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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan iman dan taqwa (imtaq) serta ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) adalah hal yang harus diusahakan demi terwujudnya generasi unggul, tangguh 

dan berkualitas yang siap menghadapi tantangan dan tuntutan terhadap perubahan 

kehidupan dalam ruang lingkup lokal, nasional maupun global. Sistem Pendidikan 

Islam mempunyai peranan besar dalam mewujudkan cita-cita tersebut melalui 

keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah-madrasah, sekolah 

Islam, pondok pesantren dan sebagainya baik secara formal maupun non formal.  

         Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP) yang berciri khas Islam. Kurikulum madrasah sepenuhnya sama dengan 

sekolah umum ditambah dengan materi ciri khas keagamaan (Islam). Akan tetapi, 

secara praktis, upaya membangun integrasi pengetahuan umum dan pengetahuan 

keagamaan masih belum dapat diwujudkan. Hal tersebut disebabkan, antara lain 

karena kurikulum dan kegiatan pembelajaran setiap mata pelajaran masih didesain 

dalam bentuk mata pelajaran terpisah (separated subject matter). 

         Berkaitan dengan jenis pengetahuan tersebut, Islam tidak memandangnya 

sebagai dua bidang yang terpisah karena keduanya berasal dari sumber yang satu 

yaitu Allah SWT. Sebagaimana yang dikatakan Al Ghozali dalam Nanang Gojali 

(2004:102), “Segala macam ilmu pengetahuan, baik yang terdahulu maupun yang 

terkemudian, baik yang telah diketahui maupun belum, semua bersumber dari Al 
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Qur’an Al Karim”. Hal senada juga diungkapkan oleh Syaifuddin Sabda (2006:2) 

sebagai berikut:  

“…lembaga-lembaga pendidikan Islam telah memiliki kurikulum yang 
memuat sejumlah ilmu pengetahuan yang cukup lengkap, meliputi ilmu-ilmu 
keagamaan (syar’iyah) dan ilmu-ilmu alamiyah (qauniyah). Mata pelajaran-
mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan 
Islam sejak periode awal pendidikan Islam hingga masa kejayaannya (masa 
klasik) itu dipandang sebagai satu kesatuan yang terpadu (monisme), dalam 
arti tidak ada pemisahan antara pengetahuan umum dan keagamaan.” 

 
Iman dan taqwa (imtaq) merupakan gambaran karakteristik nilai-nilai 

keagamaan (keislaman) yang harus dimiliki seorang muslim. Imtaq merupakan 

urusan yang sangat sarat akan nilai, kepercayaan, pemahaman, sikap, perasaan, dan 

perilaku dari Al Qur’an dan Hadits. Dalam konteks kurikulum dan pembelajaran 

secara formal di madrasah, imtaq diwakili oleh mata pelajaran pendidikan agama 

Islam seperti: Aqidah-Akhlak, Al Qur’an Hadits, Bahasa Arab, Fikih, dan Sejarah 

kebudayaan Islam.   

Ilmu pengetahuan (sains) merupakan himpunan pengetahuan manusia tentang 

alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar. Sedangkan teknologi sebagai 

himpunan pengetahuan terapan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam 

yang diperoleh dari penerapan sains. Dalam konteks kurikulum dan pembelajaran 

secara formal di madrasah, iptek diwakili oleh mata pelajaran umum seperti: 

Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Ekonomi dan lain-lain. Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan di MTs berupaya untuk 

menanamkan dan mengembangkan ketrampilan, sikap dan nilai ilmiah pada siswa 

serta mencintai dan menghargai kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. 
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Biologi sebagai bagian dari mata pelajaran IPA di MTs mempelajari tentang 

seluk beluk makhluk hidup dan kehidupan. Dengan mempelajari Biologi diharapkan 

dapat meningkatkan  kesadaran siswa dalam beragama dan merasakan keagungan 

Penciptanya.  Banyak konsep-konsep Biologi  terdapat di dalam Al Qur’an sehingga 

sangat tepat apabila di MTs yang seluruh siswanya beragama Islam, pembelajaran 

Biologi dikaitkan dengan ayat-ayat Al Qur’an. Hal ini juga sebagai salah satu upaya 

untuk mewujudkan integritas antara iptek dan imtaq. 

Berdasarkan hal tersebut Penulis berkeinginan sekali untuk meneliti tentang 

penggunaan model pembelajaran dimana guru dalam menanamkan konsep-konsep 

Biologi, mengaitkan dengan ayat-ayat Al Qur’an. Dengan diterapkannya 

pembelajaran Biologi yang materinya dikaitkan dengan ayat-ayat Al Qur’an tersebut 

diharapkan berpengaruh terhadap perolehan prestasi belajar sehingga menjadi lebih  

baik. Selanjutnya dalam penelitian ini model tersebut diberi nama model 

pembelajaran Kompendium Al Qur’an. Pengertian Kompendium Al Qur’an disini 

adalah “klasifikasi ayat-ayat Al Qur’an menurut disiplin ilmu tertentu.” (Mochtar 

Naim, 2001: xv). 

Kurikulum yang sedang diterapkan di MTs saat ini adalah Kurikulum 2006 

atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP diolah dari standar isi 

dan standar kompetensi lulusan yang menekankan kompetensi-kompetensi tertentu 

dalam implementasinya di sekolah atau madrasah. KTSP yang diberlakukan pada 

dunia pendidikan memberi ruang cukup lebar untuk memberlakukan metode diskusi 

dalam proses pembelajaran di kelas. Hampir semua kompetensi dasar (KD) yang 

disajikan dalam KTSP sangat efektif mencapai tujuannya jika dilaksanakan dengan 
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metode diskusi. KTSP lebih menekankan siswa belajar lebih mandiri dalam 

memahami pelajaran, sementara guru hanya sebagai motivator dan fasilitator. 

Metode diskusi dapat dipergunakan dalam pembelajaran Biologi. Dengan 

berdiskusi siswa dapat melatih berpikir kritis dan bersikap ilmiah dalam rangka 

penguasaan konsep-konsep Biologi. Metode diskusi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode diskusi kelas dan diskusi kelompok. Pembelajaran 

Biologi melalui metode diskusi kelas dan diskusi kelompok ini diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar Biologi. 

Metode diskusi kelas bertujuan untuk tukar menukar gagasan, pemikiran, 

informasi atau pengalaman diantara peserta sehingga dicapai kesepakatan pokok-

pokok pikiran yang dapat berupa gagasan atau kesimpulan. Untuk mencapai 

kesepakatan tersebut, para peserta dapat saling beradu argumentasi untuk 

meyakinkan peserta lainnya. Kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis 

sebagai hasil diskusi. 

Metode diskusi kelompok adalah pembahasan suatu topik dengan cara tukar 

pikiran antara dua orang atau lebih dalam kelompok-kelompok kecil yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dapat membangun suasana 

saling menghargai perbedaan pendapat dan juga meningkatkan partisipasi peserta 

yang masih belum banyak berbicara dalam diskusi yang lebih luas. Tujuan 

penggunaan metode ini adalah untuk mengembangkan kesamaan pendapat atau 

kesepakatan dan mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu persoalan. 

KTSP diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu 
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dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. 

Dari sini dapat diketahui tentang urgensi pengembangan minat dalam proses belajar 

untuk mencapai keberhasilan atau prestasi belajar. Jadi, prestasi belajar siswa tidak 

hanya dipengaruhi oleh model dan metode pembelajaran saja namun ada faktor lain 

yang ikut menentukan diantaranya adalah minat belajar. 

Minat belajar siswa terhadap pelajaran Biologi adalah kecenderungan yang 

menetap dalam diri siswa untuk merasa tertarik pada bidang Biologi dan merasa 

senang berkecimpung dalam mata pelajaran Biologi. Dalam kenyataan, tidak semua 

siswa mempunyai minat yang sama terhadap suatu mata pelajaran. Ada siswa yang 

merasa tertarik dan bergairah dalam mempelajari Biologi, namun ada pula yang 

kurang antusias terhadap pelajaran Biologi.  

Dikembangkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberi 

peluang bagi guru mata pelajaran untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan 

kebutuhan, kondisi sekolah, latar belakang siswa, kultur, dan tuntutan kebutuhan 

masyarakat. Pada setiap kompetensi dengan menganalisa Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar (SKKD) untuk menentukan indikator yang akan dicapai dalam 

pembelajaran, setiap guru, selain melakukan transfer pengetahuan (kognitif) dapat 

melakukan upaya-upaya penanaman nilai-nilai kehidupan. Salah satu implementasi 

dari nilai-nilai kehidupan tersebut adalah guru ikut berperan serta dalam 

mengembangkan kepribadian siswa. Hal tersebut dapat  diupayakan dengan guru 

melihat dan memperhatikan pengembangan materi yang relevan dihubungkan 

dengan nilai-nilai yang akan dikembangkan. 
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Biologi sebagai mata pelajaran yang mempunyai kaitan erat dengan makhluk 

hidup dan kehidupan, memiliki aspek yang cukup luas untuk mengembangkan 

kepribadian siswa secara positif. Seorang siswa yang mempunyai kepribadian yang 

tinggi akan dapat berperilaku baik terhadap orang tua, guru, teman, dan orang lain. 

Selain itu, siswa akan mempunyai orientasi hidup yang kuat serta akan dapat 

mengatur waktu seefisien mungkin demi kesuksesan hidupnya. Dengan demikian, 

siswa akan mempunyai motivasi yang tinggi di dalam belajar sehingga prestasi 

belajarnya akan optimal.  

Dalam mata pelajaran Biologi dipelajari tentang ekosistem. Materi Ekosistem 

sangat penting karena materi ini mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan 

sehari-hari siswa yang merupakan salah satu bagian dari ekosistem. Dari materi 

Ekosistem dapat dilakukan analisa terhadap gejala-gejala yang berlangsung di dalam 

interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara komponen biotik dan 

biotik serta komponen biotik dan abiotik dalam kehidupan. Sebuah analogi untuk 

memberikan pemahaman hidup bagi manusia bahwa dalam lingkungan saling 

berinteraksi dan saling mempengaruhi. Suatu upaya pengembangan kepribadian 

dalam aspek sosial bagi kehidupan siswa, bahwa hidup di dalam lingkungan 

masyarakat sangat bergantung kepada bagian-bagian atau anggota masyarakat 

lainnya. Jika manusia berbuat semena-mena terhadap alam atau lingkungan maka 

dampak yang terjadi akan kembali mengenai manusia. 

MTs Negeri Karangmojo merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam 

yang ikut berperan serta dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia yang 

menguasai imtaq dan iptek, berakhlak mulia, serta unggul dalam prestasi. Namun, 
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dari beberapa sisi MTs Negeri Karangmojo masih menghadapi berbagai kendala, 

misalnya dalam proses pembelajaran. Biologi sebagai salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di MTs Negeri Karangmojo juga masih menghadapi beberapa masalah. 

Permasalahan pembelajaran Biologi di MTs Negeri Karangmojo antara lain: 

belum pernah digunakan Kompendium Al Qur’an dikaitkan dengan konsep-konsep 

Biologi,  prestasi belajar Biologi masih cenderung rendah, penggunaan pendekatan 

dalam pembelajaran Biologi masih didominasi pendekatan yang konvensional 

dengan metode ceramah dan penugasan, serta minat belajar dan kepribadian siswa 

masih perlu ditingkatkan. Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk 

melakukan penelitian sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar Biologi 

pada materi Ekosistem siswa kelas VII MTs Negeri Karangmojo Semester Genap 

tahun pelajaran 2008/2009 dengan pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui 

metode diskusi kelas dan diskusi kelompok ditinjau dari minat belajar dan 

kepribadian siswa.   

 

B. Identifikasi Masalah 

           Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah di atas maka 

diidentifikasi permasalahan di MTs Negeri Karangmojo sebagai berikut: 

1. Masih ada kesan bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum merupakan sesuatu 

yang terpisah padahal keduanya berasal dari sumber yang satu yaitu Allah SWT. 

2. Masalah mengenai rendahnya prestasi belajar Biologi yang diindikasikan dengan 

model pembelajaran yang belum sesuai dengan kebiasaan sehari-hari siswa 

berupa mempelajari ayat-ayat Al Qur’an. 
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3. Penggunaan metode pembelajaran yang selama ini masih konvensional atau 

belum bervariasi. 

4. Masalah mengenai rendahnya prestasi belajar Biologi yang diindikasikan belum 

optimalnya metode pembelajaran yang digunakan.  

5. Masalah mengenai rendahnya prestasi belajar Biologi siswa yang diindikasikan 

dengan kurang adanya minat belajar Biologi yang tinggi. 

6. Masalah mengenai rendahnya prestasi belajar Biologi yang diindikasikan masih 

rendahnya kepribadian siswa.  

7. Dalam proses pembelajaran Biologi selama ini masih berpusat pada guru belum 

melibatkan siswa secara aktif. 

 

C. Pembatasan Masalah 

           Karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya serta untuk memfokuskan 

pembahasan, permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs Negeri Karangmojo semester 

genap tahun pelajaran 2008/2009. 

2. Model pembelajaran dibatasi pada model pembelajaran Kompendium Al Qur’an 

yaitu mengaitkan konsep Biologi materi Ekosistem dengan ayat-ayat Al Qur’an 

yang sesuai. 

3. Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi kelas dan diskusi 

kelompok. 

4. Faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar antara lain adalah faktor minat 

belajar dan kepribadian siswa. 
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5. Prestasi belajar Biologi dibatasi pada hasil tes kognitif materi Ekosistem. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode 

diskusi kelas dan diskusi kelompok terhadap prestasi belajar Biologi pada materi 

Ekosistem? 

2. Bagaimana pengaruh minat belajar tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar 

Biologi pada materi Ekosistem? 

3. Bagaimana pengaruh kepribadian siswa tinggi dan rendah terhadap prestasi 

belajar Biologi pada materi Ekosistem? 

4. Apakah ada interaksi antara metode diskusi kelas dan diskusi kelompok dengan  

minat belajar terhadap prestasi belajar Biologi pada materi Ekosistem? 

5. Apakah ada interaksi antara metode diskusi kelas dan diskusi kelompok dengan  

kepribadian siswa terhadap prestasi belajar Biologi pada materi Ekosistem?  

6. Apakah ada interaksi antara minat belajar dengan kepribadian siswa terhadap 

prestasi belajar Biologi pada materi Ekosistem? 

7. Apakah ada interaksi antara metode diskusi kelas dan diskusi kelompok, minat 

belajar dan kepribadian siswa terhadap prestasi belajar Biologi pada materi 

Ekosistem? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ada maka tujuan dari  

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelas 

dan diskusi kelompok terhadap prestasi belajar Biologi pada materi Ekosistem. 

2. Pengaruh minat belajar tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar Biologi pada 

materi Ekosistem.  

3. Pengaruh kepribadian siswa tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar Biologi 

pada materi Ekosistem. 

4. Interaksi antara metode diskusi kelas dan diskusi kelompok dengan  minat belajar 

terhadap prestasi belajar Biologi pada materi Ekosistem. 

5. Interaksi antara metode diskusi kelas dan diskusi kelompok dengan  kepribadian 

siswa terhadap prestasi belajar Biologi pada materi Ekosistem. 

6. Interaksi antara minat belajar dengan kepribadian siswa terhadap prestasi belajar 

Biologi pada materi Ekosistem. 

7. Interaksi antara metode diskusi kelas dan diskusi kelompok, minat belajar dan 

kepribadian siswa terhadap prestasi belajar Biologi pada materi Ekosistem. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Sebagai bahan pertimbangan bagi madrasah bahwa model pembelajaran   

Kompendium Al Qur’an yang berkaitan dengan konsep Biologi sebagai kiat 

baru dalam melaksanakan pembelajaran di MTs. 

b. Memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama pada 

pemilihan metode pembelajaran yang sesuai. 

c. Memberi sumbangan bagi dunia pendidikan tentang pentingnya 

menumbuhkembangkan minat belajar dan kepribadian siswa dalam upaya 

peningkatan prestasi belajar. 

2. Manfaat praktis  

a. Sebagai bahan masukan kepada guru yang ingin mengaitkan ayat-ayat Al 

Qur’an dengan konsep yang disampaikan. 

b. Pemberi semangat kepada guru sains yang senang mengadakan inovasi model     

pembelajaran.  

c. Sebagai bahan renungan bagi guru sains yang ingin mendekatkan diri kepada 

Allah SWT.  

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut berperan aktif dalam proses 

belajar mengajar, berlatih mengembangkan perilaku yang positif dalam 

hubungan sosial, dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

e. Sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian 

lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Kompendium Al Qur’an 

a. Pengertian Kompendium Al Qur’an 

 Al Qur’an adalah Kitab Suci yang merupakan pedoman hidup dan dasar 

setiap langkah hidup. Al Qur’an bukan sekedar mengatur hubungan manusia dengan 

Penciptanya tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam 

sekitarnya. Al Qur’an sebagai Kitab Suci yang sempurna sekaligus paripurna terdiri 

dari 30 juz, 114 surah, 6666 ayat, 77.934 kosa kata, dan 333.671 huruf. Ayat Al 

Qur’an adalah kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian dari surat di 

kitab suci Al Qur’an. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:584) kompendium adalah 

”ikhtisar karangan ilmiah yang lengkap dan padat.” Sedangkan menurut Mochtar 

Naim (2001:iv), kompendium mempunyai arti ”klasifikasi ayat Al Qur’an menurut 

disiplin ilmu tertentu.” Dari Kompendium Al Qur’an dapat ditemukan 

pengelompokan ayat-ayat Al Qur’an berdasarkan pembahasannya. Al Qur’an 

mencakup seluruh segi kehidupan manusia sehingga dilakukan klasifikasi atau 

pengelompokan dimana bahasannya tidak menyeluruh dan sifatnya hanya yang 

pokok-pokok saja. Orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing yang akan 

dapat memberikan penjelasan yang detail. 
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Disusunnya Kompendium Al Qur’an dimaksudkan untuk memahami 

kandungan Al Qur’an sehingga akan timbul keyakinan yang mantap terhadap 

kebenaran isi Al Qur’an dan pada akhirnya diamalkan ajarannya dalam 

perikehidupan sehari-hari. Dari sisi lain juga untuk membantu mencari ayat-ayat suci 

Al Qur’an yang sesuai dengan kehendaknya untuk dibaca, dihafal, dan dihayati 

sebagai modal dasar kemantapan menyampaikan ilmu dan kebenaran. 

b. Al Qur’an sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Al Qur’an sebagai sumber ilmu pengetahuan dinyatakan dalam Firman Allah 

SWT dalam QS. Al ‘Alaq:1-5. 

ù&t•ø%$# ÉOó™$$Î/ y7În/u‘ 

“Ï%©!$# t,n=y{ ÇÊÈ   t,n=y{ 

z`»|¡SM}$# ô`ÏB @,n=tã ÇËÈ   

ù&t•ø%$# y7š/u‘ur  ãPt•ø.F{$# 

ÇÌÈ   “Ï%©!$# zO¯=tæ ÉOn=s)ø9$$Î/ 

ÇÍÈ   zO¯=tæ z`»|¡SM}$# $tB óOs9 

÷Ls>÷ètƒ ÇÎÈ     

Artinya: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 

Anjuran Islam bagi pencarian ilmu tidak hanya terbatas pada ajaran khusus 

syari’ah, tetapi juga untuk setiap pengetahuan yang dapat menjadi sarana dalam 
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membawa manusia menjadi lebih dekat kepada Allah SWT. Allah SWT telah 

memerintahkan manusia untuk mendalami sains dan teknologi. Seruan untuk 

mendalami sains dan teknologi antara lain tertuang dalam Al Qur’an surat 5:75, 

10:101, 20:114, 22:46, 30:50, 67:3-4, 96:1-5.  

Al Qur’an merupakan pedoman hidup manusia, termasuk bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Dalam Al Qur’an banyak ditemukan ayat-ayat yang 

menjadi isyarat tentang berbagai hal bagi kemaslahatan umat manusia, baik berupa 

penemuan-penemuan baru maupun penyempurnaan atau koreksi bagi teori-teori yang 

sudah ada. Al Qur’an merupakan faktor penggerak utama yang mendorong umat 

Islam untuk mempelajari rahasia alam. Sains adalah salah satu dari bidang kajian 

yang telah diselidiki para ahli. Endang Saefullah Wiradipradja dalam Bambang 

Pranggono (2005:v) mengatakan: 

“Al Qur’an mengandung ayat-ayat yang merupakan sumber ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Walaupun beberapa ayat sudah dapat dibuktikan 
melalui penelitian-penelitian ilmiah dan pengalaman empiris, tapi masih 
banyak ayat lain yang belum terungkap. Sebagai umat Islam, kita wajib terus 
menggali untuk dapat memahami dan memanfaatkan ilmu yang terdapat 
dalam ayat-ayat Al Qur’an tersebut.” 
 
Al Qur’an merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

mencakup seluruh sisi kehidupan. Hal tersebut sebagaimana dituturkan oleh Syekh 

Ismail Haqqi al-Burusi dalam tafsir Tanwirul Adzhan dalam Ahmad Syarifuddin 

(2004:29) bahwa: 

”Imam Asy-Syafi’i pada suatu majelis di Masjidil Haram berkata kepada 
forum, “Tanyakanlah soal apa saja, aku akan menjawabnya dengan Al 
Qur’an.” Forum lalu menanyakan kepadanya berbagai hal hingga soal 
kumbang besar dan benar ia menjawabnya lugas dengan menggunakan ayat-
ayat Al Qur’an.”  
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Al-Ghozali dalam Ahmad Syarifuddin (2004:29) mengatakan, “Segala 

macam ilmu pengetahuan baik yang telah, sedang, dan akan ada, kesemuanya telah 

terdapat dalam Al Qur’an.” Al Ghozali dalam Nanang Gojali (2004:102) juga 

menyatakan, “Segala macam ilmu pengetahuan, baik yang terdahulu maupun yang 

terkemudian, baik yang telah diketahui maupun belum, semua bersumber dari Al 

Qur’an Al Karim”. Hal senada diungkapkan Ahmad Syarifuddin (2004:30) bahwa 

“Al Qur’an mencakup segala disiplin ilmu dan segala sesuatu, duniawi dan ukhrowi, 

dengan segala dinamikanya, meski tidak terperinci dan teknis, melainkan global dan 

garis besar panduan.” Dari sini diketahui bahwa Al Qur’an adalah kitab yang 

sempurna, berlaku sepanjang zaman, mencakup semua sisi kehidupan serta sebagai 

sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Bambang Pranggono (2005:168) menyatakan “Al Qur’an adalah pedoman 

hidup manusia yang berisi ajaran mulia, tetapi sebagian besar ayatnya adalah 

tantangan untuk menggairahkan penelitian ilmiah.” Terdapat bukti-bukti ilmiah dan 

isyarat terhadap kejadian-kejadian penting yang telah dinyatakan dalam Al Qur’an 

dibuktikan oleh penemuan ilmiah modern.   

Al Qur’an bukan buku pelajaran sains, tetapi sebagai pedoman hidup juga 

mengandung pedoman dibidang yang sangat berpengaruh dalam hidup manusia, 

yaitu sains dan teknologi. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sains cukup banyak 

dan ayat-ayat tersebut dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmiah. 

Al Qur’an bersesuaian dengan semua standar pemikiran manusia. Al Qur’an 

bisa dipahami oleh berbagai tingkat intelektual pembacanya. Ayat Al Qur’an yang 
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berkaitan dengan sains seharusnya diusahakan dibaca dan direnungkan dengan 

bahasa sains. Ahmad Fuad Pasya (2004:30) mengatakan bahwa:  

”Pembahasan tentang mukjizat Al Qur’an dari sisi sains akan membuahkan 
hasil yang sebenarnya karena kita akan sampai pada ”tingkat membaca yang 
paling baik” melalui tangga-tangga peningkatan pemahaman ayat-ayat Allah 
di dalam Al Qur’an, di alam raya yang luas, dan di dalam diri manusia serta 
makhluk lainnya.” 
 
Al Qur’an merupakan pedoman di segala sektor kehidupan, termasuk isyarat 

di bidang penelitian sains dan teknologi. Ada keterkaitan yang langsung dapat 

dimengerti dan ada pula ayat-ayat yang baru diketahui keterkaitannya setelah 

dilakukan penelitian-penelitian ilmiah. Banyak terdapat bukti-bukti ilmiah dan 

isyarat terhadap kejadian-kejadian penting yang telah dinyatakan dalam Al Qur’an 

kemudian dibuktikan oleh penemuan ilmiah modern.  

Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk 

makhluk hidup dan lingkungan serta interaksi antara keduanya. Banyak ayat-ayat Al 

Qur’an yang mempunyai keterkaitan dengan Biologi. Di dalam Al Qur’an terdapat 

ayat-ayat yang ada hubungannya dengan embriologi, zoologi, botani, ekologi, 

reproduksi, genetika, kedokteran, pertanian, dan sebagainya. Cabang-cabang ilmu 

tersebut merupakan cabang ilmu Biologi atau mempunyai keterkaitan yang erat 

dengan Biologi. Di dalam Al Qur’an banyak disebutkan tentang hubungan antara 

manusia dan alam sekitarnya, perkembangan kehidupan, manusia dan kejadiannya, 

eksistensi alam, hujan, angin, gunung-gunung, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan,  

serangga, cahaya, udara, dan sebagainya.  

c. Keterkaitan antara Materi Ekosistem dengan Ayat-ayat Al Qur’an 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxvii 

 Al Qur’an sebagai sumber ilmu pengetahuan, di dalamnya terdapat  ayat-ayat  

yang mengaitkan tentang kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Pada mata 

pelajaran Biologi tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungannya dipelajari 

dalam materi ekosistem.   

Manusia merupakan bagian dari ekosistem di tempat hidupnya. Di dalam 

aktivitas sehari-hari, manusia bukan saja mempengaruhi lingkungan hidup, tetapi 

dipengaruhi pula oleh lingkungan hidupnya. Jika aktivitas kehidupan manusia tidak 

menyebabkan terputusnya rantai interaksi di antara komponen-komponen ekosistem 

maka keadaan ini akan menguntungkan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. 

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa antara manusia dan makhluk lain yang 

hidup bersama dalam satu lingkungan, terdapat kehidupan yang sifatnya saling 

membutuhkan. Apabila keadaan ini terjadi pada suatu komunitas maka akan 

terbentuk ekosistem yang stabil dan hubungan antara makhluk hidup dan 

lingkungannya akan berlangsung secara harmonis. Dalam Al Qur’an  surat ’Abasa 

ayat 24-32 disebutkan yang artinya:  

 
”Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesengguhnya 
Kami benar-benar telah mencurahkan air. Kemudian Kami belah bumi 
dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur 
dan sayur-sayuran. Zaitun dan pohon kurma. Kebun-kebun yang lebat. Dan 
buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk 
binatang-binatang ternakmu.” 

 

Selanjutnya dalam surat Al Baqoroh ayat 205 disebutkan yang artinya: ” Dan 

apabila ia berpaling (dari mukamu) ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan 

padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak 

menyukai kebinasaan.” Dari ayat-ayat tersebut manusia diwajibkan untuk 
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memelihara dan mengelola lingkungan hidup dengan baik, cermat, dan penuh kasih 

sayang. 

 

 

2. Metode Diskusi 

a. Pengertian Diskusi 

Newby (1996:48) mendeskripsikan diskusi sebagai berikut, “ Discussion is a 

dynamic approach that encourages classroom rapport and actively involves students 

in learning.” Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa diskusi merupakan 

pendekatan dinamis yang mendorong hubungan kelas dan melibatkan siswa secara 

aktif dalam pembelajaran.  

Dalam diskusi siswa berbicara bersama, berbagi informasi, dan membuat 

solusi atau kesepakatan. Siswa diberi kesempatan menerapkan prinsip dan informasi 

melalui wacana verbal. Pendekatan tersebut memperkenalkan siswa kepada 

keyakinan dan pendapat-pendapat yang berbeda dengan mendorong mereka 

mengevaluasi logika, bukti, serta pendapat mereka sendiri dan orang lain. 

Pendekatan ini juga menyediakan balikan yang tepat kepada para guru tentang 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 

Menurut Suwarna, dkk. (2006:110) menyebutkan ”Metode diskusi 

merupakan cara penyampaian bahan pelajaran yang mana guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah, mengemukakan 

pendapat, dan menyusun kesimpulan atau menemukan berbagai alternatif pemecahan 

masalah.” Pengertian diskusi yang hampir sama dikemukakan oleh Muhibbin Syah 
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(2007:205) bahwa ”Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat 

hubungannya dengan belajar memecahkan masalah (problem solving). Metode ini 

lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok (group discussion) dan resitasi bersama 

(socialized recitation).” 

Dari berbagai pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

metode diskusi adalah metode penyajian bahan pelajaran untuk memecahkan 

masalah sehingga diperoleh suatu kesimpulan.  

b. Sifat-sifat Pendekatan Diskusi 

 Menurut Newby (1996:48), diskusi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 1) 

Mengajarkan konten/isi dan proses seperti dinamika kelompok, skil interpersonal, 

dan komunikasi lisan; 2) Memungkinkan siswa untuk berlatih dalam menyelesaikan 

masalah, berpikir kritis, dan berpikir tingkat yang lebih tinggi; 3) Menarik dan 

merangsang guru dan siswa; 4) Dapat mengubah sikap dan perilaku; 5) 

Mengefektifkan penggunaan latar belakang dan pengalaman siswa; 6) Menyediakan 

guru dengan berbagai informasi tentang siswa meliputi seberapa jauh siswa 

mengetahui isi/konten pelajaran; 7) Memungkinkan siswa untuk mendapatkan 

keuntungan dari peranan orang lain; 8) Mengharuskan guru mempersiapkan dan 

berlatih dalam memimpin diskusi yang efektif. 

Ada tiga ketrampilan yang penting terkait dengan pendekatan diskusi yaitu: 

meminta pertanyaan siswa, mengelola alur jawaban terhadap pertanyaan, dan 

merespon pertanyaan siswa. Diskusi antarsiswa dan diskusi antara siswa dengan guru 

dapat memberi sumbangan yang berarti terhadap seluruh proses pembelajaran baik 

dalam tutorial, kelompok kecil maupun kelompok besar. Hal ini merupakan cara 
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yang berguna dalam mengakses pengetahuan, keterampilan dan sikap kelompok 

siswa. 

 Diskusi dapat digunakan untuk mempersiapkan presentasi dan menjalin  

interaksi selama presentasi berlangsung. Diskusi sebelum presentasi dapat membantu 

dalam memandu perhatian siswa selama presentasi. Diskusi setelah presentasi sangat 

membantu dalam menjawab pertanyaan siswa dan meyakinkan bahwa semua orang 

memahami apa yang dipresentasikan. Dalam hubungannya dengan evaluasi tertulis, 

diskusi dapat digunakan untuk mengevaluasi efektifitas pengajaran. 

c. Penerapan Metode Diskusi dalam Pembelajaran 

Dalam dunia pendidikan, metode diskusi mendapat perhatian besar karena 

memiliki arti penting dalam merangsang para siswa untuk berpikir dan 

mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan mandiri. Diskusi dapat membantu 

seseorang mengembangkan hubungan dengan dan antarkelompok serta membantu 

perkembangan pembelajaran secara kooperatif dan kolaboratif. 

Pada umumnya, metode diskusi diaplikasikan dalam proses belajar mengajar 

untuk mendorong siswa berpikir kritis, mendorong siswa mengekspresikan 

pendapatnya secara bebas, mendorong siswa menyumbangkan buah pikirannya untuk 

memecahkan masalah bersama, dan mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa 

alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang 

seksama. Hal tersebut bersesuaian dengan manfaat diskusi yang dijabarkan oleh 

Syaiful Sagala (2003:208) sebagai berikut: 

”(1) peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperoleh kesempatan 
untuk berpikir; (2) peserta didik mendapat pelatihan mengeluarkan pendapat, 
sikap, dan aspirasinya secara bebas; (3) peserta didik belajar bersikap toleran 
terhadap teman-temannya; (4) diskusi dapat menumbuhkan partisipasi aktif 
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dikalangan peserta didik; (5) diskusi dapat mengembangkan sikap 
demokratif, dapat menghargai pendapat orang lain; dan (6) dengan diskusi, 
pelajaran menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat.” 

 

Diskusi dapat digunakan untuk mengakses pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap kelompok siswa, dapat untuk menentukan seberapa bagus siswa memahami 

konsep dan prinsip serta dapat untuk menentukan kemajuan siswa. Diskusi bisa 

mendorong solusi imajinatif terhadap persoalan dan memungkinkan partisipasi siswa 

secara aktif. Diskusi merangsang minat dan pikiran karena siswa menyatakan idenya 

dengan keras. Diskusi menguatkan pemahaman siswa terhadap suatu topik dan 

membantu siswa menemukan strategi yang paling efektif dalam belajar. 

Dalam metode diskusi, para siswa berinteraksi secara verbal, melakukan 

tukar-menukar informasi, saling mempertahankan pendapat, maupun mengajukan 

alternatif pemecahan masalah. Penerapan metode diskusi dipandang sebagai cara 

untuk mengembangkan kerjasama dalam memecahkan masalah. Dengan metode 

diskusi, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan memecahkan 

masalah, melatih dan membiasakan untuk bermusyawarah, berdemokrasi serta 

menentukan keputusan atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama.  

Muhibbin Syah (2007:205) mengungkapkan bahwa ”Aplikasi metode diskusi 

biasanya melibatkan seluruh siswa atau sejumlah siswa tertentu yang diatur dalam 

kelompok-kelompok.” Tujuan penggunaan metode diskusi ialah untuk memotivasi 

(mendorong) dan memberi stimulasi (memberi rangsangan) kepada siswa agar 

berpikir dengan renungan yang dalam (reflective thinking). 

Langkah-langkah dalam penggunakan metode diskusi dalam proses 

pembelajaran, menurut Suwarna (2006:110-111) antara lain sebagai berikut: 
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”a) Guru menyampaikan judul atau masalah yang akan didiskusikan, dan 
memberikan pengarahan cara pemecahannya (judul atau masalah dapat 
ditentukan bersama murid dan guru). b) Guru mengarahkan agar membentuk 
kelompok-kelompok diskusi serta memimpin menentukan ketua maupun 
sekretaris kelompok. c) Guru mengamati pelaksanaan diskusi, memberikan 
dorongan atau bantuan agar setiap anggota berpartisipasi aktif, serta menjaga 
ketertiban. d) Guru berusaha agar diskusi berjalan dalam suasana bebas yang 
mana setiap anggota mempunyai hak untuk berbicara atau menyampaikan 
pendapat. e) Tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya, kemudian dibahas 
atau dimintakan pendapat dari kelompok lainnya.” 

 
Kemungkinan timbulnya banyak alternatif jawaban dari siswa peserta diskusi 

tidak perlu dipersoalkan. Dalam hal ini guru atau siswa pemimpin kelompok diskusi 

jika perlu dapat berembug dengan para peserta untuk menentukan pilihan jawaban 

yang dipandang paling mendekati kebenaran dan paling cocok untuk memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi. 

d. Beberapa Kelemahan Metode Diskusi dalam Pembelajaran 

Metode diskusi yang dari permukaannya tampak bagus dan sangat 

menjanjikan hasil belajar yang optimal, ternyata juga mengandung kelemahan-

kelemahan, diantaranya: 1) jalannya diskusi lebih sering didominasi oleh siswa 

partisipan yang pandai sehingga mengurangi peluang siswa lain untuk memberi 

kontribusi; 2) jalannya diskusi sering terpengaruh oleh pembicaraan yang 

menyimpang dari topik pembahasan masalah, sehingga pertukaran pikiran menjadi 

asal-asalan dan bertele-tele; 3) diskusi biasanya lebih banyak memboroskan waktu 

sehingga tidak sejalan dengan prinsip efisiensi. 

Mengingat adanya kelemahan-kelemahan di atas maka guru yang akan 

menggunakan metode diskusi sebaiknya terlebih dahulu mempersiapkan segala 

sesuatunya dengan rapi dan sistematis. Selain itu guru dianjurkan untuk terus 

menerus memantau dan mendorong seluruh siswa partisipan untuk turut 
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menyumbangkan buah pikirannya secara bebas. Dalam hal ini, peran seorang guru 

sebagai encouragement (dorongan semangat dan membesarkan hati) sangat 

diperlukan terutama oleh peserta yang tergolong kurang pintar atau pendiam.  

 

e. Ragam Diskusi 

Ditinjau dari sudut formalitas dan jumlah peserta yang mengikutinya, diskusi 

dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu: diskusi  informal, diskusi formal, 

diskusi panel, dan diskusi simposium.  

Aturan dalam diskusi informal lebih longgar daripada aturan yang dipakai 

dalam diskusi-diskusi lainnya. Sifatnya tidak resmi. Jumlah pesertanya tidak dibatasi 

secara ketat dan biasanya hanya merupakan kelompok kecil yang salah seorang 

diantaranya tampil sebagai pemimpin tanpa pembantu atau wakil. Diskusi ragam ini 

kira-kira sebanding dengan diskusi keluarga. 

Aturan yang dipakai sebagai tata tertib dalam diskusi ragam formal biasanya 

ketat dan rapi. Jumlah siswa yang menjadi peserta umumnya lebih banyak bahkan 

dapat melibatkan seluruh siswa kelas. Dua diantara peserta dipilih atau ditunjuk 

sebagai pemimpin dan wakilnya. Pemimpin berfungsi sebagai moderator, sedangkan 

wakilnya menjadi sekretaris atau notulis yang ditugasi mencatat notulen. Notulen 

meliputi pertanyaan dan jawaban, sanggahan, saran, dan simpulan-simpulan diskusi. 

Ekspresi spontan dari peserta biasanya dilarang sebab tiap peserta yang hendak 

berbicara harus seizin moderator untuk menjamin ketertiban lalu lintas diskusi. 

Diskusi ragam panel biasanya diikuti oleh seluruh siswa kelas. Kata “panel” 

sendiri berarti sekelompok pembicara yang dipilih untuk berbicara. Tugas utama 
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mereka ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Dengan demikian, dalam 

diskusi ini ada dua kategori peserta yaitu peserta aktif dan peserta nonaktif. Peserta 

aktif langsung melibatkan diri dalam diskusi, sedangkan peserta nonaktif hanya 

menjadi pendengar. Adakalanya, terdiri atas beberapa kelompok yang memiliki 

wakil-wakil yang ditugasi berbicara atas nama kelompoknya. 

Aturan dan tata tertib yang dipakai dalam diskusi panel ketat dan rapi, seperti 

halnya dalam diskusi ragam formal. Agenda masalah dalam ragam diskusi ini 

biasanya lebih luas dan terkadang merupakan akumulasi agenda yang sebelumnya 

didiskusikan dalam forum diskusi ragam lain.  

Penyelenggaraan diskusi simposium secara umum sama dengan 

penyelenggaraan diskusi formal lainnya. Perbedaannya, agenda masalah dalam 

simposium disampaikan oleh seorang pemrasaran atau lebih (umumnya lebih). 

Pemrasaran secara bergiliran menyampaikan uraian pandangannya mengenai topik 

yang sama atau salah satu aspek dari topik yang sama tersebut. 

Dalam diskusi simposium setiap peserta berhak berbicara dan memberi 

kontribusi secara aktif.  Semua pertanyaan, sanggahan, dan saran kepada pemrasaran 

tadi, seperti juga dalam diskusi lainnya, harus disampaikan atas seizin moderator. 

Hasil simposium yang berskala atau berlevel tinggi seperti level propinsi, nasional, 

atau internasional, umumnya diterbitkan dan didistribusikan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap hasil-hasil smposium tersebut.    

Ditinjau dari sudut pola pemusatan orang yang berperan dalam diskusi di 

sekolah, metode diskusi terbagi menjadi dua pola yaitu pola diskusi teacher 

centrality (terpusat pada guru) dan pola diskusi student centrality (terpusat pada 
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siswa). Dalam diskusi yang berpola terpusat pada guru, peranan guru adalah sebagai: 

1) indikator, yakni peserta yang menampilkan agenda masalah yang akan dijadikan 

topik diskusi; 2) direktur, yakni peserta yang mengarahkan pembicaraan pada agenda 

masalah yang harus dibicarakan; 3) moderator, yakni peserta yang diberi wewenang 

mengatur lalu lintas pembicaraan para partisipan (siswa peserta); 4) evaluator, yakni 

penilai kemajuan dan partisipasi para partisipan baik sebagai individu maupun 

sebagai kelompok. Sedangkan peran serta para siswa sebagai partisipan adalah 

sebagai: 1) kontributor, yakni sebagai penyumbang saran dan pemikiran, 

pembanding, dan penyanggah; 2) Evaluator, yaitu penilai taraf keberhasilan upaya 

pemecahan masalah yang dilakukan lewat diskusi yang ia ikuti itu. 

 Dalam diskusi yang menganut pola pemusatan kegiatan pada siswa, 

keterlibatan guru tidak langsung tetapi peranannya tetap penting karena ia harus 

menjalankan fungsinya sebagai: indikator, konsultan (penasihat), encourager 

(pendorong semangat), observer, dan evaluator (peninjau dan penilai aktivitas 

partisipan). Adapun peran para siswa partisipan dalam diskusi berpola student 

centrality tersebut adalah sebagai berikut: 1) sebagai moderator, yakni salah seorang 

partisipan yang dipandang layak memimpin diskusi; 2) sebagai kontributor, yakni 

pemberi kontribusi berupa pertanyaan, sanggahan, saran dan sebagainya; 3) sebagai 

encourager, yakni pemberi dorongan dan kesempatan kepada sesama partisipan 

untuk turut aktif memberi kontribusi; 4) Sebagai evaluator, yakni penilai jalannya 

pembahasan dan keputusan atau kesimpulan atau jawaban yang berhubungan dengan 

pemecahan masalah yang disodorkan oleh guru sebagai moderator. 

f.  Diskusi Kelas 
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Diskusi kelas bertujuan untuk tukar menukar gagasan, pemikiran, informasi 

atau pengalaman diantara peserta sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran 

yang dapat berupa gagasan atau kesimpulan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, 

para peserta dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta lainnya. 

Kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. 

Di dalam diskusi kelas tidak ada pembagian kelompok di dalam kelas. 

Kelompok diskusi terdiri dari siswa satu kelas tersebut. Dalam penyampaian materi 

pelajaran guru mengawali dengan memberi penjelasan mengenai bab yang akan 

dibahas kemudian mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan oleh siswa secara 

umum, meminta siswa membicarakannya dengan teman terdekat baru siswa 

mengajukan pendapat. Dalam pengajuan pendapat ini setiap siswa boleh 

melakukannya.  

Kelebihan bentuk ini adalah adanya hubungan guru dengan siswa pada 

tingkat yang lebih cepat, guru dapat segera merespon pendapat siswa, setiap siswa 

dapat mengemukakan pendapat secara langsung. Sedangkan kekurangan bentuk ini 

adalah untuk kelas yang rata-rata siswa mempunyai kemampuan berpikir lebih akan 

merasa tingkat kemajuan kelas terasa lamban, sedang untuk kelas yang rata-rata 

siswa mempunyai kemampuan kurang akan merasa sukar dalam menyerap materi 

pelajaran sehingga diskusi tidak berjalan lancar. Pernyataan-pernyataan yang 

digunakan untuk merangsang diskusi kelas dapat direncanakan atau ditetapkan secara 

spontan pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

Tujuan diskusi kelas adalah untuk pendalaman, pengembangan konsep atau 

pengetahuan, sekaligus melatih keberanian partisipan mengemukakan pendapat. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxvii 

Masalah dalam diskusi yang sering dihadapi instruktur adalah ketidakmerataan 

partisipasi. Di dalam kelas biasanya ada partisipan yang sangat aktif merespon 

pernyataan instruktur, sebaliknya ada yang diam, tidak pernah berpartisipasi. 

Tingkat partisipasi memang belum tentu berhubungan secara linier dengan 

tingkat pengembangan pengetahuan baru sebab ada partisipan yang sangat aktif 

bicara tetapi kurang banyak belajar dari seluruh proses pembicaraan. Sebaliknya, ada 

partisipan yang hanya mendengarkan dan mencatat, tetapi ia belajar lebih banyak 

dari pendapat-pendapat yang berkembang dalam diskusi. 

Dengan berasumsi bahwa variasi tingkah laku belajar terkait dengan gaya 

belajar maka instruktur harus menerima keadaan dan harus mengevaluasi apakah 

mereka yang diam itu belajar, dengan cara sekali-kali mengajukan pertanyaan 

evaluatif kepada mereka tentang hal yang sedang dibicarakan. Pertanyaan-pertanyaan 

evaluatif untuk partisipan yang pendiam diperkirakan dapat memberikan dampak 

positif yaitu di dalam kenyataan mereka lalu menjadi aktif berpartisipasi menjawab 

pertanyaan. (Haris Mujiman, 2007:86-87). 

Dalam penelitian ini diskusi kelas didefinisikan sebagai metode penyajian 

bahan pelajaran melalui tukar menukar gagasan, pemikiran, informasi, atau 

pengalaman diantara peserta sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran 

yang dapat berupa gagasan atau kesimpulan dari seluruh peserta diskusi. 

g.  Diskusi kelompok 

Metode diskusi kelompok adalah pembahasan suatu topik dengan cara tukar 

pikiran antara dua orang atau lebih dalam kelompok-kelompok kecil yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dapat membangun suasana 
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saling menghargai perbedaan pendapat dan juga meningkatkan partisipasi peserta 

yang masih belum banyak berbicara dalam diskusi yang lebih luas.  

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengembangkan kesamaan 

pendapat atau kesepakatan atau mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu 

persoalan. Diskusi kelompok merupakan metode penyajian bahan pelajaran yang 

menuntut adanya kerja kelompok dalam memecahkan masalah.yang dilakukan antar 

siswa. 

Seorang guru dalam menggunakan diskusi kelompok sebagai metode 

pengajaran harus selalu berusaha mendorong timbulnya faktor-faktor positif dan 

mengurangi hal-hal yang negatif. Ini penting supaya diskusi kelompok ini dapat 

dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Diskusi kelompok diawali dengan guru membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok kecil. Jumlah anggota dalam satu kelompok tergantung dari tugas yang 

akan diberikan. Jumlah anggota dalam kelompok tidak terlalu besar sehingga diskusi 

dapat berlangsung efektif. Anggota kelompok dibuat merata artinya dalam satu 

kelompok tidak mengumpul siswa yang pandai-pandai atau yang bodoh saja. 

Dalam diskusi kelompok setiap kelompok membentuk ketua dan sekretaris 

yang dipilih oleh anggota kelompok itu sendiri. Adanya ketua ini akan memudahkan 

dalam mengatur jalannya diskusi, memudahkan komunikasi dengan guru ataupun 

dengan kelompok lain. Sedangkan sekretaris bertugas mencatat proses maupun hasil 

akhir dari diskusi ini. 

Beberapa kelebihan dari bentuk diskusi kelompok ini antara lain 

memungkinkan guru memberi topik berbeda untuk setiap kelompok sehingga dapat 
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mencakup beberapa topik sekaligus, siswa terlatih dalam berorganisasi, hasil dan 

topik yang didiskusikan akan lebih baik dan teliti karena proses diskusi lebih 

terorganisir. Selain itu masing-masing peserta diskusi lebih bebas dalam 

mengungkapkan pendapat karena lebih terkurangi rasa malu dan rasa takut salah 

berhubung mereka bekerja dalam kelompok yang lebih kecil. 

Ada tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan metode lain yang 

merupakan ciri khas dari metode diskusi kelompok. Menurut Joice dalam W. Gulo 

(2002:132) tujuan-tujuan pengajaran yang dapat dicapai melalui diskusi kelompok 

dibagi menjadi tujuan instruktional dan tujuan nurtunant (iringan). Tujuan 

instruksional dan tujuan iringan dari diskusi kelompok disajikan pada gambar 2.1.  

  

   

                                                                                           

          Diskusi Kelompok                                                

      

                   

 

  

 

Gambar 2.1 Tujuan Pengajaran melalui Diskusi Kelompok 

Keterangan: 

      Tujuan Instruksional 

      Tujuan Iringan 

Penghargaan terhadap 
martabat manusia dan 
komitmen terhadap 
kemajemukan 

Komitmen 
terhadap inkuiri 
sosial 

Pandangan yang konstruktif 
terhadap pengetahuan 

Kedisiplinan berinkuiri 

Keefektifan memproses 
dan memimpin kelompok 

Kebebasan sebagai 
siswa 

Afiliasi dan 
kehangatan 
hubungan antar 
pribadi 
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Untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, skenario kegiatan 

belajar mengajar dapat disusun sebagaimana yang terdapat pada tabel 2.1. 

 

Tabel. 2.1 Kegiatan Belajar Mengajar pada Metode Diskusi Kelompok 

No. Syintak 
(Aliran Kegiatan) 

Kegiatan siswa dan guru 

1. 
 
 
 

 
 
2. 
 
 

 
3. 
 
 
 
 

 
4. 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6.  

Penentuan tujuan pengajaran 
 
 
 
 
 
Pembentukan kelompok 
 
 
 
Diskusi kelompok 
 
 
 
 
 
Diskusi kelas 
 
 
 
Kesimpulan  
 
 
 
 
Penguatan 

Guru mengklarifikasikan dan 
menetapkan tujuan pengajaran dengan 
mengajukan suatu permasalahan atau 
pertanyaan dan siswa mengemukakan 
pendapat/opini tetapi tidak dibahas. 
 
Pembentukan struktur kelompok yang 
terdiri dari ketua, sekretaris, dan 
anggota. 
 
Melaksanakan kegiatan kelompok, 
mengungkapkan pertanyaan, ide, 
pendapat, tanggapan, menyusun laporan, 
menyusun kesimpulan yang berasal dari 
anggota kelompok. 
 
Presentasi hasil kegiatan dan kesimpulan 
kelompok, mengungkapkan pertanyaan, 
ide, pendapat, dan tanggapan. 
 
Menyusun kesimpulan kelas yang 
diperoleh berdasarkan kesimpulan 
sementara dari masing-masing 
kelompok. 
 
Evaluasi 

 
 Dengan metode diskusi kelompok sebagai salah satu metode pengajaran, 

siswa belajar bagaimana belajar dari orang lain, bagaimana memelihara kesatuan 

kelompok, dan belajar tentang teknik-teknik pengambilan keputusan yang amat 

berguna bagi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Pengalaman belajar yang 

demikian tidak akan terjadi jika guru menyajikan pelajaran dengan metode ceramah. 
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Metode diskusi kelompok pada penelitian ini diartikan sebagai metode penyajian 

bahan pelajaran melalui pembahasan suatu topik dengan cara tukar pikiran dalam 

kelompok-kelompok kecil sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang berasal dari 

kesimpulan masing-masing kelompok. 

 

3. Minat Belajar Siswa 

a. Pengertian Minat Belajar 

Salah satu kunci keberhasilan seseorang mencapai sesuatu adalah minat. 

Menurut Mulyasa (2004:39) “Minat (interest) adalah kecenderungan seseorang untuk 

melakukan suatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan 

sesuatu.” Pengertian ini mengandung makna bahwa dengan adanya minat dapat 

mendorong siswa untuk belajar lebih lanjut. 

Minat berhubungan erat dengan ketertarikan terhadap sesuatu. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Ellys J. (2006:57) bahwa, “Seseorang yang 

tertarik pada suatu kegiatan akan menjalankan kegiatannya itu dengan antusias. Ia 

juga akan berusaha belajar lebih keras tentang suatu hal dibandingkan dengan anak 

lain yang kurang berminat terhadap kegiatan yang sama”. 

Minat pada diri seseorang bisa dipupuk sejak masa kanak-kanak. Apa dan 

bagaimana minat seorang anak dapat diamati sejak dini, yakni dengan mencermati 

berbagai pertanyaan yang dilontarkannya sehari hari. Selain itu, minat juga dapat 

dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukannya, seperti gambar-gambar yang 

dibuatnya, atau mainan yang disukainya. Minat seorang anak sangat bervariasi, 
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tergantung dari kemampuan dan pengalaman belajar yang mereka dapatkan, baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. 

 Minat juga dapat dipelajari karena pada umumnya minat dapat tumbuh dari 

pengalaman belajar itu sendiri. Pengalaman belajar dimulai dengan coba-coba. Jika 

seorang anak tertarik untuk mengerjakan sesuatu yang menarik perhatiannya, ia akan 

bersemangat dalam mengerjakannya. Namun, jika hal ini hanya berupa kesenangan 

tertentu yang akan membosankannya maka kegiatan itu akan ditinggalkannya. 

Sebaliknya, bila minat yang semula hanya coba-coba ini dikombinasikan dengan 

bimbingan orang tua yang peka terhadap perkembangan anaknya maka minat baru 

itu dapat berkembang.  

Anak dapat diarahkan minatnya dengan membiasakan untuk menunjukkan 

sesuatu yang ada di lingkungannya. Misalnya, dengan memperlihatkan pekerjaan 

tertentu, menceritakan proses kerja serta hasil kerjanya. Dari apa yang dilihat dan 

dipelajari sehari-hari, minat anak dapat terbentuk. Sebab, minat juga bergantung pada 

kesempatan belajar yang didapat seorang anak. Jika kesempatan belajar itu tidak ada 

maka minat yang semula muncul bisa luntur begitu saja. 

 Timbulnya minat ada yang disebabkan karena ikut-ikutan orang yang 

dikagumi atau dicintainya. Namun jika kegiatan itu tidak sesuai dengan 

kemampuannya, bukan tidak mungkin ia menjadi tidak berminat lagi. Dalam diri 

anak sendiri dirasakan adanya konflik antara meneruskan minat alam dan mencoba 

minat baru. Orang tua diharapkan lebih peka dalam mengamati anak, mengajak 

bertukar pikiran, serta memelihara minat yang sudah pernah dicoba dan kelihatan 

mampu dikerjakannya. Mengembangkan kemampuan murni seorang anak memang 
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memerlukan kesabaran, yang tidak jarang juga membosankan dan membuat kecewa 

anak-anak. 

Untuk memelihara dan mengembangkan minat serta tanggung jawab anak 

dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Jika berminat kegiatannya akan konsisten dan 

berkembang secara sistematis. Proses yang konsisten ini kelak akan membantu anak 

untuk serius dan tuntas jika ia ingin mengembangkan minat baru. Hal yang penting 

bukanlah memaksakan kehendak orang tua pada anak, tetapi mengoptimalkan minat 

yang ada pada anak sesuai dengan kemampuannya. 

Sebagai orang tua, keterampilan dan kepekaan dapat mengubah minat besar 

anak menjadi minat kecil. Hal ini dimaksudkan agar anak merasa berhasil mencapai 

sesuatu. Jika diberi kesempatan untuk menyelesaikan persoalan dengan cara mereka 

sendiri, niscaya kreativitasnya akan muncul.    

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Eksistensi minat yang terdapat pada diri seseorang dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Minat yang dimiliki seseorang akan mengalami perkembangan. 

Perkembangan minat sangat beriringan (paralel) dengan beberapa faktor yang 

memungkinkan keragaman tingkat minat terhadap suatu obyek minat, yang meliputi: 

perkembangan fisik (fisiologis), perkembangan mental (psikologis), kesempatan 

untuk belajar dari lingkungan (sosiologis) dan intelektual.  

Faktor fisiologis berhubungan dengan jasmani seseorang. Apabila jasmani 

seseorang terganggu maka akan menyebabkan terganggunya kegiatan orang tersebut. 

Misalnya, orang yang kurang gizi biasanya cepat lelah dan mudah mengantuk 

sehingga sulit dalam belajar.  
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Faktor psikologis adalah faktor yang timbul dalam diri seseorang yang 

berhubungan dengan psikis. Faktor ini dapat mempengaruhi keadaan belajar individu 

disebabkan setiap orang memiliki psikis yang berbeda dengan orang lain. 

Faktor sosiologis artinya faktor yang timbul dari luar diri individu, yang 

dapat berasal dari lingkungan hidup maupun lingkungan tak hidup. Faktor intelektual 

merupakan salah satu faktor penting yang ikut menentukan berminat tidaknya 

seseorang untuk mempelajari suatu pengetahuan. Dengan melihat kemampuannya, 

minat anak sesungguhnya dapat diarahkan pada minat yang kira-kira bisa lebih 

dikembangkan. 

Untuk menumbuhkan minat positif siswa terhadap pelajarannya perlu 

mendapat perhatian dalam pembelajaran. Perhatian merupakan pemusatan 

keseluruhan kepribadian seseorang kepada sesuatu hal. Jadi tidak hanya perasaan dan 

penginderaan saja, melainkan juga kemauan, sehingga perhatian siswa harus 

dibangkitkan minatnya. 

Dalam pembelajaran, pendahuluan yang baik dapat meningkatkan perhatian 

siswa, sehingga motivasi dalam diri siswa terbangkitkan dan minat terhadap bahan 

yang diajarkan mulai muncul. Kemunculan minat sebagai landasan yang meyakinkan 

demi keberhasilan pembelajaran. Jika seorang siswa memiliki rasa ingin belajar 

maka ia akan cepat mengerti dan mengingatnya. Unsur-unsur penting dari minat 

yang perlu dibangkitkan meliputi: kesadaran, perhatian, konsentrasi, kemauan, dan 

perasaan senang. 

Kesadaran dapat diartikan sebagai sifat yang termasuk dalam proses dan 

kejadian tertentu pada suatu organisme yang hidup dan dianggap sebagai sesuatu 
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yang unik. Kesadaran dapat juga digambarkan sebagai suatu kemauan untuk 

mengadakan pengamatan terhadap suatu proses atau kejadian sebagaimana adanya. 

Perhatian merupakan pemusatan seluruh aktifitas seseorang yang ditujukan  

pada sesuatu atau sekelompok obyek. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap 

sesuatu hal dengan mengabaikan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Pada 

dasarnya konsentrasi merupakan akibat dari perhatian yang bersifat spontan yang 

ditimbulkan oleh minat terhadap suatu obyek. Setelah seseorang memperhatikan 

obyek yang diminati kemudian ia semakin tertarik maka timbullah perhatian atau 

konsentrasi pada obyek tersebut. 

Kemauan dimaksudkan sebagai dorongan kehendak yang terarah pada suatu 

tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Kemauan ini 

merupakan dorongan pada setiap manusia untuk membentuk dan melestarikan diri 

dalam arti mengembangkan segenap bakat dan kemampuan. Pada individu yang telah 

memiliki perasaan positif terhadap suatu obyek maka ia akan merasakan senang pula 

terhadap obyek tersebut. 

c. Perwujudan Minat Siswa pada Mata Pelajaran  

Siswa yang mempunyai minat terhadap suatu mata pelajaran di sekolah akan 

rajin membaca buku-buku pelajaran tersebut tanpa diperintah oleh guru atau pihak 

lain. Bagi siswa tersebut membaca buku pelajaran merupakan kebutuhan yang harus 

dipenuhi. 

Siswa yang mempunyai minat dalam suatu mata pelajaran akan membuat 

catatan-catatan setelah membaca buku atau mendapatkan pelajaran dari guru. 

Sebagian siswa yang memiliki minat ini melakukan pencatatan dengan rapid an teliti. 
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Catatan ini dimaksudkan untuk mempermudah mengulangi kembali dalam belajar. 

Mereka selalu membaca berulang-ulang catatan tersebut. Bagi siswa yang tidak 

berminat dalam suatu pelajaran, walaupun memiliki catatan tetapi tidak serapi siswa 

yang mempunyai minat dalam pelajaran tersebut. 

Bagi siswa yang mempunyai minat terhadap suatu mata pelajaran akan lebih 

menguasai (baik hafal ataupun memahami) tentang mata pelajaran tersebut 

dibandingkan mata pelajaran yang lain. Siswa yang berminat dalam suatu pelajaran 

dapat dilihat dari perolehan nilai tes harian. 

Siswa yang memiliki minat terhadap suatu mata pelajaran akan sering 

bertanya segala sesuatu yang dia belum mengerti dalam mata pelajaran tersebut dan 

dapat menceritakan atau menerangkan pada orang lain tentang mata pelajaran yang 

diminati tersebut. 

d. Pengukuran Minat 

Dalam penelitian tentang minat ada beberapa metode yang dapat digunakan 

untuk mengukur minat. Metode yang dapat digunakan untuk pengukuran terhadap 

minat, antara lain: metode observasi, metode kuesioner, metode interview, dan 

metode inventori. 

Pengukuran minat dengan metode observasi, peneliti dapat mengamati minat 

seseorang dalam keadaan yang nyata yang langsung ditangkap pada waktu kejadian 

itu terjadi. Pencatatan hasil observasi dapat dilakukan selama observasi berlangsung. 

Pada metode kuesioner peneliti dapat memberikan suatu daftar yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang ingin 
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diselidiki. Dengan metode ini peneliti dapat melakukan penyelidikan terhadap 

beberapa obyek penelitian (siswa yang diteliti) sekaligus. 

Dengan metode interview peneliti dapat memperoleh informasi secara 

langsung tentang minat dari obyek penelitian. Pelaksanaan interview ini biasanya 

lebih baik dilakukan dalam situasi formal sehingga percakapan akan dapat 

berlangsung dengan lebih baik. 

Metode inventori adalah suatu metode untuk mengadakan pengukuran atu 

penilaian yang sejenis dengan kuesioner, yaitu sama-sama merupakan daftar 

pertanyaan secara tertulis. Perbedaannya adalah dalam kuesioner responden menulis 

sejumlah pertanyaan sedangkan pada inventori responden memberi jawaban dengan 

memberi tanda lingkaran, menyilang, tanda cek, atau tanda lain yang berupa jawaban 

yang singkat terhadap pertanyaan yang lengkap. 

Pengukuran terhadap minat penting dilakukan dengan alasan sebagai berikut: 

mencegah timbulnya minat terhadap hal-hal yang tidak baik, memelihara minat baru 

yang timbul, untuk meningkatkan minat siswa dan sebagai persiapan untuk 

memberikan bimbingan kepada anak tentang lanjutan studi atau pekerjaan yang 

cocok.  

Berdasarkan uraian di atas maka minat belajar siswa terhadap mata pelajaran 

Biologi dapat diartikan sebagai kecenderungan yang menetap dalam diri siswa untuk 

merasa tertarik dan senang berkecimpung dalam mata pelajaran Biologi.  

 

4. Kepribadian Siswa 

a. Pengertian Kepribadian 
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 Menurut asal katanya, kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin 

personare, yang berarti mengeluarkan suara (to sound through). Istilah ini digunakan 

untuk menunjukkan suara dari percakapan seorang pemain sandiwara melalui topeng 

(masker) yang dipakainya. Pada mulanya istilah persona berarti topeng yang dipakai 

oleh pemain sandiwara, di mana suara pemain sandiwara itu diproyeksikan, 

kemudian diartikan pemainnya itu sendiri (orangnya) yang memainkan peranan 

seperti digambarkan dalam topeng tersebut. Akhirnya kata persona itu menunjukkan 

pengertian tentang kualitas dari watak/karakter yang dimainkan dalam sandiwara itu. 

Kini kata personality oleh para ahli psikologi dipakai untuk menunjukkan sesuatu 

yang myata dan dapat dipercaya tentang individu untuk menggambarkan bagaimana 

dan apa sebenarnya individu itu.   

Setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Artinya kepribadian seseorang 

sifatnya khas, mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari individu yang 

lain. Sifat-sifat seseorang mungkin sama-sama dimiliki dalam satu kelompok 

(keluarga, masyarakat), tetapi polanya antara individu berbeda.  

Dalam kehidupan sehari-hari orang mengartikan kepribadian sangat beragam. 

Ada yang mengartikan sebagai sesuatu yang dimiliki atau tidak dimiliki, sifat-sifat 

yang menarik atau tidak menarik, pengaruh seseorang kepada orang lain, 

keagresifan, sebagai benda-benda yang dimiliki sedikit atau banyak, terbatas kepada 

faktor-faktor jasmaniah, semata-mata hasil kebudayaan, atau sebagai jumlah sifat 

atau ciri-ciri.  

Kepribadian diartikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang 

menentukan pola interaksinya. May dalam Agus Sujanto (2008:11) mendefinisikan, 
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”Personality is a social stimulus value.” Artinya personality itu merupakan 

perangsang bagi orang lain. Jadi, bagaimana cara orang lain itu berinteraksi terhadap 

kita, itulah kepribadian kita. 

Di dalam psikologi, definisi kepribadian yang paling banyak disebut adalah 

definisi yang dikemukakan oleh Allport. Allport (1961:28) dalam Nana Syaodih 

Sukmadinata (1995:137) memberikan rumusan yang lebih komprehensif dan banyak 

digunakan bahwa kepribadian adalah “… the dynamic organization within the 

individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment with 

the environment”. Pengertian kepribadian tersebut dinyatakan sebagai suatu 

organisasi dinamis dari sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian dirinya yang 

unik dengan lingkungannya. Jadi, kepribadian merupakan pemahaman tingkah laku 

kegiatan manusia yang mencirikan sifat.  

Makna dari rumusan kepribadian menurut Allport tersebut adalah sebagai 

berikut: 1) Kepribadian merupakan suatu organisasi; 2) Kepribadian bersifat dinamis; 

3) Kepribadian meliputi aspek jasmaniah dan rohaniah; 4) Kepribadian individu 

selalu dalam penyesuaian diri yang unik dengan lingkungannya. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepribadian 

Kepribadian terdiri dari beberapa aspek. Menurut Teori Kepribadian Freud 

dalam Sumadi Suryabrata (1993:103-104) kepribadian terdiri dari atas tiga sistem 

atau tiga aspek, yaitu: Das Es (the id), Das Ich, (the ego), dan Das Ueber Ich (the 

super ego). 

 Das Es atau aspek biologis daripada kepribadian ini adalah aspek yang 

orisinal. Dari sinilah aspek yang lain diasalkan. Das Es berfungsi dengan berpegang 
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pada prinsip kenikmatan, yaitu mencari keenakan dan menghindari diri dari 

ketidakenakan. Apabila aspek ini dominan maka akan berpengaruh terhadap bentuk 

tingkah laku seseorang. Tindakan-tindakan orang tersebut bersifat primitif, impulsif, 

agresif. Dia akan mengumbar dorongan-dorongan primitifnya. 

 Das Ich atau aspek psikologis daripada kepribadian ini timbul dari kebutuhan 

organisme untuk berhubungan dengan dunia luar secara realistis. Tujuannya masih 

dalam garis kepentingan organisme, yaitu mendapatka keenakan dan menghindari 

diri dari ketidakenakan tetapi dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan kondisi-

kondisi dunia riil, sesuai dengan kenyataan, baik itu kenyataan benda-benda, maupun 

kenyataan-kenyataan nilai sosial. Apabila aspek ini lebih dominan maka pribadi akan 

bertindak dalam cara-cara yang realistis dan rasional-logis. 

 Das Ueber Ich atau aspek sosiologis lebih merupakan hal yang ideal daripada 

hal yang riil, lebih merupakan kesempurnaan daripada kesenangan, sehingga dapat 

pula dianggap sebagai aspek moral daripada kepribadian. Fungsinya ialah 

menentukan apakah sesuatu susila atau tidak susila, pantas atau tidak pantas, benar 

atau salah, dan dengan berpedoman ini pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral 

masyarakat. Apabila aspek ini lebih menguasai diri seseorang maka ia akan mengejar 

hal-hal yang moralistis, mengejar hal-hal yang sempurna, yang kadang-kadang 

kurang rasional. 

 Ketiga aspek tersebut masing-masing mempunyai fungsi, prinsip kerja, sifat, 

dan dinamika sendiri-sendiri. Namun, ketiganya berhubungan erat sehingga sukar 

(tidak mungkin) untuk memisah-misahkan pengaruhnya terhadap tingkah laku 

manusia. 
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Menurut teori Adler dalam Sumadi Suryabrata (1993:118) dalam diri manusia 

terdapat dua macam dorongan pokok yang mendorong atau melatarbelakangi segala 

tingkah lakunya, yaitu: 

”1)Dorongan kemasyarakatan, yaitu dorongan yang mendorong manusia 
untuk bertindak yang mengabdi kepada masyarakat. 2) Dorongan keakuan, 
yang mendorong manusia untuk bertindak yang mengabdi kepada aku 
sendiri.” 
 
Kedua dorongan itu pada dasarnya telah ada sejak anak lahir, tetapi 

perkembangannya tergantung kepada keadaan di mana anak itu hidup dan 

dibesarkan. Mula-mula manusia itu didorong oleh dorongan keakuan, yaitu dorongan 

untuk mengejar kekuasaan dan kekuatan untuk mencapai kompensasi bagi rasa 

rendah dirinya. Selanjutnya manusia didorong oleh dorongan kemasyarakatan yang 

menyebabkan dia menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan umum. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kepribadian dibagi 

menjadi tiga, yaitu: faktor biologis, faktor sosial, dan faktor kebudayaan. Faktor 

biologis yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau sering disebut 

faktor fisiologis. Bahwa keadaan fisik, baik yang berasal dari keturunan maupun 

yang merupakan pembawaan sejak lahir memainkan peranan yang penting pada 

kepribadian seseorang. Namun, dalam perkembangan dan pembentukan kepribadian 

selanjutnya faktor-faktor lain terutama faktor lingkungan dan pendidikan tidak dapat 

diabaikan. 

Faktor sosial yang dimaksud di sini ialah masyarakat; yakni manusia-manusia 

lain di sekitar individu yang memengaruhi individu yang bersangkutan. Termasuk ke 

dalam faktor sosial ini juga tradisi-tradisi, adat-istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, 

dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat. Keadaan dan suasana keluarga yang 
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berlain-lainan, memberikan pengaruh yang bermacam-macam terhadap pembentukan 

dan perkembangan kepribadian. 

Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang 

tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana ia dibesarkan. Beberapa 

aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan 

pribadi antara lain: nilai-nilai hidup (kepercayaan, agama), adat dan tradisi, 

pengetahuan dan keterampilan, bahasa, dan milik kebendaan. Pengaruh kebudayaan 

terhadap kepribadian adalah sangat erat. Atau sebaliknya, kepribadian  seseorang 

tidak dapat diukur atau dinilai, tanpa menyelidiki latar belakang kebudayaannya. 

Menurut Abla Bassat Gomma seorang Psikolog dan Motivator dari Libanon 

(2006:15-16), ada beberapa faktor pembentuk kepribadian yang mantap, yaitu 

kekuatan iman dan idola yang baik. Fokus pertama yang harus diperhatikan untuk 

menghasilkan pribadi yang mantap adalah kekuatan iman. Iman adalah ungkapan 

lisan dan keyakinan hati yang terefleksi melalui perbuatan. Di dalam agama Islam 

diwajibkankan melaksanakan rukun iman, yaitu percaya bahwa Allah adalah Tuhan 

Yang Esa; percaya kepada malaikat-Nya; percaya kepada kitab-Nya yaitu Zabur, 

Taurat, Injil, dan Al Qur’an; percaya kepada para Nabi Allah dan Rasul-Nya; 

percaya kepada hari kiamat yang merupakan hari pembalasan dan perhitungan; serta 

percaya kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk.   

Fokus kedua kepribadian yang mantap adalah mengikuti langkah-langkah 

pribadi sempurna untuk diteladani. Berbagai teori telah menekankan bahwa setiap 

orang dipengaruhi oleh orang lain. Dalam Islam Allah SWT telah memberi teladan 

yang mulia yaitu Rosulullah, baik berupa ucapan maupun perbuatan.  
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c. Lima Besar Kepribadian ( The Big Five of Personality) 

Secara umum kepribadian manusia dibagi menjadi lima jenis. Kelima jenis 

ini sering disebut sebagai lima besar sifat manusia. Kelima sifat itu meliputi: 

keterbukaan (extroversion), keramahan (agreeableness), ketelitian (thoroughness), 

keterbukaan pada pengalaman (opennes to experience) dan emosionalisme 

(emotionalism).  

Sifat keterbukaan (extroversion) menunjukkan seseorang yang cenderung 

mudah bersosialisasi banyak bicara. Ekstrovet memiliki kebutuhan untuk selalu 

berada bersama dengan orang lain, butuh untuk bersosialisasi.  

       Keramahan yang dimaksud di sini adalah seseorang yang cenderung bersifat 

baik, kooperatif dan perhatian. Orang yang ramah memiliki keinginan untuk 

merengkuh, menolong orang lain, mengasihi, dan murah hati. Orang dengan tingkat 

keramahan yang rendah memiliki keinginan yang rendah untuk berhubungan dengan 

orang lain.Beberapa diantaranya lebih terfokus pada kebutuhan mereka sendiri 

daripada kebutuhan orang lain. 

      Seseorang yang teliti cenderung cerdas, mudah diatur, tepat waktu dan 

berorientasi pada kemampuan. Orang yang teliti cenderung cerdas, mudah diatur, 

tepat waktu dan berorientasi pada kemampuan. Orang yang teliti adalah orang yang 

tanggap dan jujur dan mereka mewujudkan kualitas ini menjadi pekerja yang baik. 

Orang dengan ketelitian rendah berjiwa bebas yang tidak merasa terbebani oleh 

tanggung jawab dan kepercayaan. 
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Seseorang yang memiliki keterbukaan pada pengalaman cenderung untuk 

kreatif, tertarik dan terbuka pada pengalaman baru. Individu yang terbuka memiliki 

ketertarikan yang besar, imajinatif dan menikmati keindahan yang ada di sekitarnya. 

       Emosionalisme ditunjukkan oleh seseorang yang cenderung keras, gelisah, 

dan mengalami ketegangan. Emosional merujuk pada kestabilan respon perasaan 

seseorang. Orang yang sensitif disusahkan oleh ketegangan hidup yang terkecil, 

sedangkan orang yang rendah tingkat emosionalnya mampu tetap tenang meskipun 

dalam situasi yang sangat menegangkan. (Ames, 1984:189). 

Kepribadian merupakan pemahaman tingkah laku kegiatan manusia yang 

mencirikan sifat. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari perilakunya. Dalam 

penelitian ini kepribadian siswa didefinisikan sebagai pemahaman tingkah laku 

kegiatan siswa yang mencirikan sifat yang meliputi tingkah laku, ucapan, perbuatan, 

kerajinan, serta kerapian siswa. 

 

5. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Proses belajar tidak hanya terjadi karena adanya interaksi antara siswa 

dengan guru, tetapi dapat pula diperoleh melalui interaksi antara siswa dengan 

sumber-sumber belajar lainnya, termasuk juga interaksi antara siswa dengan siswa. 

Hal tersebut bersesuaian dengan definisi belajar menurut Winkel. Winkel (1996:53) 

menyatakan bahwa:  

”Belajar merupakan suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 
interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan 
dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap, di mana 
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perubahan-perubahan dapat berupa suatu hasil yang baru atau 
penyempurnaan terhadap hasil yang telah di peroleh.”  

 
Dari kegiatan belajar dihasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan, serta nilai yang bersifat konstan dan berbekas. Perubahan itu berupa 

sesuatu yang baru, yang tampak dalam perilaku nyata maupun tersembunyi dan 

mungkin juga berupa penyempurnaan terhadap hal-hal yang pernah dipelajari.  

Proses belajar dapat berlangsung bila disetai dan intensitas kemauan diri dari 

individu yang belajar. Hal ini berarti bahwa belajar merupakan proses psikologis 

yang terjadi pada diri seseorang dengan atau tanpa bantuan orang lain. Proses belajar 

pada diri seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya. 

Ausubel adalah ahli psikologi kognitif yang mempelajari bagaimana 

terjadinya belajar. Ausubel menekankan pada belajar bermakna, yang menurutnya, 

belajar bermakna merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan. Ausubel 

tentang belajar bermakna (dalam Ratna Wilis,1986:302) menyatakan bahwa ”Belajar 

bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep 

relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang.” 

Belajar bermakna merupakan suatu proses yang menghubungkan informasi 

dengan apa yang telah diketahui siswa sebelumnya yang merupakan konsep-konsep 

yang telah dimiliki. Apabila terdapat konsep-konsep yang relevan dengan 

pengetahuan baru yang diperoleh, akan terjadi belajar hafalan.  Persyaratan belajar 

bermakna menurut Ausubel adalah perlunya dibangun landasan pemahaman konsep 

dan prinsip yang benar serta materi yang dipelajari haruslah bermakna bagi siswa. 

Menurut Bruner dalam Ratna Wilis Dahar (1989: 101) bahwa “Belajar 

sebagai proses perkembangan kognitif melibatkan tiga proses yang berlangsung 
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hampir bersamaan. Ketiga proses itu ialah (1) memperoleh informasi baru, (2) 

transformasi, dan (3) menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan.” Pendekatan 

Bruner terhadap belajar seperti dikutip Ratna Wilis, didasarkan pada dua asumsi, 

yaitu menerima pengetahuan merupakan suatu proses interaktif, orang yang belajar 

berinteraksi dengan lingkungan secara aktif maka akan mengalami perubahan pada 

individu, kemudian orang akan mengkonstruksi pengetahuannya dengan informasi 

yang telah dimiliki sebelumnya. Salah satu model Bruner yang berpengaruh disebut 

belajar penemuan. Dalam belajar penemuan manusia secara aktif mencari 

pengetahuan sehingga memberikan hasil yang baik, karena manusia berusaha 

mencari pemecahan masalah dan pengetahuan.  

Belajar sebagai proses dipengaruhi oleh banyak faktor, baik psikis maupun 

fisik. Faktor-faktor tersebut antara lain kesiapan, motivasi, perhatian, pengalaman 

dan latihan, kebosanan, kelelahan, sikap, emosi, bakat, keadaan keluarga dan 

keadaan sekolah. Belajar dipengaruhi oleh keadaan diri sendiri, situasi belajar, proses 

belajar, guru, teman, bergaul maupun program studi yang sedang dipelajari. Agar 

belajar dapat mencapai kemajuan, perlulah seseorang memiliki kesehatan mental 

yang sebaik-baiknya dan mampu menghindari gejala-gejala kesehatan mental yang 

buruk.  

Karena proses belajar merupakan proses psikis yang terjadi pada diri 

seseorang, maka kunci utama keberhasilan belajar lebih banyak ditentukan oleh 

individu peserta didik itu sendiri. Lembaga pendidikan dan masyarakat sekolah 

hanya memberikan kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar 

tersebut. Oleh karena itu perlu ada dukungan dari diri siswa sendiri yang berupa rasa 
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percaya diri yang positif, kesadaran, dan kemauan mengembangkan potensi diri 

seoptimal mungkin, kemauan berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar, 

kreatifitas, kemandirian dan berbagai pendukung lainnya yang perlu dikembangkan 

pada diri peserta didik.  

b. Prestasi Belajar Biologi 

Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam belajar. 

(Muhibbin Syah, 2007). Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan yang 

dinyatakan dalam bentuk symbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. 

Prestasi belajar siswa diperoleh setelah dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap 

proses belajar siswa. Sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap materi 

pelajaran yang diajarkan oleh guru dapat diketahui dari prestasi belajar siswa. Fungsi 

dan kegunaan prestasi belajar adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa akan materi pelajaran yang telah dipelajarinya dan seberapa besar kemampuan 

siswa dalam menyerap materi pelajaran yang telah diterimanya. 

Prestasi belajar selalu berkaitan dengan pengukuran (measurmen), dan 

penilaian (evaluation). Keduanya bertujuan untuk mengetahui hasil dari pendidikan 

yang telah diberikan. Dengan pengukuran dan penilaian didapatkan suatu hasil, dan 

hasil ini dapat menjadi landasan bagi usaha-usaha lebih lanjut. Bila seseorang 

mengadakan penilaian pasti melakukan pengukuran. Pengukuran merupakan proses 

yang kuantitatif dan mendapatkan hasil yang kuantitatif pula sehingga diperlukan 

suatu standar ukuran tertentu. Hasil pengukuran akan menjadi lebih berarti kalau 

dapat dibandingkan dengan kelompok yang ukurannya sejenis. 
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Bila pengukuran menghasilkan hal yang bersifat kuantitatif maka untuk 

penilaian akan mendapatkan hasil yang bersifat kualitatif. Usaha penilaian terhadap 

hasil pendidikan adalah sejalan dengan usaha mendidik anak itu sendiri. Pendidik 

pada suatu saat ingin mengetahui sampai sejauh mana tujuan yang ingin dicapai itu 

dimiliki atau berada pada anak didik, dengan kata lain ingin mengetahui kemajuan 

anak didik. 

Prestasi belajar diukur dengan menggunakan instrumen tes dan instrumen lain 

yang relevan Tes prestasi belajar merupakan sekumpulan butir soal yang digunakan 

untuk mengukur prestasi seseorang dalam suatu bidang tertentu sebagai hasil dari 

proses belajar khas, yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk pengetahuan, 

pemahaman, ketrampilan, sikap, dan nilai.  

Hasil pengukuran dengan menggunakan suatu alat ukur atau tes diharapkan 

dapat memberikan gambaran atau informasi yang akurat tentang tingkat penguasaan 

siswa. Agar dapat memberikan gambaran atau informasi yang akurat, tes prestasi 

belajar dituntut memenuhi segala persyaratan sebagai suatu alat ukur yang baik. 

Hasil pengukuran diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat berguna 

dalam pengambilan keputusan karena dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk 

mengadakan penilaian. Mutu informasi yang didapatkan dari hasil pengukuran 

ditentukan oleh mutu setiap butir soal yang disusun dalam perangkat tes. Oleh karena 

itu telaah soal harus dilakukan dan kualitas soal harus diuji.  

Pengertian prestasi belajar Biologi dalam penelitian ini merupakan hasil 

pengukuran terhadap siswa yang dibatasi pada aspek kognitif setelah mengikuti 

proses belajar mengajar mata pelajaran Biologi materi Ekosistem. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Prestasi Belajar 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi 

dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor interen adalah suatu faktor yang ada 

dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang 

berasal dari luar individu. Menurut Slameto (1998:54-57) : 

”Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu adalah : a  Faktor 
intern meliputi: 1) Faktor jasmaniah yang terdiri atas faktor kesehatan dan 
cacat tubuh. 2) Faktor psikologi terdiri atas intelegensi, perhatian, bakat 
minat, motif, kematangan dan kelelahan. B  Faktor ekstern meliputi: 1) 
Faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 
keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga dan keperluan keluarga. 
2) Faktor sekolah yang terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru 
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah dan alat pelajaran. 
3) Faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 
media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.” 

 
Suatu kenyataan berhasil tidaknya prestasi belajar seseorang sangat 

ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pencapaian prestasi belajar menurut Mahfudh Shalahudin (1990:57) 

dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu endogen dan faktor eksogen. 

Faktor endogen ialah hambatan yang timbul dari anak itu sendiri. Hal ini 

dapat bersifat biologis maupun psikologis. Biologis yaitu hambatan yang bersifat 

kejasmanian, seperti kesehatan, cacat badan, kurang makan, dan lain sebagainya. 

Psikologis yaitu hambatan yang bersifat psikis seperti perhatian, minat, bakat, 

intelegensi, emosi dan gangguan psikis, dan motivasi. 

Faktor eksogen ialah hambatan yang dapat timbul dari luar diri anak misalnya 

faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Faktor 

lingkungan keluarga, yaitu tempat di mana seseorang anak mendapat bimbingan, 
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pendidikan dari kecil hingga dewasa atas lingkungan keluarganya sendiri, terutama 

kedua orang tuanya, walaupun masih dalam taraf sederhana. 

Faktor lingkungan sekolah dapat menjadi hambatan karena proses 

pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan anak untuk 

berinteraksi terhadap lingkungan sekolah (guru, bahan pelajaran, hubungan antar 

murid, media pendidikan, keadaan fisik sekolah, metode belajar, disiplin sekolah, 

dan lain-lain). Faktor lingkungan masyarakat yaitu pengaruh dari luar yang bisa 

menghambat kemajuan belajar anak baik berupa media massa, teman bergaul, 

kegiatan dalam masyarakat, dan pola lingkungan sekitarnya (tetangga). 

Berdasarkan pada uraian di atas faktor-faktor yang dapat menghambat 

keberhasilan belajar siswa di sekolah antara lain faktor kurangnya minat belajar dan 

rendahnya kepribadian siswa yang merupakan bagian psikis non intelektual dari 

faktor endogen. Minat belajar dan kepribadian siswa merupakan faktor yang berasal 

dari dalam diri siswa tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

 

6. Ekosistem 

Di dalam KTSP, konsep ekosistem merupakan materi pelajaran Biologi untuk 

SMP / MTs kelas VII semester genap. Standar kompetensi materi Ekosistem yaitu 

memahami saling ketergantungan dalam ekosistem, sedangkan kompetensi dasarnya 

adalah menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem. 

Indikator dari materi Ekosistem tersebut meliputi: 1) Mengidentifikasikan satuan-

satuan dalam ekosistem dan menyatakan bahwa matahari merupakan sumber energi 

utama pada sistem biologi; 2) Menggambarkan dalam bentuk diagram rantai 
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makanan dan jaring-jaring kehidupan serta menjelaskan peran masing-masing 

tingkatan tropik. 

Ekosistem merupakan hubungan saling mempengaruhi antara makhluk hidup 

dengan lingkungannya membentuk suatu sistem. Ilmu yang mempelajari ekosistem 

disebut ekologi. Seluruh ekosistem di permukaan bumi membentuk suatu ekosistem 

yang sangat besar yakni ekosistem dunia atau biosfer. Biosfer meliputi seluruh 

makhluk hidup yang ada di bumi beserta udara, air, dan tanah di sekitarnya. 

Secara garis besar ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan 

ekosistem perairan. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat dibedakan 

menjadi beberapa bioma, yaitu bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan 

basah, bioma hutan gugur, bioma taiga dan bioma tundra. Beberapa bioma gurun 

terdapat di daerah tropika yang berbatasan dengan padang rumput. Bioma padang 

rumput terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Bioma 

hutan basah terdapat di daerah tropika dan subtropik. Bioma hutan gugur terdapat di 

daerah beriklim sedang. Bioma taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di 

pegunungan daerah tropik. Bioma tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara di 

dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi.  

Ekosistem perairan dibedakan atas ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. 

Ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, estuari, dan terumbu karang. 

Menurut kedalamannya, ekosistem air laut dibagi litoral, batial, dan abisal. 

Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah 

pasang surut. Estuari (muara) merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Di 

laut tropis, pada daerah neritik, terdapat suatu komunitas yang khusus yang terdiri 
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dari karang batu dan organisme-organisme lainnya. Komunitas ini disebut terumbu 

karang.   

Berdasarkan kebiasaan hidup, organisme air tawar dibedakan menjadi 

plankton, nekton, neuston, perifiton, dan bentos. Plankton terdiri atas fitoplankton 

dan zooplankton; biasanya melayang-layang mengikuti gerak aliran air. Nekton 

adalah hewan yang aktif berenang dalam air. Neuston merupakan organisme yang 

mengapung atau berenang di permukaan air atau bertempat pada permukaan air. 

Perifiton merupakan tumbuhan atau hewan yang melekat/bergantung pada tumbuhan 

atau benda lain. Bentos adalah hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar atau hidup 

pada endapan. Bentos dapat sessil (melekat) atau bergerak bebas. Berbagai 

organisme yang dapat hidup pada air tawar tampak pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Berbagai Organisme Air Tawar Berdasarkan Cara Hidupnya 

Ekosistem air tawar digolongkan menjadi air tenang dan air mengalir. 

Ekosistem air tenang terdiri dari danau dan rawa, sedangkan sungai termasuk 

ekosistem air mengalir. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah.  

Danau merupakan suatu badan air yang menggenang dan luasnya mulai dari 

beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Danau dibagi menjadi 4 daerah 
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yaitu: daerah litoral, daerah limnetik, daerah profundal, dan daerah bentik. Daerah 

litoral merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal. 

Daerah limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat 

ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton dan 

zooplankton. Daerah profundal merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik 

danau. Daerah bentik merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan 

sisa-sisa organisme mati. Organisme yang hidup pada masing-masing daerah 

ditunjukkan pada gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3 Empat Daerah Utama Pada Danau Air Tawar 

Makhluk hidup memerlukan tempat tertentu untuk melangsungkan 

kehidupannya. Tempat hidup makhluk hidup disebut habitat. Jenis-jenis habitat 

antara lain: habitat air tawar, air asin, dan habitat darat. Kebutuhan akan tempat 

hidup ini juga dinyatakan dalam QS. An Nahl:81 ”Dan Allah menjadikan bagimu 

tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan dan Dia jadikan bagimu tempat-

tempat tinggal di gunung-gunung...” Dalam ayat yang lain disebutkan, ”Dan 
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Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: ”Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di 

pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia.” (QS. An Nahl:68).  

Di dalam suatu habitat tidak hanya terdapat satu jenis makhluk hidup, 

melainkan ada berbagai jenis makhluk hidup. Pada habitat perairan terdapat makhluk 

hidup yaitu: ikan kecil, ikan gabus, ikan sepat, teratai, kangkung, ganggang, hydrilla 

sp, dan sebagainya. Jumlah setiap jenis makhluk hidup tersebut lebih dari satu. Satu 

ekor ikan gabus atau satu ekor ikan sepat disebut individu. Satu ganggang disebut 

individu. Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal.  

Demikian juga dengan manusia, seorang manusia disebut individu. Dalam Al 

Qur’an surat Al Hijr:15 disebutkan, ”Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang 

manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi 

bentuk,...” QS. An Naml:18 artinya, ”Hingga apabila mereka sampai di lembah 

semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-

sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka 

tidak menyadari”. Seekor semut termasuk individu. Contoh individu yang lain 

terdapat dalam QS. Al Maaidah:31 ”Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak 

menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana 

seharusnya menguburkan mayat saudaranya”.  

Individu-individu dari spesies yang sama membentuk populasi. Populasi 

adalah kumpulan individu sejenis yang hidup menetap di suatu daerah tertentu.  

Dalam Al Qur’an surat QS. An-Naml:18 “Hingga apabila mereka sampai di lembah 

semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-

sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka 
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tidak menyadari.”. Semua semut yang ada di sarangnya adalah contoh populasi. 

Contoh populasi yang lain misalnya, semua ikan gabus di kolam disebut populasi 

ikan gabus.  

Jumlah individu sejenis atau anggota suatu populasi pada suatu daerah 

dengan luas tertentu disebut kepadatan populasi. Kepadatan populasi dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

Kepadatan populasi = 
atiyangditempluasdaerah

enisndividusejbanyaknyai
 

Kepadatan populasi dapat berubah karena beberapa hal, yaitu: kelahiran, 

kematian dan perpindahan (migrasi). Kelahiran menyebabkan kepadatan populasi 

meningkat, sedang kematian menyebabkan kepadatan populasi menurun. 

Perpindahan (migrasi) yang menambah populasi disebut migrasi masuk (imigrasi), 

sedangkan migrasi yang mengurangi populasi disebut migrasi keluar (emigrasi). 

Semua makhluk hidup yang hidup dalam suatu daerah atau lingkungan yang 

sama disebut komunitas. Misalnya populasi ikan gabus, populasi ikan kecil, ikan 

sepat, populasi teratai, dan populasi Hydrilla pada kolam merupakan anggota 

komunitas air. Diantara anggota komunitas ini terjadi interaksi atau hubungan timbal 

balik. Jadi, komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang hidup pada 

suatu daerah tertentu. 

Setiap ekosistem tersusun oleh benda-benda tak hidup dan makhluk hidup. 

Benda-benda tak hidup merupakan komponen abiotik (a berarti ”tidak”, bio berarti 

”hidup”) dari suatu ekosistem. Makhluk hidup merupakan komponen biotik dari 

ekosistem tersebut. Contoh komponen biotik dan abiotik terdapat dalam QS. Al 

Ankabut:41 “Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung 
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selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya 

rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.” Laba-

laba adalah contoh komponen biotik sedangkan rumahnya termasuk komponen 

abiotik. 

Di dalam ekosistem antara komponen biotik dan abiotik saling 

mempengaruhi. QS. Al An’am:95 menyebutkan, ”Sesungguhnya Allah 

menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan 

yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (yang 

memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?”. 

Kata tumbuhan yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan komponen biotik. 

Kehidupan tumbuhan dipengaruhi oleh komponen abiotik, seperti : tanah, air, udara, 

cahaya, dan sebagainya.  

Komponen abiotik yang berpengaruh terhadap makhluk hidup antara lain: 

tanah, air, udara, cahaya matahari, kelembaban, dan suhu.  Air sebagai komponen 

abiotik mempunyai peran yang sangat penting bagi komponen biotik bagi manusia, 

hewan, maupun tumbuhan. QS An Nahl:10. “Dialah, yang telah menurunkan air 

hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebagiannya 

(menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu 

menggembalakan ternakmu.”  

Tanah juga merupakan komponen abiotik yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman. Dalam QS. Al A’raaf:58 juga disebutkan “Dan tanah yang 

baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak 

subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi 
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tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” Keadaan tanah 

sebagai komponen abiotik dapat mempengaruhi kesuburan tanaman. Salah satu 

komponen abiotik yang mempengaruhi kesuburuan tanah adalah kandungan mineral 

yang ada di dalam tanah.   

Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa udara. Oksigen diperlukan untuk 

bernapas, karbondioksida diperlukan untuk proses fotosintesis. Udara yang bergerak 

atau angin juga mempunyai peran dalam penyerbukan tumbuhan. QS. Al Hijr:22 

disebutkan, “Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-

tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan 

air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.” 

Dalam QS Nuh:16 diterangkan tentang peran cahaya bagi makhluk hidup. 

“Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari 

sebagai pelita” Dengan cahaya makhluk hidup mendapat penerangan sehingga 

mampu melakukan aktifitasnya. Selain itu, cahaya sebagai sumber energi bagi 

makhluk hidup dan menjadi syarat tumbuhan agar dapat melakukan fotosintesis.  

Setiap jenis makhluk hidup mempunyai peran tertentu di dalam suatu 

ekosistem. Peran ini berhubungan dengan cara-cara makhluk hidup tersebut 

memenuhi kebutuhan makanannya. Ada makhluk hidup yang dapat membuat sendiri 

makanannya, ada yang harus mengambil makanan dari makhluk hidup lain, dan ada 

pula yang memperoleh makanan itu dari sisa-sisa makhluk yang sudah mati. 

Komponen biotik dari suatu ekosistem dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu 

produsen (penghasil), konsumen (pemakai), dan dekomposer (pengurai).  
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Semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut 

organisme autotrof. Mereka mampu membentuk zat-zat organik dari zat anorganik 

sederhana. Pembentukan makanan ini dapat melalui proses fotosintesis dengan 

bantuan energi cahaya dan klorofil atau zat hijau daun. 

Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan (karbohidrat) dan 

O 2  melalui proses fotosintesis. Makanan ini dimanfaatkan oleh tumbuhan sendiri 

maupun makhluk hidup lainnya. Dalam QS Thaahaa:54 disebutkan,  ”Makanlah dan 

gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, 

terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.” Rumput yang 

dimakan kambing termasuk produsen sedangkan kambing dan hewan ternak yang 

lain termasuk konsumen. 

QS Yunus:24 artinya, “Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu 

adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dan langit lalu tumbuhlah dengan 

suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia 

dan binatang ternak, hingga...” Dengan demikian produsen merupakan sumber energi 

utama bagi organisme lain yaitu konsumen. Sementara itu, produsen menggunakan 

sumber energi matahari dalam proses fotosintesis. Dengan demikian, matahari 

merupakan sumber energi utama bagi kehidupan.  

Semua konsumen tidak dapat membuat makanan sendiri di dalam tubuhnya 

sehingga disebut heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak 

mampu menyusun zat anorganik menjadi zat organik sehingga harus mendapatkan 

makanannya dengan cara memakan organisme lain. Mereka mendapatkan zat 
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organik yang telah dibentuk oleh produsen atau dari konsumen lain yang menjadi 

mangsanya. Zat-zat organik ini digunakan oleh konsumen sebagai sumber energi.  

Berdasarkan jenis makanannya, organisme heterotrof dibedakan menjadi 

herbivora, karnivora, omnivora, scavenger, dan dentritivor.Herbivora artinya 

pemakan tumbuhan. Di dalam tingkatan rantai makanan, herbivora tergolong 

konsumen I. Contohnya adalah sapi, rusa, kelinci, belalang, dan ulat. QS Thaahaa:54, 

”Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.” 

Karnivora artinya pemakan daging. Semua konsumen II dan seterusnya 

tergolong karnivora. Oleh karena memangsa hewan lain maka hewan ini disebut pula 

sebagai predator. Predator mendapatkan mangsa dengan cara memburu mangsanya 

tersebut. 

Omnivora artinya pemakan segala. Hewan omnivora dapat memakan 

tumbuhan dan daging. Contoh omnivora adalah beruang, kera, orang utan, siamang, 

dan manusia. Manusia termasuk omnivora karena selain memakan dari jenis 

tumbuhan juga memakan daging. Manusia memakan tumbuhan ditunjukkan dalam 

QS. Al Baqoroh:61 dinyatakan, ”Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, ”Wahai Musa! 

Kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan saja, maka 

mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang 

ditumbuhkan bumi,....”  

Ayat-ayat yang lain menyatakan bahwa manusia juga memakan daging 

misalnya yang terdapat dalam QS. Al Faathir:12 yang artinya, ”dan tiada sama 

(antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit 
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dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan ...” QS  

An’am:118 ”Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama 

Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.” QS. An 

Nahl:5 artinya, ”Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya 

ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu 

makan.” Dalam QS Al Maaidah:96 juga dinyatakan,  ”Dihalalkan bagimu binatang 

buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat 

bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan ...”.  

Semua makhluk hidup akhirnya akan mati. QS Al Anbiyaa’:35 menyatakan, 

”Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.” Daun-daun kering berguguran, 

pohon-pohon tua tumbang dan hewan-hewan mati menjadi bangkai. Namun 

demikian, bumi tidak dipenuhi oleh sampah tumbuhan dan bangkai hewan. Hal ini 

semua berkat adanya pengurai (dekomposer) yaitu konsumen khusus yang 

mengambil makanan dari bangkai atau makhluk hidup yang telah mati. Bakteri dan 

jamur saprofit merupakan organisme yang termasuk dekomposer.  

Interaksi antarorganisme terjadi dengan berbagai cara. Interaksi tersebut ada 

yang saling menguntungkan, tetapi ada pula yang merugikan. Bentuk interaksi 

antarorganisme meliputi netralisme, antibiosis, predatorisme, dan simbiosis. 

 Netralisme adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi, meskipun 

berbagai organisme hidup pada habitat yang sama. Netralisme terjadi jika nisianya 

berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya hubungan yang benar-benar netral tidak ada 

sebab setiap organisme memerlukan gas, ruangan, air, dan cahaya yang sama serta 

mengeluarkan sisa-sisa yang dapat mengganggu organisme lain. 
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 Antibiosis adalah interaksi antarorganisme di mana salah satu organisme 

menghasilkan zat antibiotik atau racun yang berbahaya bagi organisme lainnya. 

Misalnya interaksi antara jamur Penicillium dengan spesies mikroorganisme lain. 

Sistem antibiosis juga terdapat pada tumbuhan yang mengeluarkan racun yang 

disebut alelopati. Tumbuhan yang mengeluarkan racun itu akan berhasil dalam 

kompetisi, terutama dalam mendapatkan makanan dan cahaya matahari. Contoh 

alelopati adalah tumbuhan kamboja dan pohon gamal yang mengeluarkan zat racun 

yang dapat mematikan rumput atau tumbuhan lain di dekatnya. 

 Predatorisme adalah pola interaksi di mana hewan yang satu memangsa 

hewan lainnya. Contohnya ular memangsa tikus, singa memangsa rusa, dan beruang 

memangsa ikan. Hewan pemangsa disebut predator. 

 Simbiosis adalah hubungan yang erat antara dua organisme berbeda spesies 

yang hidup bersama. Simbiosis dibedakan menjadi mutualisme, parasitisme, dan 

komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan 

antara dua spesies organisme yang hidup bersama. Contoh simbiosis mutualisme 

yang terjadi di alam ialah pada lumut kerak (lichen). Simbiosis mutualisme ini 

bersifat sangat erat sehingga masing-masing organisme tidak dapat hidup mandiri.  

 Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme berbeda spesies 

di mana salah satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak lain dirugikan. 

Pihak yang untung disebut parasit sedangkan pihak yang rugi disebut inang. Rafflesia 

arnoldi merupakan tumbuhan parasit. Tumbuhan ini tidak mempunyai daun sehingga 

tidak dapat berfotosintesis. Batang tumbuhan Rafflesia berbentuk benang yang 

masuk ke dalam jaringan tumbuhan inang. Tumbuhan inangnya adalah sejenis 
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tumbuhan merambat. Batang tumbuhan Rafflesia menyerap makanan dari jaringan 

pembuluh tumbuhan inang. Makanan tersebut digunakan untuk tumbuhdan 

menghasilkan bunga. Tumbuhan Rafflesia merupakan parasit sejati. Semua 

kebutuhan hidupnya diambil dari inangnya. 

 Hidup bersama antara dua spesies organisme yang menguntungkan satu 

pihak, sedangka pihak yang lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan disebut 

simbiosis komensalisme. Organisme yang mendapat keuntungan disebut komensal. 

Contohnya adalah pola hidup antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora 

menempel pada tubuh bagian bagian bawah hiu dan akan terbawa ke mana pun ikan 

hiu pergi. Dengan demikian, ikan remora dapat berpindah tempat. Ikan remora juga 

memperoleh keuntungan lain yaitu mendapat perlindungan serta sisa makanan dari 

mulut ikan hiu sementara ikan hiu tidak terganggu dan juga tidak mendapatkan 

keuntungan dari ikan remora.   

Urutan makan dan dimakan membentuk suatu pola. Pola-pola makan-

memakan yang berurutan ini memberikan kesan saling mengait seperti “rantai”. Oleh 

karena itu, pola seperti itu disebut rantai makanan. Dalam makanan terdapat energi. 

Proses makan dan dimakan pada dasarnya merupakan proses perpindahan energi. 

Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke 

makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. 

Konsumen tidak hanya tergantung pada satu macam makanan saja. Misalnya, 

sapi tidak hanya makan rumput tetapi dapat juga makan tumbuhan perdu. Demikian 

pula sebaliknya, satu jenis makanan dapat dimakan oleh lebih dari satu macam 

konsumen. Misalnya, rumput tidak hanya dimakan oleh sapi tetapi dimakan juga oleh 
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kambing atau kerbau. Dengan demikian, konsumen pada suatu rantai makanan dapat 

menjadi anggota rantai makanan yang berbeda. Jadi, rantai-rantai makanan dapat 

saling tumpang tindih atau saling berhubungan satu sama lain membentuk suatu 

jaring-jaring yang simpang siur dan disebut jaring-jaring makanan. Jadi, kumpulan 

rantai makanan yang saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan. 

Rantai makanan membentuk suatu komposisi yang disebut dengan piramida 

makanan. Dalam piramida makanan, produsen dan konsumen menduduki tingkat-

tingkat tertentu. Tingkatan-tingkatan tersebut dinamakan tingkat tropik. Produsen 

menempati tingkat tropik 1, konsumen 1 menempati tingkat tropik 2, konsumen II 

menempati tingkat tropik 3, dan seterusnya. Piramida makanan merupakan 

komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya makin kecil, seperti terlihat 

pada gambar 2.4. 

 

 

                                           

                                                     

 

                                                       

 

                                                            

 

Gambar 2.4 Piramida Makanan 

Dalam suatu ekosistem terjadi proses makan dan dimakan yang dilakukan 

organisme untuk memperoleh tenaga atau energi. Di dalam proses makan dan 

dimakan tersebut juga berlangsung aliran energi. Dalam jaring-jaring kehidupan 

Konsumen II 

Konsumen I 

Produsen 

Tingkat tropik III 

Tingkat tropik II 

Tingkat tropik I 
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hanya sebagian kecil dari energi mengalami perpindahan dari satu makhluk hidup ke 

makhluk hidup lainnya. 

 Energi yang tersimpan dalam produsen tidak seluruhnya akan pindah ke 

dalam jaringan tubuh konsumen tingkat pertama. Dari sejumlah energi yang 

tersimpan dalam jaringan, yang disimpan dalam tubuh konsumen kira-kira 10% saja. 

Energi yang lain akan digunakan untuk gerak, aktivitas biologis, dan sebagian energi 

hilang sebagai panas sedangkan sebagian lagi tetap tersimpan dalam makanan yang 

tidak tercerna dan keluar sebagai kotoran. Setiap energi yang terlibat dalam suatu 

kegiatan hidup selalu ada sebagian yang dilepaskan ke alam bebas. Jadi, dalam 

proses makan dan dimakan terjadi aliran energi antarkomponen biotiknya. (Istamar 

Syamsuri, 2007:156-158) 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan 

diantaranya adalah: 

1. Penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kompendium Al Quran 

Menggunakan Metode Tanya Jawab Disertai Peta Konsep dan Metode Diskusi 

Terhadap Prestasi Belajar Fisika Ditinjau dari Motivasi Berprestasi dan 

Kedisplinan Belajar oleh Tri Wijoyo Romo Dewo, 2004. Hasil Penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh interaksi antara metode mengajar, 

kedisiplinan belajar, dan motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar 

Fisika. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wijono Romo Dewo dan 

penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah sama-sama menggunakan model 
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pembelajaran Kompendium Al-Qur’an, namun Tri Wijono Romo Dewo 

mengaitkan ayat-ayat Al Qur’an dengan materi Cahaya sedangkan dalam 

penelitian ini ayat-ayat Al Qur’an dikaitkan dengan materi Ekosistem. Selain itu, 

metode pembelajarannya pun berbeda, Tri Wijono Romo Dewo menggunakan 

metode tanya jawab dan diskusi sedangkan Penulis menggunakan metode diskusi 

kelas dan diskusi kelompok. Tinjauan yang mempengaruhi prestasi belajarnya 

pun berbeda,  Tri Wijono Romo Dewo meninjaunya dari motivasi berprestasi dan 

kedisplinan belajar, sedangkan Penulis meninjaunya dari minat dan kepribadian 

siswa. 

2. Penelitian mengenai Keefektifan Pembelajaran dengan Menggunakan Software 

Pembelajaran Komputer terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Minat 

Belajar Siswa SMA Kabupaten Sragen oleh Paidi, 2005. Hasil Penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara pembelajaran dengan 

menggunakan software pembelajaran komputer dan minat belajar siswa  terhadap 

hasil belajar matematika. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Paidi dan 

penelitian yang dilakukan Penulis adalah sama-sama meninjau prestasi belajar 

dari minat belajar, namun penelitian Paidi menghubungkan minat belajar dengan 

mata pelajaran Matematika sedang Penulis menghubungkan minat belajar dengan 

mata pelajaran Biologi. Penelitian Paidi menggunakan software pembelajaran 

komputer sedangkan penelitian Penulis menggunakan pembelajaran 

Kompendium Al-Qur’an 

3. Penelitian dengan judul Pengaruh Metode Tanya Jawab dan Metode Diskusi 

Menggunakan Kompendium Al Qur’an dalam Pembelajaran IPA di SMP 
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terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari Nilai Kepribadian Siswa, Suyatno 2008. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara metode 

pembelajaran dan nilai kepribadian terhadap hasil belajar IPA. Persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh Suyatno dan penelitian yang dilakukan Penulis 

adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran Kompendium Al-Qur’an, 

namun Suyatno mengaitkan ayat-ayat Al Qur’an dengan materi Tata Surya  

sedangkan dalam penelitian ini ayat-ayat Al Qur’an dikaitkan dengan materi 

Ekosistem. Selain itu, metode pembelajarannya pun berbeda, Suyatno 

menggunakan metode tanya jawab dan diskusi sedangkan Penulis menggunakan 

metode diskusi kelas dan diskusi kelompok. Tinjauan yang mempengaruhi 

prestasi belajarnya sebagian sama yaitu sama-sama meninjaunya dari kepribadian 

siswa, namun pada penelitian Penulis selain kepribadian siswa juga ditinjau dari 

minat belajar siswa.  

 

C. Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori, dan penelitian yang relevan 

maka dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut: 

8. Pengaruh Pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui Metode Diskusi Kelas 

dan Metode Diskusi Kelompok terhadap Prestasi Belajar Biologi. 

Kondisi siswa pada sekolah tertentu berbeda dengan kondisi siswa pada 

sekolah yang lain. Madrasah Tsanawiyah adalah sekolah menengah Pertama (SMP) 

yang berciri khas semua siswanya beragama Islam. 
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Penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat merupakan faktor 

penting agar siswa berhasil dalam memperoleh prestasi belajar. Model Pembelajaran 

dengan menggunakan Kompendium Al Qur’an yang berkaitan dengan Biologi 

merupakan suatu model inovasi pembelajaran yang diharapkan cocok diterapkan di 

Madrasah Tsanawiyah. 

Pembelajaran Kompendium Al Qur’an pada pelajaran Biologi merupakan 

salah satu model pembelajaran dimana guru dalam menyampaikan konsep-konsep 

Biologi dikaitkan dengan ayat-ayat Al Qur’an. Dengan demikian, siswa akan 

berpandangan bahwa tidak ada dikotomi antara pengetahuan agama dengan 

pengetahuan umum. 

Penelitian ini ingin memperoleh gambaran tentang prestasi belajar Biologi 

siswa bila dalam penyampaian materi pelajaran Biologi menggunakan Kompendium 

Al Qur’an yang berkaitan dengan Biologi. Metode yang digunakan adalah metode 

diskusi kelas dan metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelas dan diskusi 

kelompok merupakan bentuk metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

Biologi karena kedua metode tersebut menggunakan ketrampilan proses guna 

memperoleh dan memahami suatu konsep dalam Biologi. 

Biologi merupakan ilmu pengetahuan dimana untuk memahami konsep-

konsep yang ada memerlukan cara berpikir tahap demi tahap dan dalam 

pelaksanaannya menggali pemikiran siswa dari tahap tertentu ke tahap berikutnya. 

Jadi, kedua metode ini cocok bila digunakan dalam pembelajaran Biologi. 

Penggunaan metode diskusi kelas dan diskusi kelompok pada Pembelajaran 
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Kompendium Al Qur’an diharapkan dapat memberi pengaruh yang berbeda terhadap 

peningkatan prestasi belajar Biologi. 

Pada penelitian ini diduga Pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui 

metode diskusi kelompok memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap prestasi 

belajar Biologi siswa daripada melalui metode diskusi kelas. Hal ini disebabkan 

karena melalui diskusi kelompok ini memungkinkan guru memberi topik berbeda 

untuk setiap kelompok sehingga dapat mencakup beberapa topik sekaligus, siswa 

terlatih dalam berorganisasi, hasil dan topik yang didiskusikan akan lebih baik dan 

teliti karena proses diskusi lebih terorganisir.  

Jumlah anggota dalam diskusi kelompok tidak terlalu besar sehingga diskusi 

dapat berlangsung efektif. Masing-masing peserta diskusi lebih bebas dalam 

mengungkapkan pendapat karena lebih terkurangi rasa malu dan rasa takut salah 

berhubung mereka bekerja dalam kelompok yang lebih kecil. Anggota kelompok 

dibuat merata artinya dalam satu kelompok tidak mengumpul siswa yang pandai-

pandai atau yang bodoh saja sehingga siswa yang kurang mampu dapat dibantu oleh 

siswa yang pandai. 

Diskusi kelas memiliki kekurangan antara lain untuk kelas yang rata-rata 

siswa mempunyai kemampuan berpikir lebih akan merasa tingkat kemajuan kelas 

terasa lamban, sedang untuk kelas yang rata-rata siswa mempunyai kemampuan 

kurang akan merasa sukar dalam menyerap materi pelajaran sehingga diskusi tidak 

berjalan lancar. Dalam diskusi kelas juga memungkinkan adanya partisipan yang 

sangat aktif bicara tetapi kurang banyak belajar dari seluruh proses pembicaraan.  

9. Pengaruh Minat Belajar Tinggi dan Rendah terhadap Prestasi Belajar Biologi. 
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Salah satu faktor yang ikut menentukan prestasi belajar Biologi siswa adalah 

minat belajarnya. Minat belajar Biologi merupakan  kecenderungan yang menetap 

dalam diri siswa untuk merasa tertarik dan senang berkecimpung dalam mata 

pelajaran Biologi. Minat yang dimiliki seseorang dapat mengalami perkembangan. 

Eksistensi minat yang terdapat pada diri seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Perkembangan minat sangat beriringan dengan beberapa faktor yang memungkinkan 

keragaman tingkat minat terhadap suatu obyek minat. 

Seseorang yang tertarik pada pelajaran Biologi akan menjalankan kegiatan 

yang berhubungan dengan Biologi itu dengan antusias. Dengan suasana yang sama-

sama aktif, antara guru dan siswa dapat membangkitkan dan meningkatkan minat 

belajar siswa pada pelajaran Biologi. Ia juga akan berusaha belajar lebih keras 

dibandingkan dengan anak lain yang kurang berminat terhadap hal yang sama. Siswa 

yang mempunyai minat belajar Biologi yang tinggi akan memperoleh prestasi belajar 

Biologi yang tinggi pula. 

Siswa yang kurang berminat terhadap pelajaran Biologi akan merasa bosan 

dan jenuh dalam mempelajari Biologi. Ia akan belajar Biologi dengan malas dan 

hasil usahanya tidak akan maksimal. Dengan demikian siswa yang minat belajar 

Biologinya rendah akan memperoleh prestasi belajar Biologi yang lebih rendah 

dibanding dengan siswa yang mempunyai minat belajar yang tinggi. 

10. Pengaruh Kepribadian Tinggi dan Rendah terhadap Prestasi Belajar Biologi. 

Setiap guru selain dapat melakukan transfer pengetahuan (kognitif), dapat 

melakukan upaya-upaya penanaman dan pegembangan kepribadian siswa. Hal 
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tersebut dapat diupayakan dengan guru melihat dan memperhatikan pengembangan 

materi yang relevan dihubungkan dengan nilai-nilai yang akan dikembangkan. 

Biologi sebagai mata pelajaran yang mempunyai kaitan erat dengan makhluk 

hidup dan kehidupan, memiliki aspek yang cukup luas untuk mengembangkan 

kepribadian siswa secara positif. Suatu upaya pengembangan kepribadian dalam 

aspek sosial bagi kehidupan siswa bahwa hidup di dalam lingkungan masyarakat 

sangat bergantung kepada bagian-bagian atau anggota masyarakat lainnya.  

Seorang siswa yang mempunyai kepribadian yang tinggi akan dapat 

berperilaku baik terhadap orang tua, guru, teman, dan orang lain. Selain itu, siswa 

akan mempunyai orientasi hidup yang kuat serta akan dapat mengatur waktu 

seefisien mungkin demi kesuksesan hidupnya. Dengan demikian, siswa akan 

mempunyai motivasi yang tinggi di dalam belajar sehingga prestasi belajarnya akan 

optimal.   

Siswa yang mempunyai kepribadian rendah akan mengalami banyak masalah 

dalam berinteraksi sosial. Dalam menjalin hubungan dengan guru, teman dan 

lingkungan sekolah akan kurang harmonis. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap 

usaha belajarnya sehingga prestasi belajarnya kurang maksimal. 

11. Interaksi antara Metode Pembelajaran dan Minat Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Biologi.  

Pembelajaran Kompendium Al Quran pada pelajaran Biologi merupakan 

model pembelajaran yang masih jarang atau bahkan belum pernah diterapkan di 

Madrasah Tsanawiyah. Apabila model pembelajaran ini diterapkan akan memberi 

nuansa dan suasana baru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 
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Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar keberhasilan belajar bukan hanya 

disebabkan adanya faktor dari dalam diri siswa, melainkan juga dari faktor luar 

siswa. Faktor penggunaan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam hal 

ini dipandang sebagai faktor dari luar siswa, sedangkan minat siswa dipandang 

sebagai faktor dari dalam diri siswa. Interaksi antara metode pembelajaran dan minat 

belajar diduga dapat meningkatkan prestasi belajar. 

Pembelajaran Kompendium Al Qur’an pada mata pelajaran Biologi yang 

disampaikan melalui metode diskusi kelas akan membantu siswa dalam memahami 

konsep-konsep Biologi secara lebih luas dan mendalam. Guru yang berinteraksi 

secara langsung dengan siswa akan memperoleh kesempatan untuk merespon 

pendapat siswa dan sekaligus meluruskan pemahaman yang masih salah. Siswa pun 

akan dapat menyampaikan pendapat, sanggahan, dan pertanyaan secara langsung 

mengenai konsep-konsep Biologi. 

Namun, ada kalanya dalam diskusi kelas jalannya diskusi didominasi oleh 

sebagian siswa saja. Hal ini kadang-kadang menimbulkan rasa bosan dan jenuh bagi 

peserta diskusi yang lain dan pada akhirnya sebagian siswa menjadi kurang berminat 

dalam mengikuti jalannya diskusi kelas. Apabila pembelajaran Kompendium Al 

Qur’an pada pelajaran Biologi dengan metode diskusi kelas dilaksanakan dengan 

minat yang tinggi maka diharapkan prestasi belajar Biologi siswa juga tinggi.  

Pembelajaran Kompendium Al Quran pada mata pelajaran Biologi yang 

disampaikan dengan metode diskusi kelompok akan dapat mempengaruhi minat 

siswa. Keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok dapat melatih bekerja sama dan 

berorganisasi. Interaksi antarteman dalam kegiatan belajar mengajar yang lebih 
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hidup akan menghilangkan kebosanan dan kejenuhan siswa serta membangkitkan 

minat belajar.  

12. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kepribadian terhadap prestasi 

belajar Biologi. 

Siswa yang memiliki kepribadian rendah bila diajar dengan metode diskusi 

kelas akan lebih terperhatikan oleh guru. Siswa yang memiliki kepribadian rendah 

sering melakukan pelanggaran di dalam kelas, apalagi kalau suasana diskusi kelas 

kurang terorganisir. Siswa yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan 

pembelajaran akan mendapat sanksi dari guru. Siswa yang demikian maka akan 

menjadi kurang konsentrasi selama pelajaran, antara mengikuti pelajaran dan 

memikirkan sanksi yang diberikan. Demikian pula siswa yang memiliki kepribadian 

rendah ketika mengikuti diskusi kelompok, ia akan malas, kurang peduli atau 

menyerahkan tugas-tugas kelompok kepada temannya. Siswa yang memiliki 

kepribadian rendah dalam perolehan prestasi belajar kurang optimal karena 

kurangnya kesungguhan dan motivasi dalam belajar. 

Siswa yang memiliki kepribadian tinggi dalam interaksinya dengan teman 

dan guru akan berjalan harmonis. Di dalam mengikuti pembelajaran baik melalui 

diskusi kelas maupun diskusi kelompok tidak akan banyak mengalami hambatan. 

Ketika siswa yang berkepribadian tinggi bekerja dalam suatu kelompok kecil dia 

akan menunjukkan kerjanya yang penuh tanggung jawab, rajin, dan menyadari 

sepenuhnya bahwa belajar adalah penting untuk mempersiapkan dirinya menghadapi 

masa depan.  
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Dalam diskusi kelompok setiap siswa bertanggung jawab terhadap teman 

sekelompoknya. Kesimpulan yang diambil dalam kelompok harus dapat 

dipertanggungjawabkan bersama. Setiap siswa harus dapat memikirkan, 

memecahkan masalah dan mengintegrasikan serta menerapkan pengetahuan dan 

keterampilannya maka setiap anggota kelompok harus saling membantu. Anggota 

kelompok harus memahami bahwa kesuksesan atau kegagalan kelompok akan 

berakibat pada kerja individu dan anggota kelompok. Oleh karena itu siswa yang 

memiliki kepribadian tinggi akan memperoleh hasil maksimal dalam belajar 

sehingga prestasinya akan meningkat.   

13. Terdapat interaksi antara minat belajar dan kepribadian siswa terhadap prestasi 

belajar Biologi. 

Keberhasilan siswa dalam belajar sangat ditentukan oleh faktor yang berasal 

dari dalam dirinya. Faktor yang berasal dari dalam diri antara lain adalah minat dan 

kepribadian. Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi merasa tertarik dengan 

apa yang dia pelajari sehingga akan belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh 

perhatian. Apabila belajar dengan sungguh-sungguh ia akan dapat menguasai 

konsep-konsep yang dipelajari sehingga prestasi belajarnya akan optimal.  

Siswa yang memiliki kepribadian tinggi akan dapat berinteraksi dengan guru, 

teman, dan lingkungannya dengan harmonis. Ia akan rajin melaksanakan tugas-

tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Siswa yang memiliki kepribadian tinggi 

akan belajar dengan penuh kesadaran bahwa apa yang dia pelajari akan bermanfaat 

dalam kehidupannya di masa depan. Dia akan berusaha keras menguasai konsep-
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konsep yang dipelajari dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil 

belajarnya. 

Berdasarkan uraian di atas, minat belajar dan kepribadian siswa secara 

sendiri-sendiri dan secara bersama-sama akan memberi pengaruh terhadap prestasi 

belajar. Pembelajaran Kompendium Al Qur’an yang mengaitkan ayat-ayat Al Qur’an 

dengan konsep-konsep Biologi disertai minat belajar dan kepribadian yang tinggi 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar Biologi. 

14. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran, minat belajar, dan kepribadian 

siswa terhadap prestasi belajar Biologi. 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai komponen 

yang ada di dalamnya, antara lain: tujuan, bahan atau materi, metode, media, guru 

dan siswa. Terkait dengan model pembelajaran, dalam penelitian ini akan digunakan 

model pembelajaran Kompendium Al Qur’an yang mana model ini belum pernah 

digunakan sebelumnya. Karena hal ini termasuk hal yang baru maka siswa akan 

tertarik dan bergairah dalam mengikutinya.  

Dengan digunakannya pembelajaran Kompendium Al Qur’an ini diharapkan 

dapat meningkatkan minat belajar siswa. Pembelajaran Kompendium Al Qur’an 

yang mengaitkan ayat-ayat Al Qur’an dengan mata pelajaran Biologi memberi 

peluang bagi guru untuk menanamkan nikai-nilai kepribadian kepada siswa sehingga 

kepribadian siswa menjadi semakin baik.  

Pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelas dan 

metode diskusi kelompok yang disertai minat yang tinggi dan kepribadian yang 

tinggi akan menyebabkan siswa lebih dapat menguasai konsep-konsep Biologi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxv 

Semakin tinggi pengusaan konsep-konsep Biologi maka diharapkan prestasi belajar 

Biologi siswa juga semakin tinggi. Sebaliknya, apabila metode pembelajaran tidak 

dapat membangkitkan minat belajar siswa serta kepribadian siswa masih rendah 

maka akan menyebabkan prestasi belajar Biologi rendah. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelompok 

menghasilkan pretasi belajar Biologi lebih baik daripada melalui metode diskusi 

kelas pada materi Ekosistem.  

2. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi memiliki prestasi belajar Biologi yang 

lebih baik daripada siswa yang memiliki minat belajar rendah pada materi 

Ekosistem.  

3. Siswa yang memiliki kepribadian tinggi memiliki prestasi belajar Biologi yang 

lebih baik daripada siswa yang memiliki kepribadian rendah pada materi 

Ekosistem. 

4. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan minat belajar terhadap 

prestasi belajar Biologi pada materi Ekosistem. 

5. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kepribadian terhadap prestasi 

belajar Biologi pada materi Ekosistem.  

6. Terdapat interaksi antara minat belajar dan kepribadian siswa terhadap prestasi 

belajar Biologi pada materi Ekosistem.  

7. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran, minat belajar, dan kepribadian 

siswa terhadap prestasi belajar Biologi pada materi Ekosistem. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri Karangmojo dengan alamat: Jl. 

Raya Tasikmadu-Kebakkramat KM. 2 Karangmojo Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaan 

penelitian ini pada semester genap tahun pelajaran 2008/2009 yaitu pada bulan 

Oktober 2008 sampai dengan Desember 2009. Jadwal kegiatan penelitian 

ditunjukkan oleh Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 
 

Bulan No Kegiatan 
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Agt Nov Des Jan 

1 Penyusunan 
Proposal 

V V V V         

2 Seminar 
Proposal     V        

3 Pembimbingan 
Bab I, II & III 

V V V V V        

4 Penyusunan 
Instrumen 

    V V       

5 Uji Coba 
Instrumen 

      V      

6 Analisis Hasil 
Uji Coba 
Instrumen 

      V      

7 Pelaksanaan 
Penelitian       V V     

8 Pengolahan 
Data Penelitian 

        V    

9 Pembimbingan 
Bab IV & V 

         V V  

10 Ujian Tesis            V 
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (1998:115), ”Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTs Negeri 

Karangmojo semester genap tahun pelajaran 2008/2009 yang terdiri dari 5 kelas 

berjumlah 140 siswa. Peneliti menentukan populasi di kelas VII dengan 

pertimbangan: 1) peneliti mengajar Biologi di kelas VII, 2) semua kelas VII 

mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel penelitian, 3) peneliti 

memahami karakteristik dan kondisi pembelajaran di kelas VII, 4) siswa kelas VII 

dimungkinkan mempunyai tingkat penguasaan materi yang tidak jauh berbeda, 5) 

dimasa datang dimungkinkan penggunaan model pembelajaran Kompendium Al 

Qur’an melalui metode diskusi kelas dan diskusi kelompok untuk meningkatkan 

prestasi belajar Biologi siswa. 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 117), ”Sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang akan diteliti”. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dengan teknik cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 

empat kelas yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama kelas VII A dan 

kelas VII C yang diberi pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode 

diskusi kelas sejumlah 49 siswa. Kelompok kedua kelas VII B dan VII D yang diberi 

pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelompok sejumlah 

49 siswa. 
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C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dan studi literatur dengan mengambil dua kelompok sampel secara acak, 

normal dan homogen. Kedua kelompok ini diberi perlakuan yang berbeda dalam 

proses pembelajaran. Kelompok pertama diterapkan pembelajaran Kompendium Al 

Qur’an melalui metode diskusi kelas dan kelompok kedua dengan pembelajaran 

Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelompok. Materi pelajaran yang 

dilakukan pada kelompok pertama dan kelompok kedua sama yaitu materi 

Ekosistem. Masing-masing kelompok ditinjau dari minat belajar dan kepribadian 

siswa tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar Biologi. 

 

D. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental dengan rancangan faktorial 

tiga jalur 2 x 2 x 2 sebab terdiri dari tiga variabel bebas yang terdiri dari dua level. 

Rancangan penelitian ditunjukkan oleh Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Rancangan Penelitian 

Pembelajaran Kompendium Al Qur’an 
(A) 

 

Diskusi Kelas 
(A1) 

Diskusi Kelompok 
(A2) 

Minat Belajar 
(B) 

Tinggi 
(B1) 

Rendah 
(B2) 

Tinggi 
(B1) 

Rendah 
(B2) 

Tinggi 
(C1) 

A1B1C1 A1B2C1 A2B1C1 

 

A2B2C1 

 

 
Kepribadian 

Siswa 
(C) 

Rendah 
(C2) 

A1B1C2 A1B2C2 A2B1C2 

 

A2B2C2 

 
 

Keterangan tabel : 
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A : Model pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar 
Biologi yaitu pembelajaran Kompendium Al Qur’an. 

  A1 : Metode diskusi kelas 

  A2 : Metode diskusi kelompok 

B : Minat Belajar 

  B1 : Minat belajar tinggi 

  B2 : Minat belajar rendah 

C : Kepribadian Siswa 

  C1 : Kepribadian tinggi 

  C2 : Kepribadian rendah 

A1B1C1 : Prestasi belajar Biologi dengan menggunakan model pembelajaran 
Kompendium Al Qur’an melalui diskusi kelas dengan minat belajar 
tinggi dan kepribadian tinggi. 

A1B2C1 : Prestasi belajar Biologi dengan menggunakan model pembelajaran 
Kompendium Al Qur’an melalui diskusi kelas dengan minat belajar 
rendah dan kepribadian tinggi. 

A2B1C1 : Prestasi belajar Biologi dengan menggunakan model pembelajaran 
Kompendium Al Qur’an melalui diskusi kelompok dengan minat belajar 
tinggi dan kepribadian tinggi. 

A2B2C1 : Prestasi belajar Biologi dengan menggunakan model pembelajaran 
Kompendium Al Qur’an melalui diskusi kelompok dengan minat belajar 
rendah dan kepribadian tinggi. 

A1B1C2 : Prestasi belajar Biologi dengan menggunakan model pembelajaran 
Kompendium Al Qur’an melalui diskusi kelas dengan minat belajar 
tinggi dan kepribadian rendah. 

A1B2C2 : Prestasi belajar Biologi dengan menggunakan model pembelajaran 
Kompendium Al Qur’an melalui diskusi kelas dengan minat belajar 
rendah dan kepribadian rendah. 

A2B1C2 : Prestasi belajar Biologi dengan menggunakan model pembelajaran 
Kompendium Al Qur’an melalui diskusi kelompok dengan minat belajar 
tinggi dan kepribadian rendah. 

A2B2C2 : Prestasi belajar Biologi dengan menggunakan model pembelajaran 
Kompendium Al Qur’an melalui diskusi kelompok dengan minat belajar 
rendah dan kepribadian rendah. 

 

E. Variabel Penelitian 
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 Variabel-variabel dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel bebas dan satu 

variabel terikat sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas Pertama 

Metode pembelajaran berperan sebagai variabel bebas pertama yang terdiri 

dari metode diskusi kelas dan metode diskusi kelompok. 

a.  Metode Diskusi Kelas 

1) Peranan                     : Variabel aktif yaitu variabel yang dimanipulasi 

2) Simbol                      : A1 

3) Definisi operasional : Metode diskusi kelas adalah metode penyajian bahan 

pelajaran melalui tukar menukar gagasan, pemikiran, informasi atau pengalaman 

diantara peserta, sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran yang dapat 

berupa gagasan atau kesimpulan dari seluruh peserta diskusi. 

b.  Metode Diskusi Kelompok 

1)  Peranan                       :  Variabel aktif yaitu variabel yang dimanipulasi 

2)  Simbol                        :   A2 

3)  Definisi operasional : Metode diskusi kelompok adalah metode  penyajian  bahan  

pelajaran melalui pembahasan suatu topik dengan cara tukar pikiran dalam 

kelompok-kelompok kecil sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang berasal dari 

kesimpulan masing-masing kelompok. 

2. Variabel Bebas Kedua 

Variabel minat belajar siswa sebagai variabel bebas kedua. Variabel ini 

merupakan variabel atribut yaitu variabel yang diukur tetapi tidak dimanipulasi 

secara eksperimental. Variabel ini dimasukkan dalam rancangan penelitian untuk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xci 

dijadikan variabel moderator sehingga dapat dilihat interaksinya dengan variabel 

yang lain dalam mempengaruhi variabel terikat. 

a.  Skala Pengukuran           : Ordinal, yang terdiri dari tinggi dan rendah 

b.  Simbol                   : Minat Belajar Siswa Tinggi (B1), Minat Belajar Siswa  

Rendah (B2)  

c.  Definisi operasional :  Minat belajar siswa terhadap pelajaran Biologi adalah 

kecenderungan yang menetap dalam diri siswa untuk merasa tertarik pada bidang 

Biologi dan merasa senang berkecinampung dalam mata pelajaran Biologi. 

3. Variabel Bebas Ketiga 

 Variabel kepribadian siswa sebagai variabel bebas ketiga. Variabel ini 

merupakan variabel atribut yaitu variabel yang diukur tetapi tidak dimanipulasi 

secara eksperimental. Variabel ini dimasukkan dalam rancangan penelitian untuk 

dijadikan variabel moderator sehingga dapat dilihat interaksinya dengan variabel 

yang lain dalam mempengaruhi variabel terikat.  

a. Skala Pengukuran     : Ordinal, yang terdiri dari tinggi dan rendah 

b. Simbol                      : Kepribadian tinggi (C1), Kepribadian rendah (C2)  

c. Definisi operasional : Kepribadian siswa adalah pemahaman tingkah laku kegiatan 

siswa yang mencirikan sifat yang meliputi tingkah laku, ucapan, perbuatan, 

kerajinan, serta kerapian siswa. 

 

4.  Variabel Prestasi Belajar Biologi 

Variabel terikat berupa prestasi belajar Biologi siswa MTs Negeri 

Karangmojo kelas VII semester genap tahun pelajaran 2008/2009 materi Ekosistem. 
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a.    Peranan                        : Variabel terikat 

b.   Skala Pengukuran        : Interval 

c.   Simbol                          : Y 

d.  Definisi operasional   : Hasil pengukuran terhadap hasil belajar siswa pada aspek 

kognitif setelah mengikuti proses belajar mengajar mata pelajaran Biologi pada 

materi Ekosistem. 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: tes prestasi belajar, 

angket dan dokumentasi. 

1.  Tes 

Tes prestasi belajar bertujuan untuk mengukur hasil yang telah dicapai oleh 

siswa dalam belajar. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data prestasi 

belajar adalah dengan tes berbentuk obyektif dengan empat pilihan jawaban. 

2.  Angket 

Angket yang digunakan adalah angket tertutup. Angket tertutup merupakan 

angket yang menghendaki jawaban pendek atau jawaban diberikan dengan 

membubuhkan tanda tertentu. Daftar pertanyaan disusun dengan disertai alternatif 

jawaban, responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dari alternatif yang 

sudah disediakan. Angket ini digunakan untuk memperoleh data tentang minat 

belajar dan kepribadian siswa. 

3. Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersifat dokumenter atau 

catatan yang telah ada. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data sekolah dan 

identitas siswa antara lain: nama siswa dan kemampuan siswa yaitu nilai tes siswa. 

 

G. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian ini terdiri dari dua yaitu instrumen pelaksanaan 

pembelajaran dan instrumen pengambilan data. 

1. Instrumen  Pelaksanaan Pembelajaran 

Instrumen yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran ini berupa 

Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan 

Kompendium Al Qur’an yang terkait dengan materi Ekosistem. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen untuk pengambilan data ada tiga yaitu instrumen prestasi belajar 

Biologi berupa tes objektif, instrumen minat belajar dan kepribadian siswa berupa 

angket. 

H. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian perlu diuji coba terlebih 

dahulu pada kelas yang tidak digunakan untuk penelitian. Uji coba ini dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah instrumen tersebut telah memenuhi persyaratan instrumen 

yang baik, diantaranya instrumen yang valid dan reliabel, serta untuk mengetahui  

kualitas instrumen tes dilakukan pula analisis soal yang meliputi tingkat kesukaran 

dan daya pembeda.  
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Uji coba terhadap instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini baik 

instrumen tes prestasi belajar Biologi, angket minat belajar, dan angket kepribadian 

siswa dilaksanakan pada sekolah yang mempunyai standar yang sama dengan 

sekolah tempat penelitian yaitu di MTs Negeri Karanganyar. 

a. Instrumen prestasi belajar Biologi  

Instrumen prestasi belajar Biologi berupa tes objektif yang terdiri dari 40 

pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Tes ini digunakan untuk mengetahui skor 

kemampuan akademis siswa, jika benar mendapat skor 1 dan jika salah mendapat 

skor 0. Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen prestasi belajar Biologi 

diujicobakan terlebih dahulu untuk menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan 

daya pembeda soal. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Suatu tes atau instrumen 

dikatakan mempunyai validitas tinggi bila alat tersebut memberikan hasil ukur yang 

sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Untuk menguji validitas tes 

obyektif digunakan rumus korelasi Product Moment sebagai berikut : 

å å åå
å å å

--
=

})(}{)(X{N

Y)( X)(-XYN
  r

2222xy
YYNX

 

Keterangan : 

rxy      :  Koefisien validitas 

N       :  Jumlah responden 

X       :  Skor butir 
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Y       :  Skor total 

Kriteria validitas item ; 

rphi > rtabel = valid 

rphi ≤ rtabel  = tidak valid 

Hasil uji validitas item tes prestasi belajar dengan jumlah soal 40 butir 

diperoleh 27 butir soal valid dan 13 butir soal tidak valid. Soal yang tidak valid 

nomor tidak dipakai sebagai instrumen tes prestasi belajar. Dalam penelitian ini 

hanya mengambil 25 butir soal yang valid untuk data tes prestasi belajar Biologi 

materi Ekosistem. Tabel 3.3 berikut adalah hasil uji validitas soal prestasi belajar 

Biologi. 

Tabel 3.3 Uji Validitas Soal Tes Prestasi Belajar Biologi Materi Ekosistem 

Soal Nomor Soal Jumlah 

Valid 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 

27 

Tidak Valid 3, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 28, 34, 38, 39, 40 13 
Total 40 

 

b. Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas butir tes digunakan formula Kuder Richardson-20 

atau dikenal dengan KR-20 sebagai berikut : 
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é
úû
ù

êë
é= å

2

2

11

pq- 
 

1-k
k

  r
t

t

s

s
 

Keterangan : 

r11   :  Reliabilitas instrumen 

k     :  Banyaknya butir tes 

2
ts  :  Varian total 
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p     :  Proporsi subjek yang menjawab benar (skor 1) 

q     :  proporsi subjek yang menjawab salah (skor 0) 

Selanjutnya dibandingkan dengan harga r tabel. Butir tes dikatakan reliabel 

jika r11 > rtabel. (Suharsimi Arikunto, 1998 : 182) 

Dengan interpretasi r11 sebagai berikut : 

0,800 < r11 < 1  : sangat tinggi 

0,600 < r11 < 0,800 : tinggi 

0,400 < r11 < 0,600 : cukup 

0,200 < r11 < 0,400 : rendah 

0        < r11 < 0,200 : sangat rendah 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas item soal prestasi belajar Biologi diperoleh 

r11 = 0,573. Karena r11 > rtabel  maka butir tes realibel pada kategori cukup. 

c. Uji Taraf Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran butir soal dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

JS
B

  P =           

Keterangan : 

B  : banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS : jumlah peserta tes 

Dari rumus tersebut diklasifikasikan sebagai berikut : 

0,00  <  P  <  0,30 : soal sukar 

0,30  <  P  <  0,70 : soal sedang 

0,70  <  P  <  1,00 : soal mudah 
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Hasil uji taraf kesukaran pada item soal tes prestasi diperoleh 16 butir soal 

mudah, 21 butir soal cukup dan 3 butir soal sukar. Tabel 3.4 berikut adalah taraf 

kesukaran soal tes prestasi belajar Biologi Materi Ekosistem. 

Tabel 3.4 Taraf Kesukaran Tes Prestasi Belajar Biologi Materi Ekosistem 

Taraf Kesukaran Nomor Soal Jumlah 

Mudah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 
34, 39 

16 

Sedang 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 
28, 33, 35, 36, 37, 40 

21 

Sukar 6, 25, 38 3 
Total 40 

 

d. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda (kemampuan diskriminasi) soal adalah kemampuan suatu soal 

untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

yang kurang pandai (berkemampuan rendah). Rumus untuk menentukan daya 

pembeda sebagai berikut : 

B

B

A

A

J

B
 - 

J

B
  D =      (Suharsimi Arikunto, 1998 :213) 

Keterangan : 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda : 

0,00  <  D  <  0,20 : soal jelek 

0,20  <  D  <  0,40 : soal cukup 
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0,40  <  D  <  0,70 : soal baik 

0,70  <  D  <  1,00 : soal baik sekali 

D bernilai negatif : semua tidak baik (dibuang) 

Hasil uji daya beda pada item soal tes prestasi diperoleh 20 butir soal kurang 

dapat membedakan, 17 butir soal cukup membedakan dan 3 butir soal dapat 

membedakan. Tabel 3.5 berikut adalah uji daya pembeda soal prestasi belajar 

Biologi. 

 

 

Tabel 3.5 Uji Daya Pembeda Soal Tes Prestasi Belajar Biologi Materi Ekosistem 

Daya Pembeda Nomor Soal Jumlah 
Kurang 
membedakan  

3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 
30, 31, 34, 38, 39, 40 

20 

Cukup 
membedakan  

1, 2, 5, 6, 8, 9, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 35, 
36, 37,  

17 

Dapat membedakan 12, 20, 27,  3 
Lebih membedakan - 0 

Total 40 
  

 

b. Instrumen Minat Belajar 

Instrumen minat belajar dan kepribadian siswa berupa angket dengan 

memakai skala Likert yang terdiri dari 40 pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban. 

Digunakan angket tersebut untuk mengetahui skor non akademik siswa. 

a. Uji Validitas 

Untuk menguji validitas butir angket digunakan rumus korelasi Product 

Moment sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rxy      :  Koefisien validitas 

N       :  Jumlah responden 

X       :  Skor butir 

Y       :  Skor total 

Analisis uji validitas angket minat belajar dan kepribadian siswa 

menggunakan rumus Product Moment yaitu dengan membandingkan skor masing-

masing butir pertanyaan dengan skor total. Hasil pemeriksaan butir instrumen (r 

hitung) dikonsultasikan dengan tabel harga kritik dari Product Moment, taraf 

signifikan 5 %  r tabel  adalah 0,312. Hasil uji validitas item angket minat belajar 

dengan jumlah soal 40 butir diperoleh 30 butir soal valid dan 10 butir soal tidak 

valid. Tabel 3.6 berikut adalah hasil uji validitas angket minat belajar. 

Tabel 3.6 Uji Validitas Angket Minat Belajar 

Soal Nomor Soal Jumlah 

Valid 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 
39, 40 

30 

Tidak Valid  4, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 37, 38 10 
Total 40 

 
b. Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas angket digunakan rumus Alpha sebagai berikut :            

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
úû
ù

êë
é= å

2

2
b

11 -1 
1-k

k
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Keterangan : 
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r11  :  Reliabilitas instrumen 

k  :  Banyaknya butir angket 

2
bså  :  Jumlah varian total 

2
ts   :  Varian total             (Suharsimi Arikunto, 1998 : 193) 

Dengan interpretasi r11 sebagai berikut : 

0,800 < r11 < 1  : sangat tinggi 

0,600 < r11 < 0,800 : tinggi 

0,400 < r11 < 0,600 : cukup 

0,200 < r11 < 0,400 : rendah 

0        < r11 < 0,200 : sangat rendah 

Analisis uji reliabilitas instrumen minat belajar siswa pada penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Berdasarkan hasil uji reliabilitas item angket 

minat belajar diperoleh r11 = 0,86. Hal ini berarti reliabilitas instrumen angket minat 

belajar dikategorikan sangat tinggi.  

c. Instrumen Kepribadian Siswa 

1. Uji Validitas 

Analisis uji validitas angket kepribadian siswa menggunakan rumus Product 

Moment yaitu dengan membandingkan skor masing-masing butir pertanyaan dengan 

skor total. Hasil pemeriksaan butir instrumen (r hitung) dikonsultasikan dengan tabel 

harga kritik dari Product Moment pada banyak responden, taraf signifikan 5 %  r tabel  

adalah 0,396. Hasil uji validitas item angket kepribadian siswa dengan jumlah soal 

40 butir diperoleh 32 butir soal valid dan 8 butir soal tidak valid. Pada penelitian ini 
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diambil 30 butir soal dari soal yang valid untuk mengetahui data tentang kepribadian 

siswa. Tabel berikut adalah hasil uji validitas angket kepribadian siswa. 

Tabel 3.7 Uji Validitas Angket Kepribadian Siswa 

Angket Nomor Soal Jumlah 

Valid 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

32 

Tidak Valid  4, 11, 12, 17, 19, 27, 29, 30 8 
Total 40 

 

2. Uji Reliabilitas 

Analisis uji reliabilitas instrumen kepribadian siswa pada penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Berdasarkan hasil uji reliabilitas item angket 

kepribadian siswa diperoleh r11 = 0,71. Hal ini berarti reliabilitas instrumen angket 

kepribadian siswa dikategorikan tinggi.  

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Uji prasyarat analisis 

Sebagai uji prasyarat analisis dilakukan uji normalitas dan homogenitas. 

Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis varian tiga 

jalan atau analisis of variance (ANOVA). 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam penelitian 

diperoleh dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang sering 

digunakan sebagai uji prasyarat yaitu Ryan Joiner, dengan prosedur sebagai berikut : 

1) Hipotesis (Ho) : data berdistribusi normal, 2) Statistik R adalah koefisien Product 
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Moment dan p adalah signifikansi atau probality of observed, 3) Jika p < α = 0,05 

maka Ho ditolak. Uji normalitas ini dihitung menggunakan sofware minitab 15. 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas untuk mengetahui apakah varian-varian sama. Jika populasi 

mempunyai varian-varian sama dikatakan populasi homogen. Uji homogenitas yaitu 

varian terbesar dibandingkan varian terkecil menggunakan tabel F pada taraf 

signifikan (α) 5%. Untuk melakukan uji homogenitas menggunakan bantuan 

komputer program minitab 15. Kriteria pengujian Ho, jika Fhitung > Ftabel atau p < α = 

0,05 Ho ditolak (tidak homogen). Bila Fhitung < Ftabel,Ho diterima (homogen).  

 

2. Pengujian hipotesis 

a. Anava 

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik Anava 

pada taraf signifikan α = 0,05 dengan bantuan komputer program minitab 15 dengan 

GLM (General Linier Model). Pada Anava 3 jalan 2 x 2 x 2 dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengisi sel dengan nilai : n, Mean, å å å å= N / X)( - X  SSdan  ,X X, 222  

b. Membuat tabel rangkuman ABC, AB, AC, BC 

c. Menghitung rerata harmonik : nh = (pqr) / (1/n) 

d. Menghitung kesalahan sel : SSeror = å ijkSS  

e. Menghitung jumlah kuadrat (JK) 

f. Menghitung tabel rangkuman 

g. Membandingkan Fo dengan Ft 
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h. Mengambil keputusan Ho diterima atau ditolak 

i. Perhitungan lanjutan, untuk yang signifikan 

b. Uji lanjut 

 Uji lanjut anava digunakan apabila Ho ditolak. Untuk mengetahui lebih 

lanjut, rerata mana yang berbeda dan rerata mana yang sama maka dilakukan 

pelacakan rerata yang dikenal dengan analisis komparasi ganda. Metode yang 

digunakan pada analisis komparasi ganda ini adalah metode Scheeffe. 

a. Untuk Fo > Ft atau yang signifikan, dilanjutkan dengan Tes Scheefe atau Analysis 

Of  Mean 

b. Pada perhitungan Tes Scheefe menggunakan rumus Ferguson sebagai berikut: 

      

2

ijk2

1

1

2
21

s

n

SS
  

)X - (X
  F

+
=

n

SSijk

 

Keterangan : 

Fs  : F Scheefe 

SSijk : SS dalam sel = å= n/X)( - X SSeror 22  

F’  : Ftabel x dfantar 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Setelah pengambilan data selesai secara keseluruhan kemudian data 

dikumpulkan. Data yang terkumpul dalam penelitian ini terdiri atas data skor angket 

minat belajar, data skor angket kepribadian siswa, dan data prestasi belajar Biologi 

siswa kelas VII MTs Negeri Karangmojo semester genap tahun pelajaran 2008/2009 

pada materi Ekosistem. Data tersebut dari kelas eksperimen pertama dan kelas 

eksperimen kedua. Kelas eksperimen pertama adalah kelas VII A dan kelas VII C 

yang diberi pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelas 

sejumlah 49 siswa. Kelas eksperimen kedua adalah kelas VII B dan VII D yang 

diberi pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelompok 

sejumlah 49 siswa. Secara rinci data tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Data Minat Belajar 

 Dalam penelitian ini data minat belajar dalam mengikuti pelajaran Biologi 

diperoleh dari pengambilan angket responden. Angket disusun berdasarkan indikator 

yang harus diukur untuk mengetahui tingkat minat belajar siswa dengan 

dikonsultasikan kepada pembimbing penelitian ini. Pembagian kategori minat belajar  

dibagi atas minat belajar tinggi dan minat belajar rendah. 

Tingkat minat belajar ditentukan dari nilai mean. Siswa yang mempunyai 

minat belajar tinggi mempunyai skor angket minat belajar di atas mean sedangkan 

siswa yang mempunyai minat belajar rendah mempunyai skor angket minat belajar di 
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bawah atau sama dengan mean. Rangkuman hasil perhitungannya disajikan dalam 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Minat Belajar 

Metode Diskusi Kelas Diskusi Kelompok 
Mean 110.2449 147.1428571 
StDev 2.12132 1.414213562 
Skor Minimum 82 145 
Skor Maksimum 136 177 

  
  Distribusi data minat belajar baik kelas yang diberi pembelajaran 

Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelas dan diskusi kelompok 

diklasifikasikan menjadi minat belajar tinggi dan rendah disajikan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Jumlah Siswa yang Mempunyai Minat Belajar Tinggi dan Rendah 

Diskusi Kelas Diskusi Kelompok Minat 
Belajar Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
Tinggi 26 53.1 20 40.8 
Rendah 23 46.9 29 59.2 
Jumlah 49 100 49 100 

 

 Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada kelas eksperimen pertama siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi frekuensinya lebih besar yaitu 26 (53.1%) dibanding 

siswa yang memiliki minat belajar rendah dimana  frekuensinya adalah 23 (46.9%). 

Berbeda dengan kelas eksperimen kedua, pada kelas eksperimen ini siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi frekuensinya 20 (40.8%) sedangkan siswa yang 

memiliki minat belajar rendah frekuensinya lebih besar yaitu 29 (59.2%). Distribusi 

frekuensi minat belajar pada kelompok eksperimen pertama dan eksperimen kedua 

disajikan pada tabel 4.3 dan tabel 4.4. 
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Tabel 4.3  Distribusi Frekuensi Minat Belajar Kelas Eksperimen Pertama 
Frekuensi Interval Kelas 

Mutlak Relatif (%) 
82-92 4 8.16 
93-103 4 8.16 
104-114 27 55.10 
115-125 10 20.41 
126-136 4 8.16 
Jumlah 49 100.00 

 
  Pada tabel 4.3 ditunjukkan distribusi frekuensi minat belajar kelas 

eksperimen pertama (menggunakan metode pembelajaran diskusi kelas). Pada tabel 

tersebut terlihat frekuensi tertinggi yaitu 27 terletak pada interval kelas 104 – 114. 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Minat Belajar Kelas Eksperimen Kedua 
Frekuensi Interval Kelas 

Mutlak Relatif (%) 
109-119 1 2.04 
120-130 3 6.12 
131-141 14 28.57 
142-152 13 26.53 
153-163 12 24.49 
164-174 5 10.21 
175-185 1 2.04 
Jumlah 49 100.00 

 
  Pada tabel 4.4 ditunjukkan distribusi frekuensi minat belajar kelas 

eksperimen kedua. Pada tabel tersebut terlihat frekuensi tertinggi yaitu 14 terletak 

pada interval kelas 131 – 141. 

  Perolehan skor minat belajar dari kelas eksperimen pertama yaitu yang 

menggunakan diskusi kelas dan kelas eksperimen kedua yaitu yang menggunakan 

diskusi kelompok disajikan histogram pada gambar 4.1 dan gambar 4.2. 
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Gambar 4.1 Histogram Skor Minat Belajar pada Kelas Eksperimen Pertama 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Histogram Skor Minat Belajar pada Kelas Eksperimen Kedua 

 

2. Data Kepribadian Siswa 

 Data tentang kepribadian siswa didapatkan dari skor angket kepribadian 

siswa. Pembagian kategori kepribadian siswa dibagi atas kepribadian tinggi dan 

kepribadian rendah. Tingkat kepribadian siswa tinggi yaitu siswa yang mempunyai 

skor angket di atas Mean. Siswa dengan memiliki kepribadian rendah yaitu siswa 

yang mempunyai skor angket di bawah atau sama dengan Mean. Dari perhitungan  

diperoleh data yang disajikan dalam tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Deskripsi Data Kepribadian Siswa 

Metode Diskusi Kelas Diskusi Kelompok 
Mean 114.7551 111.3061224 
SD 13.43503 95.45941546 
Skor Minimum 87 107 
Skor Maksimum 136 137 

 
Distribusi data kepribadian siswa pada kelas yang diberi pembelajaran 

Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelas dan diskusi kelompok 

diklasifikasikan menjadi kepribadian siswa tinggi dan rendah disajikan pada tabel  

4.6. 

Tabel 4.6 Jumlah Siswa yang Mempunyai Kepribadian Siswa Tinggi dan Rendah 

Diskusi Kelas Diskusi Kelompok Kepribadian 
Siswa Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
Tinggi 25 51 20 41 
Rendah 24 49 29 59 
Jumlah 49 100 49 100 

 

 Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pada kelas eksperimen pertama siswa yang 

memiliki kepribadian tinggi frekuensinya lebih besar yaitu 25 (51%) dibanding siswa 

yang memiliki kepribadian rendah dimana frekuensinya adalah 24 (49%). Berbeda 

dengan kelas eksperimen kedua, pada kelas eksperimen ini siswa yang memiliki 

kepribadian tinggi frekuensinya 20 (40.8%) sedangkan siswa yang memiliki 

kepribadian rendah frekuensinya lebih besar yaitu 29 (59%). Distribusi frekuensi 

kepribadian siswa pada kelas eksperimen pertama dan eksperimen kedua disajikan 

pada tabel 4.7 dan tabel 4.8. 
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Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Kepribadian Siswa Kelas Eksperimen Pertama 

Frekuensi Interval Kelas 
Mutlak Relatif (%) 

87-97 5 10.21 
99-109 11 22.45 
110-120 15 30.61 
121-131 12 24.49 
132-142 6 12.24 
Jumlah 49 100.00 

  
  Pada tabel 4.7 ditunjukkan distribusi frekuensi kepribadian siswa kelas 

eksperimen pertama. Pada tabel tersebut terlihat frekuensi tertinggi yaitu 15 terletak 

pada interval kelas 110 – 120. 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Kepribadian Siswa Kelas Eksperimen Kedua 
Frekuensi Interval Kelas 

Mutlak Relatif (%) 
87-97 7 14.29 
99-109 17 34.69 
110-120 12 24.49 
121-131 9 18.37 
132-142 4 8.16 
Jumlah 49 100.00 

   
  Pada tabel 4.8 ditunjukkan distribusi frekuensi kepribadian siswa kelas 

eksperimen kedua (menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok). Pada 

tabel tersebut terlihat frekuensi tertinggi yaitu 17 terletak pada interval kelas 99 – 

109. Perolehan skor kepribadian siswa dari kelas eksperimen pertama dan kelas 

eksperimen kedua disajikan histogram pada gambar 4.3 dan gambar 4.4. 
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Gambar 4.3 Histogram Skor Kepribadian Siswa pada Kelas Eksperimen Pertama 

 
 
 

 

 

 

 

     

 
Gambar 4.4 Histogram Skor Kepribadian Siswa pada Kelas Eksperimen Kedua 

 

3. Prestasi Belajar Biologi 

Prestasi belajar Biologi siswa diperoleh dari hasil tes materi Ekosistem pada 

aspek kognitif. Data diperoleh dengan memberikan tes yang sama kepada siswa, baik 

yang menggunakan metode diskusi kelas maupun diskusi kelompok. Data yang 

diperoleh disajikan pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Deskripsi Data Prestasi Belajar Biologi Materi Ekosistem 

Metode Diskusi Kelas Diskusi Kelompok 
Mean 57.26531 62.59184 
SD 19.79899 14.14214 
Skor Minimum 32 60 
Skor Maksimum 80 88 

 
 Distribusi frekuensi prestasi belajar Biologi pada kelas eksperimen pertama 

yaitu yang menggunakan metode diskusi kelas dan kelas eksperimen kedua yang 

menggunakan diskusi kelompok disajikan pada tabel 4.10 dan tabel 4.11. 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Prestasi Relajar Biologi pada Kelas Eksperimen Pertama 
 

Frekuensi  Interval Kelas 
Mutlak Relatif (%) 

32-42 6 12.25 
43-53 16 32.65 
54-64 14 28.57 
66-76 10 20.41 
77-87 3 6.12 

Jumlah 49 100.00 
 
 Pada tabel 4.10 ditunjukkan distribusi frekuensi prestasi belajar kelas 

eksperimen pertama dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelas. Pada 

tabel tersebut terlihat frekuensi tertinggi yaitu 16 terletak pada interval kelas 43 – 53. 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Biologi pada Kelas Eksperimen Kedua 
 

frekuensi Interval Kelas 
mutlak Relatif (%) 

35-40 2 4.08 
41-51 9 18.37 
52-62 19 38.78 
63-73 5 10.20 
74-84 8 16.33 
85-95 6 12.24 

Jumlah 49 100.00 
 
 
 Pada tabel 4.11 ditunjukkan distribusi frekuensi prestasi belajar Biologi kelas 

eksperimen kedua yaitu yang menggunakan metode diskusi kelompok. Pada tabel 
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tersebut terlihat frekuensi tertinggi yaitu 19 terletak pada interval kelas 52 – 62. Jika 

kedua distribusi frekuensi prestasi belajar Biologi tersebut disajikan dalam sebuah 

histogram dari masing-masing distribusi frekuensi akan dihasilkan histogram seperti 

ditunjukkan oleh gambar 4.5 dan gambar 4.6. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5 Histogram Prestasi Belajar Biologi pada Kelas Eksperimen Pertama 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Histogram Prestasi Belajar Biologi pada Kelas Eksperimen Kedua  

 Dari seluruh data yang terkumpul maka sebaran siswa masing-masing 

kelompok disajikan pada tabel 4.12.  
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Tabel 4.12 Jumlah Sebaran Siswa Masing-masing Kelompok 

  Diskusi Kelas Diskusi Kelompok Jumlah 

Kepribadian 
Tinggi 17 11 28 

Minat Belajar 
Tinggi Kepribadian 

Rendah 
9 9 18 

Kepribadian 
Tinggi 

8 9 17 

Minat Belajar 
Rendah 

Kepribadian 
Rendah 

15 20 35 

Jumlah 49 49 98  
 

B. Uji Prasyarat Analisis 

Analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis tiga jalan atau 

General Linier Model dengan menggunakan program Minitab 15. Adapun syarat 

yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan teknik ini adalah data minat belajar,  

kepribadian siswa, dan data prestasi belajar Biologi berdistribusi normal dan 

homogen. Dengan demikian dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas pada 

semua variabel. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk semua variabel yang ada antara lain minat 

belajar, kepribadian siswa, dan prestasi belajar. Teknik yang digunakan dalam uji 

normalitas adalah metode Ryan Joiner dengan menggunakan aplikasi komputer 

Minitab 15. Hasil uji normalitas pada tiga variabel tersebut dirangkum pada tabel 

4.13. 
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Tabel 4. 13 Rangkuman Uji Normalitas 

No Variabel Nilai RJ P-value Keputusan Kesimpulan 
1 Minat Belajar 0.987 0.056 H0 ditolak Normal 

2 Kepribadian Siswa 0.993 >0.100 H0 ditolak Normal 

3 Prestasi belajar 0.991 >0.100 H0 ditolak Normal 

 
Uji normalitas yang dilakukan menggunakan taraf signifikansi a = 0.05. 

Tabel di atas menunjukkan P-value dari ketiga variabel lebih besar dari 0.05 

sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa data ketiga 

variabel berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data minat belajar, kepribadian 

siswa, dan prestasi belajar Biologi dapat disajikan grafik pada gambar 4.7, gambar 

4.8 dan gambar 4.9. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas Data Minat Belajar 

Dari grafik pada gambar 4.7 diperoleh informasi bahwa kedua kelas yang 

diambil sebagai sampel memiliki mean 128.7 dengan standar deviasi 22.37 dan 
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didapatkan P-value uji RJ 0.056. Dengan memperhatikan kriteria uji normalitas 

maka keputusannya hipotesa nol ditolak yang berarti sampel minat belajar berasal 

dari populasi yang terdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas kepribadian siswa dengan uji Ryan Joiners disajikan 

pada gambar 4.8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.8 Hasil Uji Normalitas Data Kepribadian Siswa 
 

Dari grafik pada gambar 4.8 diperoleh informasi bahwa kedua kelas yang 

diambil sebagai sampel memiliki mean 113.1 dengan standar deviasi 12.92 dan 

didapatkan P-value uji RJ > 0,100. Dengan memperhatikan kriteria uji normalitas 

maka keputusannya hipotesis nol ditolak yang berarti sampel kepribadian siswa 

berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

Grafik hasil uji normalitas data prestasi belajar Biologi dapat dilihat pada 

gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Hasil Uji Normalitas Data Prestasi Belajar Biologi 
 

Dari grafik pada gambar 4.9 diperoleh informasi bahwa kedua kelas yang 

diambil sebagai sampel memiliki mean 59.93 dengan standar deviasi 13.72 dan 

didapatkan P-value uji RJ > 0,100. Dengan memperhatikan kriteria uji normalitas 

maka keputusannya hipotesis nol ditolak yang berarti sampel nilai prestasi belajar 

Biologi berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

  Hasil uji normalitas dari ketiga variabel yaitu minat belajar, kepribadian 

siswa, dan prestasi belajar Biologi telah memenuhi syarat yaitu ketiganya 

berdistribusi normal, selanjutnya dapat dilakukan uji homogenitas dan uji Anava tiga 

jalan. 

2. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi dari variansi yang homogen atau tidak. Teknik yang digunakan 

dalam uji homogenitas ini adalah dengan Levene’s test dan F test. Rangkuman hasil 

uji homogenitas data penelitian disajikan pada tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Data 

P-value 
No Respon Faktor F Test/Bartlett’s 

Test 
Levene’s 

Test 
Keputusan 

1 Prestasi Minat Belajar 0.875 0.725 Homogen 
2 Prestasi Kepribadian Siswa 0.367 0.064 Homogen 

 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai P-value dari semua variabel 

menunjukkan nilai lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho  

ditolak yang berarti data mempunyai populasi yang homogen.  

Hasil uji homogenitas prestasi belajar Biologi terhadap minat belajar 

disajikan  pada gambar 4.10. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 4.10 Hasil Uji Homogenitas Data Minat Belajar 
 

Grafik pada gambar 4.10 menunjukkan hasil F-Test diperoleh P-value 0.875 

dan Levene s Test  diperoleh P-value 0.725. Dengan kriteria uji homogenitas tolak  

hipotesa nol (data tidak homogen), jika P-value > 0.05 maka dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai prestasi belajar Biologi terhadap minat belajar adalah 
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homogen. Hasil uji homogenitas prestasi belajar Biologi terhadap kepribadian siswa 

disajikan  pada gambar 4.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.11 Hasil Uji Homogenitas Data Kepribadian Siswa 
 

Grafik pada gambar 4.11 menunjukkan hasil F-Test diperoleh P-value 0.367 

dan Levene s Test  diperoleh P-value 0.064. Dengan kriteria uji homogenitas tolak  

hipotesa nol (data tidak homogen), jika P-value > 0.05 maka dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai prestasi belajar Biologi terhadap kepribadian siswa adalah 

homogen. 

 
C. Pengujian Hipotesis Penelitian 

1. Uji Anava 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik Anava pada taraf 

signifikan α = 0.05 dengan program Minitab 15 dengan GLM (General Linier 

Model) pada Anava 3 jalan 2 x 2 x 2. Hasil pengujian hipotesis menggunakan GLM 

didapatkan harga-harga seperti yang terangkum dalam tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 Hasil Pengujian Hipotesis  
 
General Linear Model: Prestasi Belajar versus Metode Belajar, Minat Belajar, 
Kepribadian Siswa  
 
Factor                Type   Levels  Values 
Metode Belajar        fixed       2  Diskusi Kelas, Diskusi Kelompok 
Minat Belajar         fixed       2  1, 2 
Kepribadian Siswa    fixed       2  1, 2 
 
 
Analysis of Variance for prestasi, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                            DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F    P 
Metode Belajar                     1    695.1   1277.4  1277.4  10.31  0.002 
Minat Belajar                      1   3337.6   2630.4  2630.4  21.23  0.000 
Kepribadian Siswa                  1    659.4    738.4   738.4   5.96  0.017 
Metode Belajar*Minat Belajar       1   1999.6   1698.4  1698.4  13.71  0.000 
Metode Belajar*Kepribadian Siswa   1    127.7    165.1   165.1   1.33  0.251 
Minat Belajar*Kepribadian Siswa    1    234.9    237.3   237.3   1.92  0.170 
Metode Belajar*Minat Belajar*      1     43.4     43.4    43.4   0.35  0.555 
Kepribadian Siswa 
Error                              90  11150.7  11150.7   123.9 
Total                              97  18248.5 
 
 
S = 11.1309   R-Sq = 38.89%   R-Sq(adj) = 34.14% 
 
 

Pengujian hipotesis dengan General Linier Model menunjukkan hasil sebagai 

berikut: 

1. P-value metode belajar = 0.002 < 0.05 maka H0 (metode belajar tidak 

berpengaruh terhadap prestasi belajar Biologi) ditolak, (P-value > 0.05 tidak 

ditolak) berarti metode belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar Biologi. 

2. P-value minat belajar = 0.000 < 0.05 maka H0 (minat belajar tidak berpengaruh 

terhadap prestasi belajar Biologi) ditolak, (P–value > 0.05 tidak ditolak ) berarti 

minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar Biologi. 

3. P-value kepribadian siswa = 0.017 < 0.05 maka H0 (kepribadian siswa tidak 

berpengaruh terhadap prestasi belajar Biologi) ditolak, (P–value > 0.05 tidak 

ditolak) berarti kepribadian siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar Biologi. 
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4. P-value interaksi metode belajar dan minat belajar = 0.000 < 0.05 maka H0  

(tidak terdapat interaksi metode belajar dan minat belajar terhadap prestasi 

belajar Biologi) ditolak, (P-value > 0.05 tidak ditolak) berarti terdapat interaksi 

antara metode belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar Biologi. 

5. P-value interaksi metode belajar dan kepribadian siswa = 0.251 > 0.05 maka H0 

(tidak terdapat interaksi metode belajar dan kepribadian siswa terhadap prestasi 

belajar Biologi) tidak ditolak (P-value < 0.05 ditolak) berarti tidak terdapat 

interaksi antara metode belajar dan kepribadian siswa terhadap prestasi belajar 

Biologi. 

6. P-value interaksi minat belajar dan kepribadian siswa = 0.170 > 0.05 maka H0 

(tidak terdapat interaksi minat belajar dan kepribadian siswa terhadap prestasi 

belajar Biologi) tidak ditolak ( P-value < 0.05 ditolak) berarti tidak terdapat 

interaksi minat belajar dan kepribadian siswa terhadap prestasi belajar Biologi. 

7. P-value interaksi metode belajar, minat belajar, dan kepribadian siswa = 0.555 > 

0.05 maka H0 (tidak terdapat interaksi metode belajar, minat belajar, dan 

kepribadian siswa terhadap prestasi belajar Biologi) tidak ditolak (P-value > 0.05 

ditolak) berarti tidak terdapat interaksi antara metode belajar, minat belajar, dan 

kepribadian siswa terhadap prestasi belajar Biologi. 

 
 

2. Uji Lanjut Anava (Analisis Of  Mean) 

 Uji lanjut Anava dilakukan apabila terdapat H0 yang ditolak. Berdasarkan 

hasil uji Anava diperoleh hasil bahwa H0 untuk hipotesis pertama, hipotesis kedua, 

hipotesis ketiga, dan hipotesis keempat ditolak sehingga perlu dilakukan uji lanjut 
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Anava. Uji lanjut Anava digunakan untuk mengetahui perlakuan mana yang 

memberikan pengaruh paling baik terhadap prestasi belajar Biologi. Hasil uji lanjut 

Anava metode diskusi kelas dan diskusi kelompok terlihat pada gambar 4.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.12 Hasil Uji Lanjut Anava Metode Belajar Terhadap Prestasi Belajar Biologi 
 
 Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa garis lurus bersinggungan dengan 

metode belajar. Hal ini menunjukkan bahwa metode diskusi kelas dan diskusi 

kelompok mempengaruhi prestasi belajar Biologi siswa. Metode diskusi kelompok 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar Biologi siswa. Jadi, 

kelas yang diberi pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi 

kelompok prestasinya lebih baik daripada kelas yang diberi pembelajaran 

Kompendium Al Qur’an menggunakan metode diskusi kelas. Uji lanjut Anava minat 

belajar terhadap prestasi belajar Biologi dapat dilihat pada gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Hasil Uji Lanjut Anava Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Biologi 
 
 Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa garis lurus bersinggungan 

dengan minat belajar. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar dapat 

mempengaruhi prestasi belajar Biologi siswa. Minat belajar tinggi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar Biologi. Jadi, siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi prestasinya Biologi lebih baik daripada siswa yang 

minat belajarnya rendah. Uji lanjut Anava kepribadian siswa terhadap prestasi belajar 

Biologi dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.14 Hasil Uji Lanjut Anava Kepribadian Siswa Terhadap Prestasi Belajar Biologi 
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 Dari grafik pada gambar 4.14 di atas dapat disimpulkan bahwa garis lurus 

bersinggungan dengan kepribadian siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian 

siswa dapat mempengaruhi prestasi belajar Biologi. Kepribadian tinggi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar Biologi. Jadi, siswa yang 

memiliki kepribadian tinggi prestasinya lebih baik daripada siswa yang memiliki 

kepribadian rendah. Grafik pada gambar 4.15 berikut merupakan hasil uji lanjut 

Anava yang menunjukkan adanya interaksi antara metode diskusi kelas dan diskusi 

kelompok dengan minat belajar terhadap prestasi belajar Biologi.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gambar 4.15 Interaksi Metode Belajar dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Biologi 

Pada gambar grafik interaksi antara metode belajar dengan minat belajar 

terjadi pertemuan titik yang menandakan terjadinya interaksi. Bentuk interaksi 

adalah siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi memperoleh prestasi yang baik 

saat diberi pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. Pada metode diskusi 

kelas siswa yang mempunyai minat yang tinggi juga memperoleh prestasi yang lebih 

baik tetapi perbedaan yang signifikan terjadi pada metode diskusi kelompok. Diskusi 

kelompok disertai minat tinggi dapat meningkatkan prestasi belajar Biologi.  
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D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Hipotesis Pertama 

  Pembelajaran Kompendium Al Qur’an memberi pengaruh terhadap suasana 

pembelajaran menjadi lebih bersemangat dan memotivasi siswa dalam belajar. Siswa 

mulai menyadari bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah pembelajaran Kompendium Al Qur’an 

melalui metode diskusi kelompok menghasilkan pretasi belajar Biologi lebih baik 

daripada melalui metode diskusi kelas pada siswa kelas VII MTs Negeri Karangmojo 

tahun pelajaran 2008/2009  materi Ekosistem. Pada pengujian hipotesis pertama 

diperoleh P-value metode belajar = 0.002 < 0.05 maka H0 (metode belajar tidak 

berpengaruh terhadap prestasi belajar Biologi) ditolak, (P-value > 0.05 tidak ditolak) 

berarti metode belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar Biologi. 

Eksperimen yang dilakukan ini berhasil membandingkan dan membedakan 

pengaruh atau efektivitas kedua metode yaitu metode diskusi kelas dan diskusi 

kelompok. Hasil pengujian hipotesis pertama ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh penggunaan pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi 

kelas dan diskusi kelompok terhadap prestasi belajar Biologi pada materi Ekosistem 

siswa MTs Negeri Karangmojo tahun pelajaran 2008/2009. Metode diskusi adalah 

metode penyajian bahan pelajaran untuk memecahkan masalah dimana ini termasuk 

berpikir tingkat tinggi sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Larson (1999) 

menyatakan bahwa,  

“In a summary of the literature about the use of discussion in instruction, 
Gall ( 1985 ) pointed out that discussion is an effective way to promote 
higher-level thinking, develop student attitudes, and advance student 
capability for moral reasoning. Discussion provides opportu- nities for 
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students to be thoughtful about the information they have  received in class ( 
Newmann 1988). 
 
Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam sebuah ringkasan 

literatur tentang penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran, Gall (1985) 

menyatakan bahwa diskusi merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, memperbaiki sikap siswa, dan meningkatkan 

kemampuan pertimbangan moral siswa. Diskusi memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk lebih berpikir tentang informasi yang telah diterima di dalam kelas. 

Dari uji lanjut Anava diketahui antara metode diskusi kelas dan metode 

diskusi kelompok mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perolehan prestasi 

belajar Biologi. Diskusi kelompok mempunyai pengaruh yang lebih signifikan 

terhadap prestasi belajar Biologi daripada diskusi kelas. Siswa yang diberi 

pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelompok prestasinya 

lebih baik daripada siswa yang diberi pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui 

metode diskusi kelas. Hal ini dimungkinkan melalui metode diskusi kelompok siswa 

lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran daripada menggunakan 

diskusi kelas.  

Pembelajaran di dalam kelompok mempunyai beberapa kelebihan 

dibandingkan  pembelajaran secara klasikal. Dalam pembelajaran kelompok kecil, 

guru dapat memberikan bantuan atau bimbingan kepada tiap anggota kelompok lebih 

intensif. Dimyati dan Mudjiono (2006:165-166) menjelaskan sebab terjadinya 

pembelajaran secara kelompok lebih intensif sebagai berikut: “(i) hubungan 

antarguru-siswa menjadi lebih sehat dan akrab, (ii) siswa memperoleh bantuan, 
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kesempatan, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan minat, serta (iii) siswa 

dilibatkan dalam penentuan tujuan belajar, cara belajar, kriteria keberhasilan.” 

2. Hipotesis Kedua 

 Pada pengujian hipotesis kedua didapatkan P-value minat belajar = 0.000 < 

0.05 maka H0 (minat belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar Biologi) 

ditolak, (P–value > 0.05 tidak ditolak ) berarti minat belajar berpengaruh terhadap 

prestasi belajar Biologi. Jadi, minat belajar tinggi dan rendah berpengaruh terhadap 

prestasi belajar Biologi siswa kelas VII MTs Negeri Karangmojo tahun pelajaran 

2008/2009 pada materi Ekosistem. 

 Selain metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses belajar mengajar, 

faktor minat belajar juga memiliki andil yang cukup besar dalam kaitanya dengan 

prestasi belajar. Minat belajar siswa merupakan kecenderungan yang menetap dalam 

diri siswa untuk merasa tertarik dan senang berkecimpung dalam suatu mata 

pelajaran. Faktor minat sangat berperan karena faktor ini merupakan faktor utama 

atau yang menggerakkan maupun memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan 

belajar. Minat merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri yang dipengaruhi oleh 

faktor lain dari dalam maupun faktor dari luar.  

 Tinggi rendahnya faktor minat belajar ini akan sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar yang akan diraihnya. Dari uji lanjut Anava diketahui bahwa minat 

belajar tinggi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar Biologi. 

Siswa yang memiliki minat belajar tinggi cenderung memperoleh prestasi belajar 

Biologi yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki minat belajar 

rendah. Hal ini dimungkinkan siswa yang minat belajarnya tinggi merasa senang dan 
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merasa butuh terhadap materi yang dipelajari untuk kehidupan masa depan siswa dari 

pada siswa yang minat belajarnya rendah.  

 Siswa yang mempunyai minat belajar yang tinggi akan terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran. Ainley (http:/www.aare.edu.au/98pap/ain98054.htm) 

menyatakan, “When applied to classroom behaviour constructs such as interest, 

curiosity, engagement, and intrinsic motivation all carry the implication that the 

student has become actively involved with the content, or some aspect of the content, 

of the learning activity.” Pernyataan Ainley tersebut mengandung makna bahwa 

ketika diterapkan, konsep perilaku kelas seperti minat, keingintahuan, ketertarikan 

hati, dan motivasi intrinsik, semuanya membawa implikasi bahwa siswa telah 

menjadi terlibat secara aktif dengan isi materi pembelajaran atau beberapa aspek isi 

dari proses pembelajaran. 

 Selanjutnya Ainly juga menyatakan bahwa, “Interest adheres in a relation 

between learner and the object of the learning whereby the learner seeks to extend 

their exposure to the object to find out more about it.” Minat melekat dalam  

hubungan antara pembelajar dengan objek pembelajaran dengan cara pembelajar 

mencoba untuk memperluas penjelasan suatu objek serta mencoba untuk menemukan 

lebih  banyak tentang suatu objek.  

  Dalam pembelajaran, khususnya guru semestinya tertantang untuk 

mengetahui bagaimana menimbulkan rasa ketertarikan dan keingintahuan siswa 

untuk belajar. Minat secara umum mengandung obyek dan kondisi stimuli 

keingintahuan dengan empat karakteristik yang dapat menimbulkan minat, yaitu 

adanya hal baru, bertentangan, tidak teratur, dan komplek.  
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  Para perancang kegiatan belajar mengajar dalam menyusun bahan ajar dapat 

menyebabkan penambahan rasa keingintahuan yang berkaitan dengan reaksi positif 

pada hal-hal yang baru dan aneh serta dapat meningkatkan pengamatan karena bahan 

tersebut bahan yang baru. Minat akan lebih terpelihara apabila siswa terlibat dalam 

aktivitas, dengan memberi kegiatan instruksional diantaranya dalam bentuk kegiatan 

yang secara fisik maupun mental dapat merangsang siswa untuk memperhatikan dan 

belajar. 

 Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu 

siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajari 

dengan dirinya sendiri sebagai individu. Di sini guru dituntut untuk memahami 

siswanya menjaga minatnya dan memperkecil salah pengertian untuk menolong 

siswa dalam belajar. Proses ini menunjukkan pada siswa bagaimana pengetahuan 

atau keterampilan tertentu mempengaruhi dirinya dapat mencapai tujuan-tujuan 

belajar dan dapat memenuhi pencapaian kebutuhan-kebutuhannya. Apabila siswa 

menyadari bahwa belajar merupakan tujuan yang dianggap penting dan siswa 

mengerti bahwa keberhasilannya dalam belajar akan membawa manfaat pada 

kehidupannya maka kemungkinan besar ia akan berminat untuk mempelajarinya. 

 Dalam mengerjakan tugas, siswa dipengaruhi oleh motivasi yang datang dari 

dalam dirinya (instrinsik) yang tidak lain adalah minatnya. Dalam mengerjakan tugas 

siswa hanya melihat dari kesenangan yang didapat dari kegiatan itu sendiri. Minat 

juga diartikan kecenderungan dan keteguhan yang merupakan akibat dari perhatian 

yang besar dapat menyebabkan rasa senang pada beberapa kegiatan. Dari rasa senang 

ini akan muncul rasa kepuasan. Siswa selalu akan belajar dengan baik terhadap hal-
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hal yang disukainya dan belajar tidak sungguh-sungguh pada hal-hal yang tidak 

disukainya. 

3. Hipotesis Ketiga 

 Pada pengujian hipotesis ketiga diperoleh P-value kepribadian siswa = 0.017 

< 0.05 maka H0 (kepribadian siswa tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar 

Biologi) ditolak, (P–value > 0.05 tidak ditolak) berarti kepribadian siswa 

berpengaruh terhadap prestasi belajar Biologi. Jadi, kepribadian siswa tinggi dan 

rendah berpengaruh terhadap prestasi belajar Biologi siswa kelas VII MTs Negeri 

Karangmojo tahun pelajaran 2008/2009 pada materi Ekosistem. 

 Kepribadian siswa tinggi dan rendah dapat berpengaruh terhadap prestasi 

belajar Biologi karena nilai kepribadian merupakan pengembangan kemampuan 

kreatif yang akan berpengaruh pada sikap, mental, serta tingkah laku seseorang. Dari 

uji lanjut Anava diketahui bahwa kepribadian siswa tinggi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap prestasi belajar Biologi. Siswa yang memiliki kepribadian 

tinggi memperoleh prestasi belajar Biologi yang tinggi pula. Siswa yang 

kepribadiannya rendah memperoleh prestasi belajar Biologi yang  rendah pula. Jadi, 

siswa yang memiliki kepribadian siswa tinggi memperoleh prestasi belajar Biologi 

yang lebih baik daripada siswa yang memiliki kepribadian siswa rendah. 

 Siswa yang memiliki kepribadian tinggi lebih kreatif, mandiri, luwes, percaya 

diri serta mempunyai kompetensi dalam kehidupan sehingga nilai kepribadian siswa 

dapat mempengaruhi prestasi belajar. Siswa yang kepribadiannya rendah seringkali 

melakukan pelanggaran terhadap tata tertib. Siswa tersebut dalam proses 

pembelajaran akan kurang berkonsentrasi karena perasaannya diliputi rasa takut dan 
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khawatir apabila mendapat sanksi atas pelanggarannya sehingga hasil belajarnya 

akan kurang optimal.  

 Heinstrom (2000) menyatakan bahwa: 

“Personality traits are expressed in learning styles, which are in turn 
reflected in learning strategies, which eventually produce a certain learning 
outcome. (De Raad & Schouwenburg, 1996). Personality traits serve as 
directors or blocks for motivation and learning strategies. (Mumford & 
Gustafson 1988 in Blickle, 1996).” 
 
Sifat kepribadian diungkapkan dalam gaya pembelajaran yang pada 

gilirannya tercermin dalam strategi pembelajaran yang akhirnya menghasilkan 

produk belajar tertentu. Sifat kepribadian bertindak sebagai pengarah ataupun 

perintang motivasi dan strategi belajar. Jadi, pada penelitian ini dapat membuktikan 

bahwa kepribadian siswa dapat mempengaruhi perolehan prestasi belajar. 

4. Hipotesis Keempat 

 Pada pengujian hipotesis keempat P-value interaksi metode belajar dan minat 

belajar = 0.000 < 0.05 maka H0  (tidak terdapat interaksi metode belajar dan minat 

belajar terhadap prestasi belajar Biologi) ditolak, (P-value > 0.05 tidak ditolak) 

berarti terdapat interaksi antara metode belajar dan minat belajar terhadap prestasi 

belajar Biologi. Jadi, terdapat interaksi antara metode diskusi kelas dan diskusi 

kelompok dengan minat belajar terhadap prestasi belajar Biologi siswa kelas VII 

MTs Negeri Karangmojo tahun pelajaran 2008/2009 pada materi Ekosistem. 

 Hasil penelitian pada interaksi antara metode pembelajaran dan minat belajar 

menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini mendukung teori-teori yang telah dikaji 

pada Bab II bahwa baik faktor metode pembelajaran maupun faktor minat belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini merupakan sesuatu yang logis bahwa 
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berdasarkan analisis data faktor metode memberikan pengaruh terhadap prestasi 

belajar dan juga hasil analisis yang membuktikan bahwa pengaruh minat belajar juga 

signifikan. Secara terpisah masing-masing metode berpengaruh terhadap prestasi 

belajar Biologi maka secara interaksi hal ini juga terbukti. Jadi, faktor metode 

pembelajaran yang didukung oleh minat belajar akan memberikan pengaruh terhadap 

prestasi belajar. Hal ini seperti yang dinyatakan Bennett, Lubben, Hogarth, dan 

Campbell (2005), “The current interest in formative assessment as a key aspect of 

teaching.” Minat saat ini dalam penilaian formatif sebagai aspek kunci mengajar.  

 Berdasarkan uji lanjut Anava, bentuk interaksinya adalah siswa yang 

memiliki minat belajar yang tinggi memperoleh prestasi yang baik saat diberi 

pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. Pada metode diskusi kelas siswa 

yang mempunyai minat yang tinggi juga memperoleh prestasi yang lebih baik tetapi 

perbedaan yang signifikan terjadi pada metode diskusi kelompok. Jadi, semakin 

tinggi minat belajar semakin baik prestasi belajar Biologi siswa. metode diskusi 

kelompok lebih baik dalam meningkatkan prestasi belajar Biologi. 

5. Hipotesis Kelima 

 Pada pengujian hipotesis kelima P-value interaksi metode belajar dan 

kepribadian siswa = 0.251 > 0.05 maka H0 (tidak terdapat interaksi metode belajar 

dan kepribadian siswa terhadap prestasi belajar Biologi) tidak ditolak (P-value < 0.05 

ditolak) berarti tidak terdapat interaksi antara metode belajar dan kepribadian siswa 

terhadap prestasi belajar Biologi.  

 Hasil pengujian hipotesis kelima ini ternyata tidak sesuai yang diharapkan 

Penulis seperti yang diuraikan dalam kerangka berpikir, yaitu terjadi interaksi antara 
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metode belajar dan kepribadian siswa terhadap prestasi belajar Biologi. Hal ini dapat 

terjadi karena dimungkinkan terbentuknya sebuah kepribadian memerlukan waktu 

yang relatif panjang sedangkan penggunaan metode pembelajaran bersifat sementara. 

Interaksi antara keduanya tidak berpengaruh dalam suatu perolehan prestasi belajar, 

walaupun secara sendiri-sendiri memberi pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 

belajar.  

 Diskusi kelompok kecil sangat dianjurkan penggunaannya di sekolah 

terutama pada mata pelajaran sains sebagai upaya mewujudkan pembelajaran yang 

berpusat kepada siswa. Diskusi kelompok kecil ini dipandang penting karena 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengartikulasikan dan merefleksikan ide-

ide mereka sendiri mengenai fenomena ilmiah. Bennett, Lubben, Hogarth, Campbell 

(2005) menyatakan,  

“Small-group discussions have been strongly advocated as an important 
teaching approach in school science for a number of years, partly arising 
from a more general movement towards student-centred learning, and partly 
as a means of drawing on recommendations from constructivist research, 
where it is seen as very important to provide students with an opportunity to 
articulate and reflect on their own ideas about scientific phenomena.”  

 Dalam pelajaran Biologi setiap siswa harus mampu berpikir dan bersikap 

ilmiah. Dalam diskusi sikap ilmiah tersebut akan sangat diperlukan sehingga dicapai 

kesimpulan yang maksimal. Sikap ilmiah inilah yang mempunyai kaitan erat dengan 

kepribadian. Sikap ilmiah meliputi sikap jujur, terbuka, teliti, dan sebagainya. 

Namun dalam penelitian ini tidak mampu menunjukkan adanya interaksi antara 

metode belajar dan kepribadian siswa terhadap prestasi belajar Biologi. 

 Hasil pengujian hipotesis kelima ini sama dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Suyatno (2008:75) yang disimpulkan, “Tidak ada interaksi antara 
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metode pembelajaran dan nilai kepribadian terhadap hasil belajar IPA.” Ia menduga 

metode pembelajaran tidak memiliki interaksi dengan nilai kepribadian serta hasil 

belajar, disebabkan dalam pencapaian hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh 

metode pembelajaran dan nilai kepribadian siswa, namun masih banyak faktor lain 

yang ikut mempengaruhi, misalnya minat, lingkungan, fasilitas, kondisi sosial 

keluarga dan sebagainya. 

6. Hipotesis Keenam 

 Pada pengujian hipotesis keenam P-value interaksi minat belajar dan 

kepribadian siswa = 0.170 > 0.05 maka H0 (tidak terdapat interaksi minat belajar dan 

kepribadian siswa terhadap prestasi belajar Biologi) tidak ditolak ( P-value < 0.05 

ditolak) berarti tidak terdapat interaksi minat belajar dan kepribadian siswa terhadap 

prestasi belajar Biologi.  

 Metode belajar dan kepribadian siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

Minat juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan proses 

pembelajaran. Gooding and Stacey (1998) dalam hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa  ”Teachers who are alerted to the characteristics of effective group discussion 

may be able to help children make it a better learning tool. “ Pernyataan tersebut 

menjelaskan bahwa guru yang menggunakan diskusi kelompok dengan karakteristik 

yang efektif mungkin dapat membantu anak-anak membuat alat pembelajaran yang 

lebih baik. Dengan siswa mendapat sesuatu yang lebih baik dalam kelompok maka 

hal ini akan semakin meningkatkan minat belajarnya. 

 Hasil pengujian hipotesis keenam ini ternyata juga tidak sesuai yang 

diharapkan Penulis seperti yang diuraikan dalam kerangka berpikir, yaitu terjadi 
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interaksi minat belajar dan kepribadian siswa terhadap prestasi belajar Biologi. Hal 

ini dapat terjadi dimungkinkan hubungan antara keduanya memang cukup kecil 

dibanding faktor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar sehingga tidak 

begitu berpengaruh terhadap prestasi belajar Biologi. Namun, antara minat belajar 

dan kepribadian siswa secara sendiri-sendiri telah nyata pengaruhnya terhadap 

perolehan prestasi belajar.  

7. Hipotesis Ketujuh 

 Pada pengujian hipotesis ketujuh P-value interaksi metode belajar, minat 

belajar, dan kepribadian siswa = 0.555 > 0.05 maka H0 (tidak terdapat interaksi 

metode belajar, minat belajar, dan kepribadian siswa terhadap prestasi belajar 

Biologi) tidak ditolak (P-value > 0.05 ditolak) berarti tidak terdapat interaksi antara 

metode belajar, minat belajar, dan kepribadian siswa terhadap prestasi belajar 

Biologi.  

Keberhasilan suatu proses pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai komponen 

yang ada di dalamnya, antara lain: tujuan, bahan atau materi, metode, media, guru 

dan siswa. Dalam penelitian ini hanya sebagian kecil dari komponen tersebut yang 

dikaji, jadi tidak semata-mata faktor minat belajar, kepribadian siswa, dan metode 

pembelajaran yang mempengaruhi perolehan prestasi belajar. 

Metode diskusi kelompok dalam penelitian ini sebenarnya secara nyata 

mempengaruhi prestasi belajar. Hal ini bersesuaian dengan penelitian Bennett, 

Lubben, Hogarth, Campbell (2005) di mana hasil penelitiannya menunjukkan “The 

use of small-group discussions resulted in a significantly higher achievement.“. 

Penelitiannya tersebut tentang pembelajaran berbasis komputer dengan diskusi 
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kelompok kecil memberi bukti secara nyata dalam peningkatan prestasi. Namun, 

dalam penelitian ini metode diskusi kelompok ketika dikaitkan dengan minat belajar, 

kepribadian siswa tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap prestasi belajar. 

Dari hipotesis sebelumnya diketahui faktor metode pembelajaran 

berpengaruh terhadap prestasi belajar, minat berpengaruh terhadap prestasi belajar, 

dan kepribadian siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar. Namun, interaksi antara 

ketiganya tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini dimungkinkan karena 

sampel penelitian yang diambil cukup kecil. Kalau sampel dan populasi dalam 

jumlah yang besar dimungkinkan hubungan antara ketiga variabel tersebut akan lebih 

terlihat pengaruhnya terhadap prestasi belajar. 

 

E. Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian  

  Kelemahan dan keterbatasan pelaksanaan penelitian ini antara lain: 

1. Walaupun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin mengolah data-data, 

mulai dari awal mengoreksi hasil pekerjaan siswa sampai pengujian hipotesis, 

peneliti menyadari kemungkinan kesalahan peneliti.  

2. Instrumen untuk pengambilan data berupa soal tes prestasi belajar, angket minat, 

dan angket kepribadian siswa bukan instrumen yang sudah baku. 

3. Kurang jelinya penulis dalam mengantisipasi faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi hasil. 

4. Sampel penelitian ini masih cukup kecil untuk memberi gambaran umum 

terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar sehingga hasil 

pada penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara universal. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis sampai 

pengujian hipotesis maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelas dan diskusi kelompok dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi Ekosistem. Pembelajaran 

Kompendium Al Qur’an memberi pengaruh terhadap suasana pembelajaran menjadi 

lebih bersemangat dan siswa mulai menyadari bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu 

agama dan ilmu umum. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil analisis data 

yang telah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Metode pembelajaran merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

prestasi belajar. Hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh pembelajaran Kompendium Al Qur’an melalui metode diskusi kelas 

dan diskusi kelompok terhadap prestasi belajar Biologi siswa MTs Negeri 

Karangmojo semester genap tahun pelajaran 2008/2009 pada materi Ekosistem. 

Penggunaan metode diskusi kelompok lebih efektif dibandingkan dengan metode 

diskusi kelas. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk materi Ekosistem di 

MTs Negeri Karangmojo 60. Pada penelitian ini kelas yang menggunakan diskusi 

kelas rata-ratanya 57.26 sedangkan kelas yang menggunakan diskusi kelompok 

rata-ratanya 62.59. Sehingga dengan diberi pembelajaran melalui metode diskusi 

kelas rata-rata siswa belum dapat mencapai KKM sedangkan yang diberi 
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pembelajaran dengan metode diskusi kelompok rata-rata siswa dapat mencapai 

KKM. 

b. Minat belajar merupakan faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa yang ikut berpengaruh terhadap perolehan prestasi belajar. Penelitian ini 

dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh minat belajar tinggi dan rendah 

terhadap prestasi belajar Biologi siswa MTs Negeri Karangmojo semester genap 

tahun pelajaran 2008/2009 pada materi Ekosistem. Berdasarkan uji lanjut anava 

siswa dengan minat belajar tinggi mempunyai prestasi belajar Biologi yang lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang mempunyai minat belajar rendah.  

c. Faktor intern yang berasal dari dalam diri siswa yang berpengaruh terhadap 

prestasi belajar Biologi selain minat belajar adalah kepribadian. Dari penelitian 

ini dapat diketaui bahwa terdapat pengaruh kepribadian siswa tinggi dan rendah 

terhadap prestasi belajar Biologi siswa MTs Negeri Karangmojo semester genap 

tahun pelajaran 2008/2009 pada materi Ekosistem. Berdasarkan uji lanjut anava 

siswa dengan kepribadian tinggi mempunyai prestasi belajar Biologi yang lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang mempunyai kepribadian rendah.  

d. Metode pembelajaran dan minat belajar, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 

dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Pada penelitian ini dapat diketahui 

bahwa terdapat interaksi antara metode diskusi kelas dan diskusi kelompok 

dengan minat belajar terhadap prestasi belajar Biologi siswa kelas VII MTs 

Negeri Karangmojo semester genap tahun pelajaran 2008/2009 pada materi 

Ekosistem. Bentuk interaksi antara pembelajaran Kompendium Al Qur’an 

melalui metode diskusi kelas dan diskusi kelompok dengan minat belajar 
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terhadap prestasi belajar Biologi adalah siswa yang memiliki minat belajar tinggi 

memperoleh prestasi yang lebih baik saat diberi pembelajaran Kompendium Al 

Qur’an melalui metode diskusi kelompok 

e. Metode pembelajaran dan kepribadian siswa, secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Namun, pada penelitian ini 

tidak dapat dibuktikan. Hasil uji hipotesis menunjukkan tidak terdapat interaksi 

antara metode diskusi kelas dan diskusi kelompok dengan kepribadian siswa 

terhadap prestasi belajar Biologi siswa kelas VII MTs Negeri Karangmojo 

semester genap tahun pelajaran 2008/2009 pada materi Ekosistem.  

f. Minat belajar dan kepribadian siswa merupakan dua dari banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa dimana keduanya tidak saling 

mempengaruhi. Pada penelitian ini, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak 

terdapat interaksi antara minat belajar dengan kepribadian siswa terhadap prestasi 

belajar Biologi siswa kelas VII MTs Negeri Karangmojo semester genap tahun 

pelajaran 2008/2009 pada materi Ekosistem.  

g. Jika ditinjau dari metode pembelajaran, minat belajar, dan kepribadian siswa 

maka ketiga variabel ini akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Tetapi hasil 

uji hipotesis penelitian ini menunjukkan tidak terdapat interaksi antara metode 

diskusi kelas dan diskusi kelompok, minat belajar, dan kepribadian siswa 

terhadap prestasi belajar Biologi siswa kelas VII MTs Negeri Karangmojo 

semester genap tahun pelajaran 2008/2009 pada materi Ekosistem. Artinya, minat 

belajar, kepribadian siswa, dan penggunaan metode pembelajaran mempunyai 

pengaruh sendiri-sendiri terhadap prestasi belajar Biologi Materi Ekosistem. 
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B. Implikasi Hasil Penelitian 

 Salah satu kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 

kepribadian berpengaruh terhadap prestasi belajar biologi siswa pada materi 

Ekosistem, dimana nilai kepribadian tinggi mempunyai pengaruh terhadap hasil 

belajar. Hal ini menunjukkan secara teoritis bahwa hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengembangkan nilai kepribadian siswa 

pada standar kompetensi dan kompetensi dasar materi yang lain. Dengan kata lain 

hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memilih dan mempersiapkan sikap dan 

tingkah laku siswa sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak melanggar norma-

norma agama dengan memberikan pesan-pesan moral supaya siswa mengetahui hak 

dan kewajiban sebagai pelajar.  

 Implikasi hasil penelitian tersebut secara singkat dituliskan sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

a. Penggunaan metode pembelajaran diskusi kelas dan diskusi kelompok dalam 

pembelajaran materi Ekosistem berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

b. Adanya pengaruh minat belajar dan nilai kepribadian siswa terhadap prestasi 

belajar. 

c. Guru memiliki peran dalam membangkitkan minat belajar dan menumbuhkan 

kepribadian siswa melalui pesan-pesan moral dengan mengaitkan konsep-

konsep Biologi dengan ayat-ayat Al Qur’an. 

2. Implikasi Praktis 
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a. Guru dapat memberikan pesan-pesan moral dalam setiap proses belajar 

mengajar agar siswa tidak hanya unggul dalam prestasi tetapi juga memiliki 

perilaku yang baik. 

b. Konsep-konsep Biologi dapat dihubungkan dengan ayat-ayat Al Qur’an 

karena Al Qur’an selain sebagai pedoman hidup juga sebagai sumber ilmu  

pengetahuan dan inspirasi ilmiah. 

c. Guru dapat membangkitkan minat belajar siswa sebelum dan selama 

pelajaran berlangsung sehingga proses pembelajaran akan lebih efektif 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian maka Penulis mengajukan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Saran kepada guru 

a. Hendaknya guru Biologi di MTs menggunakan metode diskusi kelompok 

untuk menyampaikan materi Ekosistem sehingga prestasi belajar siswa dapat 

mencapai KKM. 

b. Guru yang akan menggunakan metode diskusi kelompok hendaknya jumlah 

anggota kelompok tidak terlalu besar misalnya 3-4 orang siswa sehingga 

diskusi lebih terkoordinir. 

c. Guru yang akan menggunakan metode diskusi kelompok dapat 

mempersiapkan tema yang berbeda untuk masing-masing kelompok sehingga 

materi yang diberikan lebih luas dan mendalam. 
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d. Guru hendaknya mengatur waktu diskusi seefisien mungkin sehingga tidak 

terjadi pertukaran pendapat yang bertele-tele dan tidak menyasar.   

e. Guru Biologi di MTs sebaiknya mengaitkan materi yang diajarkan dengan 

ayat-ayat Al Qur’an yang sesuai karena hal ini dapat memotivasi siswa dalam 

mempelajari Biologi. 

f. Guru apabila menjumpai siswa yang kurang berminat dalam pelajaran 

Biologi sebaiknya meningkatkan minat belajarnya dengan cara penggunaan 

metode dan media pembelajaran yang bervariasi. 

g. Dengan pembelajaran Kompendium Al Qur’an guru dapat memberikan pesan 

moral kepada siswa yang berhubungan dengan sikap, tingkah laku serta 

kepribadian dalam kehidupan sehari-hari.  

h. Hendaknya guru selalu memberikan teladan yang baik dalam berperilaku, 

misalnya berbicara sopan, rajin bekerja, berpakaian rapi, dan sebagainya 

sebagai upaya pembentukan kepribadian yang baik bagi siswa. 

2. Saran kepada siswa 

a. Hendaknya siswa meningkatkan semangat dan berusaha menghilangkan sikap 

negatif terhadap pelajaran Biologi serta berusaha memahami dan menyukai 

pelajaran Biologi.  

b. Bagi siswa yang mempunyai minat belajar yang tinggi, hendaknya dapat 

memahami materi pelajaran Biologi baik yang disampaikan dengan diskusi 

kelas maupun diskusi kelompok atau dengan metode pembelajaran lainnya, 

sehingga dengan adanya berbagai metode pembelajaran tetap mendapatkan 

prestasi belajar Biologi yang tinggi. 
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c. Sebaiknya siswa selalu memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang 

penjelasan guru yang berhubungan dengan pesan-pesan moral sehingga 

diharapkan ada perubahan tingkah laku dari yang kurang baik menjadi baik. 

3. Saran kepada peneliti 

a. Instrumen yang digunakan untuk mengukur minat belajar dan kepribadian 

siswa hendaknya tidak hanya dengan angket tetapi juga dapat dilakukan 

dengan pengamatan langsung dan wawancara.  

b. Perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor lain yang berpengaruh 

terhadap prestasi belajar sehingga dapat menambah pengetahuan guru dalam 

upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang 

sejenis, dengan materi/konsep lain dan dapat dikembangkan dengan 

menambah variabel-variabel lainnya.  
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