koral) yang merupakan kelompok Cnidaria yang mensekresikan
kalsium karbonat. Rangka dari kalsium karbonat ini bermacam-macam bentuknya
dan menyusun substrat tempat hidup karang lain dan ganggang. Hewan-hewan
yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain.
Berbagai invertebrata, mikro organisme, dan ikan, hidup di antara karang dan
ganggang. Herbivora seperti siput, landak laut, ikan, menjadi mangsa bagi gurita,
bintang laut, dan ikan karnivora (Gambar 5).
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Gambar 5 Ekosistem terumbu karang
d. Energi dalam Ekosistem
Pada hakikatnya dalam organisasi kehidupan tingkat ekosistem terjadi
proses-proses sirkulasi materi, transformasi, akumulasi energi, dan akumulasi
materi melalui organisme. Ekosistem juga merupakan suatu sistem yang terbuka
dan dinamis. Keluar masuknya energi dan materi bertujuan mempertahankan
organisasinya serta mempertahankan fungsinya. Aliran energi adalah mengalirnya
energi dimulai dari matahari ke produsen (energi cahaya diubah ke dalam bentuk
energi kimia), konsumen, kemudian tersebar ke lingkungan dalam bentuk panas.
Peranan makan dan dimakan di dalam ekosistem akan membentuk rantai makanan
bahkan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan
dimakan yang digambarkan dalam bentuk garis lurus. Rantai-rantai makanan ini
tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi saling berkaitan yang satu dengan lainnya,
sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah
peristiwa memakan dan dimakan yang digambarkan dalam bentuk jaring-jaring
yang saling berhubungan (Gambar 6).
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Gambar 6 Jaring-jaring makanan
e. Kerusakan Ekosistem dan Upaya Pelestariannya
Ditinjau secara keseluruhan, diantara ekosistem alami yang sedang
terancam kerusakan dan bahkan kepunahan adalah tipe-tipe ekosistem darat.
Namun keseimbangan ekosistem dapat terganggu jika komponen-komponen
penyusunnya rusak atau bahkan hilang. Selain karena bencana alam, ekosistem
dapat rusak akibat perbuatan manusia. Contoh kerusakan ekosistem akibat
bencana alam adalah letusan gunung berapi, dimana lahar panasnya dapat
mematikan organisme (hewan dan tumbuhan) dan mikroorganisme yang
dilaluinya. Ekosistem hutan basah, merupakan ekosistem paling luas dan banyak
digangggu oleh kegiatan manusia, seperti penggundulan hutan, serta pencemaran
air, tanah dan udara. Apabila terjadi kerusakan ekosistem, pada dasarnya
ekosistem masih dapat memperbaiki dirinya (self purification) hingga tercapai
keseimbangan kembali dalam jangka waktu tertentu. Sebentar atau lama,
tergantung dari tingkat kerusakannya.
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Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi derajatnya, dapat
mengubah-ubah ekosistem sesuai dengan kehendak dan tujuannya, misalnya
dengan menciptakan ekosistem buatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain
itu, manusia diharapkan mampu memperbaiki kondisi ekosistem yang sudah
rusak. Sampai sekarang, pada umumnya baru pada taraf kognitif, artinya manusia
baru mengetahui dan memahami gejala kerusakan ekosistem oleh tingkah laku
keliru pada masa lalu. Melalui pendidikan diharapkan manusia mampu
membentuk sikap dan perilaku sadar akan kelestarian dan peningkatan kualitas
lingkungan hidup demi kelangsungan manusia dan alam sekitarnya.

B. Penelitian yang Relevan
1.

Budi Susena. (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh
Penguasaan Pemahaman Konsep Ekologi dan Konsep Pencemaran pada
Pengajaran Biologi dengan Pendekatan SETS

(Scince, Environmental,

Technology, and Society) terhadap Sikap Lingkungan : Studi Kasus di SMU
Negeri 1 Weru Sukoharjo Kelas X Tahun Ajaran 2002/2003”, memperoleh
kesimpulan bahwa dengan pendekatan SETS pada pemahaman konsep
ekologi dan pencemaran lebih baik dibandingkan dengan pemahaman konsep
konvensional.
2.

Hadi Wiyono. (2008), dalam penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran
Kooperatif Tipe STAD pada Pokok Bahasan Faktorisasi Suku Aljabar
Ditinjau dari Partisipasi Orang Tua pada Siswa Kelas VII SMP Negeri
SeKabupaten

Ponorogo

Tahun

Pelajaran

2007/2008”,

memperoleh

kesimpulan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan model
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STAD menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan
pembelajaran matematika dengan menggunakan model tradisional pada
materi pokok faktorisasi suku aljabar.
3.

Yuli Irfan Aliurido. (2008), dalam penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran
Group Investigation (GI) pada Materi Pokok Persamaan dan Fungsi Kuadrat
Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa : Studi Eksperimen pada Siswa kelas X
MA Negeri di Kota Madiun”, memperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran
matematika

dengan

menggunakan

model Group

Investigation

(GI)

menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan
pembelajaran matematika dengan menggunakan model konvensional
(tradisional) pada materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat.
Penelitian yang akan dilaksanakan adalah Pembelajaran STAD dan GI
pada Materi Pokok Ekosistem Ditinjau dari Sikap Peduli Lingkungan Siswa. Tiga
hasil penelitian yang relevan sangat mendukung penelitian yang akan
dilaksanakan. Persamaannya adalah masalah penggunaan model pembelajarannya
yaitu pendekatan kooperatif model STAD dan GI, serta sikap peduli lingkungan,
sedangkan perbedaannya adalah pada variabel terikatnya, yaitu prestasi belajar
biologi pada materi pokok ekosistem. Dari hasil penelitian yang relevan,
menunjukkan bahwa model GI dan STAD dapat meningkatkan kemampuan yang
diinginkan, dalam hal pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Sehingga
diharapkan, dari hasil penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kooperatif
model GI dan STAD dalam meningkatkan prestasi belajar biologi pada materi
pokok ekosistem.
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C. Kerangka Berfikir

STAD

Sikap Peduli Lingkungan

GI

Materi Ekosistem

Prestasi Belajar

Gambar 7 Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian
Berdasarkan landasan teori, maka dari kerangka berpikir di atas (Gambar
7) dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Perbedaan pemberian metode pembelajaran STAD dan GI mempengaruhi
prestasi belajar siswa.
Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah suatu model
pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa dalam belajar serta dapat
mengeksplorasikan kemampuannya, dapat menstruktur pengetahuannya, dan
mengalami belajar sehingga pengetahuan siswa akan tersimpan dalam memori
jangka panjangnya dan tidak mudah lupa. Pembelajaran kooperatif tipe GI
merupakan salah satu model pembelajaran yang berdasar pada filsafat
konstruktivisme, dimana siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka
sendiri. Siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang
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sulit dalam pelajaran, mereka mengetahui dan mengalami sendiri pengalaman
belajar yang merupakan inti dari pembelajaran GI.
Dari beberapa keunggulan diatas, penggunaan model pembelajaran
STAD dan GI diharapkan salah satunya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa
khususnya pada materi ekosistem. Atau keduanya sama-sama dapat meningkatkan
prestasi belajar, karena metode pembelajaran STAD dan GI mempunyai
persamaan yaitu dalam proses pembelajaran sama-sama mengharuskan siswa
bekerja sama dalam kelompok dan diharapkan siswa berusaha menyelesaikan
masalah yang dihadapi, guru hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan
moderator.
2. Pengaruh sikap peduli lingkungan tinggi, sedang, dan rendah terhadap prestasi
belajar siswa pada materi ekosistem.
Dalam pembelajaran materi pokok ekosistem, diperlukan suatu sikap
peduli lingkungan dari seseorang siswa agar lebih dapat memahami dan
berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Sikap peduli lingkungan dapat
timbul dengan sendirinya atau timbul karena pengaruh dari luar. Sikap peduli
lingkungan diperlukan agar siswa tidak hanya memahami suatu materi tetapi
dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sikap peduli
lingkungan yang tinggi diharapkan siswa mempunyai prestasi belajar yang lebih
baik dibandingkan siswa dengan sikap peduli lingkungan sedang dan rendah,
siswa dengan sikap peduli lingkungan sedang mempunyai prestasi belajar yang
lebih baik dibandingkan siswa dengan sikap peduli lingkungan rendah, dan siswa
dengan sikap peduli rendah mempunyai prestasi belajar lebih rendah
dibandingkan siswa dengan sikap peduli lingkungan tinggi dan sedang.
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3. Interaksi antara model pembelajaran dan sikap peduli lingkungan terhadap
prestasi belajar siswa pada materi ekosistem.
Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan GI adalah pendekatan
pembelajaran yang berfokus untuk mencapai tujuan belajar dengan cara
bekerjasama memecahkan permasalahan dalam suatu kelompok kecil. Dengan
dibekali sikap peduli lingkungan yang tinggi dan pemberian metode pembelajaran
yang tepat akan menunjang keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas yang
dihadapi, khususnya materi ekosistem, karena siswa yang mempunyai sikap
peduli lingkungan tinggi dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari
otomatis mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang menjaga lingkungan
agar tetap bersih dan lestari, dibandingkan siswa dengan sikap peduli lingkungan
rendah. Siswa yang demikian akan kesulitan dalam menyelesaikan tugas, karena
pengetahuan mereka akan pentingnya menjaga lingkungan sangat kurang,
walaupun sudah diberikan metode pembelajaran yang sama. Dengan demikian
dapat diasumsikan terdapat, interaksi antara model pembelajaran dan sikap peduli
lingkungan terhadap prestasi belajar siswa pada materi ekosistem.
D. Rumusan Hipotesis
Berdasarkan landasan teori, kerangka berpikir, dan permasalahan yang
telah dikemukakan di depan, dapat dirumuskan hipótesis sebagai berikut :
1. Terdapat perbedaan prestasi belajar pada materi ekosistem antara siswa yang
diberi metode pembelajaran model STAD dengan siswa yang diberi metode
pembelajaran model GI.
2. Terdapat pengaruh sikap peduli lingkungan tinggi, sedang, dan rendah
terhadap prestasi belajar siswa pada materi ekosistem.
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3. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan sikap peduli lingkungan
terhadap prestasi belajar siswa pada materi ekosistem.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Sukoharjo, dan subjek
penelitiannya adalah siswa kelas X Semester Genap Tahun Ajaran 2008/2009.
Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan atas pertimbangan :
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Perijinan penelitian, dapat memudahkan perijinan bagi penulis dalam
melaksanakan penelitian.

b.

Pihak sekolah memberikan dukungan sepenuhnya agar pelaksanaan
penelitian dilakukan di sekolahnya.

c.

Dari hasil observasi, sekolah ini memenuhi kebutuhan penelitian seperti
keadaan kelas dapat dibuat sebagai kelas eksperimen untuk metode GI dan
STAD.

d.

Karakteristik siswa kelas X adalah sama, karena dari awal pembagian kelas
merata dari segi kemampuan siswa, artinya dalam tiap kelas ada siswa yang
berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.

2. Waktu Penelitian
Penelitian ini berlangsung dari bulan Agustus 2008 sampai bulan
Juli 2009, meliputi beberapa tahap yang terangkum pada Tabel 2.
Tabel 2 Jadwal penelitian
No.

Waktu

Kegiatan

1.

16 Agustus 2008

Seminar proposal penelitian

2.

September-Desember 2008

Penyusunan instrumen penelitian

3.

Februari 2009

Try out instrumen penelitian
Pengolahan data try out

4.

April-Mei 2009

Penelitian

5.

Mei-Juni 2009

Analisis data
Penyusunan laporan

6.

29 Juni 2009

Ujian komprehensif

7.

21 Juli 2009

Ujian tesis
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B. Langkah-Langkah dan Rancangan Penelitian
Secara teknis, penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut : (1) Populasi ditentukan. (2) Ditentukan secara acak sampel
penelitian, dengan cara diundi. Sampel dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu
kelompok untuk metode GI dan satu kelompok untuk metode STAD. (3)
Dilakukan uji keseimbangan antara kedua kelompok eksperimen berdasarkan nilai
rapor semester ganjil. (4) Dibuat kisi-kisi angket sikap peduli lingkungan dan soal
tes kemampuan belajar siswa pada materi pokok ekosistem. (5) Dilakukan uji
coba instrumen angket dan soal tes kemampuan belajar siswa pada materi pokok
ekosistem di sekolah uji coba. (6) Dilakukan analisis data uji coba, yaitu : untuk
tes diuji konsistensi internal, reliabilitas, validitas, taraf kesukaran, dan daya
pembeda. Sedangkan pada angket dilakukan uji konsistensi internal dan
reliabilitas angket. (7) Dilakukan pengambilan data tentang sikap peduli
lingkungan siswa dengan menggunakan angket yang hasilnya dikategorikan
menjadi tiga tingkat, yaitu sikap peduli lingkungan tinggi, sedang, dan rendah
pada kedua kelompok sampel. (8) Dilaksanakan proses pembelajaran biologi pada
materi pokok ekosistem dengan model pembelajaran untuk dua kelompok
eksperimen diberikan metode pembelajaran GI dan STAD. (9) Dilakukan
pengambilan data prestasi belajar biologi materi pokok ekosistem berupa tes. (10)
Dilakukan analisis data untuk mengetahui signifikansi perbedaan prestasi belajar
siswa pada materi pokok ekosistem yang ditinjau dari perbedaan penggunaan
metode pembelajaran, tingkat sikap peduli lingkungan siswa, dan pengaruh

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

interaksi model pembelajaran dan tingkat sikap peduli lingkungan terhadap
prestasi belajar siswa.
Rancangan penelitian yang akan dilaksanakan adalah rancangan
faktorial. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel
terikat. Variabel bebasnya adalah metode pembelajaran dan sikap peduli
lingkungan, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar biologi siswa
pada materi pokok ekosistem. Rancangan faktorial tersebut digambarkan sebagai
berikut :
Tabel 3 Rancangan faktorial metode pembelajaran dan sikap peduli lingkungan
Sikap Peduli Lingkungan (X2)
Tinggi
Metode

GI

Pembelajaran

STAD

Sedang

Rendah

(X1)

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
1.

Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama

(mthp.blogspot.com/2007/11/resensi-buku-metode-penelitian.html-55k).
Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa kelas X SMA
Negeri 3 Sukoharjo Tahun Ajaran 2008/2009.
2.

Sampel
Sampel

adalah

himpunan

bagian

atau

bagian

dari

populasi

(mthp.blogspot.com/2007/11/resensi-buku-metode-penelitian.html-55k). Adapun
sebagai sampel dalam penelitian ini adalah :
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a. Kelompok eksperimen metode GI : dua kelas dari kelas X di SMA Negeri 3
Sukoharjo
b. Kelompok eksperimen metode STAD : dua kelas dari kelas X di SMA Negeri
3 Sukoharjo
3.

Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling.

Dari 9 kelas X di SMA Negeri 3 Sukoharjo, dipilih secara acak untuk dua kelas
sebagai kelompok eksperimen metode GI dan dua kelas sebagai kelompok
eksperimen metode STAD. Uji coba angket sikap peduli lingkungan dan tes
kemampuan belajar siswa pada SMA lain diluar SMA Negeri 3 Sukoharjo.

D. Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu :
a.

Model pembelajaran

1)

Definisi operasional : model pembelajaran adalah suatu cara yang dipakai
dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, yang meliputi
model pembelajaran Group Investigation (GI) pada kelompok eksperimen 1
dan model pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) pada
kelompok eksperimen 2.

2) Indikator : berupa langkah-langkah dari masing-masing model pembelajaran.
3) Skala pengukuran : nominal
4) Simbol : X1
b.

Sikap peduli lingkungan siswa dalam pembelajaran biologi
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1) Definisi operasional : sikap peduli lingkungan adalah sikap seorang siswa
yang peduli terhadap kelestarian alam sekitarnya.
2) Indikator : skor angket sikap peduli lingkungan siswa dalam pembelajaran
biologi.
3) Skala pengukuran : interval, kemudian diubah menjadi skala ordinal dengan
tiga kategori, yaitu :
Tabel 4 Pengelompokan sikap peduli lingkungan siswa dalam pembelajaran
biologi
No.

Interval

1.

Skor > mean +

2.

Mean -

3.

Kategori
1
SD
2

1
1
SD  skor  mean + SD
2
2

Skor < mean -

1
SD
2

Tinggi (T)

Sedang (S)

Rendah (R)

2. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar biologi siswa
pada materi pokok ekosistem.
a. Definisi operasional : prestasi belajar biologi adalah hasil tes biologi pada
materi pokok ekosistem.
b. Skala pengukuran : interval (0-100)
c. Indikator : nilai tes biologi pada materi pokok ekosistem.
d. Simbol : y
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1. Tes
Dalam penelitian ini bentuk tes yang digunakan adalah tes pilihan ganda,
dengan 5 pilihan, setiap jawaban benar mendapat skor 1 sedangkan setiap jawaban
salah mendapat skor 0. Metode tes ini digunakan untuk mengumpulkan data
tentang prestasi belajar biologi.
2. Angket
Dalam penelitian ini, angket memuat pernyataan-pernyataan yang
merupakan indikator dari tingkat sikap peduli lingkungan. Bentuk pengisian
angket yang digunakan adalah skala Likert. Dengan skala ini pengisi angket
diminta untuk membubuhkan tanda cek () pada empat pilihan untuk setiap
pernyataan, yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat
tidak setuju) (Budiyono, 2003:51).
Pernyataan-pernyataan dalam angket dibagi dua kelompok. Pada
kelompok pernyataan positif, skor setiap pernyataan adalah 4 untuk jawaban SS, 3
untuk jawaban S, 2 untuk jawaban TS, dan 1 untuk jawaban STS. Sedangkan pada
kelompok pernyataan negatif, 4 untuk jawaban STS, 3 untuk jawaban TS, 2 untuk
jawaban S, dan 1 untuk SS.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi di dalam penelitian ini digunakan untuk
mengumpulkan data tentang nilai rapor biologi dari kelas sampel pada semester
ganjil tahun akademik 2008/2009. Data yang didapat digunakan untuk uji
keseimbangan rata-rata kedua kelompok sampel.
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F. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua,
yaitu :
1. Instrumen dalam pelaksanaan pembelajaran, berupa silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), ringkasan materi, daftar nilai, dan agenda
guru.
2. Instrumen pengambilan data, berupa angket sikap peduli lingkungan dan tes
prestasi belajar.

G. Uji Coba Instrumen
Sebelum digunakan instrumen tes dan angket terlebih dahulu
diujicobakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, konsistensi internal, daya
pembeda, dan tingkat kesukaran. Setelah dilaksanakan uji coba, kemudian
dilakukan analisis butir soal tes dan angket sebagai berikut :
1. Tes
Untuk pengambilan data, dilakukan uji coba tes prestasi belajar siswa
yang terdiri dari 50 butir soal pada sekolah diluar sampel penelitian. Uji coba tes
dilakukan pada 36 siswa kelas X SMA Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo
pada tanggal 25 Februari 2009. Hasil uji coba tes adalah sebagai berikut :
a. Uji validitas isi
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji validitas isi tes adalah
: membuat kisi-kisi tes, menyusun soal tes, kemudian menelaah butir tes.
Penelaahan dilakukan oleh pakar atau validator. Validitas instrumen tes penelitian
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ini menggunakan validitas isi. Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan isi
kurikulum yang hendak diukur (kisi-kisi tes) dan kesesuaian bahasa yang
digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa yang dilakukan dengan
menggunakan daftar cek list. Penilaian dilakukan sebelum dan setelah
pelaksanaan uji coba. Hasil penilaian terhadap tes menunjukkan bahwa tes yang
akan digunakan untuk mengambil data telah memenuhi validitas isi. Data hasil
penilaian terhadap tes dapat dilihat pada Lampiran 10.
b. Konsistensi Internal
Butir-butir dalam sebuah instrumen haruslah mengukur hal yang sama
dan menunjukkan kecenderungan yang sama pula. Konsistensi internal masingmasing butir dilihat dari korelasi antar skor butir-butir tersebut dengan skor
totalnya. Untuk menghitung konsistensi internal butir ke-i, digunakan rumus
korelasi product moment dari Karl-Pearson sebagai berikut :
r xy 

n  XY   X  Y 

n  X   X n  Y   Y 
2

2

2

2

dengan :
r xy = indeks konsistensi internal untuk butir ke-i

n

= banyaknya subjek yang dikenai tes (instrumen)

X

= skor untuk butir ke-i (dari subjek uji coba)

Y

= total skor (dari subjek uji coba)

Kriteria : jika indeks konsistensi internal untuk butir ke-i kurang dari 0,3 maka
butir tersebut harus dibuang.
(Budiyono, 2003 : 65)
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Hasil perhitungan indeks konsistensi internal butir tes (Lampiran 22)
menunjukkan dari 50 butir tes uji coba terdapat 18 butir tes yaitu butir tes nomor :
4, 5, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 44, dan 47 memiliki
indeks konsistensi internal kurang dari 0,3 sedangkan ke-32 butir tes yang lainnya
memiliki indeks konsistensi internal lebih dari 0,3 yaitu berkisar dari 0,3 s.d 0,5.
Berdasarkan kriteria butir tes yang akan digunakan untuk mengambil
data maka 18 butir tes dengan indeks konsistensi internal kurang dari 0,3 dibuang.
Ditinjau dari rancangan kisi-kisi instrumen tes prestasi belajar, dengan membuang
18 butir tes tersebut tampak bahwa tes yang diperoleh masih memenuhi konstruk
instrumen tes prestasi belajar yang akan digunakan untuk mengambil data.
Dengan demikian diperoleh tes prestasi belajar dengan 32 butir tes yang
memenuhi kriteria indeks konsistensi internal butir tes yang layak digunakan
untuk mengambil data.
c. Uji reliabilitas
Tes prestasi belajar yang digunakan dalam penelitian ini memakai tes
pilihan ganda dengan 5 pilihan, yaitu setiap jawaban benar memperoleh skor 1
dan setiap jawaban salah memperoleh skor 0. Karena itu, untuk menguji
reliabilitas instrumen digunakan rumus KR-20 dari Kuder-Richardson, yaitu :

2
 n  s t   pi qi 
r11   n  1 
2



st


dengan :
r11 = indeks reliabilitas instrumen

n

= banyaknya butir instrumen
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pi = proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada butir ke-i
qi = 1- pi
2

st

= variansi total

Kriteria : hasil skor tes reliabel jika r11  0,70
(Budiyono,2003:70-71)
Perhitungan indeks reliabilitas instrumen tes prestasi belajar dilakukan
terhadap butir tes yang terdiri dari 32 butir tes dengan indeks konsistensi internal
lebih dari 0,3. Dari hasil perhitungan (Lampiran 23) menunjukkan bahwa butir tes
tersebut memiliki indeks reliabilitas sebesar 0,82. Dengan demikian butir tes
tersebut memenuhi kriteria yang layak digunakan untuk mengambil data
(reliabel).
d. Taraf kesukaran
Untuk mengetahui suatu soal itu mudah atau sukar bagi siswa perlu dicari
indeks kesukaran soal. Indeks kesukaran soal yang diberi simbol P dicari dengan
rumus :
P

B
JS

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes
Indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut :
Soal dengan P 0,1 sampai 0,3 adalah soal sukar.
Soal dengan P 0,3 sampai 0,7 adalah soal sedang.
Soal dengan P 0,7 sampai 1,0 adalah soal mudah.
(Suharsimi Arikunto, 1989:209-212)
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Hasil perhitungan taraf kesukaran butir tes terhadap 32 butir yang
diujicobakan (Lampiran 23) menunjukkan terdapat 2 butir tes yang tergolong
sukar (taraf kesukaran < 0,25) yaitu butir nomor 40 dan 46 selebihnya tergolong
sedang (0.25 < taraf kesukaran < 0,6) dan mudah (taraf kesukaran > 0,75).
e. Daya pembeda
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan
antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh
(berkemampuan rendah) (Suharsimi Arikunto, 1989:213).
Langkah-langkah menentukan daya pembeda (nilai D) adalah sebagai
berikut :
a)

Hasil tes diurutkan mulai dari skor teratas sampai terbawah

b) Peserta tes dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 27% kelompok atas
dan 27% kelompok bawah
c)

Besarnya daya pembeda yang disebut indeks diskriminasi, disingkat D dicari
dengan rumus :

D

BA BB

JA JB

dengan :
JA = banyaknya peserta kelompok atas
JB = banyaknya peserta kelompok bawah
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar
Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut :
D : 0,00-0,20 : jelek
D : 0,20-0,40 : cukup
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D : 0,40-0,70 : baik
D : 0,70-1,00 : baik sekali
(Suharsimi Arikunto, 1989:213-221)
Hasil perhitungan daya beda butir tes (Lampiran 23) menunjukkan bahwa
ke 32 butir tes uji coba memiliki daya beda berkisar antara 0,2 s.d 0,4.
Berdasarkan kriteria butir tes yang akan digunakan untuk mengambil data maka
semua butir tes uji coba memenuhi kriteria sebagai butir yang layak digunakan
untuk mengambil data.
2. Angket
Untuk pengambilan data angket sikap peduli lingkungan dilakukan uji
coba angket yang terdiri dari 35 butir pernyataan pada 36 siswa kelas X SMA
Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Februari 2009.
a. Validitas Isi
Untuk menilai apakah suatu instrumen mempunyai validitas isi yang
tinggi, yang biasanya dilakukan adalah melalui expert judgement (penilaian yang
dilakukan oleh pakar). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji
validitas isi angket adalah : membuat kisi-kisi angket, menyusun soal angket,
kemudian menelaah butir angket. Penelaahan dilakukan oleh pakar atau validator
(Budiyono, 2003 : 59). Kriteria : angket valid, jika pakar telah mengatakan bahwa
angket baik dan bisa digunakan.
Validitas angket

menggunakan validitas isi.

Penilaian terhadap

kesesuaian butir pernyataan angket dengan kisi-kisi angket dan kesesuaian bahasa
yang digunakan dalam angket dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan
menggunakan daftar cek list. Penilaian dilakukan sebelum dan setelah
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pelaksanaan uji coba. Hasil penilaian menunjukkan bahwa angket yang akan
diujicobakan maupun angket yang akan digunakan untuk mengambil data telah
memenuhi validitas isi. Data hasil validasi terhadap angket sikap peduli
lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 9.
b. Uji Reliabilitas
Pada penelitian ini digunakan teknik Alpha dari Cronbach dengan
menghitung indeks reliabilitas sebagai berikut :

2
 n  s t   pi qi 
r11   n  1 
2



st


dengan :
r11 = indeks reliabilitas instrumen

n

= banyaknya butir instrumen

pi = proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada butir ke-i
qi = 1- pi
2

st

= variansi total

Kriteria : instrumen reliabel jika r11  0,70
(Budiyono, 2003 : 70-71)
Perhitungan indeks reliabilitas angket dilakukan terhadap 27 butir
pernyataan dalam angket sikap peduli lingkungan. Dari hasil perhitungan
(Lampiran 25) menunjukkan bahwa angket tersebut memiliki indeks reliabilitas
sebesar 0,84. Dengan demikian angket tersebut memenuhi kriteria angket yang
layak digunakan untuk mengambil data (Reliabel).
c. Konsistensi Internal
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Butir-butir dalam sebuah instrumen haruslah mengukur hal yang sama
dan menunjukkan kecenderungan yang sama pula. Konsistensi internal masingmasing butir dilihat dari korelasi antar skor butir-butir tersebut dengan skor
totalnya. Untuk menghitung konsistensi internal butir ke-i, digunakan rumus
korelasi product moment dari Karl-Pearson sebagai berikut :
r xy 

n  XY   X  Y 

n  X   X n  Y   Y 
2

2

2

2

dengan :
r xy = indeks konsistensi internal untuk butir ke-i

n

= banyaknya subjek yang dikenai tes (instrumen)

X = skor untuk butir ke-i (dari subjek uji coba)
Y = total skor (dari subjek uji coba)
Kriteria : jika indeks konsistensi internal untuk butir ke-i kurang dari 0,3 maka
butir tersebut harus dibuang.
(Budiyono, 2003 : 65)
Hasil perhitungan indeks konsisten internal butir pernyataan angket
(Lampiran 24) menunjukkan dari 35 butir pernyataan uji coba terdapat 8 butir
pernyataan yaitu nomor : 1, 7, 10, 17, 18, 25, 30, dan 32 yang memiliki indeks
konsistensi internal kurang dari 0,3 sedangkan ke-27 butir pernyataan yang
lainnya memiliki indeks konsistensi internal lebih dari 0,3 yaitu berkisar dari 0,3
s.d 0,7.
Berdasarkan kriteria butir pernyataan yang akan digunakan untuk
mengambil data maka 8 butir pernyataan dengan indeks konsistensi internal
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kurang dari 0,3 dibuang. Ditinjau dari rancangan kisi-kisi angket, dengan
membuang 8 butir tersebut tampak bahwa angket yang diperoleh masih memenuhi
konstruksi angket yang akan digunakan untuk mengambil data. Dengan demikian
diperoleh angket dengan 27 butir pernyataan yang memenuhi kriteria indeks
konsistensi internal butir yang layak digunakan untuk mengambil data.

H. Teknik Analisis Data
1. Uji Persyaratan Analisis
a.

Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang didapat

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas,
digunakan uji Liliefors. Langkah-langkah pengujian normalitas adalah :
1) Hipotesis :
H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
2) Tingkat signifikansi :  = 5%
3) Statistik uji : L = maks | F(zi) – S(zi) |
dengan :
F(zi) = P (Z  zi) ; Z  N(0,1)
S(zi) = proporsi cacah z  zi terhadap seluruh zi
4) Daerah Kritik
DK = L | L > L;n  dengan L;n diperoleh dari tabel Liliefors
5) Keputusan Uji : H0 ditolak, jika L  DK
(Budiyono, 2004 : 176)
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b.

Uji Homogenitas Variansi
Uji homogenitas variansi ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel

berasal dari populasi yang mempunyai variansi yang sama atau tidak. Uji
homogenitas akan digunakan metode Barlett dengan statistik uji Chi Kuadrat.
Adapun prosedur pengujian adalah sebagai berikut :
1) Hipotesis :
H0 : 12 = 22 = ... = k2 (variansi k populasi sama)
H1 : paling sedikit ada satu pasangan varians yang berbeda
2) Tingkat signifikansi :  = 5%
3) Statistik uji yang digunakan :



2





2,303
2
f log RKG   f j log s j
c



dengan :
2  2 (k – 1)
k = banyaknya populasi = banyaknya sampel
N = banyaknya seluruh nilai (ukuran)
nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j = ukuran sampel ke-j
2

fj = nj – 1 = derajat kebebasan untuk s j , j = 1,2, ....
k

f=N–k=

f

j

= derajat kebebasan untuk RKG

j1

c = 1

1  1
1 
 

3k  1  f j  f j 



RKG = rataan kuadrat galat =

 SS
f
j

j

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

 X    1
SS   X 
n
s
2

2

j

j

j

nj

j

2
j

4) Daerah Kritik : DK =  2 | 2 > 2 ;k - 1
5) Keputusan uji : H0 ditolak jika 2 hitung  DK
(Budiyono, 2004 : 176-177)
2. Uji Hipotesis
a. Anava
Dalam penelitian ini untuk menganalisis data digunakan analisis variansi
dua jalan dengan banyak baris (p) sama dengan 2 dan banyak kolom (q) sama
dengan 3, dan frekuensi sel tidak sama. Sehingga data akan ditampilkan dalam
bentuk tabel dua arah dengan baris menunjukkan jenis model pembelajaran dan
kolom menunjukkan sikap peduli lingkungan siswa. Adapun tabelnya adalah
sebagai berikut :
Tabel 5 Rancangan tata letak data
Sikap Peduli terhadap Lingkungan (X2)
Tinggi (b1)

Sedang (b2)

Rendah (b3)

Model

GI (a1)

Prestasi (Yijk)

Prestasi (Yijk)

Prestasi (Yijk)

Pembelajaran

STAD (a2)

Prestasi (Yijk)

Prestasi (Yijk)

Prestasi (Yijk)

(X1)

Selanjutnya jumlah data pada baris ke-i disebut Ai, jumlah data pada
kolom ke-j disebut Bj, dan jumlah data pada baris ke-i kolom ke-j disebut ABij,
sedangkan jumlah seluruh data amatan disebut G.
1) Tujuan :
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Analisis variansi dua jalan merupakan perluasan dari beberapa populasi
baik rerata baris maupun rerata kolom dalam sel. Anava dua jalan bertujuan untuk
menguji signifikansi perbedaan efek baris, kolom, dan kombinasi efek baris dan
kolom terhadap variabel terikat.
Model : Xijk =  + i + j + ()ij + ijk
dimana :
Xijk = data (nilai) ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j;
i

= 1, 2, ..., p; p = banyak baris;

j

= 1, 2, ..., q; q = banyak kolom;

k = 1, 2, ..., n ; n = banyak data amatan pada setiap sel;
 = rerata dari seluruh data (rerata besar);
i = i -  = efek baris ke-i pada variabel terikat;
j = j -  = efek baris ke-j pada variabel terikat;
()ij

= ij – ( + i + j)
= kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat.

ijk

= deviasi data Xijk terhadap rataan populasinya (ij) yang berdistribusi
normal dengan rataan 0.
(Budiyono, 2004 : 207)

2) Prosedur
1.

Rumusan Hipotesis
Ada tiga pasang hipotesis yang akan diuji dengan analisis variansi dua

jalan. Tiga pasang tersebut adalah :
H0A

: i = 0, untuk setiap i = 1, 2, ...., p; p = banyak baris

H1A

: paling sedikit ada satu i yang tidak nol
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H0B

: j = 0, untuk setiap j = 1, 2, ..., q ; q = banyak kolom

H1B

: paling sedikit ada satu j yang tidak nol

H0AB

: ()ij = 0, untuk setiap i = 1, 2, ...., p dan j = 1, 2, ..., q

H1AB

: paling sedikit ada satu ()ij yang tidak nol
Ketiga pasang hipotesis tersebut ekuivalen dengan tiga pasang

hipotesis berikut ini :
H0A

: Tidak ada perbedaan efek antar variabel bebas (faktor baris/A)

terhadap
H1A

variabel terikat;
: Ada perbedaan efek antar variabel bebas (faktor baris/A) terhadap
variabel terikat;

H0B

: Tidak ada perbedaan efek antar variabel bebas (faktor kolom/B) terhadap
variabel terikat;

H1B

: Ada perbedaan efek antar variabel bebas (faktor kolom/B) terhadap
variabel terikat;

H0AB

: Tidak ada interaksi antara variabel bebas faktor A dan faktor B
terhadap variabel terikat

H1AB

: Ada interaksi antara variabel bebas faktor A dan faktor B terhadap
variabel terikat

2.

Komputasi

a.

Komponen Jumlah Kuadrat

Terlebih dulu didefinisikan notasi-notasi sebagai berikut :
nij = ukuran sel ij (sel pada baris ke-i dan kolom ke-j)

= banyaknya data amatan pada sel ij
= frekuensi sel ij
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n h = rataan harmonik frekuensi seluruh sel
pq
1

=



n ij
N =  n ij = banyaknya seluruh data amatan
ij

ij

2



  Xijk 
2
 k
 ;
SSij   Xijk 
k
nijk
= jumlah kuadrat deviasi data amatan sel ij

ABij

= rataan pada sel ij

Ai

=

 AB

= jumlah rataan pada baris ke-i

ij

j

Bj

=

 AB

= jumlah rataan pada kolom ke-j

ij

i

G

=

 AB

ij

= jumlah rataan semua sel

i, j

Didefinisikan besaran-besaran 1), 2), 3), 4), dan 5) sebagai berikut :
2

2

1) = G
pq

3) =  Ai
q
i

2) =

 SS

ij

i, j

a) Jumlah Kuadrat
JKA

= n h  (3) – (1)

JKB

= n h  (4) – (1)

JKAB = n h  (1) + (5) – (3) – (4)
JKG

= (2)

JKT

= JKA + JKB + JKAB + JKG

2

B
4) =  j
j p

5) =

2

 AB

ij

i, j
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b) Derajat Kebebasan
dkA

=p–1

dkB

=q–1

dkAB = ( p – 1) ( q – 1)
dkG

= N – pq

dkT

=N–1

c) Rerata Kuadrat
RKA =

JKA
dkA

RKB

JKB
dkB

=

RKAB =

JKAB
dkAB

RKG

JKG
dkG

=

2) Statistik Uji
Fa =

RKA
RKG

RKB
RKG
RKAB
Fab =
RKG
3) Daerah Kritik

Fb =

DKA =  Fa | Fa > F ; ( p – 1), N – pq
DKB =  Fb | Fb > F ; ( q – 1), N – pq
DKAB =  Fab | Fab > F ; ( p – 1) ( q – 1), N – pq
4) Tabel 6 Rangkuman Uji
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Sumber

JK

dk

RK

Fobs

F

p

Baris (A)

JKA

dkA

RKA

Fa

F

<  atau
>

Kolom

JKB

dkB

RKB

Fb

F

<  atau

(B)

>

Interaksi

JKAB

dkA

RKAB

Fab

F

<  atau

(AB)

>

Galat

JKG

dkG

RKG

-

-

-

Total

JKtotal

dktotal

-

-

-

-

Keterangan : p = probabilitas amatan; F = nilai F yang diperoleh dari tabel
2) Keputusan Uji
H0A ditolak, jika Fa > F ; ( p – 1), N – pq
H0B ditolak, jika Fb > F ; ( q – 1), N – pq
H0AB ditolak, jika Fab > F ; ( p – 1) ( q – 1), N – pq
(Budiyono, 2004 : 228-213)
2. Uji Lanjut Anava
Uji lanjut anava (komparansi ganda) adalah tindak lanjut dari anava jika
hasil analisis variansi menunjukkan hipotesis nol ditolak. Tujuannya untuk
melakukan pelacakan terhadap perbedaan rerata setiap pasangan kolom, baris, dan
setiap pasangan sel. Metode komparasi ganda yang dipakai adalah metode
Scheffe.
Beberapa langkah dalam menerapkan metode Scheffe, yaitu :
a. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rerata
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b. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut
c. Mencari harga statistik uji F dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

X  X 

2

1) Untuk Komparasi Rerata Antar Baris Fi – j =

i

j

1 1
RKG   
n n 
j
 i

DK =  F | F > ( p – 1) F; p – 1, N - pq

X  X 

2

2) Untuk Komparasi Rerata Antar Kolom Fi – j =

i

j

1 1
RKG   
n n 
j
 i

DK =  F | F > ( q – 1) F; q – 1, N - pq

3) Untuk Komparasi Rerata Antar Sel pada Baris yang Sama

X  X 

2

Fij – ik =

ij

ik

1
1 
RKG   
n n 
ik 
 ij

DK =  F | F > ( pq – 1) F; pq – 1, N - pq

4) Untuk Komparasi Rerata Antar Sel pada Kolom yang Sama

X  X 

2

Fij – kj =

ij

kj

1
1 
RKG   
n

 ij n kj 

DK =  F | F > ( pq – 1) F; pq – 1, N - pq
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(Budiyono, 2004 : 214 - 215)

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi skor sikap peduli
lingkungan dan nilai prestasi belajar biologi pada materi pokok ekosistem.
1. Skor Sikap Peduli Lingkungan
Sikap peduli lingkungan siswa diukur dengan menggunakan angket. Data
sikap peduli lingkungan dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu tinggi,
sedang, dan rendah. Berdasarkan data yang telah terkumpul, terdapat 46 siswa
yang termasuk kategori tinggi, 55 siswa termasuk kategori sedang, dan 45 siswa
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termasuk kategori rendah. Tabel skor sikap peduli lingkungan siswa secara
lengkap disajikan pada Lampiran 11.
Tabel 7 Distribusi frekuensi skor angket sikap peduli lingkungan rendah
Interval

Frekuensi

76-80

10

81-85

27

86-90

9

Dari Tabel 7 terlihat bahwa siswa yang mempunyai sikap peduli
lingkungan rendah paling banyak memperoleh interval skor angket 81-85 dengan
jumlah 27 anak, disusul peringkat kedua untuk perolehan interval skor angket 7680 dengan jumlah anak 10 orang, dan peringkat ketiga atau terakhir interval skor
angket 86-90 dengan jumlah 9 anak.

Tabel 8 Distribusi frekuensi skor angket sikap peduli lingkungan sedang
Interval

Frekuensi

86-90

44

91-95

10

96-100

1

Untuk skor angket sikap peduli lingkungan sedang, interval skor yang
paling banyak diperoleh adalah 86-90 dengan jumlah 44 anak, kemudian interval
91-95 dengan jumlah 10 orang, dan terakhir interval skor 96-100 dengan jumlah
anak 1 orang (Tabel 8).
Tabel 9 Distribusi frekuensi skor angket sikap peduli lingkungan tinggi
Interval

Frekuensi
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91-95

28

96-100

15

101-105

2

Skor angket sikap peduli lingkungan tinggi paling banyak adalah di
interval skor 91-95 dengan jumlah anak 28 orang, disusul interval skor 96-100
yang berjumlah 15 anak, dan terakhir interval skor 101-105 dengan jumlah anak 2
orang (Tabel 9).
2. Prestasi Belajar Siswa
Perolehan nilai masing-masing siswa yang menunjukkan prestasi belajar
pada materi pokok ekosistem dapat dilihat pada Lampiran 11. Adapun data
prestasi belajar siswa ditinjau dari faktor A (metode pembelajaran) dan faktor B
(sikap peduli lingkungan) selengkapnya dapat dilihat dalam rangkuman data di
bawah ini (Tabel 10).
Tabel 10 Rangkuman data nilai prestasi belajar siswa pada materi Ekosistem
A

B
GI (a1)

STAD (a2)

Tinggi (b1)

Sedang (b2)

Rendah (b3)

72

78

72

75

75

63

66

81

72

81

81

78

88

78

78

63

59

56

78

81

69

84

72

66

63

72

72

72

66

63

75

84

72

63

66

56

72

81

75

69

75

72

72

72

69

63

66

75

72

59

72

69

72

88

72

69

53

81

81

72

66

75

69

78

63

75

66

81

75

84

78

81

84

56

59

75

72

84

81

75

81

78

78

69
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75

75

94

72

69

63

59

91

72

84

78

69

78

78

78

69

78

75

63

75

66

84

81

75

66

78

75

88

84

91

81

78

69

72

66

75

84

78

72

81

72

53

84

78

84

66

63

75

69

66

81

75

56

72

69

78

72

81

63

66

66

69

Dari Tabel 11 dan Gambar 8 terlihat bahwa siswa yang diberi metode
pembelajaran tipe GI paling banyak memperoleh prestasi belajar dengan jumlah
nilai interval 71-75 dengan jumlah anak 26 orang, kemudian yang nilai terbanyak
kedua adalah interval 66-70 dan 81-85 yang sama-sama berjumlah 13 anak, nilai
terbanyak urutan tiga adalah interval 61-65 dan 76-80 dengan jumlah anak sama
yaitu 7 orang, selanjutnya interval nilai 56-60 dengan 6 anak, kemudian interval
nilai 86-90 dengan jumlah anak 2 orang, dan terakhir interval nilai 51-55 dengan 1
anak.
Tabel 11 Distribusi frekuensi prestasi belajar biologi kelompok metode GI
Interval

Tepi kelas

Frekuensi

51-55

50.5-55.5

1

56-60

55.5-60.5

6

61-65

60.5-65.5

7

66-70

65.5-70.5

13

71-75

70.5-75.5

26

76-80

75.5-80.5

7

81-85

80.5-85.5

13

86-90

85.5-90.5

2
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Prestasi belajar kelompok metode GI
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Frekuensi
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Interval nilai
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66-70

71-75

76-80

81-85
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Gambar 8 Histogram prestasi belajar kelompok metode GI
Untuk kelompok metode STAD, nilai prestasi belajar paling banyak
diperoleh di interval 71-75 dengan jumlah anak 19 orang, interval 66-70 dengan
15 anak, interval 81-85 dengan jumlah anak 14 orang, interval 76-80 dengan 12
anak, interval 61-65 dengan jumlah anak 4 orang, interval 91-95 dengan 3 anak,
interval 56-60 dengan 2 anak, dan terakhir interval 51-55 dan 86-90 yang samasama mempunyai jumlah anak 1 orang (Tabel 12 dan Gambar 9)
Tabel 12 Distribusi frekuensi prestasi belajar kelompok metode STAD
Interval

Tepi kelas

Frekuensi

51-55

50.5-55.5

1

56-60

55.5-60.5

2

61-65

60.5-65.5

4

66-70

65.5-70.5

15

71-75

70.5-75.5

19

76-80

75.5-80.5

12

81-85

80.5-85.5

14

86-90

85.5-90.5

1

91-95

90.5-95.5

3
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Prestasi belajar kelompok metode STAD
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Gambar 9 Histogram prestasi belajar kelompok metode STAD
Siswa yang mempunyai sikap peduli lingkungan rendah mempunyai nilai
prestasi belajar paling banyak di interval 71-75 dengan jumlah 15 anak, kemudian
yang kedua di interval 66-70 dengan jumlah anak 12 orang, selanjutnya di interval
56-60 dengan jumlah 7 anak, interval 61-65 dengan jumlah 4 anak, interval nilai
81-85 dengan 3 anak, interval nilai 76-80 dan 51-55 dengan jumlah anak samasama 2 orang, terakhir interval nilai 86-90 dengan jumlah anak 1 orang (Tabel 13
dan Gambar 10).
Tabel 13 Distribusi frekuensi prestasi belajar kelompok sikap peduli lingkungan
rendah
Interval

Tepi kelas

Frekuensi

51-55

50.5-55.5

2

56-60

55.5-60.5

7

61-65

60.5-65.5

4

66-70

65.5-70.5

12

71-75

70.5-75.5

15
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76-80

75.5-80.5

2

81-85

80.5-85.5

3

86-90

85.5-90.5

1

Prestasi belajar kelompok sikap peduli lingkungan rendah
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Gambar 10 Histogram prestasi belajar kelompok sikap peduli lingkungan rendah
Prestasi belajar siswa yang mempunyai sikap peduli lingkungan sedang
paling banyak memperoleh nilai di interval 71-75 dengan jumlah 17 anak,
kemudian di interval nilai 81-85 dengan jumlah anak 11 orang, interval nilai 6670 dengan jumlah 10 orang, interval nilai 76-80 dengan jumlah anak 8 orang,
interval nilai 61-65 dengan jumlah 4 orang, interval nilai 86-90 dengan jumlah
anak 2 orang, dan terakhir interval nilai 56-60 dan 91-95 yang sama-sama
berjumlah 1 orang (Tabel 14 dan Gambar 11)
Tabel 14 Distribusi frekuensi prestasi belajar kelompok sikap peduli lingkungan
sedang
Interval

Tepi kelas

Frekuensi

56-60

55.5-60.5

1

61-65

60.5-65.5

4
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66-70

65.5-70.5

10

71-75

70.5-75.5

17

76-80

75.5-80.5

8

81-85

80.5-85.5

11

86-90

85.5-90.5

2

91-95

90.5-95.5

1

Frekuensi

Prestasi belajar kelompok sikap peduli lingkungan sedang
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Gambar 11 Histogram prestasi belajar kelompok sikap peduli lingkungan sedang
Dari Tabel 15 dan Gambar 12 terlihat bahwa siswa yang mempunyai
sikap peduli lingkungan tinggi mempunyai nilai prestasi belajar paling banyak di
interval 71-75 dan 81-85 yang sama-sama berjumlah 13 anak, kemudian interval
nilai 76-80 dengan jumlah 9 anak, interval nilai 66-70 dengan jumlah anak 6
orang, interval nilai 61-65 dengan jumlah 3 orang, dan terakhir interval nilai 9195 yang berjumlah 2 anak.
Tabel 15 Distribusi frekuensi prestasi belajar kelompok sikap peduli lingkungan
tinggi
Interval

Tepi kelas

Frekuensi

61-65

60.5-65.5

3

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

66-70

65.5-70.5

6

71-75

70.5-75.5

13

76-80

75.5-80.5

9

81-85

80.5-85.5

13

86-90

85.5-90.5

91-95

90.5-95.5

2

Prestasi belajar kelompok sikap peduli lingkungan tinggi
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Gambar 12 Histogram prestasi belajar sikap peduli lingkungan tinggi
B. Pengujian Persyaratan Analisis
1. Uji Normalitas Data
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari
populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji Liliefors. Dalam penelitian ini uji normalitas yang
dilakukan yaitu uji normalitas prestasi belajar pada kelas dengan menggunakan
metode pembelajaran kooperatif tipe STAD, uji normalitas prestasi belajar pada
kelas dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe GI, uji
normalitas prestasi belajar pada kelompok sikap peduli lingkungan tinggi, uji
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normalitas prestasi belajar pada kelompok sikap peduli lingkungan sedang, dan uji
normalitas prestasi belajar pada kelompok sikap peduli lingkungan rendah.
Hasil uji normalitas prestasi belajar dapat disajikan dalam Tabel 16
sebagai berikut :
Tabel 16 Rangkuman uji normalitas prestasi belajar pada materi ekosistem
ditinjau dari metode pembelajaran
Uji Normalitas

Lobs

L0,05;n

Keputusan

Kesimpulan

Kelompok STAD

0,0801

0,1051

H0 diterima

Normal

Kelompok GI

0,0867

0,1023

H0 diterima

Normal

(Perhitungan uji normalitas prestasi belajar pada materi ekosistem selengkapnya
disajikan dalam Lampiran 17 dan 18)
Tabel 17 Rangkuman uji normalitas prestasi belajar pada materi ekosistem
ditinjau dari sikap peduli lingkungan
Uji Normalitas

Lobs

L0,05;n

Keputusan

Kesimpulan

Sikap peduli lingkungan tinggi

0,0987

0,1306

H0 diterima

Normal

Sikap peduli lingkungan sedang

0,0766

0,1206

H0 diterima

Normal

Sikap peduli lingkungan rendah

0,0826

0,1306

H0 diterima

Normal

(Perhitungan uji normalitas prestasi belajar ditinjau dari sikap peduli lingkungan
selengkapnya disajikan dalam Lampiran 19, 20, dan 21 )
Dari Tabel 16 dan 17 diperoleh hasil uji normalitas dengan menggunakan
metode Liliefors, yaitu kelompok pada baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan
kelima pada tabel mempunyai Lobs < L0,05;n, Lobs  DK sehingga keputusannya H0
diterima, artinya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.
2. Hasil Uji Homogenitas
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Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Bartlet.
Dalam penelitian ini ada dua kali uji homogenitas, yaitu antar baris (uji
homogenitas prestasi belajar ditinjau metode pembelajaran) dan antar kolom (uji
homogenitas prestasi belajar ditinjau dari sikap peduli lingkungan). Rangkuman
hasil uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 18 berikut :
Tabel 18 Rangkuman hasil uji homogenitas
Uji Homogenitas

k

2obs

20,05;k-1

Keputusan

Kesimpulan

Metode pembelajaran

2

0,0069

3,841

H0 diterima

Homogen

Sikap peduli lingkungan

3

1,3290

5,991

H0 diterima

Homogen

Dari Tabel 18 diperoleh hasil uji homogenitas dengan menggunakan
metode Bartlet, yaitu untuk kelompok pada baris pertama dan kedua pada tabel
mempunyai 2obs < 20,05;k-1, 2obs  DK, sehingga keputusannya H0 diterima,
artinya sampel berasal dari populasi yang homogen (perhitungan uji homogenitas
selengkapnya disajikan pada Lampiran 13 dan 14).
C. Pengujian Hipotesis
1. Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan (2 x 3) dengan frekuensi sel
tak sama dan taraf signifikansi  = 0,05 disajikan dalam Tabel 19 (perhitungan uji
hipotesis selengkapnya disajikan pada Lampiran 26 )
Tabel 19 Rangkuman analisis variansi dua jalan sel tak sama
Sumber

JK

dK

RK

Fobs

Ftab

Keputusa
n uji

Metode

252,3258

1

252,3258

4,64

3,84

H0 ditolak
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pembelajaran
(A)
Sikap peduli

1528,7992

2

764,3996

14,06

3,00

H0 ditolak

131,2216

2

65,6108

1,21

3,00

H0

lingkungan (B)
Interaksi (AB)

diterima
Galat

7611,3939

140

54,3671

-

-

-

Total

9523,7405

145

-

-

-

-

Keputusan uji :
a)

Pada efek utama A (penggunaan metode pembelajaran), terdapat perbedaan
yang signifikan penggunaan metode pembelajaran terhadap prestasi belajar
biologi pada materi pokok ekosistem. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya
uji anava yang menyatakan bahwa Fobs > Ftabel, pada taraf signifikansi 5%,
yang berarti H0A ditolak.

b) Pada efek utama B (sikap peduli lingkungan), terdapat perbedaan yang
signifikan sikap peduli lingkungan terhadap prestasi belajar siswa. Siswa
yang mempunyai sikap peduli lingkungan tinggi, sedang, dan rendah berbeda
prestasi belajarnya pada materi pokok ekosistem. Hal tersebut dibuktikan
dengan adanya uji anava yang menyatakan bahwa Fobs > Ftabel, pada taraf
signifikansi 5% yang berarti H0B ditolak.
c)

Pada efek interaksi AB (antara baris dan kolom), tidak terdapat interaksi
antara penggunaan metode pembelajaran dan sikap peduli lingkungan
terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok ekosistem. Hal tersebut
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dibuktikan dengan adanya uji anava yang menyatakan bahwa Fobs < Ftabel pada
taraf signifikansi 5% yang berarti H0AB tidak ditolak.
Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rerata skor prestasi belajar
antar sel, rerata antar baris, dan rerata antar kolom disajikan pada rangkuman
dibawah ini.
2. Uji Lanjut Pasca Anava
a.

Uji komparasi ganda antar baris
Dari anava dua jalan sel tak sama yang terangkum dalam Tabel 19

diperoleh H0A ditolak, ini berarti bahwa siswa yang diberi metode pembelajaran
kooperatif tipe STAD dan siswa yang diberi metode pembelajaran kooperatif tipe
GI berbeda prestasi belajarnya. Karena variabel metode pembelajaran hanya
mempunyai dua nilai yaitu metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan
metode pembelajaran kooperatif tipe GI, maka antar baris tidak perlu dilakukan
komparasi pasca anava. Dari rerata baris, yang menunjukkan bahwa rataan siswa
yang diberi metode pembelajaran tipe STAD lebih tinggi dibandingkan rataan
siswa yang diberi metode pembelajaran tipe GI, dapat disimpulkan bahwa siswa
yang diberi metode pembelajaran STAD lebih baik prestasi belajarnya daripada
siswa yang diberi metode pembelajaran GI.
Tabel 20 Rerata skor tes prestasi belajar
Metode

Sikap Peduli Lingkungan

Rerata Baris

Pembelajaran

Tinggi

Sedang

Rendah

GI

74,2800

74,7308

66,7083

72,0133

STAD

78,2381

74,6786

70,7273

74,5070

Rerata Kolom

76,0870

74,7037

68,6304
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b.

Uji komparasi ganda antar kolom
Dari anava dua jalan dengan sel tak sama yang terangkum dalam Tabel

19 diperoleh hasil H0B ditolak, ini berarti kategori sikap peduli lingkungan siswa
memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar pada materi pokok
ekosistem. Dengan kata lain, terdapat dua rataan yang tidak sama. Karena variabel
sikap peduli lingkungan siswa mempunyai tiga nilai (b1, b2, dan b3), maka
komparasi ganda perlu dilakukan untuk melihat manakah yang secara signifikan
mempunyai rataan berbeda (Lampiran 27). Setelah dilakukan perhitungan dengan
metode Scheffe’, diperoleh :
Tabel 21 Hasil uji komparasi ganda antar kolom

c.

Sumber

Fobs

Ftabel

Keputusan Uji

Kesimpulan

1–2

0,8743

6,0

Diterima

Tidak terdapat beda rataan

1–3

23,5218

6,0

Ditolak

Terdapat beda rataan

2–3

16,8525

6,0

Ditolak

Terdapat beda rataan

Uji komparasi ganda antar sel
Dari anava dua jalan dengan sel tak sama yang terangkum dalam Tabel

19 diperoleh hasil H0AB diterima, ini berarti tidak terdapat interaksi antara metode
pembelajaran dan sikap peduli lingkungan terhadap prestasi belajar siswa pada
materi pokok ekosistem, sehingga tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda antar
sel pada baris yang sama atau kolom yang sama.

D. Pembahasan Hasil Analisis Data
1. Hipotesis Pertama
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Dari hasil anava dua jalan sel tak sama diperoleh Fobs = 4, 64 > Ftabel =
3,84 dan rerata baris a1 = 72, 0133 < a2 = 74, 5070. Hal ini berarti hipotesis
pertama yang berbunyi ‘Terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa
yang diberi metode pembelajaran GI dan siswa yang diberi metode pembelajaran
STAD pada materi pokok Ekosistem di SMA Negeri 3 Sukoharjo’ diterima.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa pada materi
pokok ekosistem yang diberi metode pembelajaran tipe STAD lebih baik
dibandingkan siswa yang diberi metode pembelajaran tipe GI.
Hal ini dikarenakan siswa yang diberi metode pembelajaran tipe GI
kurang dapat memaksimalkan kemampuannya untuk mencari sendiri atau
menginvestigasi masalah dan pengetahuan yang berkaitan dengan materi
ekosistem. Peran peserta didik di dalam proses belajar-mengajar ialah berusaha
secara aktif untuk mengembangkan dirinya di bawah bimbingan guru. Guru hanya
menciptakan situasi yang memaksimalkan kegiatan belajar peserta didik. Kegiatan
pendidikan mengalami kegagalan kalau kegiatan mengajar tidak menghasilkan
kegaiatan belajar (Gulo, 2002:23).
Keterbatasan media pengajaran, misalnya buku-buku yang berkaitan
dengan materi ekosistem juga menjadi penyebab proses pembelajaran tidak
berjalan dengan baik. Sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses
belajar secara optimal. Sistem lingkungan yang terdiri atas beberapa komponen
yang saling berinteraksi dalam menciptakan proses belajar yang terarah pada
tujuan tertentu. Salah satu komponen yang mendukung sistem lingkungan tersebut
adalah media pengajar. Menurut Gulo (2002:9) media pengajaran termasuk di
dalamnya buku, sangat berpengaruh terhadap pemilihan strategi belajar-mengajar.
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Keberhasilan program pengajaran tidak tergantung dari canggih atau tidaknya
media yang digunakan, tetapi dari ketepatan dan keefektifan media yang
digunakan oleh guru.
Selain itu faktor kemalasan siswa untuk belajar sendiri di rumah
merupakan penyebab metode pembelajaran tipe GI mempunyai hasil yang kurang
baik dibandingkan tipe STAD. Malas belajar di rumah maupun di sekolah, dating
ke sekolah terlambat, mencontek ketika ulangan, merupakan contoh terjadinya
penyimpangan perilaku pada anak-anak. Suasana dan masalah disiplin di atas
pada gilirannya menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan, baik bagi
pribadi anak maupun bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kerugian bagi
praktik pendidikan yang disebabkan perilaku menyimpang tersebut adalah
suasana lingkungan belajar menjadi kurang menantang, kurang menarik, dan
menumbuhkan gangguan belajar yang pada gilirannya akan mempengaruhi
kebarhasilan dan kemajuan belajar anak (Oemar Hamalik, 1992:108).
2. Hipotesis Kedua
Dari analisis variansi dua jalan sel tak sama diperoleh Fobs = 14,06 > Ftabel
= 3,00 dan rerata kolom untuk sikap peduli lingkungan siswa kategori tinggi yaitu
76,0870 lebih besar dari sikap peduli lingkungan siswa kategori sedang yaitu
74,7037 dan kategori rendah yaitu 68,6304 serta sikap peduli lingkungan kategori
sedang lebih besar daripada sikap peduli lingkungan kategori rendah.
Hal ini berarti hipotesis kedua yang berbunyi ‘Terdapat pengaruh sikap
peduli lingkungan terhadap prestasi belajar siswa dalam mempelajari materi
pokok ekosistem di SMA Negeri 3 Sukoharjo’ diterima. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa sikap peduli lingkungan siswa berpengaruh terhadap prestasi
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belajar siswa dalam mempelajari materi pokok ekosistem di SMA Negeri 3
Sukoharjo.
Pada hasil perhitungan komparasi ganda antar kolom 1 dan 2 seperti
tampak pada Tabel 21 diperoleh Fobs = 0,8743 dan Ftabel = 6,0. Jadi Fobs < Ftabel
sehingga H0 diterima. Artinya tidak terdapat beda rataan antara sikap peduli
lingkungan kategori tinggi dan sikap peduli lingkungan kategori sedang terhadap
prestasi belajar.
Uji komparasi ganda kolom 1 dan 3 seperti yang tampak pada Tabel 21
diperoleh Fobs = 23,5218 dan Ftabel = 6,0. Jadi Fobs > Ftabel sehingga H0 ditolak.
Artinya terdapat beda rataan antara sikap peduli lingkungan kategori tinggi dan
sikap peduli lingkungan kategori rendah terhadap prestasi belajar, sehingga dapat
disimpulkan bahwa siswa dengan sikap peduli lingkungan tinggi lebih baik
prestasi belajarnya dibandingkan siswa dengan sikap peduli lingkungan rendah.
Uji komparasi ganda kolom 2 dan 3 seperti yang tampak pada Tabel 21
diperoleh Fobs = 16,8525 dan Ftabel = 6,0. Jadi Fobs > Ftabel sehingga H0 ditolak.
Artinya terdapat beda rataan antara sikap peduli lingkungan kategori sedang dan
sikap peduli lingkungan kategori rendah terhadap prestasi belajar siswa sehingga
dapat disimpulkan bahwa siswa dengan sikap peduli lingkungan sedang lebih baik
prestasi belajarnya dibandingkan dengan siswa yang memiliki sikap peduli
lingkungan rendah.
Siswa dengan sikap peduli lingkungan tinggi mempunyai prestasi belajar
yang sama dengan siswa yang memiliki sikap peduli lingkungan sedang. Hal ini
mungkin dikarenakan siswa dengan sikap peduli lingkungan tinggi dan siswa
dengan sikap peduli lingkungan sedang sama-sama mempunyai pengetahuan
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tentang menjaga lingkungan tetap bersih dan lestari yang baik, tetapi penerapan
dalam kehidupan sehari-hari, siswa dengan sikap peduli lingkungan tinggi lebih
mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan siswa dengan
sikap peduli lingkungan sedang. Interaksi antara manusia dengan lingkungan
hidupnya, tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah benda hidup dan mati dari
lingkungan alam, selain itu kelakuan dan tingkat kebudayaan manusia sangat
menentukan bentuk dan intensitas interaksi antara manusia dan alam
lingkungannya (Soedjiran Resosoedarmo, Kuswata Kartawinata, Aprilani
Soegiarto, 1993:167).
Siswa dengan sikap peduli lingkungan tinggi dan siswa dengan sikap
peduli lingkungan sedang mempunyai prestasi belajar yang lebih baik
dibandingkan dengan siswa yang memiliki sikap peduli lingkungan rendah. Hal
ini dimungkinkan karena siswa dengan sikap peduli lingkungan rendah
mempunyai pengetahuan yang kurang akan perlunya menjaga lingkungan tetap
bersih dan lestari. Masalah lingkungan sebenarnya adalah masalah bagaimana
sifat dan hakekat sifat manusia terhadap lingkungan hidupnya. Manusia baru
mengetahui dan memahami gejala kerusakan oleh tingkah laku keliru pada masa
lalu, masih memerlukan kondisi dan situasi tertentu agar terlaksana pelestarian
kemampuan lingkungan hidup manusia. Mereka yang sekarang masih merusak
lingkungan dapat disebut ‘salah didik’. Pendidikan harus diarahkan kepada
pembentukan sikap dan perilaku sadar akan kelestarian dan peningkatan kualitas
lingkungan hidup (Soedjiran Resosoedarmo, Kuswata Kartawinata, Aprilani
Soegiarto, 1993:169).
3. Hipotesis Ketiga
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Hasil analisis anava dua jalan sel tak sama memperlihatkan bahwa Fobs =
1,21 < Ftabel = 3,00. Ini berarti hipotesis ketiga yang berbunyi ‘Terdapat interaksi
antara metode pembelajaran dan sikap peduli lingkungan siswa terhadap prestasi
belajar siswa pada materi pokok ekosistem di SMA Negeri 3 Sukoharjo’ ditolak,
yang artinya tidak terdapat interaksi antara perbedaan metode pembelajaran dan
sikap peduli lingkungan terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 3 Sukoharjo.
Ditolaknya H0AB dikarenakan berbagai macam faktor yang dapat
mempengaruhi

proses

pencapaian

prestasi

belajar.

Dalam

pelaksanaan

pembelajaran terdapat siswa yang tidak aktif pada saat diskusi, ramai sendiri, atau
mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan tahapan yang ada, bahkan
cenderung melamun. Sugiyanto (2007:10), pembelajaran kooperatif adalah
pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa
untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan
belajar. Apabila terpengaruh faktor yang telah disebutkan diatas dalam proses
pembelajaran, maka tujuan pembelajaran kooperatif tidak akan tercapai.
Selain faktor keaktifan siswa, faktor ketidaksiapan siswa dalam
menghadapi materi juga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya prestasi
belajar yang baik. Siswa tidak mempelajari atau membaca terlebih dahulu materi
yang akan dipelajari, sehingga siswa tidak dapat aktif dalam diskusi atau dalam
menanggapi permasalahan yang dipresentasikan kelompok lain. Menurut Ratna
Wilis Dahar (1989:129) belajar bermakna membutuhkan usaha yang sungguhsungguh dari pihak siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan
konsep-konsep relevan yang telah mereka miliki.
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Ketidakmampuan siswa dalam menerapkan sikap peduli lingkungan yang
baik dalam kehidupan sehari-hari merupakan faktor lain tidak tercapainya
pencapaian proses belajar. Menurut Bruner dalam Ratna Wilis Dahar (1989:101)
pertumbuhan intelektual tergantung pada bagaimana seorang menginternalisasi
peristiwa-peristiwa menjadi suatu sistem simpanan. Kepedulian akan kebersihan
dan kelestarian lingkungan seharusnya ditanamkan dalam diri manusia sejak dini,
sehingga informasi-informasi yang berhubungan dengan bahaya yang diakibatkan
oleh perusakan lingkungan seperti pemanasan global, punahnya beberapa binatang
langka, dan lain-lain tidak hanya menjadi hafalan di luar kepala saja, melainkan
mampu diterapkan dalam diri masing-masing siswa. Masalah sikap antara lain
berhubungan dengan masalah senang dan tidak senang yang biasanya
berhubungan dengan kontak-kontak pertama dengan orang atau objek tertentu
dalam situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Apabila kontak
pertama menyenangkan, maka responnya menyenangi, menerima, dan berusaha
untuk mengadakan kontak lebih lama (OemarHamalik, 1992:48).

E. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
:
1. Waktu pertemuan proses pembelajaran yang kurang, sehingga menurut
peneliti hasil yang didapat belum maksimal.
2. Media pembelajaran, berupa buku pelajaran biologi belum mampu
memaksimalkan pengetahuan siswa tentang materi ekosistem.
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan landasan teori dan didukung analisa serta mengacu pada
perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab di depan, maka dapat
diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :
1.

Pembelajaran biologi pada materi pokok Ekosistem dengan menggunakan
metode Student Team Achievement Divisions (STAD) menghasilkan prestasi
belajar yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran biologi dengan
menggunakan metode pembelajaran Group Investigation (GI). Hal ini
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ditunjukkan dengan rata-rata prestasi belajar siswa yang menggunakan
metode STAD adalah 74,5070 sedangkan rata-rata prestasi belajar siswa yang
menggunakan metode GI adalah 72, 0133.
2.

Siswa yang memiliki sikap peduli lingkungan tinggi mempunyai prestasi
belajar yang sama dengan siswa yang memiliki sikap peduli lingkungan
sedang. Ini terlihat dari hasil uji lanjut anava pada uji komparasi ganda antar
kolom, Fobs antara prestasi belajar siswa dengan sikap peduli lingkungan
tinggi dengan prestasi belajar siswa dengan sikap peduli lingkungan sedang
yang bernilai 0,8743 < Ftabel = 6,0. Artinya tidak terdapat beda rataan antara
sikap peduli lingkungan tinggi dan sikap peduli lingkungan sedang terhadap
prestasi belajar siswa pada materi ekosistem. Siswa yang memiliki sikap
peduli lingkungan tinggi dan sedang sama-sama mempunyai prestasi belajar
yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki sikap peduli
lingkungan rendah. Ini ditunjukkan dengan hasil uji komparasi ganda antar
kolom, Fobs untuk sikap peduli lingkungan tinggi dan sikap peduli lingkungan
rendah yang bernilai 23,5218 > Ftabel =6,0, artinya terdapat beda rataan antara
sikap peduli lingkungan tinggi dan sikap peduli lingkungan rendah terhadap
prestasi belajar siswa pada materi ekosistem. Untuk hasil uji komparasi ganda
antar kolom antara sikap peduli lingkungan sedang dengan sikap peduli
lingkungan rendah Fobs bernilai 16,8525 > Ftabel = 6,0, artinya terdapat beda
rataan antara sikap peduli lingkungan sedang dan sikap peduli lingkungan
rendah terhadap prestasi belajar siswa pada materi ekosistem.

3.

Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan sikap peduli lingkungan
siswa pada materi pokok Ekosistem di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Hal ini
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terlihat dari hasil uji anava, Fobs interaksi antara metode pembelajaran dan
sikap peduli lingkungan yang bernilai 1,21 < Ftabel = 3,00.

B. Implikasi
Dari kesimpulan telah dinyatakan bahwa pembelajaran biologi dengan
menggunakan model Student Team Achievement Divisions (STAD) menghasilkan
prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran biologi
dengan menggunakan model Group Investigation (GI) pada materi pokok
ekosistem. Hal ini menunjukkan :
1.

Model pembelajaran STAD dapat dipakai sebagai salah satu model
pembelajaran biologi pada materi pokok ekosistem atau pada materi pokok
pembelajaran biologi lain dalam rangka peningkatan prestasi belajar biologi
siswa.

2.

Aktifitas belajar dan antusias siswa selama mengikuti pembelajaran
kooperatif tipe STAD selalu meningkat dari awal hingga akhir. Hal ini
menunjukkan bahwa pemberian metode pembelajaran tipe STAD mampu
meningkatkan aktivitas belajar siswa.
Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sikap peduli lingkungan

siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa :
1.

Sikap peduli lingkungan memegang peranan penting dalam proses
pembelajaran khususnya pembelajaran biologi.

2.

Dalam mempelajari konsep ekosistem bukanlah hal yang mudah bagi seorang
siswa, diperlukan suatu struktur pola pikir untuk lebih ingin tahu atau dapat
belajar sendiri hal-hal yang berhubungan tentang kelestarian lingkungan,
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sehingga

diperlukan

sikap

peduli

lingkungan

yang

tinggi

untuk

mempelajarinya.
3.

Seorang guru biologi, harus mengetahui tingkat sikap peduli lingkungan
siswa yang akan menjadi subyek didiknya, sebab dalam diri siswa terdapat
sikap peduli lingkungan yang berbeda-beda sebagai alat penggerak untuk
belajar biologi khususnya pada materi ekosistem.

C. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas dan dalam rangka turut
mengembangkan pemikiran dalam rangka peningkatan prestasi belajar biologi,
maka disarankan :
1.

Kepada siswa

a.

Siswa sebaiknya selalu memperhatikan dan konsentrasi dengan sungguhsungguh serta menghargai setiap penjelasan atau jawaban yang disampaikan
oleh siswa lain saat berlangsungnya diskusi kelompok, khususnya dalam
pembelajaran model STAD agar materi pelajaran lebih mudah dipahami.

b.

Siswa hendaknya siap sebelum materi tertentu dibahas, dengan jalan
mempelajari atau membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari,
karena dalam pembelajaran STAD siswa mengalami belajar bermakna
sehingga siswa harus mampu menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki
untuk menyelesaikan tugas yang dihadapi. Dengan demikian siswa mudah
memahami materi dan dapat aktif dalam mengikuti diskusi, penjelasan guru,
atau dalam menaggapi permasalahan yang dipresentasikan oleh kelompok
lain.
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Kepada guru
Guru hendaknya lebih banyak melibatkan peran siswa secara aktif dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran kooperatif
tipe STAD.

Dalam pembelajaran STAD,

siswa

harus

mengkonstruksi

pengetahuan mereka untuk menyelesaikan tugas, guru lebih berperan sebagai
fasilitator dan motivator dalam mengoptimalkan proses pembelajaran.
3.

Kepada Kepala Sekolah

a.

Dalam

rangka

menambah/memperluas

wawasan

guru

dalam

dunia

kependidikan, hendaknya kepala sekolah secara aktif mengirimkan bapak/ibu
guru khususnya guru biologi dalam setiap kegiatan diskusi, seminar, maupun
kegiatan ilimiah lainnya. Sehingga dalam pembelajaran biologi, guru dapat
lebih inovatif, kreatif, dan aktif menggunakan model-model pembelajaran
kooperatif seperti STAD untuk materi pelajaran biologi.
b.

Kepala sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana semaksimal
mungkin agar proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran STAD agar
lebih efektif dan optimal.

4.

Kepada Orang Tua
Para orang tua hendaknya selalu memotivasi putra putrinya untuk rajin

belajar baik secara individu maupun kelompok dan menyediakan fasilitas belajar
seoptimal mungkin dalam upaya meningkatkan prestasi belajar mereka terutama
pada mata pelajaran biologi.
5.

Kepada Pejabat Terkait
Hendaknya menghimbau kepada para pendidik, dalam hal ini guru, agar

sedikit demi sedikit meninggalkan model pembelajaran konvensional dan
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mengganti dengan model pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, misalnya
model pembelajaran tipe STAD.
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