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Abstrak 

 
Arah Pendidikan Lingkungan Hidup (educational for sustainable development) di Sekolah Dasar dan 
Menengah  adalah  pendidikan yang diorientasikan untuk membangun generasi emas sebagai generasi yang 
memiliki usaha kuat untuk bisa  merdeka yang  mengedepankan  pada pembentukan kepribadian,  nilai-
nilai karakter , dan jati diri  agar mampu  ya  Hayyu Ya Qoyuum (yang hidup dan mandiri) bagi dirinya dan 
rahmatal lil allamiin,  melalui (Sidik, Tabligh, Amanah, Fatonah) sehingga   mampu mengangkat bangsa 
melewati krisis multidimensi khususnya krisis “menjadi warga negara  Indonesia yang baik”, sesuai 
keahlian, keterampilan dan jangkauannya masing-masing. Melalui tranformasi nilai:” tanamkanlah 
komunikasi yang konsisten antara buah pikiran, hati  dan prilaku baik,  akan menuai tindakan yang baik, 
tanamkan tindakan baik dan akan menuai kebiasaan, tanamkan kebiasaan dan akan menuai karakter baru 
yang transformatif, tanamkan karakter dan  menuai kemenangan dan kebahagiaan selalu dan selamannya.  
Inilah yang menjadi jurus dalam menyelamatkan bangsa ini dari krisis multidimensi khususnya krisis 
“menjadi warga negara  Indonesia yang baik” yang istilah populer generasi emas. Membangun  Anak didik 
di SD dan SMP  sebagai generasi Emas, tidak semudah membalik tangan. Generasi Emas tentu memiliki 
kematangan dari berbagai dimensi  secara komprehensif. Generasi Emas adalah insan kamil, tidak hanya 
cerdas tetapi juga arif.  Sementara terminologi   populer di kalangan umat Islam manusia yang diharapkan 
memiliki karakter : sidiq, tabligh, amanah dan fatonah  (Benar, Menyampaikan, dapat dipercaya dan 
cerdas). Sedangkan seacara akademik lebih populer insan yang memiliki intelegensi jamak. 

 

PENDAHULUAN 

Berawal pada September 2000, dalam KTT 
Millennium PBB di New York, 189 negara, 
termasuk Indonesia, telah mendeklarasikan 
Millennium Development Goals (MDG) atau Tujuan 
Pembangunan Millenium, yang berisi delapan tujuan 
yang ingin dicapai pada 2015 untuk menjawab 
tantangan-tantangan utama pembangunan global, 
dari pertemuan ini diharapkan negara-negara 
berkembang akan cepat memicu perkembangan 
negaranya,  agar tercapai kesetaraan dengan negara 
yang lebih maju terutama dalam bidang sosial dan 
ekonomi. Kini setelah 15 tahun dicanangkan maka 
masing-masing negara yang turut serta dalam 
deklarasi MDGs telah melakukan evaluasi terhadap 
capaian target pembangunan yang ditetapkan. 
Menyadari bahwa masih banyak negara belum dapat 
memenuhi target yang ditetapkan, maka 
pembangunan tersebut tidak dapat berhenti pada 
tahun ini tetapi harus terus berlanjut.  

Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat 
penting dalam pembangunan dunia, karena pada 

tahun ini, implementasi Tujuan Pembangunan 
Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) 
akan berakhir. Perhatian pemerintah dunia dan 
masyarakat sipil sekarang tertuju pada debat dan 
diskusi dalam menyusun agenda pembangunan baru 
yang disebut Post-2015 Development Agenda atau 
lebih populer disebut Sustainable Development 
Goals (SDGs). Agenda pembangunan ini telah 
disahkan pada UN Summit akhir September 2015, 
yaitu mencakup  17 isu utama : 
1. Menghapus kemiskinan 

2. Mengakhiri kelaparan 

3. Kesehatan dan kesejahteraan 

4. Kualitas pendidikan yang baik 

5. Kesetaraan gender 

6. Air bersih dan Sanitasi 

7. Akses energi yang terjangkau 

8. Pertumbuhan ekonomi 

9. Inovasi dan infrastruktur 

10. Mengurangi ketimpangan 
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11. Pembangunan berkelanjutan 

12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan 

13. Mencegah dampak perubahan iklim 

14. Menjaga sumber daya laut 

15. Menjaga ekosistem darat 

16. Perdamaian dan keadilan 

17. Revitalisasi kemitraan global 

Salah satu aspek penting dalam SDGs adalah 
terkait dengan ESD. Yaitu bagaimana arah 
pendidikan lingkungan hidup di SD dan SMP. Topik 
ini menarik untuk dikemukakan, karena fenomena dan 
fakta empiris yang diberitakan di media masa akhir-
akhir ini merupakan gambaran realita kehidupan 
bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih 
mengalami krisis multidimensi, yang diakibatkan oleh 
krisis ”menjadi warga negara Indonesia yang baik ”.   

Realita menunjukkan, di dalam kehidupan 
sehari-hari masih saja ditemukan orang cerdas tetapi  
tidak  arif, orang kaya tetapi tidak dermawan, orang 
berkuasa tetapi tidak amanah,  tokoh masyarakat 
tetapi tidak memberi teladan, pemimpin tetapi tidak 
berpihak pada kepentingan bersama (rakyat banyak), 
kekerasan perempuan dan anak, perdagangan orang, 
kekerasan dalam rumahtangga, saling menjatuhkan, 
pencurian benda-benda kuno yang menyimpan 
sejarah, pengeboman, dan tindakan-tindakan anarkis-
destruktif lain yang sangat merugikan kelanjutan 
kehidupan bangsa.  

Untuk itulah peran pendidikan sangat penting, 
terlebih bagi bagi ”perempuan”. ”Mendidik 
perempuan”  berarti mendidik generasi masa depan 
yang bermutu secara populer sebagai generasi emas 
dalam mengelola  bonus demografi,  sebagaimana  
tersirat dan tersurat dalam pembukaan UUD 1945 
dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah 
Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia 
berhak memperoleh pendidikan yang bermutu 
sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa 
memandag status sosial, ras, etnis, agama dan gender. 
Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat 
warga negara untuk mengenal dan mengatasi masalah 
diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya 
masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-
nilai Pancasila. UU RI Nomor 39 Tahun 1999  tentang 
Hak Asasi Manusia, bagian Kesepuluh, pasal 52 ayat: 
1: Setiap anak  berhak atas perlindungan oleh orang 
tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 60, ayat 
1: Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan 
dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 
kecerdasannya; (2) Pasal 64; setiap anak berhak untuk 
memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi 
ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan 
dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, 
kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental 
spiritualnya. (3) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; Pasal 4 ayat 1 Pendidikan diselenggarakan 
secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi 
manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 
kemajemukan  bangsa (Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan  Nasional). (4)  UUD-45 Bab XA. Hak 
Asasi Manusia pasal 28H: “Setiap orang 
berhak….mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat….” dan (5) Permendiknas No. 63/2009: 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bagian ke-tiga: 
Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan 
pasal 3 butir    (c): ‘Pendidikan untuk perkembangan, 
pengembangan, dan /atau pembangunan 
berkelanjutan (education for sustainable 
development), yaitu pendidikan yang mampu 
mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi 
sekalian alam.” 

Pendidikan merupakan faktor penting di dalam 
mempengaruhi ukuran keluarga atau nilai keluarga.  
Masyarakat dari pendidikan berbeda mempunyai 
sikap yang berbeda tehadap pilihan nilai keluarga. 
Namun sebenarmnya terlepas dari persoalan tinggi 
rendahnya tingkat pendidikan suami dan isteri, setiap 
keluarga memiliki fungsi, yaitu: (1) proses regenerasi; 
(2) penopang ekonomi keluarga; (3) memecahkan 
masalah keluarga dengan tetap memelihara perilaku 
yang baik; (4) sosialisasi, agar anak menjadi dewasa, 
dan kompetenm serta berpartisipasi terhadap 
masyarakat; (5) dukungan emosional, yakni sebagai 
pengikat kebersamaan yang harmonis, dalam 
menghadapai krisis emosi, dan membantu 
perkembangan perasaan, serta komitmen terhadap 
tujkuan masing-masing anggota keluarga. 

Diantara sebagian fungsi keluarga, ternyata 
fungsi sosialisasi mempunyai pengaruh penting 
terhadap perkembaangan anak-anak. Banyak cara 
orang tua didalam membantu perkembangan 
kemampuan anak, kepekaan serta tanggap terhadap 
lingkungannya, disiplin, memiliki moralitas dan 
pengendalian diri, serta mampu menghadapi segala 
tantangan lingkungan sosial (Laura Berk,1994:560-
567).  

Untuk itu tulisan ini diorientasikan pada  arah 
pendidikan lingkungan hidup di SD dan SMP  adalah 
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membangun generasi emas  yang  mengedepankan  
pada pembentukan kepribadian,  nilai-nilai karakter  
(Etika Lingkungan) yang bertanggungjawab terhadap 
keberlanjutan, dan jati diri sebagai “manusia” dan  
bangsa yang bermuara pada  rasa kebangsaan dan 
cinta tanah air.   

Ini tantangan buat kita semua sebagai bagian 
dari komunitas pendidikan.  Dalam tulisan ini dibatasi 
Model Pendidikan Lingkungan Hidup yang 
diperuntukaan bagi anak SD dan SMP, saya secara 
popular dinamakan Educational  for Sustainable 
Development.   

PEMBAHASAN  

Menurut Tilaar (2013) ada empat strategi yang 
dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan 
strategi proses pembelajaran dalam mempersiapkan 
bonus demografi 2045. Pertama, pengembangan 
nasionalisme Indonesia. Nasionalisme di sini 
dimaknai sebagai pemertanahan identitas bangsa 
sebagai bangsa yang berkebudayaan. Pendidikan 
adalah aspek kebudayaan yang menjadi motor 
penggerak maju mundurnya suatu kebudayaan. 
Seperti apa yang dikemukakan oleh Akio Morita salah 
satu peletak dasar perusahaan Sony, dia mengatakan 
perubahan global dimulai dari kemampuan lokal. Kita 
dapat memiliki ide-ide global yang mendunia namun 
setiap perubahan dimulai dari lokalitas. Ini juga 
berarti mempersipakan bonus demografi harus 
dimulai dengan perubahan pendidikan pada tingkat 
lokal. Dengan strategi ini pendidikan harus mampu 
memecahkan masalah-masalah lokal seperti 
kemiskinan, dan bagaimana cara memanfaatkan 
potensi-potensi lokal untuk kemajuan masyarakatnya. 
Sehingga globalisasi dimulai dari glokalisasi, think 
globally, act locally.  

Kedua, Skills abad ke-21. Masyarakat masa 
depan ditandai dengan masyarakat yang berilmu 
pengetahuan (Knowledge- based society). Salah satu 
ketrampilan yang dibutuhkan adalah penguasaan 
teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai 
segi kehidupan manusia. Dewasa ini sebagian tenaga 
kerja Indonesia hanya memiliki ketrampilan 
sederhana yang pasti tidak akan laku di masa depan. 
Selain itu lingua franca dunia masa depan, yaitu 
bahasa Inggris perlu dikuasai tanpa mengurangi 
pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa 
Nasional. 

Ketiga, IT dan kolaborasi. Pemerintah perlu 
mendorong agar proses belajar di lembaga pendidikan 
formal dan informal menggunakan perangkat IT dan 
dilakukan secara berkelompok agar peserta didik 

dapat mengakses bahan-bahan belajar secara madiri 
dan dapat mengkonstruksikan pemahamannnya sesuai 
dengan konteks sosial yang berkembang.  

Dan keempat adalah kreativitas. Kreativitas 
merupakan dasar lahirnya sikap entrepreneur yang 
sangat dibutuhkan oleh negara maju. Berkaca dari 
Negara Finlandia yang memiliki sistem pendidikan 
terbaik di dunia menekankan pada personalize 
learning and creative teaching as important 
component of schooling. 

 Pada tanggal 12 Mei 2012, Mendikbud, 
mencanangkan Generasi Emas. Pada tahun 2012 
sebagai tahun investasi untuk menanam generasi emas 
Indonesia. Untuk merealisasikan rencana besar, 
Pemerintah harus mempersiapkan grand design 
pendidikan generasi emas 100 tahun Indonesia 
Merdeka (2045) mulai dari sekarang. Jika 
kesempatan ini dikelola dengan baik, populasi usia 
produktif yang jumlahnya luar biasa akan menjadi 
bonus demografi (Demographic dividend).  Investasi 
pendidikan genarasi emas dimulai dari anak yang 
diduk di Bangku SD dan SMP. Agar populasi 
penduduk produktif menjadi bonus demografi, maka 
diperlukan pemikiran untuk mengembangkan model 
pendidikan lingkungan hidup yang tepat sasaran.  

 Salah satu aspek penting dalam ESD adalah 
sosial, aspek sosial antara lain adalah 
pengarusutamaan Gender.  Bagaimana kepedulian 
kita? Kepedulian dan tanggungjawab peemerintah 
terhadap program Pengarusutamaan Gender di 
Indonesia yang diwujudkan dengan sejumlah 
peraturan perundangan dan berbagai program aksi, 
membuktikan bahwa peran serta pemerintah 
Indonesia dalam pelaksanaan keadilan gender dalam 
segala aspek kehidupan di masyarakat memberikan 
dukungan yang sangat kuat. Implikasi dari dukungan 
peran pemerintah secara riel dilaksanakan oleh 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

Secara teoretis kesetaraan gender menganut 
pada paham Teori Equilibrium yang menyatakan 
bahwa konsep kemitraan dan keharmonisan dalam 
hubungan antara perempuan dan laki-laki. Untuk 
mewujudkan konsep ini maka setiap kebijakan dan 
strategi pembangunan agar diperhitungkan 
kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara 
seimbang, Hal ini disebabkan setiap pihak 
mempunyai kelebihan dan kekurangan, kekuatan 
sekaligus kelemahan yang harus diisi dan dilengkapi 
dengan pihak lain dalam kerjasama yang setara.  
Pengertian kesetaraan gender adalah kesamaan 
peluang dan kesempatan dalam bidang sosial,politik 



Arah Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar dan Menengah 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 4-10 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dengan 
memperoleh kesamaan peluang dan kesempatan itu 
setiap orang dapat berperan dan berpartisipasi aktif 
dalam pembangunan. 

Keadilan gender merupakan suatu perlakuan 
yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai 
manusia yang bermartabat dalam keluarga dan 
masyarakat (contoh: perempuan berhak menerima 
upah yang sama besar dengan laki-laki dan memiliki 
kesempatan yang sama dalam berpolitik dan bekerja).  
Di samping itu ada sejumlah bentuk ketidakadilan 
gender yang terdapat di kehidupan keluarga dan 
bermasyarakat adalah:  

a. Subordinasi atau menomorduakan kaum 
perempuan contoh perempuan dinomorduakan di 
bidang politik, jabatan, karier dan pendidikan 

b. Pelabelan negatif (citra baku) contoh perempuan 
memasak, bersolek, mudah dibeli dengan uang.  

c. Kekerasan terhadap kaum perempuan contoh 
sering terjadinya pelecehan seksual yang dialami 
oleh kaum perempuan 

d. Beban ganda yang menimpa pada kaum 
perempuan contoh kaum perempuan yang 
bekerja di dalam dan di luar rumah 

e. Marginalisasi (peminggiran) contoh upah 
perempuan lebih kecil dibandingkan dengan 
upah kaum laki-laki.  

Bagi perempuan yang mengalami atau 
menerima perlakukan ketidak adilan, maka 
membutuhkan pendidikan khusus yang dinamakan 
pemberdayaan. Peran perempuan ditentukan oleh 
proses pematangan melalui lingkungan. Proses 
pematangan kaum perempuan antara lain melalui 
pendidikan. Pendidikan perempuan khusus diberikan 
pada perempuan marjinal melalui affirmatif action.  

Melalui pengausutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan, perempuan didik dan 
dilatih melalui proses sebagaimana telah dicanangkan 
oleh UNESCO.  

UNESCO dalam  Soedijarto (2004)  yaitu:  
Learning to know,  seperti telah dikemukakan oleh 
Philip Phoenix, proses pembelajaran yang 
mengutamakan penguasaan ways of knowing atau 
mode of inquire telah memungkinkan siswa  untuk 
terus belajar dan mampu memperoleh pengetahuan 
baru dan tidak hanya memperoleh pengetahuan dari 
hasil penelitian orang lain, melainkan dari hasil 
penelitiannya sendiri. Karena itu, hakekat dari 
Learning to know adalah proses pembelajaran yang 
memungkinkan siswa menguasai tehnik menemukan 

pengetahuan dan bukan semata-mata hanya 
memperoleh pengetahuan.   

Learning to do yaitu pembelajaran untuk 
mencapai kemampuan untuk melaksanakan  nilai-
nilai karakter bangsa. Belajar ini terkait dengan 
belajar melakukan sesuatu dalam situasi yang 
kongkrit yang tidak hanya terbatas  kepada 
penguasaan   keterampilan   mekanistis melainkan  
meliputi   kemampuan berkomunikasi, bekerja sama 
dengan orang lain, mengelola dan mengatasi 
konflik. 

Learning to live together yaitu membekali 
kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain 
yang berbeda dengan penuh toleransi, saling 
pengertian dan tanpa prasangka. Dalam hubungan ini, 
prinsip relevansi sosial dan moral.  

Learning to be, keberhasilan pembelajaran 
untuk mencapai pada tingkatan ini diperlukan 
dukungan keberhasilan dari pilar pertama, kedua dan 
ketiga, yaitu: tiga pilar yaitu learning to know, 
learning to do, dan learnig to live together ditujukan 
bagi lahirnya peserta didik yang mampu mencari 
informasi dan menemukan ilmu pengetahuan, yang 
mampu memecahkan masalah, dan mampu bekerja 
sama, bertenggang rasa, dan toleran terhadap 
perbedaan.  

Bila ketiganya berhasil dengan memuaskan 
akan menumbuhkan rasa percaya diri pada kaum 
perempuan, sehingga menjadi manusia yang mampu 
mengenal dirinya, yakni manusia yang berkepribadian 
yang mantap dan mandiri. Manusia yang utuh yang 
memiliki kemantapan emosional dan intelektual, yang 
mengenal dirinya, yang dapat mengendalikan dirinya 
dengan konsisten dan memiliki rasa empati (tepo 
seliro).  

Dalam hal pengetahuan yang dicapai sebagai 
hasil pembelajaran, pada tingkat tertinggi Al-Ghazali 
menyebutnya dengan akselerasi atau penanjakan ilmu 
(Mi’raj) pada manusia yang berpengetahuan yaitu 
menghambakan diri kepada-Nya, Maslow 
menyebutnya dengan self transcedental. 

Di era Masyarakat Ekonomi Asean, dibutuhkan 
komitmen bersama terhadap realisasi hakikat 
pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh 
ideology bangsa Indonesia dan diamanatkan oleh 
UUD 1945. 

Konsep pembangunan, yang dimaksud adalah 
mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan 
kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah 
darah Indonesia, dan membantu melaksanakan 
ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pembangunan 



Nadiroh 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 5-10 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

tidak semestinya menimbulkan masalah bagi manusia 
maupun lingkungan.   

Esensi pembangunan berkelanjutan adalah 
keselarasan hubungan sesama manusia dan antara 
manusia dengan lingkungan. Dalam hal ini, manusia 
merupakan pusat dari pembangunan berkelanjutan. 
Sebagai pusat dari pembangunan berkelanjutan, maka 
perlu ditanamkan nilai-nilai pembangunan 
berkelanjutan dalam diri manusia.  

Nilai-nilai dimaksud adalah sebagai berikut 
(http://www.yplhc.org/konsep_desd.php.): 

1. Menghargai nilai-nilai dan hak-hak semua 
manusia diseluruh planet bumi dan komitment 
terhadap keadilan sosial dan ekonomi bagi 
semua. 

2. Menghargai hak-hak azasi manusia generasi 
mendatang dan komitment terhadap 
tanggungjawab antar-generasi. 

3. Menghargai dan peduli pada kehidupan 
komunitas dengan keanekaragamannya yang 
mencakup perlindungan dan perbaikan terhadap 
ekosistem planet bumi. 

4. Menghargai keanekaragaman budaya dan 
komitmen untuk membangun toleransi budaya 
lokal dan global, perdamaian, dan non-violence. 

Nilai-nilai tersebut dapat dikembangkan 
melalui jalur pendidikan. Pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. Melalui pendidikan nilai-nilai 
pembangunan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam 
semua aspek pembelajaran untuk mendorong 
perubahan sikap yang membuka jalan bagi 
keberlanjutan dalam konteks integritas lingkungan, 
keberlanjutan pembangunan ekonomi, komunitas 
yang adil bagi generasi sekarang maupun yang akan 
datang (http://www.yplhc.org/tujuan_strategi.php. ).  

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sidang 
umumnya pada sesi ke 57  tahun 2002 
mendeklarasikan periode 2005-2014 sebagai dekade 
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 
(decade of education for sustainable 
development/DEFSD). UNESCO sebagai badan PBB 
yang ditunjuk untuk memandu decade ini harus dapat 
memainkan peran kuncinya dalam mengembangkan 
standard kualitas dalam pendidikan untuk 

pembangunan berkelanjutan (education for 
sustainable development/EFSD). Tujuan umum dari 
DEFSD adalah untuk mengintegrasikan prinsip-
prinsip, nilai, dan praktek pembangunan 
berkelanjutan kedalam semua aspek pendidikan dan 
pembelajaran. Upaya kependidikan ini akan 
mendorong terjadinya perubahan sikap yang 
mendorong terciptanya masa depan yang lebih 
berkelanjutan dalam konteks integritas lingkungan, 
keberlanjutan pembangunan ekonomi, komunitas 
yang adil bagi generasi sekarang maupun yang akan 
datang. 

EFSD di Indonesia dicanangkan sejak 2005. 
EFSD bukan sebuah konsep pendidikan murni, tetapi 
sekaligus menggabungkan konsep pembangunan dari 
perspektif ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 
Jadi EFSD adalah sebuah konsep multidisiplin. 
Konsep EFSD sudah tergambar atau tersirat secara 
jelas di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional maupun di dalam  Pembukaan 
UUD 1945. Permasalahannya, bagaimana 
pelaksanaan di pendidikan formal, pendidikan 
nonformal, maupun pendidikan informal, megingat 
keberhasilan EFSD tergantung pada kekuatan 
komitmen dan kerjasama stakeholders, mengingat 
pembelajaran tidak hanya dilakukan di sistem 
pendidikan jalur formal, nonformal, maupun 
informal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di 
rumah maupun lingkungan sekitarnya.  

Education for sustainable Development 
merupakan konsep dinamis konsep dinamis yang 
mencakup sebuah visi baru pendidikan yang 
mengusahakan pemberdayaan orang segala usia untuk 
turut bertanggungjawab dalam menciptakan sebuah 
masa depan berkelanjutan. ESD merupakan upaya 
untuk mengubah perilaku dan gaya hidup bagi 
transfortasi masyarakat yang positif 
(http://www.UNESCObkk.org/index.php.id=3808). 
Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam 
pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan 
untuk mengubah perilaku dan gaya hidup bagi 
tranfortasi masyarakat yang positif adalah sebagai 
berikut: 

1. Menghargai nilai-nilai dan hak-hak semua 
manusia diseluruh planet bumi dan komitmen 
terhadap keadilan social dan ekonomi bagi 
semua. 

2. Menghargai hak-hak azasi manusia generasi 
mendatang dan komitmen terhadap tanggung 
jawab antar-generasi. 
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3. Menghargai dan peduli pada kehidupan 
komunitas dengan keanekaragamannya yang 
mencakup perlindungan dan perbaikan terhadap 
ekosistem planet bumi. 

4. Menghargai keanekaragaman budaya dan 
komitmen untuk membangun toleransi budaya 
local dan global, perdamaian dan anti kekerasan 
(non-violence). 

Terkait dengan pengertian di atas ESD 
merupakan kegiatan belajar sepanjang hidup sejak 
usia dini yang diselenggarakan melalui pendidikan 
formal, non-formal dan informal. ESD menuntut 
reorientasi pendekatan pendidikan, struktur dan nisi 
kurikulum, pedagogi dan sistem ujian. Pembelajaran 
ESD perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut 
(http://www.yPKLHc.org/konsep_desd.php dalam 
Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang, Kementerian 
Pendidikan Nasional, 2010). 
1. Lintas disiplin dan holistik/menyeluruh; yakni 

belajar untuk pembangunan berkelanjutan yang 
secara integratif tercakup didalam kurikulum, 
bukan menjadi pelajaran tersendiri. 

2. Nilai pendorong; yakni norma-norma, nilai-nilai, 
dan prinsip-prinsip yang memiliki bersama yang 
dapat menopang pembangunan berkelanjutan 
dan disusun sejelas mungkin sehingga dapat 
diukur, diuji, diperdebatkan dan diaplikasikan. 

3. Berpikir kritis dan pemecahan masalah: yakni 
dapat mengarahkan pemikiran kritis dan dalam 
mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan. 

4. Multi-metode; yakni dapat menerapkan 
menggunakan berbagai metode yang relevan 
seperti: puisi, drama, debat, pengalaman dan 
lain-lain. Pengajaran yang hanya mentransfer 
pengetahuan sudah seharusnya diganti dengan 
pendekatan guru dan murid untuk bekerja 
bersama mencari pengetahuan dan berperan 
dalam membangun lingkungan pada institusi 
pendidikan. 

5. Pengambilan keputusan secara partisipatif; yakni 
peserta didik  berperan serta dalam menentukan 
tentang kegiatan pembelajaran. 

6. Dapat diterapkan (Aplicable); yakni pengalaman 
belajar peserta didik dapat diterapkan secara 
terpadu dengan kehidupan pribadi dan kegiatan 
sehari-hari di lingkungannya. 

7. Relevan dengan kondisi lokal; yakni mengkaji 
masalah dan isu baik lokal maupun global 

menggunakan bahasa yang digunakan oleh 
peserta didik. 

Sudah saatnya kita bangkit dan mengukir 
generasi Emas, dengan perjalanannya yang sudah 
panjang kita lalui. 

Membangun generasi Emas, tidak semudah 
membalik tangan. Generasi Emas tentu memiliki 
kematangan dari berbagai dimensi  secara 
komprehensif. Siapakah Generasi Emas ? Generasi 
Emas adalah insan kamil, tidak hanya cerdas tetapi 
juga arif.  Sementara terminologi   populer di kalangan 
umat Islam manusia yang diharapkan memiliki 
karakter : sidiq, tabligh, amanah dan fatonah (Benar, 
Menyampaikan, dapat dipercaya dan cerdas). 
Sedangkan seacara akademik lebih populer insan yang 
meiliki intelegensi jamak. 

Secara lebih rinci intelegensi jamak (Multiple 
Intellegences) meliputi: (1) kecerdasan bahasa 
(Linguistic Intelligence) adalah kapasitas 
menggunakan bahasa secara lisan dan tulisan secara 
efektif. Kemampuan mengolah kata-kata secara 
efektif yakni berbahasa lancar, baik dan lengkap; (2) 
kecerdasan logika matematika (Logical Matematical 
Intelligence) adalah kemampuan menggunakan 
bilangan dan logika secara efektif Dalam menghadapi 
persoalan dia tidak mudah bingung karena ia bisa 
memilah-milahkannya, mana yang pokok dan mana 
yang tidak, dan kuat dalam berpikir abstrak dan 
berfilsafat; (3) kecerdasan keruangan (Spatial 
Intelligence)adalah kemampuan mengenali, 
mengetahui, dan mentranformasikan ide keruangan  
dan visual ke dalam persepsi secara tepat; (4) 
kecerdasan kinestetik (Bodily Kinestetic Intelligence) 
adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh 
tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan ide-
ide atau gagasan dan perasaan-perasaan dalam 
memproduksi karya termasuk koordinasi 
keseimbangan, kekuatan, kelenturan, kecepatan, 
ketangkasan serta kemampuan menerima rangsang; 
(5) kecerdasan musik (Musical Intelligence) adalah 
kemampuan untuk mengembangkan, 
mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk 
musik dan suara.; (6) kecerdasan interpersonal 
(Interpersonal Intelligence) adalah kemampuan untuk 
mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, 
motivasi, watak, dan temperamen orang lain.  
Kepekaan akan ekspresi wajah, suara dan gerak tubuh 
orang lain (isyarat), dan kemampuan seseorang untuk 
menjalin relasi dan kamunikasi dengan berbagai 
orang; dan (7)  kecerdasan Intra personal 
(Intrapersonal Intelligence) adalah kemampuan 
memahami diri dan bertindak adaptif berdasarkan 
pengetahuan tentang diri. Kemampuan berefleksi dan 
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keseimbangan diri, kesadaran diri  tinggi, inisiatif, dan 
berani; (8) intelegensi lingkungan adalah kemampuan 
seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna 
dengan baik; dan (9)inteligensi eksistensial adalah 
menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang 
untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam 
eksistensi atau keberadaan manusia. Orang tidak puas 
hanya menerima keadaannya, keberadaannya secara 
otomatis, tetapi mencoba menyadarinya dan mencari 
jawaban yang terdalam. Pertanyaan itu antara lain, 
mengapa aku ada, apa makna dari hidup ini,  apa 
tujuan hidup, bagaimana kita sampai ke tujuan hidup 
(Howard Gardner1993). 

  Undang-undang Republik Indonesia nomor 
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa: Pendidikan nasional 
adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 
kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 
tuntutan perubahan zaman. 

Dalam pasal 3, dikatakan bahwa Pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggungjawab. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka saya 
mencoba menguraikan beberapa hal yang terkait 
dengan  esensi pendidikan bagi perempuan. Esensi 
Pendidikan bagi perempuan  adalah pembentukan 
watak,karakter dan keterampilan agar bisa hidup dan 
mandiri .  sehingga pendidikan untuk perempuan 
pertama sekali seyogyanya ditekankan dididik agar 
menjadi Warga Negara yang Baik.  

Adapun nilai-nilai karakter bangsa yang perlu 
ditransformasikan kepada siapapun, termasuk 
perempuan  yang  disarikan dari beberapa sumber 
bacaan, antara lain: 

1. Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa;  

2. Jujur yaitu memiliki sikap dan sifat yang luhur 
sebagai warga negara dan merupakan suatu 
keniscayaan. Kejujuran merupakan kunci bagi 
terciptanya keselarasan dan keharmonisan 
hubungan antar warga negara dengan negara, 
memiliki misi dalam mengentaskan kemiskinan 

dan dalam meningkatkan 
kesejahteraan bersama ; 

3. Adil adalah menempatkan sesuatu secara 
proporsional. Tujuan yang baik tidak akan 
diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. 
Penggunaan cara-cara yang tidak adil adalah 
bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang 
diperlakukan tidak adil.  

4. Dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan 
sosial yang dimaksudkan adalah keseimbangan 
dan pembagian yang proporsional antara hak dan 
kewajiban setiap warganegara yang mencakup 
seluruh aspek kehidupan. Tidak adanya 
monopoli atau pemusatan salah satu aspek 
kehidupan hanya pada satu kelompok 
masyarakat saja. Secara esensial masyarakat 
memiliki hak yang sama dalam memperoleh 
kebijakan-kebijakan yang tetapkan oleh 
pemerintah.  

5. Rasa hormat dan tanggung jawab terhadap 
sesama warga negara terutama dalam konteks 
adanya pluralitas masyarakat Indonesia (terdiri 
dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan/agama, 
dan ideologi politik). Turut bertanggung jawab 
menjaga keharmonisan hubungan antar etnis 
serta keteraturan dan ketertiban negara yang 
berdiri di atas dasar pluralitas tersebut (Bhineka 
Tunggal Ika). Nilai ini akan melahirkan 
pluralisme.  Pluralisme harus dipahami secara 
mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan 
kehidupan yang menghargai dan menerima 
pluralitas dalam konteks kehidupan sehari-hari. 
Pluralisme tidak bisa dipahami sebatas hanya 
pada sikap mengakui dan menerima kenyataan 
masyarakat yang majemuk. 

6. Sikap kritis terhadap kenyataan empiris (realitas 
sosial, budaya, dan politik) maupun terhadap 
kenyataan supra empiris atau metafisik (agama, 
mitologi, kepercayaan). Sikap kritis juga harus 
ditunjukkan pada diri sendiri. 

7. Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai 
sikap pemahaman terhadap pendapat yang 
berbeda;  

8. Sikap terbuka didasarkan atas kesadaran akan 
pluralis- me dan keterbatasan diri yang akan 
melahirkan kemam- puan dalam  menahan diri, 
tidak secepatnya menjatuh- kan penilaian atau 
pilihan; 
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9. Rasional yaitu memiliki kemampuan dalam 
mengambil keputusan secara bebas dan logis. Ini 
merupakan hal yang harus dilakukan. Keputusan-
keputusan yang di-ambil secara rasional akan 
melahirkan sikap yang tegas dan pemikiran yang 
logis.  

10. Cerdas dan arif yakni memiliki Inteligensi jamak. 
Inteligensi merupakan kemampuan untuk 
memecahkan persoalan dan dapat menghasilkan 
produk dalam suatu seting yang bermacam-
macam dalam situasi yang nyata. Intelegensi 
seseorang bukan hanya diukur dengan tes 
tertulis, melainkan lebih tepat diukur melalui 
cara bagaimana orang itu memecahkan persoalan 
dalam kehidupan yang nyata secara cerdas dan 
bijak (arif); 

11. Toleran, adalah sikap saling menghargai dan 
menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh 
orang lain. Sikap toleran ini memungkinkan akan 
adanya kesadaran dari masing-masing individu 
untuk menghargai dan menghormati pendapat 
dan juga aktivitas yang dilakukan oleh kelompok 
masyarakat lain yang berbeda. 

12. Demokrasi, yakni  warganegara memiliki 
kebebasan penuh untuk menajalankan aktivitas 
kesehariannya. Demokrasi juga berarti bahwa 
masyarakat dapat berlaku santun dalam pola 
hubungan interaksi dengan masyarakat 
sekitarnya dan tidak mempertimbangkan suku, 
ras, dan agama. Penekanan demokrasi mencakup 
segala bidang kehidupan, mulai dari politik, 
ekonomi, sosial, budaya dan lainnya.  

Nilai-nilai karakter bangsa yang dipaparkan di 
atas didukung oleh Michele Borba (2008) dengan 
menggunakan istilah kecerdasan moral dan 
karakter. Tujuh kebajikan utama dalam membangun 
kecerdasan moral dan karakter bangsa yang kuat: (1) 
empati: memahami dan merasakan kesedihan/ 
penderitaan orang lain; (2) nurani: merasakan dan 
menerapkan cara berprilaku yang manusiawi; (3) 
kontrol diri: mengendalikan pikiran dan tindakan agar 
dapat menahan dorongan dari dalam atau mencegah 
dorongan dari luar sehingga dapat bertindak benar; (4) 
rasa hormat: menghargai orang lain dengan berlaku 
baik dan sopan; (5) kebaikan hati: menunjukkan 
kepedulian terhadap kehidupan dan perasaan orang 
lain; (6) toleransi: menghormati martabat dan 
menghargai hak semua orang meskipun keyakinan 
berbeda antara satu dan yang lain; dan (7) keadilan: 
berpikir terbuka, tidak berat sebelah, bertindak adil/ 
berpihak pada yang benar. 

Selanjutnya bagaimana cara 
mentransformasikan nilai-nilai karakter bangsa. 
Hakikatnya perempuan  dilatih  untuk memfungsikan 
secara efektif anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang 
dibawa sejak lahir yaitu: (1) panca indera; (2) naluri; 
(3) akal: rasional, imajinasi, kreativitas; dan (4) hati 
nurani. Melalui belajar dan pembelajaran 
pembentukan karakter (latihan dan pembiasan diri) 
untuk melakukan penanjakan keempat fungsi 
tersebut.  

Implikasinya diharapkan akan mewujudkan 
masyarakat madani Indonesia yang memiliki nilai-
nilai esensial antara lain:  

1. mempunyai respek terhadap kehidupan, nilai ini 
termasuk nilai-nilai anti kekerasan, menghormati 
dan mempertahankan kehidupan kemanusiaan 
yang beradab;  

2. menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk 
kebebasan berbicara, kebebasan pers dan hak 
untuk memilih;  

3. mewujudkan kesetaraan dan keadilan, 
merupakan syarat mutlak bagi perdamaian dan 
kemajuan manusia. Suatu masyarakat madani 
juga merupakan suatu masyarakat yang secara 
sadar menanggulangi masalah kemiskinan;  

4. saling menghormati dan toleran, adalah kualitas 
dari hubungan antar manusia, antar kelompok 
masyarakat. Prinsip hidup dalam kenyataan ini 
adalah semua manusia mempunyai hak untuk 
hidup sebagaimana yang diyakini sesuai dengan 
pandangan hidupnya;  

5. saling mengayomi. Suatu masyarakat madani 
adalah suatu masyarakat yang saling 
menghormati bukan hanya antar generasi, tetapi 
juga antar kelompok, antar bangsa, antar daerah, 
dan antar agama; dan  

6. integritas, merupakan dasar dari kepercayaan 
sesama manusia, sesama masyarakat satu dengan 
yang lain. Integritas menghindarkan seseorang 
dari perbuatan-perbuatan tercela, termasuk 
berbagai jenis korupsi dan kolusi (Kantor 
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, 1999 

Ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap 
perilaku yaitu : (1)  motivasi; (2) ability; (3) persepsi; 
(4) personality. Motivasi sebagai suatu yang 
mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu, dan 
seringkali perilakunya lebih baik dari orang lain. 
Ability (kemampuan) adalah sebagai keahlian aktual 
dan kapasitas seseorang sehingga dibutuhkan untuk 
berpenampilan efektif. Persepsi adalah bagaimana 
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cara seseorang memahami dan menafsirkan informasi 
secara selektif sehingga perilakunya sesuai dengan 
tujuan bersama, tanpa menghilangkan kepribadian 
masing-masing. Personality (kepribadian) seseorang 
yang meliputi karakteristik, kemampuan sosial, 
dominasi, agresifitas dan daya tahan tinggi (kebal) 
(Hugh J. Arnold, Daniel C. Fieldman, 1986). 
Selanjutnya ada lima dimensi personality yaitu 
meliputi: (1) extravension (banyak bicara terus terang, 
berani dan suka bergaul), (2) agreeableness; suka 
bekerja sama, berpikir positif, (3) will to achieve; 
bertanggung jawab, peduli, (4) emotional stability; 
tenang, kaku, (5) openess to experience; sensitif, 
intelektual, bijaksana dan imajinatif (Robert  A. 
Baron, and Donn Byrme ,1991) , sebagaimana dikutip 
dalam Nadiroh (1998). 

Fungsi keluarga : (1) fungsi keagamaan, yaitu 
keluarga dikembangkan untuk emnjadi wahana yang 
pertama dan utama untuk membawa seluruh 
anggotanya melaksanakan ajaran agama; (2) fungsi 
kebudayaan yang berarti keluarga dikembangkan 
menjadi wahana untuk melestarikan budaya nasional  
yang luhur dan bermartabat; (3) fungsi cinta ksih, 
yang berarti keluarga menjadi wahana yang pertama 
dan utama untuk menumbuhkan cinta kasih antar 
sesamaanggotanya, antar orang tua dengan 
pasangannya, antara anak dengan orang tuanya dan 
antara sesama anak sendiri; (4) fungsi perlindungan, 
yaitu keluarga menjadi perlindungan yang utama dan 
kokoh dalam memberikan kebenaran dan keteladanan 
kepada anak anak dan keturunannya; (5) fungsi 
reproduksi yaitu keluarga menjadi pengatur keturunan 
secara sehat dan berencana;  (6)  fungsi sosialisasi dan 
penbdidikan yaitu keluarga berfungsi sebagai guru 
yang pertama dan utama dalam mengentarkan anak 
anaknya untuk menjadi panutan masyarakat luas dan 
dirinya sendiri; (7) fungsi ekonomi yaitu keluarga 
menyaiapkan dirinya untuk menjadi suatu unit yang 
mandiri dan sanggup untuk meningkatkan 
kesejahteraan lahir dan batinnya; (8) fungsi 
pemeliharaan lingkungan yaitu keluarga siap dan 
sanggup untuk memelihara kelestarian lingkungan 
untuk memberikan yang terbaik kepada anak cucunya 
dimasa yang akan datang (BKKBN, 1995) 
sebagaimana dikutip dalam Nadiroh (1998). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian  di atas maka  arah 
pendidikan lingkungan hidup melalui    Educational 
for Sustainable Development di SD dan SMP  adalah 
membangun generasi masa depan depan bangsa sejak 
dini (SD dan SMP) sebagai generasi yang memiliki 
usaha kuat untuk bisa  merdeka agar bisa “Ya Hayyu 

Ya Qoyuum”,  melalui (Sidik, Tabligh, Amanah, 
Fatonah) yang  mengedepankan  pada pembentukan 
kepribadian,  nilai-nilai karakter , dan jati diri  agar 
mampu  ya  Hayyu Ya Qoyuum (yang hidup dan 
mandiri) bagi dirinya dan rahmatal lil allamiin, 
sehingga   mereka akan tumbuh dan berkembang  
untuk memiliki kemampuan  mengangkat bangsa 
melewati krisis multidimensi khususnya krisis 
“menjadi warga negara  Indonesia yang baik”, sesuai 
keahlian, keterampilan dan jangkauannya masing-
masing kelas setelah dewasa.  

Kata bijak yang mungkin bisa menjadi inspirasi 
bagi kita: tanamkanlah buah pikiran dan prilaku baik 
maka kita akan menuai tindakan yang baik, tanamkan 
tindakan dan kita akan menuai kebiasaan, tanamkan 
kebiasaan dan kita akan menuai karakter, tanamkan 
karakter dan kita akan menuai kemenangan dan 
kebahagiaan (Diadaptasi dari Charles Reade dalam 
Michele Borba, 2008). 
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Abstrak 
 

Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi fenomena yang semakin jelas dan cenderung 
meningkat saat ini.  Kerusakan baik pada sumber daya air, tanah, udara, maupun keanekaragaman hayati.  
Mengingat kenyataan bahwa pembangunan membawa dampak bagi sumber daya alam dan lingkungan, 
maka perlu usaha harmonisasi antara pembangunan dan lingkungan hidup.  Untuk mewujudkannya, perlu 
usaha yang sungguh-sungguh dari semua komponen bangsa.  Pelestarian fungsi lingkungan hidup 
merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup.  Upaya tersebut dapat dicapai melalui perlindungan, peningkatan pelestarian dan pemanfaatan yang 
berkesinambungan dari sumber daya alam yang dimiliki.  Pemerintah menetapkan kebijakan terkait 
lingkungan dengan tajuk Program menuju Indonesia hijau.  Program-program yang dicanangkan di 
antaranya Adipura, Proper, Prokasih, dan AMDAL. 

 
Kata kunci: Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Degradasi, Kebijakan Lingkungan Hidup 

 

PENDAHULUAN 

Fenomena lingkungan yang terjadi hampir di 
segala penjuru dunia saat ini adalah degradasi Sumber 
Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH).  
Indonesia sebagai Negara yang secara astronomis 
berada di wilayah garis katulistiwa memiliki kekayaan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sangat 
berharg a berupa “Hutan Hujan Tropis”. Hutan hujan 
tropis mengandung keanekaragaman hayati yang 
sangat tinggi dan sekaligus menjadi paru-paru bumi.  
Degradasi SDALH pun terjadi pada hutan hujan 
tropis.  Degradasi ini terjadi akbibat dari berbagai 
factor seperti pertumbuhan penduduk, kesejahteraan, 
kemiskinan, dan sebagainya.   

Berbagai faktor yang menyebabkan degradasi 
SDALH, telah mendorong terjadinya konsumsi 
sumber daya yang makin meningkat, meningkatnya 
pembangunan dan teknologi, kurangnya kesadaran 
dan kepedulian, ketidakseimbangan antara 
pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan 
ketersediaan sumberdaya air. 

Selain faktor mendasar yang menyebabkan 
degradrasi SDALH, kerusakan diperparah dengan 
aktivitas terkait, yaitu rusaknya sumberdaya air 
(illegal logging, pertambangan, kebakaran hutan, dll), 
pemanfaatan air tanah tidak sesuai peruntukkannya, 
penggunaan lahan tidak sesuai RTRW, pertumbuhan 
Industri dan transportasi telah menyebabkan 

pencemaran udara, air dan tanah, serta lemahnya 
pengawasan dan penegakan hukum.  

Dampak dari kerusakan SDALH semakin nyata 
dan cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. 
Data statistik kerusakan SDALH yang semakin 
meningkat setiap tahun.  Secara kuantitatif, kerusakan 
tersebut terdata dimulai tahun 2005, terjadi kerusakan 
sumber daya hutan dan lahan seluas lebih dari 43 juta 
hektar. Laju kerusakan terus meningkat 1,6 – 2 juta ha 
per tahun. Hutan mangrove dengan total luasan sekitar 
9,2 juta ha, tingkat kerusakannya mencapai 57,6 
persen atau seluas 5,3 juta ha yang sebagian besar 
terdapat di luar kawasan hutan, yakni sekitar 69,8 
persen (3,7 juta ha) dan sisanya sekitar 30,2 persen 
(1,6 juta ha) terdapat di dalam kawasan hutan.   
Akibatnya terjadi fragmentasi berbagai habitat dan 
penurunan populasi berbagai jenis tumbuhan dan 
satwa. Begitu pula jumlah Daerah Aliran Sungai 
(DAS) kritis cenderung meningkat, sebagaimana 
terlihat pada Tabel 1.   Implikasi dari lanjutan dari 
kerusakan ini adalah bencana banjir saat musim hujan 
dan kekeringan pada musim kemarau.  Pencemaran air 
semakin meningkat, sehingga ketersediaan air bersih 
semakin terbatas. 

Tabel 1. Data Jumlah DAS kritis 

No Tahun Jumlah DAS kritis 
1 1984 22 
2 1992 39 
3 2005 62 
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Pada tahun 2004, status mutu air di 33 sungai pada 30 
provinsi kondisinya telah tercemar, dari hulu sampai 
hilir, sehingga beban pengelolaan jadi lebih besar.  
Tahun 2013, status mutu air di 33 sungai di 30 
provinsi kondisinya masih tercemar berat hingga 
tercemar. Bahkan pencemaran udara kota Jakarta, 
menurut UNEP, merupakan nomor 3 (tiga) terpolusi 
di dunia setelah Meksiko dan Bangkok. 

Kecenderungan peningkatan kerusakan 
SDALH menunjukkan bahwa kebijakan dan program 
berbagai sektoral dalam pengelolaan sumberdaya 
alam belum dapat mengatasi permasalahan, seperti 
kerusakan sumber daya hutan dan lahan, banjir dan 
tanah longsor, ancaman kepunahan berbagai jenis 
tumbuhan dan hewan, abrasi pantai, dan kekeringan 
serta ancaman masalah lingkungan global (perubahan 
iklim).  Dalam hal ini, pengawasan menjadi sangat 
penting, untuk mendorong kinerja pemangku 
kepentingan (Pemerintah kabupaten/ kota, pengusaha, 
masyarakat) dalam penaatan peraturan dibidang 
konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan.  

Sebagai Negara berkembang, tentu Indonesia 
perlu terus membangun berbagai sektor kehidupan.  
Mengingat kenyataan bahwa pembangunan 
membawa dampak bagi sumber daya alam dan 
lingkungan, maka perlu usaha harmonisasi antara 
pembangunan dan lingkungan hidup.  Pembangunan 
selalu akan membawa perubahan, dan sudah barang 
tentu perubahan yang diharapkan adalah perubahan 
yang baik/positif.   Konsep pembangunan kita adalah 
pembangunan berkelanjutan, yaitu pemenuhan 
kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan 
kebutuhan generasi mendatang. Atau dengan kata lain 
pembangunan diharapkan selaras dengan konsep 
pelestarian lingkungan. 

Untuk mewujudkannya, perlu usaha yang 
sungguh-sungguh dari semua komponen bangsa.  
Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan 
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan 
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  
Upaya tersebut dapat dicapai melalui perlindungan, 
peningkatan pelestarian dan pemanfaatan yang 
berkesinambungan dari sumber daya alam yang 
dimiliki. 

KEBIJAKAN NASIONAL LINGKUNGAN 
HIDUP 

Dalam upaya menangani permasalahan 
lingkungan dan upaya pelestariannya, sesuai butir-
butir kebijakan nasional terkait lingkungan hidup, 
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 
bersama. Pelestarian lingkungan dilaksanakan 

berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, 
yaitu memakai sumber daya dengan baik dan 
bijaksana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
saat ini dan masa depan. Fungsi lingkungan perlu 
dilestarikan demi kepentingan manusia dalam jangka 
pendek, menengah maupun jangka panjang. 
Pemanfaatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu 
memperhatikan kebutuhan antar generasi, 
pemanfaatan sumber daya alam terpulihkan perlu 
mempertahankan daya pemulihannya. Setiap warga 
Negara mempunyai hak untuk mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat dan 
berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Dalam 
pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih 
diutamakan daripada usaha penanggulangan dan 
pemulihan. Kualitas lingkungan ditetapkan 
berdasarkan fungsinya, pencemaran dan perusakan 
lingkungan perlu dihindari. Pelestarian lingkungan 
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian 
melalui pendekatan manajemen yang layak dengan 
sistem pertanggung jawaban.  

Untuk memungkinkan terlaksananya kebijakan 
lingkungan hidup, terdapat beberapa strategi 
pelestarian lingkungan hidup telah dicanangkan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
yaitu dengan menghimpun kekuatan politik, melalui 
penguatan aliansi strategis antara pemerintah, 
kelompok-kelompok masyarakat dan bisnis; membina 
mekanisme demokratis yang efektif dan memihak 
kepada kepentingan lingkungan melalui 
pemberdayaan masyarakat (untuk menuntut haknya 
yaitu lingkungan yang sehat) dan mendorong 
pemerintah daerah untuk melaksanakan “good 
environment governance”; membina kelembagaan 
pelestarian lingkungan hidup, baku mutu, sistim dan 
perangkat hukum, sistim informasi, sistem 
komunikasi, dan sebagainya; meningkatkan penaatan 
terhadap hukum dan peraturan yang ada serta 
penyelenggaraan perangkat instrumen alternatif 
penaatan; seta kerjasama dengan luar negeri melalui 
kesepakatan-kesepakatan bilateral dan multilateral 
dalam rangka menghadapi masalah lingkungan 
nasional, regional maupun global.  

Adapun Kebijakan Lingkungan Hidup Jangka 
Menengah meliputi peningkatan Kapasitas 
Pemerintah Daerah Untuk Menyelenggarakan Tata 
Praja Lingkungan; pemberdayaan Masyarakat 
Madani (Warga Madani); penataan Ruang (Kebijakan 
dan Wasdal), mulai dari perencanaan, pemanfaatan, 
hingga pengendalian pemanfaatan ruang.  Kebijakan 
tata ruang melingkupi   penetapan kawasan Lindung, 
penataan ruang kawasan budidaya, perhitungan daya 
dukung lingkungan, serta peningkatan keserasian 
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pengelolaan sumberdaya ruang/lahan, sumberdaya 
air, dan sumberdaya lainnya; penaatan Dari Sumber-
sumber Pencemar, seperti: Pengendalian Pencemaran 
air dan udara; Pengendalian Perusakan lahan, tanah, 
hutan; serta Pengelolaan Limbah B3 dan B3; 
pelestarian Lingkungan Alam; pengembangan 
Kelembagaan; dan pengembangan Sistem 
Komunikasi dan Informasi.  

Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan telah mencanangkan beberapa program 
untuk mendorong dan mewujudkan pelestarian 
lingkungan hidup, dalam tajuk PROGRAM MENUJU 
INDONESIA HIJAU.   Program ini untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan dan membuka 
peluang serta kesempatan masyarakat luas untuk 
berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam 
dan pengendalian kerusakan lingkungan. Inovasi 
pengembangan mata pencaharian alternatif yang 
mendorong peningkatan perekonomian masyarakat 
setempat juga menjadi perhatian utama program ini.   

Program MENUJU INDONESIA HIJAU 
diarahkan bagi seluruh kabupaten di wilayah 
Indonesia (yang dipersyaratkan terlebih dahulu 
mengisi dan menyampaikan kuesioner). Sedangkan, 
untuk kota diselenggarakan melalui Program 
ADIPURA, khususnya dari parameter Ruang Terbuka 
Hijau (RTH). Beberapa program yang dimaksud di 
antaranya adalah ADIPURA, PROPER, Superkasih, 
efektifitas Amdal, Perijinan Limbah B3 dan B3, serta 
Penegakan hukum. Program ADIPURA meliputi 
pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan hidup 
perkotaan, meningkatkan kapasitas Pemerintah 
Daerah menuju kota bersih dan teduh (Clean and 
Green City), dan menerapkan prinsip Good 
Environment Governance. Program PROPER 
mencakup memberikan Insentif dan  Disinsentif    
kepada industri, misalnya dengan  penaikan bunga 
kredit bagi perusahaan peringkat hitam (berdasar PBI 
07/2005), informasi dalam penegakan hokum, 
termasuk penaatan terhadap Per-UU LH melalui 
tekanan konsumen dan social dan memperluas 
kuantitas melalui peran aktif Pemda. Sedangkan 
program Superkasih meliputi penandatanganan Surat 
Pernyataan   Program Kali Bersih  oleh Pengusaha 
disaksikan Walikota/Bupati, Gubernur dan Menteri 
Lingkungan Hidup, yang sebelumnya dilakukan 
identifikasi permasalahan dan solusi serta jadwal 
pelaksanaannya.  

Tujuan dan pencapaian program super kasih 
adalah meningkatkan kualitas air melalui upaya 
percepatan penataan industri terhadap ketentuan 
perundang-undangan lingkungan.   

Tabel 2. Pencapaian Penataan Industri Tahun 2004 

No DAS Jumlah Industri 
1 Citarum 75 
2 Siak 43 
3 Gresik 20 
4 Serayu 8 
5 P.Batam 22 

 

Pencegahan Pengendalian Pencemaran, antara 
lain dilakukan dengan melakukan pengurangan 
pencemaran pada tahap perencanaan (R pertama dari 
konsep 5 R). Pada tahapani ini, pembangunan industri 
diarahkan pada zona-zona industri, maka pendekatan 
penataan ruang yang dilakukan. Perencanaan dengan 
mendorong kebijakan energi sehemat mungkin dan 
ramah lingkungan. Perencanaan yang 
mengembangkan teknologi bersih (Produksih) dalam 
proses industri yang terencana. Perencanaan juga 
mengembangkan penaatan lingkungan hidup bagi 
kegiatan pembangunan yang potensial mencemari.  
Serta melaksanakan AMDAL pada tahap 
perencanaan. Adapun tahapan Pengendalian 
Pencemaran, dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut, pertama pengupayaan limbah 
dimanfaatkan dengan cara “Reuse, Reduce, Recovery, 
dan Recyling (4R)”, yang sesuai peraturan yang 
berlaku tentang pengendalian pencemaran yang 
meliputi: penetapan baku mutu lingkungan. 
Dilakukan pengawasan terhadap peredaran B3 (sesuai 
PP 74 Tahun 2001). ditumbuhkannya kesadaran dan 
kepedulian masyarakat. Serta dilakukannya 
pencegahan limbah masuk media lingkungan.  

 Kebijaksanaan pemerintah yang ditempuh 
dalam pengendalian pencemaran udara berkaitan 
dengan masyarakat. Pertama, mendorong 
kebijaksanaan energi dalam penggunaan bahan bakar 
yang lebih bersih. Kedua, menumbuhkan kesadaran 
dan peran aktif masyarakat dalam upaya 
pengendaliannya. Ketiga, menganjurkan kepada 
semua pihak untuk menanam berbagai macam jenis 
pohon yang mampu menyerap gas beracun, seperti 
pohon ganitri, angsana, felicium dan lain-lain. 
Sehingga dalam rangka pengendalian pencemaran 
udara dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), 
beberapa komponen kegiatannya meliputi 
penggunaan bahan bakar bersih, diversifikasi energi, 
pengendalian emisi, kebijakan harga, dan manajemen 
transportasi.  

Pelaksanaan PROGRAM MENUJU 
INDONESIA HIJAU, ruang lingkup pengawasan 
dilakukan dengan pengendalian kerusakan hutan dan 
lahan, pengelolaan kualitas dan kuantitas sumber daya 
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air (mata air, sungai, danau/waduk, rawa dan estuari), 
pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengelolaan 
keanekaragaman hayati, pengendalian sumber 
penyebab kerusakan atmosfer, serta konservasi energi 
dan penggunaan energi alternatif. 

PENUTUP 

1. Pencemaran lingkungan akan terus terjadi bila 
kerjasama dalam pengelolaan diantara 
pemerintah, masyarakat ataupun pemilik usaha 
industri/pabrik, angkutan/transportasi tidak 
terjalin dengan baik.  

2. Pengendalian pencemaran air dan udara, 
demikian juga pada media lainnya saat ini kurang 
efektif, karena penegakan hukum yang tidak 
tegas.  

3. UU-NO-32/2009 telah mengamanatkan 
kerjasama antara pemerintah dan masyarakat 
dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup 
yang sehat. 
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Abstrak 
 

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji  pembelajaran lingkungan yang dapat diterapkan di perguruan tinggi. 
Permasalahan yang sering menjadi kendala dalam implimentasi pendidikan lingkungan di perguruan tinggi 
diantaranya: 1) Perguruan tinggi belum  memiliki kebijakan tentang pendidikan lingkungan yang termuat 
dalam  kurikulum maupun program kerjanya; 2) Jika memiliki kebijakan pendidikan lingkungan maka 
sosialisasi isi kebijakan pendidikan lingkungan tersebut dari pelaksana kebijakan ke kelompok sasaran tidak 
terkomunikasikan dengan baik; 3) Komunikasi dan publikasi yang rendah dari para pelaksana program 
sehingga program yang dilakukan kurang mencapai sasaran; 4) Kurangnya jumlah implementasi dan 
aplikasi lanjutan dari program-program yang telah dilaksanakan; 5) Komitmen pengambil kebijakan yang 
rendah untuk menyediakan dana dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan.  Pembelajaran Lingkungan di 
Perguruan Tinggi dapat dikembangkan dengan cara: pengembangan kebijakan kampus peduli dan 
berbudaya lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan kegiatan berbasis 
partisipatif, pengembangan sarana pendukung pendidikan lingkungan. 

 
Kata kunci: Pendidikan Lingkungan Hidup 

 

PENDAHULUAN 

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang 
yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk 
hidup termasuk manusia di dalamnya yang 
membentuk suatu sistem dengan hubungan yang 
saling mempengaruhi untuk membentuk 
kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup lain yang ada di dalamnya (Bruce 
Mitchell, 2003). Hubungan ketergantungan diantara 
komponen dalam sistem ini perlu diketahui oleh 
manusia sebagai pengelola utama ekosistem di 
permukaan Bumi agar keberlangsungan kerja diantara 
komponen ekosistem tersebut dapat terus 
dipertahankan. Keberlangsungan kerja sistem tersebut 
diperlukan untuk keberlanjutan kehidupan di atas 
muka bumi. 

Fenomena perubahan lingkungan pada akhir-
akhir ini menjadi suatu kejadian yang menyentak 
pemikiran kita. Musibah banjir dan erosi, kekeringan, 
penebangan hutan yang berlebihan, pencemaran yang 
semakin meningkat yang berdampak pada 
menurunnya kualitas sumber daya alam sebagai akibat 
pembangunan industri dan kemajuan teknologi.  

Masalah lingkungan merupakan suatu realita 
kontenporer yang dihadapi umat manusia yang 
melebihi batas-batas toleransi dan kemampuan 
adaptasi lingkungan. Malapetaka lingkungan telah 

mencapai titik kulminasi yang terus membawa 
dampak dramatis.  

Permasalahan lingkungan di seluruh dunia, 
pada prinsipnya memiliki akar permasalahan yang 
sama yaitu rendahnya kesadaran (awareness), 
pengetahuan dan cara pandang terhadap 
permasalahan–permasalahan lingkungan hidup itu 
sendiri. Beberapa musibah yang diakibatkan 
menurunnya kualitas lingkungan dalam skala lokal 
maupun global menyebabkan kita harus melakukan 
instropeksi dan menghubungkan kejadian tersebut 
dengan proses pendidikan selama ini. Pertanyaan 
mendasar yang harus dijawab adalah apakah program 
pendidikan yang dilakukan selama ini sudah memihak 
kepada masalah lingkungan? Jika belum dari manakah 
harus memulainya. Jika sudah mengapa program 
pendidikan tersebut belum memberikan kontribusi 
yang nyata terhadap penyelesaian masalah 
lingkungan? 

Persoalan lingkungan hidup merupakan 
persoalan yang bersifat sistemik, kompleks, serta 
memiliki cakupan yang luas. Oleh sebab itu, materi 
atau isu yang diangkat dalam pendidikan pingkungan 
hidup juga sangat beragam. Sesuai dengan 
kesepakatan nasional tentang pembangunan 
berkelanjutan yang ditetapkan dalam Indonesian 
Summit on Sustainable Development (ISSD) di 
Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2004, telah 
ditetapkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan 
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yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. 
Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang 
bersifat saling ketergantungan dan saling 
memperkuat. Adapun inti dari masing-masing pilar 
adalah: 1) Pilar ekonomi, menekankan pada 
perubahan sistem ekonomi agar semakin ramah 
terhadap lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu atau materi 
yang berkaitan adalah: program produksi bersih, 
perubahan pola konsumsi dan produksi, teknologi 
bersih, pendanaan yang lebih memihak pada 
lingkungan,  memperkuat kemitraan usaha, pertanian 
yang ramah lingkungan, kearifan dalam pengelolaan 
hutan, perikanan, pertambangan, industri dan 
perdagangan yang ramah lingkungan; 2) Pilar sosial, 
menekankan pada upaya-upaya pemberdayaan 
masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan 
hidup. Isu atau materi yang berkaitan adalah: 
pengendalian kemiskinan, perbaikan layanan 
kesehatan kesehatan, meningkatkan kualitas 
pendidikan, kearifan/budaya lokal, pemberdayaan 
masyarakat pedesaan, meningkatkan partisipasi 
masyarakat perkotaan, perlindungan masyarakat 
terasing atau terpencil, mewujudkan kepemerintahan 
atau kelembagaan yang baik, serta memperkuat 
hukum dan pengawasan. 3) Pilar lingkungan, 
menekankan pada pengelolaan sumberdaya alam dan 
lingkungan yang berkelanjutan. Isu atau materi yang 
berkaitan adalah: pengelolaan sumberdaya air, 
pengelolaan sumberdaya lahan, pengelolaan 
sumberdaya udara, pengelolaan sumberdaya laut dan 
pesisir, menggali potensi energi alternative  dan 
efisiensi pemanfaatan sumberdaya mineral, 
konservasi satwa/tumbuhan langka, keanekaragaman 
hayati, dan penataan ruang. 

Hakikatnya pengetahuan dan pemahaman 
seseorang tentang lingkungan hidup dapat diperoleh 
melalui pendidikan. Hal ini berarti bahwa lembaga 
pendidikan merupakan wahana yang penting untuk 
mendidik dan membina seseorang agar mengerti dan 
memahami suatu, termasuk ilmu lingkungan. 
Pengetahuan dan pemahaman lingkungan hidup tidak 
cukup disampaikan dalam bentuk pesan-pesan 
lingkungan yang disampaikan oleh guru kepada siswa 
di depan kelas layaknya penyampaian materi 
pelajaran pada umumnya. Materi pendidikan 
lingkungan perlu diimplementasikan dan diorganisir 
lebih jauh agar lebih mudah dipahami sehingga sesuai 
dengan kondisi dan tujuan yang akan dicapai.  

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, 
kebijakan pemerintah tentang tentang penidikan 
lingkungan hidup sesuai dengan kesepakatan antara 
Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri 

Pendidikan Nasional dalam Keputusan Nomor: Kep. 
07/MENLH/06/2005 dan Keputusan Nomor: 
05/VI/KB/2005 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup yang 
ditandatangani tanggal 5 Juni 2005.  Surat keputusan 
ini menjadi dasar untuk pembinaan dan 
pengembangan pendidikan lingkungan hidup, dengan 
penekanan bahwa pendidikan lingkungan hidup 
dilakukan secara integrasi dengan mata pelajaran yang 
sudah ada. Sementara itu untuk   untuk lembaga 
penidikan di bawah Kementrian Agama juga telah 
ditandatangani  Keputusan Bersama Menteri Negara 
Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 
dan Nomor 38 Tahun 1991, tentang Peningkatan  
Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup 
Melalui Jalur Agama. 

Jika dicermati pelaksanaan pendidikan 
lingkungan hidup pada jenjang pendidikan tinggi 
terdapat berbagai variasi dalam pelaksanaannya. 
Beberapa perguruan tinggi   memberikan perhatian 
besar terhadap peran penting pendidikan lingkungan 
ini dan memasukkannya dalam kebijakan 
kerukulumnya bahkan beberapa perguruan tinggi 
menjadikan pendidikan lingkungan sebagai mata 
kuliah umum yang harus diajarkan kepada seluruh 
mahasiswanya. Namun terdapat beberapa perguruan 
tinggi yang masih setengah hati dalam memberikan 
perhatian kepada pendidikan lingkungan ini, bahkan 
terdapat perguruan tinggi yang tidak memiliki 
kebijakan tentang pendidikan lingkungan ini sama 
sekali.  

Permasalahan yang sering menjadi kendala 
dalam implimentasi pendidikan lingkungan di 
perguruan tinggi diantaranya: (1) Perguruan tinggi 
belum  memiliki kebijakan tentang pendidikan 
lingkungan yang termuat dalam  kurikulum maupun 
program kerjanya; (2) Jika memiliki kebijakan 
pendidikan lingkungan maka sosialisasi isi kebijakan 
pendidikan lingkungan tersebut dari pelaksana 
kebijakan ke kelompok sasaran tidak 
terkomunikasikan dengan baik; (3) Komunikasi dan 
publikasi yang rendah dari para pelaksana program 
sehingga program yang dilakukan kurang mencapai 
sasaran; (4) Kurangnya jumlah implementasi dan 
aplikasi lanjutan dari program-program yang telah 
dilaksanakan; (5) Komitmen pengambil kebijakan 
yang rendah untuk menyediakan dana dalam 
pelaksanaan pendidikan lingkungan. Berdasarkan 
uraian tersebut maka makalah ini disusun untuk 
menjawab kendala-kendala dari permasalahan di atas 
khususnya khususnya bagaiamana pelaksanaan 
pendidikan lingkungan di perguruan tinggi. 
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Atas dasar kondisi tersebut, maka perlu 
dilakukan suatu kajian mendalam tentang model 
pembelajaran lingkungan di Perguruan tinggi yang 
dapat diterima dan diterapkan khususnya oleh 
lembaga pendidikan tinggi yang harus memiliki 
kepedulian yang besar terhadap kondisi lingkungan 
hidup saat ini. Kajian tersebut perlu dilakukan karena 
pertama permasalahn lingkungan hidup di Indonesia 
semakin lama semakin meluas ke berbagai sektor 
sehingga perlu dicarikan strategi lain untuk 
menanggulanginya, kedua memaksimalkan peran 
pendidikan tinggi sebagai lembaga yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan perannya  dalam 
mengatasi permasalahan yang muncul dalam 
masyarakat, ketiga mencari model pendidikan 
lingkungan di perguruan tinggi sebagai sebuah 
strategi baru yang berbeda dengan strategi-strategi 
yang sudah ada. 

PEMBAHASAN 

1. Pengertian Pendidikan Lingkungan Hidup  

Tujuan pembangunan yang dilakukan oleh 
bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf 
kesejahteraan hidup rakyat. Kegiatan pembangunan di 
satu pihak membawa permasalahan jumlah penduduk 
yanag lebih besar dengan tingkat pertambahan 
penduduk yang tinggi sementara itu di lain pihak 
ketersediaan sumber daya alam terbatas. Oleh sebab 
itu perlu upaya agar kegiatan pembangunan tersebut 
dilakukan secara arif dan bijaksana sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi 
akan datang. Untuk itu diperlukan upaya untuk 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat tentang pendidikan lingkungan hidup.  

Tujuan pendidikan lingkungan dapat 
dijabarkan menjadi enam kelompok: (1)  Kesadaran, 
yaitu memberi dorongan kepada setiap individu untuk 
memperoleh kesadaran dan kepekaan terhadap 
lingkungan dan masalahnya; (2) Pengetahuan, yaitu 
membantu setiap individu untuk memperoleh 
berbagai pengalaman dan pemahaman dasar tentang 
lingkungan dan masalahnya; (3) Sikap, yaitu 
membantu setiap individu untuk memperoleh 
seperangkat nilai dan kemampuan mendapatkan 
pilihan yang tepat, serta mengembangkan perasaan 
yang peka terhadap lingkungan dan memberikan 
motivasi untuk berperan serta secara aktif di dalam 
peningkatan dan perlindungan lingkungan; (4) 
Keterampilan, yaitu membantu setiap individu untuk 
memperoleh keterampilan dalam mengidentifikasi 
dan memecahkan masalah lingkungan; (5) Partisipasi, 
yaitu memberikan motivasi kepada setiap individu 

untuk berperan serta secara aktif dalam pemecahan 
masalah lingkungan; (6) Evaluasi, yaitu mendorong 
setiap individu agar memiliki kemampuan 
mengevaluasi pengetahuan lingkungan ditinjau dari 
segi ekologi, social, ekonomi, politik, dan faktor-
faktor pendidikan. (Adisendjaja, 1988). 

 

Gambar 1 Materi Pendidikan Lingkungan Hidup 
Sumber: Dikmenum tahun 2010 dalam Murtilaksono 

et al.  (2011). 

Dari Gambar 1, maka dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan materi pendidikan lingkungan di 
Perguruan Tinggi mencakup pengetahuan, 
ketrampilan, dan sikap tentang nilai-nilai, isu, dan 
masalah-masalah lingkungan. Selain itu materi-materi 
tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan, 
ketertarikan, dan kebutuhan para mahasiswa. 
Pengembangan materi harus disesuaikan dengan 
tujuan pemberian materi dan strategi pendidikan 
lingkungan. Disamping itu pengembangan materi 
harus mengacu pada kondisi lingkungan, sumber 
alam, kondisi sosial ekonomi, dan budaya setempat. 
Materi yang direncanakan harus menekankan pada 
kompetensi pengetahuan, ketrampilan, isu isu yang 
berkaitan dengan lingkungan dan kebijakan 
lingkungan, nilai-nilai, dan kemampuan 
mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap 
permasalahan lingkungan yang terjadi dan sering 
dihadapi mahasiswa. 

Secara yuridis peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan dalam tertuang dalam UU 
No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, Bab III, pasal 5 yang berbunyi bahwa  setiap 
orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat.  Pasal ini sekaligus 
mengisyaratkat kewajiban masyarakat untuk 
memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta 
menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. 
Sementara itu pada pasal 10 disebutkan bahwa 
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Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan 
mengembangkan kesadaran masyarakat akan 
tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan 
hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, 
dan penelitihan tentang lingkungan hidup.  

Pendidikan lingkungan menurut Erwin (2009) 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian 
tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, 
sehingga dengan pengetahuan, ketrampilan, sikap, 
motivasi, dan komitmen yang dimiliki tersebut 
seseorang dapat bekerja secara individu dan kolektif 
terhadap pemecahan permasalahan dan 
mempertahankan kelestarian lingkungan.  

Selanjutnya Erwin juga mengatakan bahwa 
pendidikan lingkungan perlu memenuhi dua 
kebutuhan masyarakat yang terkait, yaitu: (1) 
Mengembangkan sumber daya manusia yang 
berkemampuan teknis yang dilengkapi dengan 
pengetahuan yang mendalam, ketrampilan yang 
dibutuhkan untuk menilai dan mengelola lingkungan; 
dan (2) Menumbuhkan sikap dan perilaku pada 
masyarakat yang peka dan bertanggung jawab 
terhadap lingkungan. 

Surna T.Djajadiningrat dalam Erwin (2009) 
mengungkapkan ada tiga hal penting yang perlu 
diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara 
pendidikan dalam proses pendidikan lingkungan agar 
mencapai tujuan pendidikan lingkungan adalah: (1) 
Memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk 
memperoleh pengertian dasar tentang lingkungan 
hidup, permasalahannya serta peran dan tanggung 
jawab manusia dalam upaya melestarikan fungsi-
fungsi lingkungan hidup; (2) Membantu individu dan 
masyarakat mengembangkan ketrampilan yang 
dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian 
fungsi-fungsi lingkungan dan memecahkan 
permasalahan lingkungan; (3) Memupuk kesadaran 
dan kepekaan terhadap lingkungan hidup dan 
permasalahannya, melalui penyuluhan terhadap 
individu atau masyarakat tentang sistem nilai yang 
sesuai, kepekaan yang kuat atas kepedulian tentang 
lingkungan dan motivasi untuk secara aktif 
berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi 
lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan 

Dengan demikian pendidikan lingkungan 
memerlukan metode yang tepat dan sesuai dengan 
karakteristik persoalan dan kelompok sasaran yang 
dihadapi. 

Pendidikan lingkungan diharapkan dapat 
merubah situasi dan kondisi lingkungan yang rusak 
menjadi baik. Melalui mahasiswa yang mendapat 
pendidikan lingkungan diharapkan akan 

menghasilkan masyarakat yang sadar tentang 
pentingnya lingkungan yang seimbang untuk 
kehidupan bagi semua mahluk hidup di permukaan 
Bumi. Oleh sebab itu pendidikan lingkungan tidak 
dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan 
membutuhkan proses dan berbagai model untuk 
menciptakan sumber daya manusia yang peduli akan 
lingkungan.  

2. Pendidikan Lingkungan Hidup di Perguruan 
Tinggi 

Mengingat manfaat yang akan diperoleh dari 
pelaksanaan pendidikan lingkungan di Perguruan 
Tinggi, berikut akan dipaparkan berbagai model dan 
bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan 
dalam penerapan pendidikan lingkungan di Perguruan 
Tinggi. 

a. Pengembangan Kebijakan Kampus Peduli dan 
Berbudaya Lingkungan. 

Sebagai bagian dari lembaga pendidikan 
nasional, sudah seharusnya pengelola kampus dan 
manajemennya berperan aktif dalam mengembangkan 
kegiatan kampus peduli dan berbudaya lingkungan. 
Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah 
melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar 
yang bertemakan tentang lingkungan hidup. Bentuk 
kegiatannya dapat berupa seminar, workshop, 
pameran foto, lomba karikatur tentang lingkungan 
maupun kegiatan aksi nyata dalam bentuk pengabdian 
masyarakat yang bertema tentang lingkungan.  Salah 
satu program kampus yang  peduli dan memiliki 
budaya lingkungan adalah dilakukannnya peringatan 
hari-hari nasional maupun internasional yang bertema 
lingkungan hidup diantaranya: (1) tanggal 2 Februari 
sebagai  Hari Lahan Basah; (2) tanggal 21 Februari 
sebagai Hari Sampah; (3) tanggal 20 Maret sebagai 
Hari Kehutanan Sedunia; (4) tanggal 22 Maret sebagai 
Hari Air; (5) tanggal 22 April sebagai Hari bumi; (6) 
tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup 
Sedunia; (7) tanggal 16 September sebagai  Hari Ozon 
Sedunia; (8) tanggal 5 Nopember sebagai  Hari Cinta 
Puspa dan Satwa Nasional. 

Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah 
dengan menghadiri kegiatan bertemakan  lingkungan 
di luar kampus  seperti seminar, lokakarya, workshop  
diluar kampus. Menghasilkan sumber daya manusia 
yang berkualitas yang peduli terhadap lingkungan 
merupakan upaya lain yang dapat dilakukan dalam 
pengembangan kebijakan kampus peduli dan 
berbudaya lingkungan. Kegiatan yang dapat 
dilakukan diantaranya studi banding, pelatihan, dan 
pendidikan berjenjang. Kebijakan lain yang dapat 
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dilakukan adalah adanya kebijakan dalam upaya 
efisiensi penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, dan 
plastik, termasuk petunjuk teknis dan pelaksanaannya 
yang didukung oleh seluruh civitas akademika dan 
melibatkan seluruh warga warga kampus, serta 
adanya kegiatan monitoring secara rutin.  

Selain itu pihak kampus juga dapat menyusun 
kebijakan, peraturan tata tertib kampus yang mengatur 
kebersihan dan kesehatan lingkungan kampus, seperti 
pengelolaan kantin, sampah, toilet, ruang kuliah, dan 
kawasan kampus yang berwawasan lingkungan 
melalui ketersediaan ruang terbuka hijau. Disamping 
itu peraturan atau tata tertib tersebut harus 
disosialisasikan melaui rapat dosen, saat penerimaan 
mahasiswa baru, upacara hari besar, seminar, serta 
penyebaran leaflet, spanduk, dan booklet kepada 
semua warga kampus.  

Kegiatan yang tidak kalah penting adalah 
adanya kebijakan pengalokasian dana operasional  
yang secara rutin  dalam Rencana Kegiatan Anggaran 
dan Pembelanjaan (RKAP) kampus  untuk kegiatan 
pengelolaan dan pembelajaran pendidikan lingkungan 
hidup misalnya melalui peningkatan kualitas fisik 
lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, dan pengembangan materi ajar. Kebijakan 
penggalangan dana mandiri untuk pengelolaan 
lingkungan hidup, misalnya pengumpulan dana dari 
penjualan kompos hasil karya warga kampus, 
penjualan hasil tanaman langka yang dipelihara 
kampus, atau penggalangan dana yang berasal dari 
kerjasama dengan sponsor yang peduli lingkungan. 

b. Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan 
merupakan cara lain yang dapat dikembangkan untuk 
pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di 
perguruan tinggi.  Cara yang dapat dilakukan adalah 
membuat kebijakan pendidikan lingkungan yang 
diberikan tersendiri sebagai mata kuliah atau 
terintegrasi pada mata kuliah lainnya. Sebagai mata 
kuliah tersendiri (monolitik) pendidikan lingkungan 
dapat menjadi muatan lokal.  Oleh sebab itu setiap 
program studi harus memiliki dosen pengampu  
pendidikan lingkungan hidup yang  berlatar belakang 
pendidikan lingkungan.  

Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan 
juga harus didukung dengan tersedianya bahan ajar 
yang relevan dengan isu lingkungan. Pengembangan 
kurikulum berbasis lingkungan juga harus ditandai 
dengan teridentifikasinya isu lingkungan lokal yang 
dapat mendukung penerapan program pemerintah. 
Dengan terindentifikasinya isu lokal maka 

pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dapat 
terlaksana melalui kegiatan eksplorasi permasalahan 
lingkungan hidup masyarakat setempat yang tertuang 
dalam dokumen kurikulum.  Dengan dukungan dan 
keterlibatan semua pihak dalam penentuan materi 
pendidikan lingkungan hidup akan mendukung 
tersedianya bahan ajar yang kontekstual dengan 
potensi dan persoalan lingkungan hidup di masyarakat 
sekitar. 

Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah 
pengembangan metode belajar berbasis lingkungan 
dan budaya yang ditandai dengan adanya aksi 
provokatif yang mendorong terciptanya karakter 
peduli dan berbudaya lingkungan, dilakukannya 
pendidikan lingkungan hidup secara proporsional 
antara teori dan praktik, penerapan secara variatif 
metode pembelajaran yang berfocus pada mahasiswa. 

Kegiatan lainnya adalah pengembangan 
kegiatan kurikuler untuk meningkatkan pengetahuan 
dan kesadaran mahasiswa dan warga kampus tentang 
lingkungan hidup yang ditandai dengan terlaksananya 
kegiatan perlindungan dan pengelolaan pendidikan 
lingkungan hidup yang terkait dengan pelaksanaan 
kurikulum, dan hasil kegiatannya yang mendukung 
peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang 
pendidikan lingkungan hidup. 

Pendidikan Lingkungan Hidup di Perguruan 
tinggi dapat diajarkan melalui berbagai cara. Hal yang 
perlu diingat adalah jangan hanya ceramah tentang 
konsep sehingga mahasiswa hanya mendengarkan dan 
pasif. Cara ini tidak akan bermakna tetapi sebaliknya 
mahasiswa harus dilibatkan secara aktif mentalnya 
agar dapat mengonstruksi pengetahuan, pengalaman, 
dan keterampilannya sehingga dapat diterapkan dalam 
kehidupannya. 

Lokasi yang dapat dijadikan obyek kajian 
jangan hanya lingkungan sekolah saja, namun juga 
dapat dikembangkan pada lingkungan tempat tinggal, 
lingkungan perkotaan,  taman kota, lapangan udara, 
pembangkit listrik, instalasi pengolahan air minum, 
pengolahan sampah, pipa buangan rumah tangga, 
tempat pembuangan sampah dan lingkungan lain di 
sekitar kampus.  

Masalah yang dapat diangkat jadi topik 
pembelajaranpun dapat dikembangkan dari masalah 
sampah rumah tangga, sampah industri, penggunaan 
deterjen, pestisida, pupuk buatan, pencemaran, krisis 
air, banjir, penurunan air tanah, penggundulan hutan, 
taman kota. 

Pendidikan lingkungan hidup dapat diajarkan 
dengan menerapkan pendekatan konteksual. 
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Langkah-langkah penerapan pendekatan kontekstual 
adalah: (1) Pembelajaran bermakna, pada tahap ini 
dosen diharapkan mampu mengembangkan pemikiran 
mahasiswa  agar kegiatan perkuliahan lebih bermakna 
dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 
mengonstruksi sendiri pengetahuan dan 
keterampilannya yang diperolehnya selama kegiatan 
pembelajaran; (2) Melaksanakan kegiatan inkuiri. 
Kegiatan inkuiri ini selama proses perkuliahan dapat 
dilakukan dengan siklus observasi, bertanya, 
berhipotesis, pengumpulan data, dan penarikan 
kesimpulan; (3) Mengembangkan sifat ingin tahu 
mahasiswa dengan bertanya; 4) Menciptakan 
masyarakat belajar dapat dilakukan dengan belajar 
dalam kelompok, kelompok kecil, kelompok kelas 
sederajat atau mendatangkan ahli; (5) Hadirkan model 
sebagai contoh pembelajaran; 6) Lakukan refleksi di 
akhir pertemuan (misal pernyataan langsung tentang 
yang diperoleh pada pembelajaran, catatan atau jurnal 
di buku mahasiswa, kesan dan saran mahasiswa 
mengenai pembelajaran, diskusi atau hasil karya);  7) 
Lakukan penilaian yang sebenarnya (authentic 
assessment) seperti menilai kegiatan dan laporan, 
karya mahasiswa, laporan, jurnal, hasil tes, dan karya 
tulis (Depdiknas, 2003). 

Pembelajaran lingkungan di Perguruan Tinggi 
juga dapat menjadikan filsafat konstruktivis yang 
berarti bahwa proses pembelajaran terjadi pada diri 
mahasiswa jika informasi yang diterima terintegrasi 
dalam keyakinan mahasiswa dan mahasiswa berperan 
aktif dalam proses belajar. Belajar merupakan 
konstruksi aktif makna-makna dalam diri mahasiswa.  
Dengan demikian mahasiswalah yang harus 
membangun konsepnya. 

Dalam pembelajaran dengan filsafat 
kontruktivisme mahasiswa harus lebih aktif   dalam 
menemukan pengalaman pembelajaran. Dengan 
keterlibatan mahasiswa yang maksimum dalam 
belajarnya maka mahasiswa akan memiliki wawasan 
yang lebih mapan. Adapun langkah-langkah 
pembelajaran berdasarkan filsafat konstruktivis 
adalah sebagai berikut: (1) Observasi, siswa 
melakukan observasi situasi yang sebenarnya; (2)  
Konstruksi interpretasi, siswa mengonstruksi 
interpretasinya berdasarkan observasi dan 
mengonstruksi argumen untuk kesahihan atau 
validitas interpretasinya; (3) Kontekstualisasi, siswa 
mengakses latar belakang dan materi kontekstual dari 
berbagai cara, sumber untuk membantu interpretasi 
dan argumentasi.; (4) Magang kognitif, siswa 
berperan sebagai siswa yang magang kepada gurunya 
untuk menguasai observasi, interpretasi, dan 
argumentasi; (5) Kolaborasi, siswa berkolaborasi 

dalam observasi, interpretasi dan kontekstualisasi; (6) 
Interpretasi majemuk, siswa mendapatkan keluwesan 
kognitif dengan menunjukkan interpretasi yang 
beragam; (7) Manifestasi majemuk, siswa 
mendapatkan hal yang dapat ditransfer dengan 
melihat manifestasi multiple dari interpretasi yang 
sama (Black dan Mc Clintock, 1995). 

Dengan demikian jika konsep pendidikan 
lingkungan hidup diajarkan dengan cara tersebut di 
atas yaitu dengan melibatkan mahasiswa secara aktif 
sehingga diharapkan terbentuk pribadi yang memiliki 
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang peduli 
terhadap masalah lingkungan dan mampu berperan 
aktif dalam memecahkan masalah lingkungan, 
memiliki kemampuan menerapkan prinsip 
keberlanjutan dan etika lingkungan dalam kehidupan 
sehari-harinya (Tabel 1). 

c. Pengembangan Kegiatan Berbasis Partisipatif 

Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif 
ditandai dengan menciptakan berbagai kegiatan ekstra 
kampus dalam pembelajaran persoalan lingkungan 
hidup bagi warga kampus. Kedua adalah dengan 
mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang 
dilakukan oleh pihak luar. Kegiatan aksi lingkungan 
hidup yang diprakarsai oleh pihak luar sebagai 
kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. 

Kriteria yang terakhir adalah membangun 
kegiatan kemitraan atau memprakasai pengembangan 
pendidikan lingkungan hidup dengan pihak lain. 
Kegiatan kemitraan dalam bentuk berbagai kegiatan 
aksi lingkungan hidup dan senantiasa membangun 
kerjasama jangka panjang dan berkelanjutan untuk 
pengembangan program lingkungan hidup dengan 
berbagai pihak. 

d. Pengembangan dan  Pengelolaan Sarana 
Pendukung Pendidikan Lingkungan di Kampus 

Perguruan tinggi melakukan fungsi 
pengembangan sarana pendukung yang ada untuk 
pendidikan lingkungan hidup dengan 
memanfaatkannya sebagai media pembelajaran 
lingkungan hidup. Pimpinan perguruan tinggi 
dapat menyediakan dan memelihara dengan baik 
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Tabel 1 Materi Pendidikan Lingkungan dan Mata Kuliah 

No Mata Kuliah Pengintegrasian Materi Pendidikan Lingkungan Kedalam Mata Kuliah 
1 Bahasa Inggris � Presentasi pada audien teman satu kelas membahas sebuah topik 

lingkungan yang sedang menjadi permasalahan saat itu 
� Diskusi membahas topik lingkungan, yang diharapkan mengugah opini, 

dan perubahan perilaku terhadap lingkungan 
� Menyusun tulisan berupa karangan, laporan liputan atau poster tentang 

lingkungan hidup. 
� Mengkoleksi istilah-istilah lingkungan dan menterjemahkan ke dalam 

Bahasa Inggris. 

2 Metode Penelitian � Membuat kuesioner tentang lingkungan 
� Melakukan wawancara khusus kepada masyarakat yng bertempat tinggal 

di bantaran kali, bantaran rel KA, di bawah sutet, daerah dekat TPA 
� Menyususn rata-rata kebutuhan listrik masing-masing gedung/unit kerja di 

kampus 
3 Biologi/Ekologi � Membuat produk barang dari bahan daur ulang 

� Belajar mengenai sumber daya yang terperbaharui dan yang tidak 
terperbaharui. 

� Belajar mengenai transfer dan konversi energi 
� Melakukan observasi dan pengukuran lingkungan 
� Mempelajari habitat dan distibusi organisme di lingkungan 

4 Biologi Terapan � Mendesain dan membuat produk dari bahan daur ulang 
� Mendesain tempat bermain ideal 
� Mempelajari pencemaran yang diakibatkan teknologi 

5 Mata Kuliah 
Komputer 

� Membuat spreadsheet dan menggunakanya untuk menghitung data hasil 
survey tentang lingkungan kampus 

� Membuat grafik dan mempublikasikan hasil survei program lingkungan 
kampus 

6 Mata Kuliah 
Pendidikan 
Kewarganegaraan 

� Partisipasi dalam aktivitas program pendidikan lingkungan dan 
keuntungannya bagi sekolah dan masyarakat 

� Melakukan debat dengan mengunakan isu lingkungan sebagai tema 
kegiatan. 

 

semua sarana dan prasarana kampus yang 
ramah lingkungan yang meliputi: (1) Memiliki 
pengaturan cahaya ruang dan memaksimalkan 
cahaya matahari untuk penerangan ruangan 
pada siang hari; (2)  Pengaturan ventilasi udara 
secara alami sebagai pengganti alat pendingin 
ruangan; (3) Pemeliharaan dan pengaturan 
pohon peneduh atau penghijau di sekitar 
kampus dan (4) Memiliki kebijakan sumur 
resapan dan pemanfaatan sumur resapan; (5) 
Mengelola dan pemeliharaan fasilitas sanitasi 
kampus; (6) Melakukan pembinaan kepada 
petugas kebersihan untuk melakukan 
pemilahan sampah yang dihasilkan kampus dan 
berupaya untuk menerapkan program daur 
ulang terhadap sampah-sampah yang 
dihasilkan.   

Kampus juga harus terus berupaya untuk 
melakukan penghematan terhadap efisiensi 

penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, plastik 
dan bahan lainnya, serta dapat dibuktikan 
keberhasilannya dalam waktu tertentu.  Upaya 
lain yang dapat dilakukan adalah adanya 
peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat 
ditandai dengan adanya: (1) Lokasi kantin yang 
memenuhi syarat kebersihan dan ramah 
lingkungan; (2) Pemeriksa berkala terhadap 
kualitas makanan kantin; (3) Pemantauan 
terhadap jenis, kemasan makan dan kebersihan 
kantin secara rutin; (4) Penggunaan kemasan 
ramah lingkungan; (5) Pemberian penyuluhan 
secara rutin kepada pedagang; (6) Terdapat 
penanggung jawab makanan kantin agar 
mengelola makanan sehat.  

Kampus mengembangkan  pengelolaan 
sampah dan bertanggung jawab dalam 
peningkatan kualitas pengelolaan sampah 
dengan cara: (1) Kegiatan pemilahan sampah 
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yang dilakukan oleh petugas kebersihan; (2) 
Pengelolaan sampah yang memenuhi syarat 
dengan menyediakan tempat sampah terpisah 
minimal dua jenis organik dan anorganik, 
menyediakan jumlah tenaga kebersihan yang 
mencukupi, adanya mekanisme keterlibatan 
peserta mahasiswa dan dosen; (3)  
Melaksanakan kampanye untuk merubah 
perilaku warga kampus dalam memperlakukan 
sampah. 

PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 
pembahasan di atas bahawa Pendidikan 
lingkungan merupakan salah satu faktor 
penting untuk mengurangi kerusakan 
lingkungan hidup dan sebagai sarana untuk 
menghasilkan masyarakat yang dapat 
melaksanakan prinsip pembangunan yang 
berkelanjutan. Pendidikan lingkungan 
dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan 
pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam 
mencari pemecahan dan pencegahan timbulnya 
masalah yang disebabkan oleh kerusakan 
lingkungan.  Model pembelajaran lingkungan 
di Perguruan Tinggi dapat dikembangkan 
dengan cara: pengembangan kebijakan kampus 
peduli dan berbudaya lingkungan, 
pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, 
pengembangan kegiatan berbasis partisipatif, 
pengembangan dan pengelolaan sarana 
pendukung pendidikan lingkungan di kampus. 

Sedangkan saran yang disampaikan 
dalam rangka mengembangkan model 
pendidikan lingkungan di Perguruan tinggi 
yang berimplikasi terhadap upaya mengatasi 
masalah lingkungan hidup, adalah perlu adanya 
kesadaran baru bahwa persoalan lingkungan 
hidup bukan menjadi tanggung jawab 
sekelompok atau segolongan, bahkan lembaga 
pendidikan saja. Selama ini ada kesan bahwa 
hal itu hanya menjadi tanggung jawab 
pemerintah. Paradigma yang harus 
dikembangkan adalah bahwa masalah 
lingkungan menjadi tanggung jawab bersama 
bagi semua komponen, baik pemerintah, 
lembaga swadaya masyarakat, tokoh 
masyarakat,  pengusaha, politisi, akademis, dan 
lain-lain karena kelompok-kelompok tersebut 
sangat terkait terhadap kelangsungan 
kehidupan dipermukaan bumi. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan metode diskusi berbantu 
media video pada konsep Daur Biogeokimia. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMAN 3 Tangerang Selatan tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah 
siswa sebanyak 34 orang. Instrumen dalam penelitian ini berupa tes bentuk pilihan ganda dan essai serta 
non tes berupa lembar observasi siswa dan guru. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan rata-rata hasil 
belajar siswa pada setiap siklusnya yaitu 79.4% pada siklus I, dan 97% pada siklus II. Aktivitas belajar 
siswa menunjukkan peningkatan yaitu 72.5% pada siklus I, dan 82.5% pada siklus II. Begitu pula hasil N-
Gain menunjukkan peningkatan dari 0.75 pada siklus I menjadi 0.80 pada siklus II dengan kategori tinggi. 
Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa metode diskusi berbantu media video dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa. 

 
Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Hasil Belajar Siswa, Metode Diskusi berbantu Media 

Video 

Abstract 
 

This research aims to improve learning outcomes with discussion method  assisted by video media on the 
concept of biogeochemical cycle. This research is a classroom action research conducted in two cycles. 
Each cycle consists of planning, implementation, observation, and reflection. The subjects were students 
of class X of SMAN 3 South Tangerang academic year 2014/2015 the number of students as many as 34 
people. Instruments in this research is a form of multiple choice tests and essays as well as non tests such 
observation sheet of students and teachers. The results showed an average of student learning outcomes 
increase in each cycle is 79.4% in the first cycle, and 97% in the second cycle. Student learning activities 
showed an increase, is 72.5% in the first cycle, and 82.5% in the second cycle. Similarly, N-Gain results 
showed an increase of 0.75 in the first cycle to 0.80 in the second cycle with high category. Thus these 
results indicate that discussion method assisted of video media  can improve student learning outcomes. 

 
Keywords: Classroom Action Research, Student Learning Outcomes, Discussion Method assisted by 

Video Media 

 

PENDAHULUAN 

Perubahan global dalam perkembangan 
pengetahuan dan teknologi, terutama yang 
berhubungan dengan sistem pendidikan di sekolah 
menuntut adanya perubahan sikap guru dalam 
melaksanakan pembelajaran di kelas (Khikmah, 
2013). Guru sebaiknya menjadikan pembelajaran 
yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta 
sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran 
Kurikulum 2013. Biologi sebagai salah satu cabang 
sains tidak cukup hanya disampaikan dengan 
membuat modifikasi model pembelajaran, namun 

sangat penting adanya variasi media yang dapat 
membuat siswa lebih mudah dalam memahami 
konsep-konsep biologi. Materi belajar biologi 
meliputi Plantae, Animalia, Monera, Fungi dan 
Protista yang dikaji dari tingkat molekul sampai 
tingkat bioma. Berdasarkan materi tersebut terdapat 
banyak istilah-istilah ilmiah dalam pembelajaran 
biologi yang kurang dipahami siswa, serta banyaknya 
materi yang harus dipelajari menimbulkan kesulitan 
bagi siswa. 

Materi Daur Biogeokimia merupakan salah satu 
materi yang terdapat dalam pembelajaran biologi yang 
terdapat dalam Bab Ekosistem. Materi ini merupakan 
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materi pembelajaran biologi di SMA kelas X pada 
semester Genap. Berdasarkan wawancara dengan 
guru mata pelajaran Biologi kelas X di SMAN 3 
Tangerang Selatan, materi Daur Biogeokimia 
merupakan salah satu materi yang dianggap masih 
sulit untuk dikuasai siswa kelas X. Hal ini terlihat 
berdasarkan hasil wawancara pada kepada guru 
biologi, bahwa sebagian besar siswa pada tahun 
sebelumnya saat pelajaran daur biogeokimia, siswa 
sulit memahami bila hanya dijelaskan secara konsep 
dengan gambar melalui PPT. Siswa cenderung harus 
dijelaskan dua sampai tiga kali untuk dapat 
memahami materi tersebut. Hasil UH bab plantae juga 
masih banyak yang belum mencapai KKM (75). Hasil 
ulangan harian materi Plantae pada tahun 2015 ini 
diketahui hanya 52,38% anak yang mencapai KKM. 
Media pembelajaran yang kurang bervariasi, 
semangat belajar siswa yang rendah, minat baca yang 
rendah dan siswa kurang aktif dalam pembelajaran, 
serta istilah-istilah ilmiah yang belum dipahami 
dimungkinkan menjadi penyebabnya, sehingga untuk 
mengatasi hal tersebut membutuhkan suatu media 
yang dapat mempermudah dalam membantu 
memahami materi tersebut.  

Merujuk pada hasil observasi dan wawancara 
dengan guru biologi kelas X di SMAN 3 Tangerang 
Selatan, didapatkan informasi bahwa perangkat 
pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran 
biologi saat ini adalah RPP, silabus, LKS, bahan ajar 
atau media pembelajaran dan instrumen penilaian. 
Dari hasil observasi dan wawancara didapatkan pula 
permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran 
biologi yaitu kurangnya minat baca siswa pada 
pembelajaran biologi, sikap individualisme saat 
belajar dan variasi media pembelajaran yang 
digunakan masih konvensional misalnya 
menggunakan media cetak seperti buku paket maupun 
LKS dan PPT. Kurangnya minat baca siswa pada 
pembelajaran biologi akan sangat mempengaruhi 
hasil belajar karena materi biologi yang banyak dan 
berupa teori. Sikap individualisme saat belajar akan 
mempengaruhi sikap dan suasana belajar yang tidak 
nyaman. Variasi media pembelajaran yang digunakan 
masih konvensional karena media pembelajaran 
berbasis teknologi yang digunakan masih berupa slide 
Microsoft Power Point. Microsoft Power Point 
termasuk salah satu media yang disukai siswa, akan 
tetapi terkadang siswa juga bosan dengan media 
pembelajaran ini. Pemanfaatan media pembelajaran 
berbasis teknologi lain seperti video, CD interaktif, 
audio tape, video tape, CD-ROM, atau media 
pembelajaran lainnya jarang digunakan, padahal 
sarana dan prasarana seperti laboratorium komputer 
dan LCD sudah tersedia. Salah satu hal yang menjadi 

penyebabnya adalah waktu belajar yang kurang, 
materi biologi yang banyak, kurangnya minat baca 
mandiri, dan media belajar yang ada jumlahnya 
terbatas. Pemanfaatan sarana dan prasarana seperti 
laboratorium komputer atau multimedia cenderung 
hanya digunakan dalam mata pelajaran Teknik 
Informasi dan Komunikasi (TIK), padahal 
laboratorium komputer dapat digunakan untuk materi 
pelajaran lain, khususnya biologi. 

Belajar adalah proses terus-menerus, yang tidak 
pernah berhenti dan tidak terbatas pada dinding kelas. 
Hal ini berdasar pada asumsi bahwa sepanjang 
kehidupannya manusia akan selalu dihadapkan pada 
masalah dan tujuan yang ingin dicapainya. Belajar 
mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau 
hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam 
situasi pendidikan. Guru di dalam mengajar dituntut 
kesabaran, keuletan dan sikap terbuka di samping 
kemampuannya dalam situasi belajar mengajar yang 
lebih aktif. Sedangkan siswa dituntut adanya 
semangat dan motivasi belajar. 

Proses pembelajaran merupakan sebuah proses 
komunikasi antara guru dengan siswa melalui bahasa 
verbalis sebagai media primer dalam penyampaian 
materi pelajaran (Sanjaya, 2011). Dalam proses 
belajar mengajar, guru merupakan faktor yang sangat 
dominan dan paling penting. Sebab guru masih 
dianggap sebagai unsur penentu dalam meningkatkan 
prestasi atau hasil belajar yang maksimal. Peranan 
guru, selain mengajar, mendidik, dan melatih siswa, 
guru hendaknya mampu memberikan motivasi belajar 
siswa. Di antara usaha munculnya motivasi pada diri 
siswa banyak dipengaruhi oleh guru dan media 
pendukung apa yang digunakan dalam pembelajaran. 

Proses belajar mengajar di dalam kelas sangat 
bergantung dengan bagaimana guru menyajikan 
pembelajaran tersebut kepada siswa. Jika seorang 
guru hanya berdiri di depan kelas dengan 
menyampaikan materi secara verbal tanpa dibantu 
dengan media pembelajaran yang mampu 
memvisualisasikan apa yang sebenarnya ingin 
disampaikan, maka sangat dimungkinkan siswa akan 
merasa bosan dan sulit untuk memahami materi 
dengan baik. Ditambah dengan materi-materi biologi 
yang cukup abstrak dan membosankan jika berkaitan 
dengan ciri dan struktur tubuh serta klasifikasi hewan. 
Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap minat 
belajar siswa dalam mempelajari biologi yang 
nantinya akan berdampak pada hasil belajar siswa. 
Maka dari itu dibutuhkan media untuk membantu 
menyampaikan apa yang tidak dapat terwakilkan 
dengan bahasa verbal saja.  
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Media merupakan bagian dari proses 
komunikasi. Baik buruknya sebuah komunikasi 
ditunjang oleh penggunaan saluran dalam komunikasi 
tersebut. Saluran yang dimaksud adalah media karena 
pada dasarnya pembelajaran merupakan proses 
komunikasi (Susilana dan Riyana, 2009). Media 
sebagai alat bantu mengajar, berkembang seiring 
dengan kemajuan teknologi. Variasi dan jenis media 
pun cukup melimpah, sehingga bisa dimanfaatkan 
sesuai dengan kebutuhan, antara lain melihat situasi 
dan kondisi, waktu, keuangan, serta materi yang akan 
diajarkan (Kustandi dan Sutjipto, 2011). Salah satu 
media yang dinilai dapat membantu dalam proses 
belajar mengajar yaitu dengan menggunakan video. 
Jenis media ini memiliki unsur gambar dan unsur 
suara. Dengan media video, siswa akan terbantu 
dalam memahami konsep yang tidak dapat 
terwakilkan dengan melalui verbal saja. 

Metode diskusi dan media video dirasa cocok 
digunakan untuk menggambarkan konsep daur 
biogeokimia yang dipelajari pada kelas X MIA 2 
semeter genap. Terlebih konsep daur biogeokimia ini 
penting mereka pelajari karena materi ini sangat 
aplikatif terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 
Kurangnya minat baca siswa pada pembelajaran 
biologi akan sangat mempengaruhi hasil belajar 
karena materi biologi yang banyak dan berupa teori 
sehingga tidak cukup bila mengandalkan penjelasan 
dari guru saat belajar di kelas saja, butuh peran aktif 
siswa untuk mencari dan memahami konsep dengan 
cara membaca. Sikap individualisme saat belajar akan 
mempengaruhi sikap dan suasana belajar yang tidak 
nyaman, oleh karena itu dibutuhkan metode belajar 
berbasis diskusi yang terdiri dari individu yang 
berbeda karakter. Variasi media pembelajaran yang 
digunakan masih konvensional karena media 
pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan 
masih berupa slide Microsoft Power Point. Microsoft 
Power Point termasuk salah satu media yang disukai 
siswa, akan tetapi terkadang siswa juga bosan dengan 
media pembelajaran ini. Pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis teknologi lain seperti video, 
murid akan terbantu memahami proses daur 
biogeokimia secara jelas karena disertai gambar 
bergerak dan suara, sehingga mereka memanfaatkan 
semua indera visual dan audiovisual dalam 
pembelajaran. Melalui bantuan media video ini, 
diharapkan siswa mampu menguasai konsep dan 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya 
menjadi lebih baik, sehingga dapat mencapai nilai 
KKM yang telah ditetapkan yaitu 75. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dengan 

menggunakan metode diskusi berbantu media video 
pada konsep daur biogeokimia. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (Classroom Action Research). Penelitian ini 
lebih menekankan pada action atau proses tindakan 
penelitian oleh sebab itu berhasil atau tidaknya 
sesuatu penelitian dapat dilihat dari proses 
tindakannya. Siklus akan terhenti apabila kriteria 
keberhasilan telah tercapai (Arikunto, 2006). 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan siklus 
yang meliputi tahap perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Siklus akan berhenti apabila 
kriteria keberhasilan telah tercapai. 

Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
X MIA 2 SMAN 3 Kota Tangerang Selatan, dengan 
jumlah 34 orang pada Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini berupa tes dan non tes. Tes yang 
digunakan berupa tes objektif pilihan ganda sebanyak 
20 item untuk masing-masing siklus. Tes ini 
digunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar 
Biologi. Sedangkan Instrumen nontes yang digunakan 
berupa lembar observasi untuk mengetahui aktivitas 
siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Harapan 
intervensi tindakan adalah pencapaian 75% siswa 
dengan nilai KKM ≥ 75 pada konsep Daur 
Biogeokimia. 

Untuk melihat peningkatan pretest ke posttest 
maka dilakukan uji N-Gain (normalized gain). Nilai 
N-Gain ini dihitung dengan pengurangan skor posttest 
dengan pretest, yang hasilnya dibagi dengan skor ideal 
yang sebelumnya dibagi dengan skor pretest. Nilai N-
Gain yang didapat, dikategorikan pada Tabel 1. 
(Hake, 1999). 

Tabel 1. Kategori Nilai N-Gain 

Nilai N-Gain Kategori 
g > 0.7 Tinggi 
0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 
g < 0,3 Rendah 

Analisis tes hasil belajar dilakukan dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu 
membandingkan hasil belajar siswa dengan kriteria 
pencapaian ketuntasan belajar yang telah diterapkan 
sebelumnya, yaitu siswa dinyatakan tuntas jika tidak 
ada lagi siswa yang mendapatkan nilai dibawah 75. 
Untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus: 
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Ketuntasan belajar =  

 X 100% 

Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan 
hasil belajar, observasi pembelajaran, wawancara, dan 
dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara 
dideskripsikan sebagai berikut: (1) Analisis hasil 
pengolahan data observasi, (2) Analisis proses 
tindakan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
mengamati, dan merefleksi, (3) Analisis hasil belajar 
tiap siklus. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
pada siklus I dilakukan tes kemampuan siswa. Pretest 
digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa 
sebelum intervensi tindakan. Posttest digunakan 
untuk mengetahui hasil belajar siswa sesudah 
intervensi tindakan Adapun hasil tes kemampuan 
siswa terdapat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Kemampuan Siswa pada Siklus I 

Berdasarkan data pada posttest siklus I tersebut 
diperoleh informasi bahwa Persentase ketuntasan 
yaitu 27 siswa sebesar 79,4% yang mencapai KKM 
(75) dan terdapat 7 siswa sebesar 20,6% yang belum 
mencapai KKM.  Pembelajaran tetap dilanjutkan pada 
siklus II, walaupun sudah memenuhi indikator 
keberhasilan yaitu 75% siswa mencapai KKM 
dikarenakan berdasarkan hasil observasi selama 
proses pembelajaran, aktivitas kegiatan siswa baru 
mencapai 72,5% dan kegiatan guru mencapai 82,5% . 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
pada siklus II juga dilakukan tes kemampuan siswa. 
Adapun hasil tes kemampuan siswa terdapat pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Tes Kemampuan Siswa pada Siklus II 

Berdasarkan data Tabel 3, diperoleh informasi 
bahwa persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus 
II adalah 97% siswa mencapai KKM (75). Demikian 
pula dengan hasil observasi selama proses 
pembelajaran, aktivitas kegiatan siswa baru mencapai 
82,5% dan kegiatan guru mencapai 85%. Hal ini 
menunjukkan bahwa telah mencapai peningkatan 
hasil belajar siklus I ke hasil belajar siklus II dan 
indikator keberhasilan telah tercapai, maka tidak 
dilanjutkan pada siklus berikutnya (Tabel 4). 

Tabel 4. Rekapitulasi Rata-rata N-Gain pada Siklus I 
dan Siklus II 

  Siklus 
I 

Siklus II Kategori 

 N-Gain 0.75 0.80 Tinggi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembelajaran dengan metode diskusi berbantu media 
video dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
siklus I dan II. Hal tersebut terbukti dari ketercapaian 
hasil belajar biologi siswa pada siklus I mencapai 75% 
sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu siswa 
mencapai KKM. Persentase tersebut dikatakan 
meningkat dibandingkan hasil belajar sebelum 
dilakukan tindakan. Namun pada siklus I penelitian 
belum dikatakan berhasil karena masih ada sebagian 
siswa yang masih mendapatkan nilai dibawah KKM 
yaitu sebanyak 7 siswa sebesar 20,6% yang belum 
mencapai KKM. Selain itu, aktivitas guru dan siswa 
pada siklus I masih terdapat beberapa kekurangan, Hal 
tersebut terlihat dari hasil observasi guru dan 
observasi aktivitas siswa yang masih kurang. 
Walaupun hasil persentase aktivitas belajar siswa 
pada siklus I sudah mencapai kategori baik yaitu 
sebesar 72,5%. Namun masih terdapat nilai dengan 
skala 3 yaitu kategori cukup pada aspek siswa belum 
mampu mengomentari atau mengkritisi video yang 
telah ditayangkan, siswa belum banyak bertanya 
terkait materi di video yang belum dipahami, dan 
siswa belum aktif menambah informasi tambahan 
untuk melengkapi LKPD dengan membaca sumber 
buku atau sumber lain. Sedangkan hasil persentase 
aktivitas mengajar guru juga sudah mencapai kategori 
baik sebesar 82,5%., namun masih terdapat nilai 
dengan skala 3 yaitu kategori cukup pada aspek Guru 
belum/kurang menstimulus siswa untuk 
mengomentari atau mengkritisi video yang telah 
ditayangkan, sehinga dari hasil observasi guru dan 
observasi aktivitas siswa yang masih kurang harus 
melakukan proses perbaikan.  

Pada awal penerapan pembelajaran dengan 
menggunakan metode diskusi berbantu media video 
yang telah dilaksanakan di kelas, pembelajaran 

Data Pre test Post test 
Nilai Max 60 90 
Nilai Min 10 60 
Rata-rata 35,44 77,15 
SD 11,52 6,30 
Tuntas 0% 79,4% 
Tidak Tuntas 100% 20,6% 

Data Pre test Post test 
Max 70 95 
Min 20 65 
Rata-rata 42,53 86,74 
SD 10,14 6,23 
Tuntas 0% 97% 
Tidak Tuntas 100% 3% 
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dengan menggunakan video ini masih belum dapat 
diikuti oleh siswa dengan baik. Hal ini sesuai terlihat 
pada saat awal pemutaran video siswa belum dapat 
memahami isi video yang ditayangkan hanya dalam 
satu kali pemutaran video, namun dilakukan 
pemutaran dua kali dan sedikit penjelasan dari guru. 
Setelah video ditayangkan belum semua siswa aktif 
mengomentari isi video, apalagi saat disuruh untuk 
maju ke depan dan menjelaskan kembali isi video 
antusias siswa belum terlihat. Pada saat diskusi 
berlangsung belum semua siswa dalam kelompok 
aktif, masih terdapat siswa yang masih mengobrol dan 
berbicara dengan teman dari kelompok lain dan hanya 
sebagain temannya dalam kelompok yang 
mengerjakan LKS. Kuis yang diberikan di akhir 
pembelajaran tidak disambut antusisas siswa dalam 
menjawab hal ini dikarenakan pengusaaan konsep 
yang masih rendah saat memahami isi video. 

Pada siklus II siswa merasa lebih 
memperhatikan penjelasan yang ditayangkan pada 
video pembelajaran, mencatat poin-poin penting, 
siswa merasa lebih berusaha untuk mencapai prestasi 
belajar yang maksimal dengan cara mengomentari isi 
video dan mengajukan pertanyaan ketika siswa tidak 
memahami isi video, saat disuruh untuk maju kedepan 
dan menjelaskan kembali isi video antusias siswa 
mulai terlihat dengan adanya kemauan siswa untuk 
maju ke depan kelas dan menjelaskan kembali isi 
video menggunakan gambar dan bahasa sendiri. Pada 
saat diskusi berlangsung belum semua siswa dalam 
kelompok sudaah aktif dan berbagi tugas untuk 
mengisi LKS yang diberikan guru dan siswa yang 
masih mengobrol dan berbicara dengan teman saat 
diskusi sudah berkurang. Selesai pembelajaran ada 
kuis untuk melihat ketercapaian indikator siswa dan 
saat pertanyaan diajukan siswa antusias menjawab 
dengan mengacungkan tangan saling berebut dan 
siswa yang bisa menjawab akan mendapatkan reward. 

Hasil aktivitas guru selama pembelajaran telah 
menunjukan bahwa guru memperbaiki dan 
melaksanakan langkah-langkah penerapan 
pembelajaran dengan dengan baik. Hal ini terlihat dari 
aktivitas guru yang muncul diantaranya selama proses 
pembelajaran guru membentuk siswa ke dalam 
beberapa kelompok, sebelum video ditayangkan, guru 
meminta siswa untuk mengamati video yang akan 
ditayangkan dengan tenang, guru meminta siswa 
untuk mengomentari atau mengkritisi video yang 
telah ditayangkan, guru meminta siswa untuk 
bertanya terkait materi di video yang belum dipahami, 
guru meminta siswa berdiskusi bersama teman 
kelompoknya, guru meminta siswa menambah 
informasi tambahan untuk melengkapi LKPD dengan 

membaca sumber buku atau sumber lain, guru 
meminta siswa mengerjakan LKS bersama-sama 
teman sekelompoknya, guru meminta siswa 
memberikan kesimpulan terkait materi pembelajaran 
yang telah berlangsung dengan hasil skala penilaian 
pada rentang skala 4-5, sudah tidak terdapat penilaian 
skala 3. 

Berdasarkan hasil tes belajar siswa dari temuan 
penelitian  mengungkapkan bahwa pada siklus I 
persentase ketuntasan belajar siswa yaitu 27 siswa 
sebesar 79,4% yang mencapai KKM (75) dan terdapat 
7 siswa sebesar 20,6% yang belum mencapai KKM 
Hal ini menunjukkan bahwa pada siklus I hasil belajar 
yang diperoleh sudah mencapai kriteria minimal 75%. 
Namun berdasarkan refleksi pada siklus I, walau 
sudah mencapai kriteria minimal ketuntasan belajar 
75%, peneliti perlu melakukan banyak perbaikan 
pembelajaran yang dilakukan pada siklus I. 
Sedangkan pada siklus II persentase ketuntasan 
belajar siswa yaitu 33 siswa sebesar 97 % yang 
mencapai KKM (75) dan terdapat 1 siswa sebesar 3 % 
yang belum mencapai Dengan demikian maka terlihat 
jelas dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 
persentase hasil belajar siswa dari 79,4% meningkat 
menjadi 97%. Hasil belajar rata-rata pada posttest 
siklus I juga mengalami peningkatan persentase hasil 
belajar siswa dari 77,15 meningkat menjadi 86,74. 

Meningkatnya hasil belajar siswa dikarenakan 
dengan menggunakan metode diskusi siswa jadi aktif 
dan tidak individualisme dalam proses pembelajaran. 
Siswa dituntut utuk berdiskusi dengan teman 
sekelompoknya memecahkan pertanyaan diskusi. 
Dengan video pembelajaran siswa dibiasakan untuk 
menggunakan panca inderanya secara langsung untuk 
mengamati dan mendengarkan video yang berkaitan 
dengan konsep, bertanya mengenai materi yang belum 
dipahami, dan berdiskusi dengan teman kelompoknya 
sehingga siswa merasa tidak bosan dengan pelajaran 
biologi yang terlalu banyak konsep. Dengan 
pemahaman awal yang sudah terbentuk dari diskusi 
dan video, siswa tidak kesulitan saat melengkapi 
informasi dari buku pelajaran dan minat membaca 
menjadi meningkat. Dengan adanya penggunaan 
pembelajaran dengan metode diskusi berbantu media 
video komunikasi yang terbentuk bersifat dua arah 
sehingga setelah mengamati tayang video yang 
disajikan, siswa dapat mengkomunikasikan konsep 
yang didapatnya ke orang lain dan timbulah diskusi 
sehingga saling melengkapi hasil pengusahaan konsep 
siswa yang satu dengan siswa lainnya. 

Pada siklus I, rata-rata nilai aktivitas siswa 
yaitu 72,5%. Sedangkan pada siklus II rata-rata nilai 
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aktivitas belajar siswa yaitu 82,5%. Dengan demikian 
maka terlihat jelas dari siklus I ke siklus II mengalami 
peningkatan presentasi aktivitas belajar siswa dari 
72,5% meningkat menjasi 82,5%. 

Pada siklus I, rata-rata nilai aktivitas mengajar 
guru yaitu 82,5%. Sedangkan pada siklus II rata-rata 
nilai aktivitas belajar siswa yaitu 85%. Dengan 
demikian maka terlihat jelas dari siklus I ke siklus II 
mengalami peningkatan presentasi aktivitas mengajar 
guru dari 82,5% meningkat menjasi 85%. 

Pada siklus I, analisis nilai N-gain diperoleh 
nilai 0,75, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 
nilai hasil belajar siswa dari pretest ke posttest tinggi. 
Sedangkan pada siklus II, analisis nilai N-gain 
diperoleh nilai 0,80, hal ini menunjukkan bahwa 
peningkatan nilai hasil belajar siswa dari pretest ke 
posttest pada kedua siklus tinggi. Dengan demikian 
maka terlihat jelas dari siklus I ke siklus II mengalami 
peningkatan nilai belajar siswa setelah menggunakan 
media video pembelajaran dari 0,75 ke 0,80.  

Dari keseluruhan hasil pembelajaran dengan 
menggunakan metode diskusi peneliti dapat 
menemukan kelebihan pembelajaran dengan metode 
diskusi yaitu siswa dilatih untuk lebih kompak dalam 
bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama 
sehingga meminimalisir sikap individualisme, siswa 
dilatih untuk melakukan proses berpikir, siswa dilatih 
untuk mengungkapkan pendapat, siswa dilatih untuk 
berpikir kritis, berpikir sistematis, bersikap terbuka, 
dan belajar menghargai pendapat orang lain, dengan 
metode ini, kemungkinan semua siswa aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran lebih 
tinggi. Adapun kelebihan pembelajaran dengan 
metode diskusi yaitu video yang telah dilakukan 
antara lain adalah siswa dapat dengan mudah 
mengingat materi yang telah disampaikan, serta 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, dapat 
memberikan variasi media pembelajaran sehingga 
ketika proses pembelajaran berlangsung siswa bisa 
lebih antusias dalam belajar dan tidak cepat bosan, 
menghemat waktu dan rekaman dapat diputar 
berulang-ulang, keras lemah suara yang ada bisa 
diatur dan disesuaikan bila akan disisipi komentar 
yang akan didengar, dan kontrol sepenuhnya di tangan 
guru. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi data 
yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode 
diskusi dan media video dapat meningkatkan hasil 

belajar biologi siswa pada konsep daur biogeokimia di 
SMAN 3 Kota Tangerang Selatan. Hal ini terlihat dari 
hasil belajar siswa di kelas setelah menggunakan 
metode diskusi dan media video meningkat dari siklus 
I ke siklus II. 

Saran 

Metode diskusi dan media video sebaiknya 
lebih sering digunakan dalam proses pembelajaran 
biologi terutama pada konsep daur biogeokimia agar 
siswa terbiasa dengan proses pembelajaran tersebut 
dan dapat meningkatkan hasil belajar biologi. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Penerapan model project based learning pada matakuliah 
pengembangan media dan sumber belajar biologi, (2) Hasil belajar mahasiswa pada matakuliah 
pengembangan media dan sumber belajar biologi dengan menggunakan model project based learning, (3) 
Tanggapan mahasiswa terhadap penerapan model project based learning pada matakuliah pengembangan 
media dan sumber belajar biologi, dan (4) ada korelasi antara tanggapan penggunaan model project based 
learning dengan hasil belajar mahasiswa pada matakuliah pengembangan media dan sumber belajar 
biologi. Penelitian ini merupakan penelitian expost facto. Sampel penelitian adalah mahasiswa semester 4 
Program Studi Pendidikan Biologi. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes, angket dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif dengan teknik korelasi product moment. Hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1) model project 
based learning dapat diterapkan pada matakuliah pengembangan media dan sumber belajar biologi dengan 
tahapan start with essential question, design a plan for the project, creates a schedule, monitor the students 
and the progress of the project, assess the outcome, and evaluate the experiences, (2) hasil belajar 
mahasiswa pada matakuliah pengembangan media dan sumber belajar biologi termasuk kategori baik 
dengan rata-rata nilai akhir 88.7, (3) mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik sebesar 94% dan baik 
sebesar 6% terhadap penerapan model project based learning pada matakuliah pengembangan media dan 
sumber belajar biologi, (4) tidak ada korelasi antara tanggapan mahasiswa terhadap penggunaan model 
project based learning dengan hasil belajar mahasiswa pada matakuliah pengembangan media dan sumber 
belajar biologi ditunjukkan (indeks korelasi -0.12). 

 
Kata kunci: Project Based Learning, Pengembangan, Media, Sumber Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki kontribusi dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di 
Indonesia saat ini memiliki tantangan yang cukup 
besar. Era globalisasi di abad 21 menuntut 
pembaharuan pendidikan yang lebih unggul dan 
kompetitif. Menurut Nurhadi dan Agus Gerrad 
Senduk (2003) bahwa “dalam konteks pembaharuan 
pendidikan ada tiga isu utama yang perlu disoroti, 
yaitu pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas 
pembelajaran dan efektivitas metode pembelajaran.” 
Merespon tuntutan pembaharuan pendidikan tersebut, 
program studi pendidikan biologi UIN Sunan Kalijaga 
pada tahun 2013 telah melakukan pembaharuan 
kurikulum dan berbagai inovasi pembelajaran sebagai 
upaya peningkatan kualitas pendidikan.  

Sebagai lembaga pendidikan penghasil calon 
guru, program studi pendidikan biologi UIN Sunan 
Kalijaga memiliki tanggung jawab menghasilkan 
calon guru yang kompeten. Untuk mencetak lulusan 
yang kompeten, pembaharuan kurikulum dilakukan 

dengan redesign kurikulum program studi pendidikan 
biologi. Matakuliah Pengembangan Media dan 
Sumber Belajar Biologi merupakan salah satu 
matakuliah yang ada pada struktur kurikulum program 
studi pendidikan biologi UIN Sunan Kalijaga. 
Matakuliah ini merupakan matakuliah baru yang 
ditawarkan pada kurikulum program studi pendidikan 
biologi tahun 2013. Matakuliah Pengembangan 
Media dan Sumber Belajar Biologi memberikan bekal 
kepada mahasiswa calon guru tentang media dan 
sumber belajar dalam pembelajaran biologi. Mata 
kuliah ini dirasa perlu diberikan kepada mahasiswa 
calon guru karena kelak ketika menjadi guru mereka 
dituntut mampu merancang dan mengembangkan 
media dan berbagai sumber belajar yang dibutuhkan 
dalam pembelajaran. Disamping itu, teknologi 
pembelajaran perlu dikuasai oleh calon guru biologi. 
Mengingat urgensi dari matakuliah Pengembangan 
Media dan Sumber Belajar Biologi, tentunya 
dibutuhkan cara yang tepat untuk mengajarkan 
matakuliah tersebut. Mahasiswa tidak hanya dituntut 
untuk menguasai teori tentang media dan sumber 
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belajar biologi saja, tetapi juga memiliki keterampilan 
dalam mengembangkan produk media dan sumber 
belajar biologi.  

Pembelajaran idealnya tidak hanya berbasis 
pada teori (product knowledge) saja, tetapi juga 
berbasis pada proses. Mahasiswa perlu dilatih 
keterampilan berpikir kritis melalui pemecahan 
masalah dan dilibatkan dalam mengkonstruk 
pengetahuan dari serangkaian pengalaman belajar 
yang bermakna. Model project based learning atau 
model pembelajaran berbasis proyek merupakan salah 
satu alternatif yang dapat digunakan dosen untuk 
mengajarkan matakuliah Pengembangan Media dan 
Sumber Belajar Biologi. Project based learning 
merupakan model pembelajaran yang menekankan 
pada suatu proyek dalam pembelajarannya. Suratno et 
al... tahun 2007 dalam Sudarya (2008) menyatakan 
bahwa Project based learning merupakan salah satu 
pendekatan pengajaran yang dikembangkan 
berdasarkan prinsip konstruktivisme, problem 
solving, inquiry riset, integrated studies dan refleksi 
yang menekankan pada aspek kajian teoritis dan 
aplikasinya. 

Penelitian yang dilakukan Sudewi et al... 
(2013), penerapan model pembelajaran berbasis 
proyek dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa serta mendapat tanggapan yang positif 
dari siswa. Penelitian lain dilakukan oleh Rinta et al... 
(2013) penggunaan model project based learning 
dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Model pembelajaran project based learning 
melibatkan proyek dalam proses pembelajaran, 
dimana proyek dapat dikerjakan oleh siswa secara 
perseorangan maupun kelompok dan dilaksanakan 
dalam jangka waktu tertentu secara kolaboratif, 
menghasilkan sebuah produk, yang hasilnya akan 
ditampilkan atau dipresentasikan. Pelaksanaan proyek 
dilaksanakan secara kolaboratif dan inovatif, unik, 
yang berfokus pada pemecahan masalah yang 
berhubungan dengan kehidupan siswa (Jagantara et 
al., 2014). 

Berpijak pada uraian di atas, maka peneliti 
tertarik mengkaji penerapan model pembelajaran 
Project based learning pada matakuliah 
pengembangan media dan sumber belajar biologi. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah penerapan model project based 
learning pada matakuliah pengembangan media 
dan sumber belajar biologi? 

2. Bagaimanakah hasil belajar mahasiswa pada 
matakuliah pengembangan media dan sumber 

belajar biologi dengan menggunakan model 
project based learning? 

3. Bagaimanakah tanggapan mahasiswa terhadap 
penerapan model project based learning pada 
matakuliah pengembangan media dan sumber 
belajar biologi? 

4. Apakah ada korelasi antara tanggapan 
penggunaan model project based learning 
dengan hasil belajar mahasiswa pada matakuliah 
pengembangan media dan sumber belajar 
biologi? 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian expose 
facto. Penelitian ini dilakukan pada semester genap 
tahun ajaran 2014/2015. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Biologi. Sampel penelitian adalah mahasiswa 
program studi pendidikan biologi UIN Sunan Kalijaga 
Semester 4 yang mengambil matakuliah 
Pengembangan Media dan Sumber Belajar Biologi. 
Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
tes, angket dan dokumen. Instrument tes digunakan 
untuk mengetahui nilai hasil belajar siswa, sedangkan 
instrument angket digunakan untuk mengetahui 
tanggapan atau respon siswa selama menggunakan 
model project based learning pada matakuliah 
pengembangan media dan sumber belajar biologi. 
Data penelitian dianalisis secara kualitatif dan 
kuantitatif dengan teknik korelasi product moment. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) 
Penerapan model project based learning pada 
matakuliah pengembangan media dan sumber belajar 
biologi, (2) Hasil belajar mahasiswa pada matakuliah 
pengembangan media dan sumber belajar biologi 
dengan menggunakan model project based learning, 
(3) Tanggapan mahasiswa terhadap penerapan model 
project based learning pada matakuliah 
pengembangan media dan sumber belajar biologi, dan 
(4) ada korelasi antara tanggapan penggunaan model 
project based learning dengan hasil belajar 
mahasiswa pada matakuliah pengembangan media 
dan sumber belajar biologi. 
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1. Penerapan model project based learning pada 
matakuliah pengembangan media dan 
sumber belajar biologi  

Matakuliah pengembangan media dan sumber 
belajar biologi memiliki bobot 4 sks. Pembelajaran 
matakuliah pengembangan media dan sumber belajar 
biologi selama 1 semester menggunakan model 
pembelajaran project based learning, dimana 
mahasiswa tidak hanya dibekali secara teori saja, 
tetapi juga dilatih soft skillnya melalui proyek media 
dan sumber belajar yang dibuat secara individu 
maupun kelompok. Penerapan model project based 
learning pada matakuliah pengembangan media dan 
sumber belajar biologi dilakukan dengan tahapan: 
start with essential question, design a plan for the 
project, creates a schedule, monitor the students and 
the progress of the project, assess the outcome, and 
evaluate the experiences (Theresia Widyantini, 2004). 

Pada tahapan start with essential question, 
pembelajaran diawali dengan pertanyaan esensial 
yang diarahkan pada tugas yang harus dikerjakan 
mahasiswa. Topik tugas disesuaikan dengan materi 
matakuliah pengembangan media dan sumber belajar 
biologi, disesuaikan dengan permasalahan 
pembelajaran di dunia nyata 

Tahap design a plan for the project, pada tahap 
ini mahasiswa dan dosen secara kolaboratif 
menentukan aturan main pelaksanaan proyek, 
pemilihan aktivitas yang mendukung pertanyaan yang 
esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai 
subyek yang mungkin mendukung pelaksanaan 
proyek, serta memilih alat dan bahan yang tepat untuk 
produk yang dibuat. Pada tahap ini mahasiswa 
membuat perencanaan proyek yang akan 
dikerjakannya dengan arahan dan bimbingan dosen. 
Tema produk yang dibuat disesuaikan dengan materi 
kuliah dan mengikuti perkembangan kebutuhan media 
dan sumber belajar di sekolah. Pada tahap ini 
mahasiswa diarahkan untuk membuat media 
pembelajaran dua dimensi, media pembelajaran tiga 
dimensi dan alat peraga. Sedangkan bahan ajar 
diarahkan untuk membuat proyek bahan ajar cetak 
dan bahan ajar berbasis ICT (Information and 
Communication Technology). 

Tahap creates a schedule, pada tahap ini 
mahasiswa dan dosen secara kolaboratif menyusun 
jadwal berbagai aktivitas dalam rangka penyelesaian 
proyek. Penjadwalan yang dilakukan diantaranya 
menentukan timeline (alokasi waktu) penyelesaian 
proyek, membuat deadline (batas waktu) 

penyelesaikan proyek, dan jadwal konsultasi progress 
report pembuatan produk. 

Tahap monitor the students and the progress of 
the project, pada tahap ini dosen melakukan 
monitoring terhadap pelaksanaan proyek. Pada 
tahapan ini dosen juga meminta mahasiswa 
melaporkan perkembangan proyek yang dibuat sesuai 
dengan waktu yang telah disepakati.  

Tahap assess the outcome, pada tahap ini 
dilakukan penilaian terhadap proyek yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan 
dalam rangka membantu dosen mengukur 
keberhasilan proses pembelajaran, memberi umpan 
balik tentang tingkat pemahaman yang dicapai 
mahasiswa dan membantu dosen dalam menentukan 
strategi pembelajaran berikutnya. 

Tahap evaluate the experiences merupakan 
tahapan akhir dalam pelaksanaan model pembelajaran 
berbasis proyek, dimana pada akhir pembelajaran 
dosen dan mahasiswa melakukan refleksi terhadap 
aktivitas dan hasil proyek. Refleksi dilakukan baik 
secara individu maupun kelompok. 

Penerapan project based learning dalam 
pembelajaran media dan sumber belajar biologi 
memberi motivasi kepada mahasiswa untuk terus 
berkreasi dan inovatif. Model pembelajaran ini 
memberikan reinforcement kepada mahasiswa akan 
pentingnya mengembangan media dan sumber belajar 
biologi bagi calon guru biologi sebagai bekal kelak 
nanti menjadi guru yang profesional. Berikut ini 
contoh produk yang dihasilkan dari proyek mahasiswa 
(Gambar 1, 2, dan 3). 

 

Gambar 1 Model virus tiga dimensi dan siklus 
perkembangbiakan virus 
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Gambar 2 Alat peraga proses penyerbukan dan 
model sel 

 

Gambar 3 Peraga jalur neutron untuk penglihatan 
dan alat peraga perbandingan saluran pencernaan 

karnivora dan herbivora 

2. Hasil belajar mahasiswa dengan 
menggunakan model pembelajaran project 
based learning 

Hasil belajar mahasiswa merupakan 
kompetensi yang dimiliki setelah ia mengikuti 
serangkaian pengalaman belajar. Hasil belajar pada 
penelitian ini secara keseluruhan dapat dilihat pada 
nilai akhir, tetapi pada makalah ini juga akan 
dipaparkan hasil belajar siswa dilihat dari komponen 
tugas, uts dan uas. 

Hasil belajar siswa menurut Sudijono (2011) 
dapat dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu: 

Tabel 1. Kategori Hasil Belajar 

Rentang Nilai Kategori 
80 – 100 Sangat baik 
66 – 79 Baik 
56 – 65 Cukup 
46 – 55 Kurang 
0 – 45 Sangat kurang 

Dari Gambar 4 dapat dijelaskan nilai rata-rata 
tugas, nilai rata-rata uas, dan nilai rata-rata nilai akhir 
berada pada rentang 80-100. Jadi dapat disimpulkan 
nilai tugas, uas dan nilai akhir mahasiswa pada 
matakuliah pengembangan media dan sumber belajar 
biologi yang diajarkan dengan menggunakan model 
project based learning berada pada kategori sangat 
baik. Sedangkan nilai rata-rata uts yaitu 77,8 berada 
pada kategori baik. Hal ini selaras dengan hasil 
penelitian I Made Jaga Wirasana (2014), bahwa hasil 
belajar dengan pembelajaran berbasis proyek akan 
memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan 
pembelajaran langsung. Model pembelajaran berbasis 
proyek melibatkan siswa secara aktif dalam proses 
pembelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir 
tingkat tinggi, meningkatkan motivasi, memahami 
materi secara menyeluruh dan meningkatkan 
kemampuan proses model project based learning 
dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 
siswa. 

 

Gambar 4 Hasil belajar mahasiswa 
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3. Tanggapan mahasiswa menggunakan model 
project based learning pada matakuliah 
pengembangan media dan sumber belajar 
biologi 

Tanggapan mahasiswa pada penelitian ini 
merupakan reaksi mahasiswa terhadap penggunaan 
model pembelajaran project based learning pada 
matakuliah pengembangan media dan sumber belajar 
biologi. Tanggapan mahasiswa pada penelitian ini 
diukur menggunakan angket dengan indikator 
tanggapan meliputi menerima, mentaati, merespon, 
menyetujui, dan melaksanakan (Wasty, 2006). 
Kriteria tanggapan mahasiswa ditentukan menurut 
kriteria deskriptif presentase angket tanggapan siswa 
(Suharsimi, 2010). Berikut ini tanggapan siswa 
terhadap penggunaan model pembelajaran project 
based learning.  

Tabel 2. Kriteria Deskriptif Presentase Angket 
Tanggapan Siswa 

Interval Kriteria tingkat penilaian 
80 – 100 % Sangat baik 
66 % - 79 % Baik 
56 % - 65 % Cukup baik 
40 – 55 % Kurang baik 

< 40 % Tidak baik 
 

Tabel 3. Data Tanggapan Mahasiswa terhadap 
Penggunaan Model Pembelajaran Project Based 

Learning 

Kategori 
Tanggapan 

Frekuensi Prosentase (%) 

Sangat baik 3 5.7 

Baik 35 66.0 

Cukup baik 12 22.6 

Kurang baik 3 5.7 

Jumlah 53 100.0 

Dari Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan mdoel pembelajaran project based 
learning pada matakuliah pengembangan media dan 
sumber belajar biologi mendapat tanggapan yang 
positif dari mahasiswa, hal ini dibuktikan dengan 
prosentase tanggapan. Tanggapan mahasiswa 
terhadap penggunaan project based learning yaitu 5,7 
% mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik, 66 
% memberikan mahasiswa memberikan tanggapan 

baik, 22,6% mahasiswa memberikan tanggapan cukup 
baik, dan 5,7 % mahasiswa memberikan tanggan 
kurang baik.  

Tanggapan dapat muncul dari adanya dukungan 
dan rintangan. Dukungan akan menimbulkan rasa 
senang, sedangkan rintangan akan menimbulkan rasa 
tidak senang. Kecenderungan rasa senang atau tidak 
senang akan memancing kekuatan kehendak atau 
kemauan (Wasty (2206) dalam Febrian dan Mimin, 
2012). Kehendak atau kemauan pada penelitian ini 
merupakan kehendak dalam menyelesaikan proyek.  

Tanggapan mahasiswa pada masing-masing 
indikator adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Tanggapan Mahasiswa pada Masing-masing 
Indikator 

Indikator 
tanggapan 
mahasiswa 

Prosentase Kategori 

Menerima  68.9 Baik 

Mentaati 69.5 Baik 

Merespon  65.6 Cukup baik 

Menyetujui 74.2 Baik 

Melaksanakan  43.9 Kurang baik 

Dari Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa, pada 
indikator menerima, mentaati dan menyetujui 
mendapat tanggapan dengan kategori baik. Pada 
indikator merespon mendapat tanggapan dengan 
kategori cukup baik dan indikator melaksanakan 
kurang baik. Secara umum model pembelajaran 
project based learning dapat diterapkan dengan baik. 
Model ini memiliki kelebihan diantaranya : (1) 
meningkatkan motivasi siswa, (2) meningkatkan 
kemampuan memecahkan masalah, (3) meningkatkan 
kolaborasi, (4) meningkatkan keterampilan mengelola 
sumber, (5) meningkatkan keaktifan siswa, (6) 
meningkatkan keterampilan siswa dalam mencari 
informasi, (6) mendorong siswa untuk 
mengembangkan keterampilan komunikasi, (7) 
memberikan pengalaman kepada siswa dalam 
mengorganisasi proyek, (8) memberikan pengalaman 
dalam membuat alokasi waktu untuk menyelesaikan 
tugas, (9) menyediakan pengalaman belajar yang 
melibatkan siswa sesuai dunia nyata, dan (10) 
membuat suasana belajar menjadi menyenangkan 
(Widyantini, 2004). 
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4. Korelasi antara hasil belajar dengan 
tanggapan mahasiswa 

Sebelum dilakukan uji korelasi, terlebih dahulu 
dilakukan uji normalitas. Dari hasil uji normalitas 
dengan Kolmogorov smirnov diketahui data 
tanggapan berdistribusi normal dengan nilai 
signifikansi 0,002 dan data hasil belajar berdistribusi 
normal dengan nilai signifikansi pada level signifikan 
5%. Selanjutnya dilakukan uji korelasi prodect 
mement. Dari hasil pengujian diperoleh indeks 
korelasi -0,12, yang berarti tidak ada korelasi antara 
tanggapan dan hasil belajar. Dengan demikian dapat 
diartikan bahwa meskipun mahasiswa memberikan 
respon yang positif terhadap penggunaan model 
pembelajaran project based learning pada mata kuliah 
pengembangan media dan sumber belajar biologi 
belum tentu mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. 

PENUTUP 

Simpulan 

1. Model project based learning dapat diterapkan 
pada matakuliah pengembangan media dan 
sumber belajar biologi dengan tahapan start with 
essential question, design a plan for the project, 
creates a schedule, monitor the students and the 
progress of the project, assess the outcome, and 
evaluate the experiences 

2. Hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 
pengembangan media dan sumber belajar biologi 
termasuk kategori baik dengan rata-rata nilai 
akhir 88,7 

3. Mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik 
sebesar 5,7%, baik sebesar 66%, cukup baik 
sebesar 22,6 % dan kurang baik sebesar 5,7 % 
terhadap penerapan model project based learning 
pada matakuliah pengembangan media dan 
sumber belajar biologi 

4. Tidak ada korelasi antara tanggapan mahasiswa 
terhadap penggunaan model project based 
learning dengan hasil belajar mahasiswa pada 
matakuliah pengembangan media dan sumber 
belajar biologi ditunjukkan (indeks korelasi- 
0,12). 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan gambaran yang jelas mengenai level kreativitas mahasiswa calon 
guru biologi UIN Sunan Kalijaga dalam rangka implementasi kurikulum 2013, mengetahui korelasi antara 
kreativitas mahasiswa calon guru biologi dengan Indeks Prestasi Kumulatifnya, mengetahui cara yang 
efektif dalam mengembangkan kreativitas mahasiswa calon guru biologi dalam rangka implementasi 
kurikulum 2013. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi Pendidikan Biologi 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa 
pendidikan biologi semester 5, 7, dan 9. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kategori jenis penelitian expost facto. Data 
dikumpulkan melalui tiga teknik yaitu angket, observasi, dan wawancara dengan melibatkan mahasiswa 
dan dosen pendidikan biologi. Analisis data menggunakan uji korelasi sederhana dan regresi linier 
sederhana untuk korelasi kreativitas dan IPK mahasiswa calon guru biologi, dilanjutkan triangulasi data. 
Selain itu, level kreativitas mahasiswa calon guru biologi dianalisis secara deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. Hasil analisis deskriptif mengungkapkan bahwa persentase tertinggi level kreativitas mahasiswa 
calon guru biologi berada pada kategori Baik dengan persentase sebesar 67%. Selain itu, level kreativitas 
mahasiswa dengan kategori Sangat Baik menunjukkan persentase sebesar 19%, kategori Cukup Baik 
dengan persentase sebesar 12%, dan kategori Kurang Baik sebesar 2%. Hasil analisis korelasi linier 
sederhana menunjukkan bahwa korelasi sangat rendah antara kreativitas dan IPK mahasiswa calon guru 
biologi dengan koefisien korelasi sebesar 0.134, selanjutnya didukung uji regresi linier sederhana bahwa 
IPK mahasiswa calon guru biologi memberikan kontribusi hanya sebesar 0.9% untuk dapat menjelaskan 
kreativitas mahasiswa calon guru biologi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kreativitas 
mahasiswa calon guru biologi termasuk kategori Baik dan Sangat Baik. Namun, korelasi kreativitas dan 
IPK mahasiswa calon guru biologi sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan banyak cara dalam 
mengembangkan kreativitas calon guru biologi dalam rangka implementasi kurikulum 2013. 

 
Kata kunci: Kreativitas, Calon Guru Biologi, Kurikulum 2013 

 

PENDAHULUAN 

Guru merupakan pihak yang paling sering 
dituding sebagai orang yang paling bertanggung 
jawab terhadap kualitas pendidikan. Asumsi demikian 
tidak semuanya benar, mengingat teramat banyak 
komponen mikrosistem pendidikan yang ikut 
menentukan kualitas pendidikan. Namun begitu, guru 
memang merupakan salah satu komponen 
mikrosistem pendidikan yang sangat strategis dan 
banyak mengambil peran di dalam proses pendidikan 
secara luas, khususnya dalam pendidikan 
persekolahan. Menurut Cece dan Tabrani (1991), guru 
merupakan faktor yang sangat dominan dan paling 
penting dalam pendidikan formal pada umumnya 
karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan, 
bahkan menjadi tokoh identifikasi guru. Oleh karena 
itu, kita memang banyak menaruh harapan kepada 

calon guru biologi dalam upaya untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan. Jika harapan tersebut sulit untuk 
dipenuhi maka setidaknya guru yang menangani 
langsung masalah pendidikan adalah guru-guru yang 
memiliki kualitas yang cukup memadai. Hoban 
(2002), dalam melaksanakan tugasnya secara baik 
sesuai dengan profesi yang dimilikinya, guru perlu 
menguasai berbagai hal sebagai kompetensi yang 
dimilikinya. Untuk memiliki kemampuan tersebut 
guru perlu membina diri secara baik. Salah satu usaha 
untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan 
kemampuan penguasaan pembelajaran bagi para guru 
adalah aktif menghadiri kegiatan seminar. Fungsi 
guru itu sendiri adalah membina dan mengembangkan 
kemampuan siswa secara profesional di dalam proses 
belajar-mengajar. Untuk menghasilkan guru yang 
mempunyai kemampuan, di Indonesia telah 
dikembangkan sistem pendidikan guru berdasarkan 
kompetensi. Artinya, program pendidikan yang 
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diberikan pada lembaga pendidikan guru bagi 
pelaksanaan tugas-tugas keguruan. Demikian halnya 
Mc Nergney dan Carrier (1981) mengungkapkan 
tujuan pendidikan guru haruslah mendorong 
perkembangan guru sebagai seorang yang 
professional. Para guru yang sedang berkembang 
menjadikan lebih terbuka, lebih memanusiakan, lebih 
berkemampuan, lebih kompleks, dan lebih lengkap 
pendidikan.  Menurut Jones (2008), lima prinsip 
profesionalisme guru sains dalam mengajar sains 
diantaranya: peran guru dalam membantu 
menumbuhkan belajar siswa, guru harus bertanggung 
jawab terhadap profesionalitasnya, adanya 
komunikasi yang baik dengan guru sains lainnya demi 
keberhasilan pembelajaran sains, pentingnya 
menguatkan diri dan etika profesionalitas karena 
mengajar berkaitan erat dengan pembelajaran dan 
keberhasilan mengajar terletak pada siswanya, 
perlunya dukungan sistem yang kuat untuk 
perkembangan profesionalitas guru sains. 

Selama ini guru sering dijadikan tumpuan 
harapan semua orang untuk mampu menjadikan 
siswanya berhasil, baik dalam pendidikan formal 
maupun perihal tingkah laku siswa sendiri. Besarnya 
harapan masyarakat kepada guru sebagai hal yang 
wajar. Oleh karena itu, guru harus berjuang sekuat 
tenaga untuk memenuhi harapan itu. Guru juga 
sebagai sumber daya manusia yang dituntut untuk 
kreatif karena kreativitas sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan khususnya dalam kemajuan pendidikan 
sekarang ini. Setiap manusia berupaya untuk 
mengembangkan diri dengan didukung adanya 
dorongan, pemikiran, sikap dan perilaku yang kreatif. 
Hakekat guru, hal ini bertolak dari tujuh hal, yakni: a) 
Guru merupakan agen pembaharuan, b) Guru 
berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai 
masyarakat, c) Guru sebagai fasilitator 
memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi 
subjek didik untuk belajar, d) Guru  bertanggung 
jawab atas tercapainya hasil belajar subjek didik, e) 
Guru dituntut untuk menjadi contoh dalam 
pengelolaan proses belajar-mengajar bagi calon guru 
yang menjadi subjek didiknya, f) Guru bertanggung 
jawab secara profesional untuk terus-menerus 
meningkatkan kemampuannya, g) Guru menjunjung 
tinggi kode etik professional (Cece dan Tabrani, 1991) 

Proses membelajarkan siswa sebaiknya dititik 
beratkan pada upaya guru dalam mendorong dan 
membiasakan siswa berpikir kreatif, khususnya pada 
pembelajaran biologi. Guru harus memikirkan cara-
cara baru agar materi pembelajaran biologi yang 
diberikan kepada siswa mudah dipahami, dan 
menjadikan mata pelajaran itu disukai yang pada 

akhirnya akan membantu siswa mampu 
menyelesaikan persoalan-persoalan ilmiah yang 
sederhana baik di sekolah maupun masyarakat. 
Seperti yang dikatakan Freeman (1998), for teachers, 
these processes focus on the learning of students; the 
knowledge established in classroom teaching is what 
the students learn through the teaching-learning 
process. Maksudnya, guru untuk proses pembelajaran 
berpusat pada siswa, pengetahuan yang ditumbuhkan 
pada kelas mengajarnya apakah siswa dapat 
memahaminya ketika proses belajar mengajar. 

Dalam proses pembelajaran biologi, guru harus 
tahu keempat unsur yaitu: sikap, proses, produk dan 
aplikasi dan diharapkan dapat muncul dalam proses 
pembelajaran, sehingga siswa dapat mengalami 
proses pembelajaran secara utuh, memahami 
fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah, 
metode ilmiah, dan meniru cara ilmuwan bekerja 
dalam menemukan fakta baru. Kecenderungan 
pembelajaran biologi pada masa kini adalah siswa 
hanya mempelajari biologi sebagai produk, 
menghafalkan konsep, teori dan hukum. Keadaan ini 
diperparah oleh pembelajaran yang beriorientasi pada 
tes atau ujian. Akibatnya biologi sebagai proses, 
sikap, dan aplikasi tidak tersentuh dalam 
pembelajaran. 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan telah menerapkan secara bertahap 
kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan 
menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa para 
mahasiswa sebagai calon guru harus mempersiapkan 
diri dalam rangka menghadapi perubahan kurikulum 
yang baru. Mengapa ini dianggap penting, karena titik 
pusat dari kurikulum 2013 salah satunya adalah 
penggunaan pendekatan scientific. Oleh sebab itu, 
kreativitas seorang calon guru penting untuk 
dikembangkan, karena dalam menerapkan pendekatan 
scientific membutuhkan kreativitas yang tinggi. 
Berdasarkan hasil observasi pada mahasiswa prodi 
pendidikan biologi tahun akademik 2012/2013 bahwa 
mahasiswa belum sepenuhnya memahami tuntutan 
kurikulum 2013 yakni semua mata pelajaran 
menggunakan pendekatan scientific. Ditambah lagi 
kurangnya kreativitas mahasiswa calon guru terbukti 
pada saat mengikuti microteaching, Program Latihan 
Profesi, perkuliahan di kelas.  Dengan demikian, 
penelitian ini bertujuan Mengetahui gambaran yang 
jelas mengenai level kreativitas mahasiswa calon guru 
biologi UIN Sunan Kalijaga dalam rangka 
implementasi kurikulum 2013. Mengetahui korelasi 
antara kreativitas mahasiswa calon guru biologi 
dengan Indeks Prestasi Kumulatifnya. Mengetahui 
cara yang efektif dalam mengembangkan kreativitas 
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mahasiswa calon guru biologi dalam rangka 
implementasi kurikulum 2013. kreativitas yang 
dimiliki oleh mahasiswa yang notabene sebagai calon 
guru biologi di madrasah dan sekolah. Adapun 
hasilnya nanti akan dievaluasi secara detail sebab 
akibat yang ditimbulkan dan solusi yang tepat dalam 
pengembangan kreativitas mahasiswa calon guru 
biologi menjadi lebih baik di prodi pendidikan biologi 
fakultas sains dan teknologi UIN Sunan Kalijaga. 

METODE 

Penelitian ini dikategorikan penelitian ex-
postfacto kausal komparatif dengan pendekatan 
kuantitatif. Penelitian ex-postfacto kausal komparatif 
merupakan usaha mengidentifikasi hubungan sebab 
akibat dengan cara merunut kembali hubungan 
variabel tersebut karena mereka telah terjadi dengan 
sendirinya dan variabel penyebab tidak dimanipulasi 
(Sukardi, 2003). Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa program studi Pendidikan Biologi 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Sampel yang digunakan adalah 
mahasiswa pendidikan biologi semester 5, 7, dan 9 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Menurut Sugiyono (2010), purposive sampling 
merupakan teknik pengambilan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan tiga macam instrumen yaitu: 
angket, observasi, dan wawancara. Analisis data 
menggunakan uji korelasi sederhana dan regresi linier 
sederhana untuk korelasi kreativitas dengan IPK 
mahasiswa calon guru biologi, dilanjutkan triangulasi 
data. Selain itu, level kreativitas mahasiswa calon 
guru biologi dianalisis secara deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Level Kreativitas Mahasiswa Calon Guru 
Biologi 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan 
variabel kreativitas mahasiswa calon guru secara 
keseluruhan diperoleh skor tertinggi yang dicapai oleh 
responden sebesar 155, sedangkan skor terendah 84. 
Dari hasil perhitungan statistik diperoleh harga Mean 
(M) sebesar 123,93  Standar deviasi (Sd) sebesar 
12,508. Level kreativitas mahasiswa calon guru 
dikategorikan seperti pada Tabel 1 berikut ini: 

 

 

 

Tabel 1. Kategori Kreativitas Mahasiswa Calon Guru 
Biologi 

No Banyaknya 
Mahasiswa 
Calon Guru 

Biologi 

Persentase 
(%) 

Kategori 
Kreativitas 

1 23 19 Sangat Baik 
2 79 67 Baik 
3 14 12 Cukup Baik 
4 2 2 Kurang Baik 
5 0 0 Sangat 

Kurang baik 

Berdasarkan Tabel 1 bahwa persentase tertinggi 
level kreativitas mahasiswa calon guru biologi berada 
pada kategori Baik dengan persentase sebesar 67%. 
Selain itu, level kreativitas mahasiswa dengan 
kategori Sangat Baik menunjukkan persentase sebesar 
19%, kategori Cukup Baik dengan persentase sebesar 
12%, dan kategori Kurang Baik dengan sebesar 2%.  

Demikian pula persentase keseluruhan untuk 
setiap aspek berpikir kreatif dan sikap kreatif 
mahasiswa calon guru biologi diperoleh hasil sebagai 
berikut: aspek berpikir kreatif memiliki persentase 
sebesar 50.71% termasuk kategori cukup baik dan 
aspek sikap kreatif memiliki persentase sebesar 
75.54% termasuk kategori baik. Kreativitas 
mahasiswa calon guru biologi untuk setiap angkatan 
dapat dipaparkan berikut ini: 

a. Kreativitas mahasiswa angkatan 2009 (semester 
9) 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan 
variabel kreativitas mahasiswa calon guru diperoleh 
skor tertinggi yang dicapai oleh responden sebesar 
150, sedangkan skor terendah 108. Dari hasil 
perhitungan statistik diperoleh harga Mean (M) 
sebesar 127, 09  Standar deviasi (Sd) sebesar 10,799. 
Level kreativitas mahasiswa calon guru pada 
mahasiswa semester 9 dikategorikan seperti pada 
Tabel 2. 

Berdasarkan Tabel 2 bahwa persentase tertinggi 
level kreativitas mahasiswa calon guru biologi berada 
pada kategori Baik dengan persentase sebesar 74%. 
Selain itu, level kreativitas mahasiswa dengan 
kategori Sangat Baik menunjukkan persentase sebesar 
22%, kategori Cukup Baik dengan persentase sebesar 
4%.  
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Tabel 2. Kategori Kreativitas Mahasiswa Calon Guru 
Biologi 

No Banyaknya 
Mahasiswa 
Calon Guru 

Biologi 

Persentase 
(%) 

Kategori 
Kreativitas 

1 5 22 Sangat Baik 
2 17 74 Baik 
3 1 4 Cukup Baik 
4 0 0 Kurang Baik 
5 0 0 Sangat 

Kurang baik 

b. Kreativitas mahasiswa angkatan 2010 (semester 
7) 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan 
variabel kreativitas mahasiswa calon guru diperoleh 
skor tertinggi yang dicapai oleh responden sebesar 
155, sedangkan skor terendah 88. Dari hasil 
perhitungan statistik diperoleh harga Mean (M) 
sebesar 124,64  Standar deviasi (Sd) sebesar 13,403. 
Level kreativitas mahasiswa calon guru pada 
mahasiswa semester 7 dikategorikan seperti pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. Kategori Kreativitas Mahasiswa Calon Guru 
Biologi 

No Banyaknya 
Mahasiswa 
Calon Guru 

Biologi 

Persentase 
(%) 

Kategori 
Kreativitas 

1 10 23 Sangat Baik 
2 28 64 Baik 
3 5 11 Cukup Baik 
4 1 2 Kurang Baik 
5 0 0 Sangat 

Kurang baik 

Berdasarkan Tabel 3 persentase tertinggi level 
kreativitas mahasiswa calon guru biologi semester 7 
berada pada kategori Baik dengan persentase sebesar 
64%. Selain itu, level kreativitas mahasiswa dengan 
kategori Sangat Baik menunjukkan persentase sebesar 
23%, kategori Cukup Baik dengan persentase sebesar 
11%, dan kategori Kurang Baik dengan persentase 
sebesar 2%.  

c. Kreativitas mahasiswa angkatan 2011 (semester 
5). 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan 
variabel kreativitas mahasiswa calon guru diperoleh 
skor tertinggi yang dicapai oleh responden sebesar 
149, sedangkan skor terendah 84. Dari hasil 

perhitungan statistik diperoleh harga Mean (M) 
sebesar 121,90  Standar deviasi (Sd) sebesar 12,292. 
Level kreativitas mahasiswa calon guru pada 
mahasiswa semester 5 dikategorikan seperti pada 
Tabel 4. 

Tabel 4. Kategori Kreativitas Mahasiswa Calon Guru 
Biologi 

No Banyaknya 
Mahasiswa 
Calon Guru 

Biologi 

Persentase 
(%) 

Kategori 
Kreativitas 

1 5 10 Sangat Baik 
2 37 73 Baik 
3 8 16 Cukup Baik 
4 1 2 Kurang Baik 
5 0 0 Sangat 

Kurang baik 
 

Berdasarkan Tabel 4 bahwa persentase tertinggi 
level kreativitas mahasiswa calon guru biologi 
semester 5 berada pada kategori Baik dengan 
persentase sebesar 73%. Selain itu, level kreativitas 
mahasiswa dengan kategori Sangat Baik 
menunjukkan persentase sebesar 10%, kategori 
Cukup Baik dengan persentase sebesar 16%, dan 
kategori Kurang Baik dengan persentase sebesar 2%.  

Demikian pula halnya, perbandingan level 
kreativitas mahasiswa calon guru biologi pada setiap 
semester yakni semester 5 (angkatan 2011), semester 
7 (angkatan 2010), dan semester 9 (angkatan 2009) 
dapat dilihat pada gambar 5. 

2. Korelasi antara Kreativitas dengan Indeks 
Prestasi Kumulatif Mahasiswa Calon Guru 
Biologi 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan 
berpedoman pada kejulingan (sekuens) dan 
Kolmogrov – Smirnov (didasarkan pada Chi kuadrat) 
dengan uji p 2 ekor. Kriteria untuk menentukan 
normal tidaknya distribusi data dapat dilihat dari 
harga p uji 2 ekor. Untuk menentukan kemiringan 
digunakan batas toleransi kemiringan yang 
dikembangkan oleh Karl Pearson, yaitu nilai sekuens 
hasil perhitungan berada pada sekor – 0,5 sampai 
dengan + 0.5. 

Untuk melihat normalitas data maka perlu 
melakukan pengujian adanya normalitas sebaran data. 
Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui 
kenormalan sebaran data setiap variabel, apakah  
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Gambar 5. Diagram kreativitas mahasiswa calon guru biologi semester 5, 7, 9 

 

subjek penelitian berdistribusi normal atau tidak. 
Perhitungan normalitas data menggunakan uji 
kolmogorov-smirnov. Pengambilan keputusan 
dilakukan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 
maka distribusi data dinyatakan normal. Hasil 
perhitungan dapat ditunjukkan seperti Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Normalitas Kreativitas 
dan IPK Mahasiswa Calon Guru Biologi 

No Variabel Nilai Sig. 
Asymp Uji 

Kolmogorov 
Smirnov 

Kesimpulan 

1 Kreativitas 0,717 > 0,05 Normal 
2 IPK 0,079 > 0,05 Normal 

b. Uji Korelasi Kreativitas dan IPK mahasiswa 
calon guru biologi 

Hasil analisis korelasi kreativitas dan IPK 
Mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil perhitungan Korelasi Kreativitas dan 
IPK Mahasiswa 

No Korelasi N Koefisien 
Korelasi 
Pearson 

Keputusan 

1 Kreativitas 
dan IPK 

118 0.134 Korelasi 
Sangat 
Rendah 

Berdasarkan tabel 6 bahwa koefisisen korelasi 
sebesar 0.134 antara kreativitas dan IPK mahasiswa 
calon guru biologi menunjukkan korelasi yang sangat 
rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas 
dan IPK mahasiswa calon guru biologi memiliki 
korelasi sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan uji lanjutan dengan menggunakan uji 
regresi linier sederhana untuk melihat sejauh mana 
korelasi spesifik antar kreativitas dan IPK mahasiswa 
calon guru biologi. Berikut ini hasil analisis dapat 
dilihat pada Tabel 7. 

Berdasarkan tabel 7 bahwa nilai R diperoleh 
sebesar 0.134 berarti korelasi sangat rendah. Selain 
itu, nilai adjusted R Square diperoleh sebesar 0.009 
berarti IPK mahasiswa calon guru biologi 
memberikan kontribusi hanya sebesar 0.9% untuk 
dapat menjelaskan kreativitas mahasiswa calon guru 
biologi.  

3. Cara yang Efektif Mengembangkan 
Kreativitas Mahasiswa Calon Guru Biologi  

Berdasarkan hasil wawancara dengan para 
dosen bahwa mahasiswa sangat perlu terlibat dalam 
berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat praktik 
sebagai aplikasi dari teori yang didapatkan dan 
memperbanyak pengalaman-pengalaman yang 
bersifat konkrit. Hal tersebut bertujuan agar 
mahasiswa lebih terlatih dan terbiasa baik soft skill 
dan hard skill. Adapun langkah-langkah yang perlu 
dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kreativitas mahasiswa diantaranya: 

a) Karya Ilmiah: Mahasiswa calon guru biologi 
dibiasakan untuk membaca, menganalisis dan 
mereview isi jurnal baik lokal, nasional, maupun 
internasional. Jurnal tersebut baik bidang pendidikan 
maupun biologi. Dengan cara tersebut mahasiswa 
memiliki wawasan yang luas dan dapat mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sekarang ini. b) Media dan sumber belajar. c)  
Pemanfaatan banyak alternatif media pembelajaran 
dan sumber belajar yang tepat. Seperti: mahasiswa 
mengakses internet untuk mencari banyak informasi, 



Dian N. 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 41-43 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

jurnal, website, dan lainnya. d) Keterlibatan dalam 
forum ilmiah, Mahasiswa calon guru biologi harus 
banyak terlibat dan berpartisipasi dalam forum ilmiah 
dan kegiatan ilmiah. e) Kontekstualitas antara materi 
dengan dunia nyata, dosen memberikan tugas dalam 
bentuk tema yang selanjutnya dikembangkan oleh 
mahasiswa sendiri. Harapannya mahasiswa 
mengaitkan teori dengan dunia nyata mahasiswa di 
lingkungan sehari-hari. f) Praktikum Lapangan. 
Untuk menambah kreativitas mahasiswa, perlu 
banyak diadakan kegiatan praktikum lapangan yang 
relevan dengan materi perkuliahan. g) Observasi ke 
sekolah. h) Terlibat dalam kelompok studi mahasiswa. 
i) Terlibat dalam lomba kreativitas mahasiswa tingkat 
lokal, nasional, dan internasional, seperti: LKTI, 
Lomba produk inovatif mahasiswa. j) Studi banding 
di universitas lainnya atau instansi terkait. k) Magang 
di sekolah terkait Perkuliahan. 

Hasil penelitian di atas mengungkapkan bahwa 
dari 118 mahasiswa calon guru biologi di UIN Sunan 
Kalijaga yang menjadi responden ternyata ada 2 orang 
mahasiswa calon guru yang memiliki kreativitas 
kurang baik dan 14 orang mahasiswa calon guru yang 
kreativitasnya sudah cukup baik. Namun, Potensi 
kreatif yang dimiliki sebagian besar mahasiswa calon 
guru biologi yang berjumlah 79 orang termasuk dalam 
kategori “Baik” dan 23 orang mahasiswa termasuk 
dalam kategori sangat baik.  Demikian pula, dari hasil 
perhitungan persentase keseluruhan pada setiap aspek 
kreatifnya. Ternyata persentase aspek berpikir kreatif 
memiliki persentase sebesar 50.71% termasuk 
kategori cukup baik dan aspek sikap kreatif memiliki 
persentase sebesar 75.54% termasuk kategori baik. 
Bila dilihat berdasarkan skor kreativitas dan kategori 
118 mahasiswa calon guru biologi memiliki tingkat 
kreativitas yang berbeda-beda. Hal tersebut 
ditegaskan oleh Halliwell (Craft, 2003), kreativitas 
dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari 
kebiasaan, sebagai bagian dari tindakan dan ide 
sehari-hari, sebagai fleksibilitas daya cipta, karena 
tidak ada seorangpun yang identik. 

Selain itu, bila aspek kreativitas dikorelasikan 
dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa 
calon guru biologi ternyata hasilnya menunjukkan 
korelasi yang sangat rendah. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa IPK yang merupakan hasil belajar mahasiswa 
pada ranah knowledge memiliki hubungan yang 
sangat rendah dengan kreativitasnya. Meskipun rata-
rata IPK mahasiswa adalah 3.40 termasuk dalam 
kategori baik. Untuk melihat kontribusi IPK terhadap 
perkembangan kreativitas mahasiswa telah dianalisis 
dengan uji regresi yang menunjukkan bahwa IPK 
mahasiswa calon guru biologi memberikan kontribusi 
hanya sebesar 0.9% untuk dapat menjelaskan 
kreativitas mahasiswa calon guru biologi. 

Berdasarkan hasil analisis data bahwa 
rendahnya kontribusi persentase IPK sebanding 
dengan persentase kemampuan berpikir kreatif 
mahasiswa calon guru biologi. Begitu pula sebaliknya 
persentase sikap kreatif mahasiswa calon guru biologi 
lebih besar dibandingkan dengan persentase 
kemampuan berpikir kreatifnya. Maka dari itu, 
kemampuan berpikir kreatif, IPK, dan sikap kreatif 
harus seimbang. Menurut Slameto (1995), 
kreativitasyang tinggi belum tentu tinggi tingkat 
kecerdasannya. Oleh sebab itu, individu dengan 
potensi kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-
ciri sebagai berikut: a) Hasrat keingintahuan yang 
cukup besar, b) Bersikap terbuka terhadap 
pengalaman baru, c) Panjang akal, d) Keinginan untuk 
menemukan dan meneliti, e) Cenderung lebih 
menyukai tugas yang berat dan sulit, f) Cenderung 
mencari jawaban yang luas dan memuaskan, g) 
Memiliki dedikasi tinggi dan aktif dalam 
melaksanakan tugas, h) Berfikir fleksibel, i) 
Menanggapi pertanyaan yang diajukan dan cenderung 
memberi jawaban yang lebih banyak, j) Kemampuan 
membuat analisis dan sintesis, k) Memiliki semangat 
bertanya dan meneliti, l) Memiliki daya abstraksi yang 
cukup baik, m) Memiliki latar belakang membaca 
yang cukup luas.Mahasiswa harus sadar sepenuhnya, 
antara kegiatan pengembangan diri dengan akademik 
haruslah berjalan sinergis. IPK merupakan hasil 
belajar pada aspek knowledge yang menjadi bagian 
dari kemampuan hard skill, sedangkan kreativitas 
yang mencakup berpikir kreatif dan sikap kreatif 
termasuk dalam kemampuan soft skill. Oleh sebab itu, 
ketika hard skill dan soft skill menyatu bisa 
melahirkan insan-insan yang cerdas dan kompetitif. 

 

Tabel 7. Hasil perhitungan Uji Regresi Linier Sederhana Kreativitas dan IPK Mahasiswa 

No 
Variabel N Nilai R Nilai Adjusted 

R Square 
Keputusan 

1 Kreativitas dan IPK 118 0.134 0.009 Korelasi 
Sangat 
Rendah 
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Berdasarkan kategori pengelompokan 
kreativitas yang diperoleh bahwa mahasiswa calon 
guru biologi yang memiliki kreativitas cukup baik dan 
kurang baik perlu lingkungan yang dapat 
mengembangkan dan meningkatkan kreativitasnya 
secara rutin.  Seperti halnya yang dikemukakan Clegg 
dan Birch (2001), musuh utama kreativitas adalah 
wawasan yang sempit dan inspirasi yang dangkal. 
Oleh sebab itu, dalam tahap pengembangannya perlu 
proses dan waktu yang lama bagi mahasiswa untuk 
menciptakan kreativitas yang tinggi untuk menjadi 
calon guru yang profesional. Menurut Utami (1999), 
kreativitas adalah hasil dari interaksi antara individu 
dan lingkungannya serta bakat yang secara potensial 
dimiliki oleh setiap orang, yang dapat diidentifikasi 
dan dipupuk melalui pendidikan yang tepat.  

Pada nantinya kreativitas mahasiswa calon guru 
biologi ini akan ditunjukkan secara relevan ketika 
mereka menjadi guru dan selama melaksanakan 
pembelajaran biologi yang menjadi tanggung 
jawabnya. Kreativitas guru biologi sangat 
berpengaruh terhadap terwujudnya keberhasilan 
pendidikan di sekolah. Seorang guru yang memiliki 
kreativitas baik diharapkan lebih produktif dalam 
mengajar dan keberhasilan kerjanya tinggi. 
Sebaliknya guru yang kreativitasnya kurang baik 
dapat mengakibatkan kurang produktif dalam 
mengajar dan keberhasilan kerjanya juga kurang baik. 

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan 
oleh Cece dan Tabrani (1991), kreativitas biasanya 
diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan 
suatu produk baru, baik yang benar-benar baru sama 
sekali maupun yang merupakan modifikasi ataupun 
perubahan dengan mengembangkan hal-hal yang 
sudah ada. Bila konsep ini dikaitkan dengan 
kreativitas guru, guru yang bersangkutan mungkin 
menciptakan suatu strategi mengajar yang benar-
benar baru dan orisinil (asli ciptaan sendiri) atau dapat 
saja merupakan modifikasi dari berbagai strategi yang 
ada sehingga menghasilkan bentuk baru. Kreativitas 
itu erat sekali hubungannya dengan kecerdasan. 
Kreativitas hanya dapat diharapkan timbul dari 
mereka yang memiliki intelegensi tinggi, bukan dari 
mereka yang berintelegensi rendah. Implikasinya 
tidak dapat lain kecuali guru itu harus cerdas. Untuk 
memperoleh kreativitas yang tinggi sudah barang 
tentu guru harus banyak bertanya, banyak belajar, dan 
berdedikasi tinggi. 

Kreativitas mahasiswa calon guru biologi yang 
perlu dirangsang dan dipupuk adalah kemampuan 
berpikir kreatif, sikap dan minat mahasiswa untuk 
melibatkan diri dalam kegiatan kreatif. Pernyataan ini 
sejalan dengan hasil wawancara dengan beberapa 

dosen pendidikan biologi bahwa para mahasiswa 
harus banyak terlibat dalam lingkungan yang dapat 
menumbuhkan kreativitasnya. Seperti: dalam 
perkuliahan dosen sudah memberikan banyak 
kegiatan-kegiatan yang merangsang daya kreatifnya 
dan mahasiswa calon guru biologi sudah 
menunjukkan produk dari kreativitasnya. Namun, 
selama ini mahasiswa masih belum banyak terlibat 
dalam memunculkan ide-ide kreatif sendiri untuk 
merealisasikan kegiatan-kegiatan kreatif yang 
sifatnya kompetitif di dalam maupun di luar UIN. 
Berhubung mahasiswa jarang atau tidak banyak 
terbiasa dalam kegiatan kreatif menyebabkan potensi 
berpikir kreatif dan sikap kreatif tersebut menjadi 
terpendam. 

Selama ini kreativitas mahasiswa muncul 
ketika adanya instruksi atau tugas dari dosen yang 
sifatnya mendesak mereka untuk menciptakan produk 
kreatifnya. Hanya sebagian kecil dari jumlah 
mahasiswa yang melakukan dengan kesadaran 
sendiri, kemandirian, sikap dan minatnya yang tinggi 
untuk terlibat banyak dalam kegiatan kreatif baik di 
dalam maupun di luar UIN Sunan Kalijaga. Oleh 
sebab itu, pentingnya kreativitas mahasiswa calon 
guru biologi dalam mempersiapkan diri menjadi guru 
biologi seutuhnya. Hal ini sejalan dengan tuntutan 
kurikulum 2013 yang mengharuskan nantinya siswa 
menjadi kreatif tetapi harus diawali gurunya terlebih 
dahulu yang kreatif.  

Kurikulum 2013 lebih menekankan pada 
peningkatan kompetensi yang seimbang antara sikap 
(attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan 
(knowledge). Kompetensi ini akan didukung empat pilar 
yaitu: produktivitas, kreativitas, inovatif, dan afektif. Hal 
ini sebagaimana yang dipaparkan dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 63 tahun 2013 
terkait tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 
berujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia 
agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 
warga negara yang beriman, produktif, kreatif, 
inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 
peradabana dunia. Tujuan kurikulum 2013 dapat 
dijabarkan dengan menitikberatkan pada upaya 
mendorong peserta didik agar mampu lebih baik 
dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 
mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang 
mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima 
materi pembelajaran. Melalui pendekatan itu 
diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, 
ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka 
akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, 
sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam 
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menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di 
zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. 

PENUTUP 

Simpulan 

1. Kreativitas mahasiswa calon guru biologi dengan 
persentase tertinggi sebesar 67% termasuk pada 
kategori baik, sedangkan level kreativitas sangat 
baik sebesar 19%, cukup baik sebesar 12% dan 
kurang baik sebesar 2%. 

2. Ada korelasi antara kreativitas dan Indeks 
Prestasi Kumulatif mahasiswa calon guru biologi 
dengan koefisien korelasi sebesar 0.134 yang 
menunjukkan korelasi sangat rendah. Selain itu, 
IPK mahasiswa calon guru biologi memberikan 
kontribusi hanya sebesar 0.9% untuk dapat 
menjelaskan kreativitas mahasiswa calon guru 
biologi. 

3. Mahasiswa sangat perlu terlibat dalam berbagai 
kegiatan akademik atau kegiatan non akademik 
yang bersifat praktik sebagai aplikasi dari teori 
yang didapatkan dan memperbanyak 
pengalaman-pengalaman yang bersifat konkrit. 
Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa lebih 
terlatih dan terbiasa untuk soft skill dan hard 
skill. Oleh sebab itu, ketika hard skill dan soft 
skill menyatu bisa melahirkan insan-insan yang 
cerdas dan kompetitif. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe group 
investigation berbantuan handout mind map terhadap hasil belajar siswa pada konsep Fungi. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMAN 8 Kota Tangerang Selatan tahun ajaran 2014/2015. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain penelitian pretest-posttest control group design. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling. Sampel penelitian berjumlah 30 
siswa untuk kelas eksperimen, dan 30 siswa untuk kelas kontrol. Instrumen penelitian yang digunakan 
adalah tes hasil belajar berupa pilihan ganda dan non tes berupa lembar observasi aktivitas guru dan siswa 
serta penilaian lembar kerja siswa. Analisis data posttest menggunakan uji t, diperoleh hasil thitung 2.74 dan 
ttabel pada taraf signifikan 5% sebesar 1.64, atau thitung> ttabel. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
model pembelajaran kooperatif tipe group investigation berbantuan handout mind map terhadap hasil 
belajar siswa pada konsep Fungi. 

 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation, Handout Mind Map, Hasil 

Belajar 

Abstract 
 

The aim of this research is to know the influence of cooperative group investigation learning 
model with mind map handout towards students learning result on fungi concept. This research was 
conducted at SMAN 8 South Tangerang in the academic year of 2014/2015. The research method was 
quasi experiment with pretest-posttest control group design. Sampling was taken by using randomly. 
The sample of this research were experimental class which consisted of 30 students and controlled class 
consisted 30 students. The instruments of this research were multiple choice test and non test as 
student’s and teacher’s observation sheet and student worksheet. In analyzing posttest data,the researcher 
used t-test. The result obtained that tcount 2,74 and ttable at 5% significance level was 1,64 or tcount 
> ttable. This indicated that there were influence of cooperative group investigation learning model 
with mind map handout towards students learning result on fungi concept. 

 
Keywords: Cooperative Model Group Investigation, Mind Map Handout, Learning Result 

 

PENDAHULUAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
berkualitas tinggi dibutuhkan dalam kehidupan. 
Ciri-ciri Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
memiliki kualitas tinggi tercermin dalam tujuan 
pendidikan nasional Republik Indonesia yang 
tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 
pasal 3, yang intinya bahwa Pendidikan Nasional 
bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa (Dirjen Diktis, 2006).  Untuk mempersiapkan 
kehidupan yang berkualitas di masa yang  akan  
datang  diperlukan  pendidikan  dalam  rangka  
menghasilkan  dan meningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) tersebut. 

Proses pembelajaran merupakan bagian yang 
proporsinya paling besar dalam sebuah pendidikan. 
Pembelajaran dapat menjadi sarana untuk 
mengembangkan potensi peserta didik yang 
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berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Oleh karena itu proses pembelajaran perlu 
mendapat perhatian agar tujuan pendidikan dapat 
tercapai. 

Biologi merupakan salah satu mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang pada dasarnya 
sangat menarik untuk diketahui dan dipelajari. Mata 
pelajaran Biologi memberikan pengetahuan dan 
informasi mengenai berbagai jenis makhluk hidup 
dan karakteristiknya baik hewan, tumbuhan, bahkan 
makhluk hidup yang sangat renik. Untuk 
menyampaikan pengetahuan dan informasi tersebut, 
guru harus memiliki kemampuan untuk 
mengembangkan model pembelajaran dan 
pemanfaatan media pembelajaran sedemikian rupa 
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 
baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah 
dilakukan dengan salah satu guru mata pelajaran 
Biologi di SMAN 8 Kota Tangerang Selatan pada 
tanggal 23 September 2014 diketahui bahwa 
kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Biologi 
yang berlangsung sudah menggunakan berbagai 
metode pembelajaran, seperti metode ceramah, 
tanya jawab dan diskusi serta penggunaan media 
pembelajaran berupa power point. Namun diketahui 
pula bahwa hasil belajar Biologi khususnya pada 
konsep Fungi masih banyak siswa yang belum 
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Hal 
tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat 
keaktifan siswa, kurangnya perhatian siswa terhadap 
penjelasan yang disampaikan oleh guru, dan siswa 
cenderung melakukan aktivitas lain yang dapat 
mengganggu proses pembelajaran. Sehingga akan 
menyebabkan konsep-konsep Biologi tidak 
bermakna dan selanjutnya tidak dipahami dengan 
baik. Padahal menurut Mulyasa (2009), 
pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 
apabila guru mampu melibatkan sebagian besar 
peserta didik secara aktif, baik fisik, mental, maupun 
sosial dan mampu mengubah perilaku sebagian 
besar peserta didik ke arah penguasaan kompetensi 
dasar yang lebih baik. Oleh karena itu dibutuhkan 
solusi untuk menyelesaikan masalah keaktifan 
siswa tersebut, agar hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan. 

Alternatif untuk menumbuhkan peran aktif 
dan melibatkan siswa secara penuh dalam 
pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar 
siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation. Hal tersebut 
sesuai dengan ciri dari model pembelajaran Group 
Investigation sendiri yang merupakan model 

pembelajaran yang melibatkan siswa sejak 
perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun 
cara untuk mempelajari melalui investigasi, yang 
menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang 
baik dalam berkomunikasi maupun  dalam  
keterampilan  proses  kelompok (Thobroni dan 
Mustofa, 2011). Dilihat berdasarkan tahapan-
tahapannya, pembelajaran kooperatif tipe ini 
menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa 
untuk mencari sendiri informasi melalui kegiatan 
penyelidikan yang mendalam terkait subtopik, 
menganalisis dan mensintesis hasil penyelidikan, 
menyiapkan laporan dan mempresentasikannya 
kepada seluruh kelas. 

Peran model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation akan lebih terlihat jika 
didukung dengan suatu bahan ajar yang dapat 
membantu dan mempermudah dalam memecahkan 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa pada 
tahapan memilih topik dan pertanyaan dari guru pada 
tahapan analisis dan sintesis yang merupakan 
tahapan dalam model pembelajaran kooperatif tipe 
Group   Investigation.   Melalui   bahan   ajar   guru   
akan   lebih   mudah dalam melaksanakan 
pembelajaran, siswa akan lebih terbantu dan mudah 
dalam belajar (Direktorat Pembinaan Sekolah 
Menengah Atas, 2015).  

Sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh 
guru maka guru diharapkan memiliki keterampilan 
dalam mengembangkan bahan ajar yang dapat 
mendukung model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation. Berdasarkan hasil wawancara 
ditemukan bahwa bahan ajar yang tersedia di 
SMAN 8 Kota Tangerang Selatan jumlahnya 
terbatas, hanya beberapa siswa saja yang memiliki 
buku paket mata pelajaran Biologi. Selain itu 
terungkap juga bahwa terdapat kesulitan siswa 
dalam memahami konsep Fungi, secara umum 
siswa kesulitan dalam memahami pada  bagian  sub-
konsep  reproduksi  jamur,  dan  mengingat istilah 
ilmiah pada materi tersebut. Maka dari itu penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation akan dikombinasikan dengan bahan ajar 
yang dapat membantu siswa agar mudah memahami 
dan mengingat konsep tersebut. 

Salah satu alternatif yang dapat digunakan 
adalah bahan ajar cetak berupa Handout. Handout 
adalah bahan ajar cetak yang dapat memberikan 
informasi kepada siswa, yang berhubungan dengan 
materi yang diajarkan, terdiri dari catatan (baik 
lengkap maupun kerangkanya saja), tabel, diagram, 
peta dan materi-materi tambahan  lainnya (Setiawan 
dkk., 2007). Peta Pikiran (Mind Map) akan  
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membantu  siswa menangkap pikiran dan gagasan 
pada kertas dengan jelas, lengkap, dan mudah 
sehingga informasi lebih mudah dimengerti dan dan 
diingat kembali (DePorter, 2000). Mind Map 
didasarkan pada riset tentang cara kerja cara otak, 
sehingga dapat memicu ingatan dengan mudah karena 
mengaktifkan kedua belah otak. Korteks serebral otak 
terbagi menjadi dua tugas utama, yaitu tugas otak kiri 
dan tugas otak kanan. Tugas otak kanan antara lain 
sebagai pusat irama, kesadaran ruang, imajinasi, 
melamun, warna, dimensi, dan tugas-tugas yang 
membutuhkan kesadaran holistik atau gambaran 
keseluruhan. Tugas otak kiri antara lain sebagai pusat 
kata-kata, logika, angka, urutan, daftar, dan analisis. 
Apabila penggunaan otak kiri dan otak kanan tidak 
seimbang, akan menyebabkan ketidakoptimalan 
dalam menyerap materi. Penggunaan otak secara 
alami merupakan optimalisasi kedua belahan otak, 
bukan hanya membebankan pada salah satu belahan 
saja. Beban yang berlebihan pada salah satu belahan 
otak akan menyebabkan seseorang merasa cepat 
bosan, mudah lupa, melamun, dan sebagainya 
(Amalia, Susantini, dan Budijastuti, 2013).   Dengan 
demikian  Handout  Mind  Map akan membantu 
memudahkan siswa dalam menemukan jawaban dari 
pertanyaan- pertanyaan yang diajukan pada tahapan 
implementasi, analisis dan sintesis yang merupakan 
tahapan dari model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation dengan waktu yang lebih singkat 
tanpa mempengaruhi kualitasnya. 

Salah satu konsep Biologi yang sesuai dengan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation disertai pemberian bahan ajar 
Handout Mind Map adalah konsep Fungi, karena 
dalam konsep Fungi, Kompetensi Dasar yang dituntut 
adalah menerapkan prinsip klasifikasi untuk 
menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara 
reproduksinya melalui pengamatan secara teliti dan 
sistematis serta menyajikan data hasil pengamatan 
ciri-ciri dan peran jamur dalam kehidupan dan 
lingkungan dalam bentuk laporan tertulis. Maka, 
tuntutan pada konsep Fungi yaitu adanya 
pengamatan, kajian literatur dan penyajian hasil pada 
proses pembelajarannya. Selain itu materi pada 
konsep Fungi memiliki bahasan yang tidak sedikit, 
Mind Map dapat membantu siswa dan guru dalam 
proses pembelajaran di kelas dengan meringkas 
bahan yang demikian banyak menjadi beberapa 
lembar Mind Map saja, yang jauh lebih mudah untuk 
dipelajari dan diingat oleh siswa. Oleh karena itu 
siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat 
materi yang diajarkan dengan bahan ajar berupa 
Handout Mind Map yang dikembangkan sesuai 

dengan kompetensi dasar tersebut. Selain itu, 
menurut Slavin dalam Rusman, model pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation sangatlah ideal 
diterapkan dalam pembelajaran Biologi yang cukup 
luas dan desain tugas-tugas atau subtopik yang 
mengarah kepada kegiatan metode  ilmiah,  
diharapkan  siswa  dalam  kelompoknya  dapat  saling  
memberi konstribusi berdasarkan pengalaman sehari-
harinya (Rusman, 2013).  

Melalui model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation berbantuan Handout Mind Map 
diharapkan dapat meningkatkan peran aktif semua 
siswa dan membantu meningkatkan pemahaman serta 
daya ingat siswa dalam pembelajaran Biologi 
khususnya pada konsep Fungi. Dengan demikian 
diharapkan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 
menjadi lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran kooperatif tipe group investigation 
berbantuan handout mind map terhadap hasil belajar 
siswa pada konsep fungi. 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kuantitatif dengan metode Quasi 
Eksperimen dengan desain Pretest-Postest Control 
Group Design. Pada kelompok eksperimen diberikan 
perlakuan khusus (variabel yang akan diuji) yaitu 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation berbantuan Handout Mind Map 
sedangkan pada kelompok kontrol diberi perlakuan 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Group Investigation tanpa berbantuan Handout 
Mind Map, yang akan dibandingkan hasilnya dengan 
perlakuan kelompok eksperimen.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah simple random sampling untuk menentukan 
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam penelitian 
ini, sampel yang digunakan adalah kelas X MIA-1 
sebagai kelompok eksperimen yang berjumlah 30 
siswa dan X MIA-2 sebagai kelompok kontrol yang 
berjumlah 30 siswa. 

Data dikumpulkan dengan teknik tes dan 
nontes. Tes yaitu berupa tes objektif pilihan ganda, 
digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada 
aspek kognitif jenjang C1-C6 pada konsep Fungi. 
Nontes yaitu berupa lembar kerja siswa dan lembar 
observasi keterlaksanaan perencanaan pembelajaran. 
Lembar kerja siswa digunakan sebagai penilaian 
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Tabel 1. Pretest, Posttest, N Gain Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Deskripsi Pretest Posttest N Gain 
Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

Mean/SDV 43,90/13,82 42,06/14,63 78,83/7,07 73,33/8,49 0,61 0,53 
 

Tabel 2. Normalitas, Homogenitas, dan Uji t Nilai Posttest Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Data Kelas N Lhitung/Ltabel Fhitung Ftabel thitung ttabel 
Pretest Eksperimen 30 0,09/0,16 1,12 1,86 0,53 1,64 

Kontrol 30 0,14/0,16 
Posttest Eksperimen 30 0,12/0,16 1,44 1,86 2,74 1,64 

Kontrol 30 0,12/0,16 
Kesimpulan Berdistribusi 

normal* 
Lhit<Ltab 
H0 Diterima 

Varians Homogen** 
Fhit<Ftab 
H0 Diterima 

Pretest H0 diterima 
Posttest H0 ditolak 
thit<ttab H0 Diterima 
thit>ttab H0 Ditolak 

 
proses selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  
Sedangkan lembar observasi digunakan untuk 
menilai aktivitas guru dan siswa selama proses 
pembelajaran. 

Data tes hasil belajar yang diperoleh 
selanjutnya diolah dan dianalisis. Analisis terhadap 
data penelitian dilakukan untuk menguji kebenaran 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis 
yang telah dirumuskan dan dianalisis dengan 
menggunakan uji-t. Sebelum dilakukan pengujian 
hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan 
analisis data, dengan menggunakan uji normalitas dan 
uji homogenitas. 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah:  

Ho: µ1 =µ2 

Ha: µ1 ≠µ2 

Keterangan: 

Ho= Tidak terdapat pengaruh penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation berbantuan Handout Mind 
Map terhadap hasil belajar siswa pada konsep 
Fungi. 

Ha= Terdapat pengaruh penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation berbantuan Handout Mind Map 
terhadap hasil belajar siswa pada konsep Fungi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengujian hipotesis Pada Tabel 2 
dengan menggunakan uji-t pada nilai pretest 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil 
belajar yang signifikan antara kelompok eksperimen 
dan control . Hal tersebut dapat dilihat pada hasil 

perhitungan bahwa thitung < ttabel atau 0,53 < 1,64, 
maka Ho diterima, artinya pada kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai 
kemampuan awal belajar kognitif yang sama. 

Setelah mengetahui bahwa tidak terdapat 
perbedaan pengetahuan awal siswa, masing-masing 
kelompok diberikan perlakuan yang berbeda untuk 
mengetahui hasil belajar siswa setelah diberikan 
perlakuan. Kelompok eksperimen diberikan 
perlakuan dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 
berbantuan Handout Mind Map, sedangkan pada 
kelompok kontrol menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 
tanpa berbantuan Handout Mind Map. Pada saat 
pembelajaran, siswa diberikan lembar kerja siswa 
untuk menunjang proses pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation. 

Berdasarkan pengujian hipotesis pada posttest 
terhadap kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol dengan menggunakan uji-t diketahui bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Hal tersebut 
dapat dilihat pada hasil perhitungan diperoleh bahwa 
thitung > ttabel yaitu 2,74 >1,64, maka Ho ditolak. 
Dengan demikian, dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation berbantuan Handout Mind Map 
terhadap hasil belajar siswa pada konsep Fungi (Tabel 
2). 

Adapun hasil penilaian LKS yang terdapat 
pada Tabel 3, diperoleh pada kelompok eksperimen 
diperoleh nilai rata-rata sebesar 85,22 sedangkan  
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Tabel 3. Hasil Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelompok Eksperimen 

Lembar Kerja 
Siswa 

Skor Kelompok 
1 2 3 4 5 6 

LKS 1 80 95 95 75 95 95 
LKS 2 87,5 81,25 87,5 75 87,5 75 
LKS 3 95 85 80 80 85 85 
LKS 4 87,5 87,5 93,75 87,5 75 75 
Rata-Rata 87,5 87,25 89,1 79,4 85,6 82,5 
Rata-Rata Seluruh Kelompok  85,22 

Tabel 4. Hasil Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelompok Kontrol 

Lembar Kerja 
Siswa 

Skor Kelompok 
1 2 3 4 5 6 

LKS 1 95 90 90 80 80 75 
LKS 2 87,5 87,5 75 81,25 81,25 75 
LKS 3 95 80 95 90 60 95 
LKS 4 93,75 87,5 75 81,25 81,25 75 
Rata-Rata 92,8 86,2 83,75 83,1 75,6 80 
Rata-Rata Seluruh Kelompok 83,84 

 

pada kelompok kontrol sebesar 83,57. Dari hasil 
tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata penilaian 
LKS antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol termasuk kedalam kriteria sangat baik. 
Akan tetapi meskipun keduanya termasuk kedalam 
kriteria sangat baik, namun pada kelompok 
eksperimen diperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelompok kontrol. Menurut 
teori Bruner bahwa belajar penemuan (investigasi) 
sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif 
oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan 
hasil yang paling baik (Dahar, 2011). 

Hasil observasi aktivitas pembelajaran yang 
dilakukan terhadap guru dan siswa pada kelompok 
eksperimen dan kontrol memiliki persentase yang 
sangat baik. Hasil observasi aktivitas pembelajaran 
terhadap guru kelompok eksperimen memiliki 
persentase sebesar 89,72 sedangkan pada kelompok 
kontrol, memiliki persentase sebesar 90,41 dan hasil 
observasi  aktivitas pembelajaran terhadap siswa pada 
kelompok eksperimen memiliki persentase 83,33 
sedangkan pada kelompok kontrol memiliki 
persentase 80,78. Hal ini menunjukkan bahwa guru 
dan siswa selama proses pembelajaran menggunakan 
tahapan-tahapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation berbantuan Handout Mind Map 
pada kelompok eksperimen dan pada kelompok 
kontrol tanpa berbantuan Handout Mind Map berhasil 
dengan sangat baik. 

Berdasarkan data kognitif hasil belajar dari 
sebelum dan sesudah pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan uji N-gain juga menunjukkan adanya 
perbedaan dari kedua kelompok. Kelompok 
eksperimen memperoleh peningkatan hasil belajar 
yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. 
Kelompok eksperimen memiliki nilai rata-rata lebih 
besar dari kelompok kontrol yaitu 0,61. Sedangkan 
pada kelompok kontrol memiliki rata-rata 0,53. 
Tingginya rata-rata hasil belajar kelompok 
eksperimen dibandingkan kelompok kontrol 
disebabkan pada kelompok eksperimen diberikan 
bahan ajar berupa Handout Mind Map dalam 
membantu memudahkan proses siswa memecahkan 
pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh siswa dan 
guru dengan waktu yang lebih singkat namun tidak 
mempengaruhi kualitasnya. 

Handout Mind Map yang dikembangkan merupakan 
bahan ajar yang berisi materi Fungi sesuai dengan 
kurikulum 2013 dan memperhatikan ketercapaian 
kompetensi inti, kompetensi dasar serta sesuai 
dengan indikator pembelajaran. Handout Mind Map 
ini menggunakan kata-kata kunci, dilengkapi dengan 
gambar yang berhubungan dengan materi yang 
sedang dipelajari dan memiliki tampilan dan  warna  
yang  menarik. Sejalan  dengan  pendapat  Bobbi  
DePorter  &  Mike Hernacki (1999) ketika manusia 
berkomunikasi dengan kata-kata, otak pada saat 
yang sama harus mencari, memilah, memilih, 
merumuskan, merapikan, mengatur, 
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menghubungkan, dan menjadikan campuran antara 
gagasan-gagasan dengan kata- kata yang sudah 
mempunyai arti itu dapat dipahami. 

Selama proses pembelajaran berlangsung guru 
melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan-
tahapan pada model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation. Pada tahap pertama dalam 
model pembelajaran ini adalah memilih topik guru 
terlebih dahulu memberi gambaran umum mengenai 
topik pembelajaran yang akan dipelajari, membagi 
siswa menjadi enam kelompok dan menyediakan 
subtopik yang berbeda-beda dari suatu 
permasalahan umum yang akan dibahas oleh setiap 
kelompok. Pada tahap ini siswa diberikan 
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait 
subtopik yang telah dipilih, sementara itu, guru 
menuliskan pertanyaan-petanyaan tersebut pada 
papan tulis kemudian guru bisa menambahkan 
pertanyaan jika pertanyaan yang diajukan oleh siswa 
belum mencakup pada tujuan pembelajaran. 
Langkah selanjutnya siswa dapat menuliskan 
pertanyaan-pertanyaan tersebut pada lembar kerja 
siswa (LKS) yang telah dibagikan. Pada tahap ini 
guru dan siswa baik pada kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol selama proses pembelajaran 
berhasil melaluinya dengan sangat baik. Guru 
berhasil memberikan rangsangan kepada siswa untuk 
bertanya mengenai berbagai hal yang ingin mereka 
ketahui terkait subtopik dan siswa terlihat aktif dalam 
mengemukakan pendapatnya melalui pertanyaan 
yang diajukan sehingga melatih mereka untuk 
berpikir dalam menemukan dan menghubungkan 
sesuatu.  Sebagaimana menurut Piaget  belajar  adalah  
sebuah proses aktif dan pengetahuan disusun dalam 
pemikiran siswa (Majid, 2014). 

Pada tahap kedua yaitu perencanaan 
kooperatif siswa dan guru merencanakan prosedur 
pembelajaran, siswa saling berbagi tugas dengan 
kelompoknya  dan  guru  mengarahkan  siswa  kepada  
sumber  informasi  berupa Handout Mind Map dalam 
membantu dan memudahkan siswa memecahkan 
pertanyaan-pertanyaan terkait subtopik yang telah 
dipilih pada tahap pertama. Pada saat kondisi 
tersebut terjadi interaksi antar siswa dalam anggota 
kelompoknya yang menimbulkan rasa 
ketergantungan positif dan tanggung jawab pada tiap 
individu untuk menyelesaikan tugasnya masing-
masing. 

Pada tahap ketiga yaitu implementasi siswa 
mulai menyelidiki dan mendiskusikan setiap 
pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan secara 
berkelompok selanjutnya pada tahap keempat yaitu 
analisis dan sintesis guru memberikan pertanyaan 

untuk semua kelompok agar siswa dapat 
menganalisis dan mensintesis informasi yang 
mereka dapatkan. Belajar akan lebih berhasil apabila 
disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif 
peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi 
kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan 
objek fisik,  yang  ditunjang  oleh  interaksi  dengan  
teman  sebaya  dan  dibantu  oleh pertanyaan  dari  
guru (Yudhawati dan Haryanto, 2011). Pada  kedua  
tahapan  ini  siswa  dan  guru  melewatinya dengan 
sangat baik, siswa menggunakan Handout Mind 
Map sebagai sumber informasi dalam menyelesaikan 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa dan 
guru, guru berperan sebagai fasilitator dan nara 
sumber serta mengontrol siswa agar dapat 
menggunakan Handout Mind Map selama proses 
penyelidikan sehingga siswa dapat menyelesaikan 
tugasnya dengan mudah. Setelah itu siswa 
merencanakan penyajian hasil penyelidikan yang 
sudah didapat dengan meringkasnya pada lembar 
kerja siswa sebagai kesimpulan dari proses 
penyelidikan yang telah dilakukan. 

Pada tahap kelima penyajian hasil final 
beberapa kelompok menyajikan secara lisan hasil 
penyelidikan yang diperolehnya. Guru mengarahkan 
siswa untuk melakukan diskusi kelas dan 
mengkoordinasi presentasi kelompok. Dalam 
kegiatan ini siswa berhasil memberikan penjelasan 
tentang konsep yang mereka temukan dengan baik 
dan berpartisipasi aktif selama kegiatan diskusi. 
Pada saat kondisi tersebut siswa secara tidak sadar 
melakukan sebuah proses pembelajaran tentang 
bagaimana mereka  harus  menjelaskan  tentang  
konsep  yang  mereka temukan pada kelompoknya 
dengan menggunakan kalimat sendiri. Sehingga 
siswa dapat merasakan pembelajaran dimana siswa 
yang menemukan sendiri sebuah konsep tentang 
materi yang sedang dipelajari. 

Pada tahap keenam yaitu evaluasi merupakan 
tahap terakhir dalam model pembelajaran kooperatif 
tipe Group Investigation, guru bersama siswa 
melakukan penilaian terhadap kinerja presentasi 
kelompok seperti menilai kekurangan dan kelebihan 
setiap kelompok dari awal pembelajaran sampai 
akhir pembelajaran, sehingga kedepannya mereka 
dapat melakukan perbaikan-perbaikan selama proses 
maupun hasil dari pembelajaran tersebut. 

Pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 
berbantuan Handout Mind Map dapat melibatkan 
siswa secara aktif sejak perencanaan, baik 
menentukan topik maupun cara untuk 
mempelajarinya dan membantu meningkatkan 
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pemahaman serta daya ingat siswa dalam 
pembelajaran Biologi khususnya pada konsep Fungi. 
Handout Mind Map yang dikembangkan merupakan 
bahan ajar yang berisi informasi atau materi yang 
disajikan dalam bentuk Mind Map yang merupakan 
salah satu teknik mencatat informasi yang 
mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri terdiri dari 
banyak cabang, kata, simbol, warna, dan gambar, 
sehingga materi pada Handout lebih mudah 
dipahami dan diingat oleh siswa daripada 
menggunakan teknik mencatat biasa yaitu dalam 
bentuk narasi berupa teks atau tulisan saja yang 
dominan menggunakan fungsi otak kiri. Tulisan dan 
cabang warna-warni pada Handout Mind Map yang 
dikembangkan membantu siswa lebih mudah 
memahami dan mengingat pelajarannya 
dibandingkan menggunakan bahan ajar yang hanya 
didominasi oleh tulisan berwarna hitam. 

PENUTUP 
Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation berbantuan Handout Mind Map 
berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa 
pada konsep Fungi di SMAN 8 Kota Tangerang 
Selatan. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil  
perhitungan  uji  hipotesis  dengan menggunakan uji-
t pada taraf signifikan 5% diperoleh hasil thitung > ttabel 
yaitu 2,74 > 1,64. Dengan kata lain, Ho ditolak dan 
Ha diterima. Selain itu, hasil observasi terhadap 
guru dan siswa serta penilaian lembar kerja siswa 
menunjukkan hasil yang sangat baik selama kegiatan 
pembelajaran. 

Saran 

Berdasarkan temuan selama proses penelitian 
berlangsung, maka penulis menyarankan hal-hal 
sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pada proses pembelajaran siswa 
diberikan kesempatan untuk membuat Mind 
Map berdasarkan kreativitas masing-masing 
siswa sesuai materi pelajaran. 

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat 
diadakan pengembangan Handout Mind Map 
pada materi yang lain. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi model pembelajaran Project Based Learning 
(PjBL) berbasis Information and Communication Technology (ICT) di kelas XMIA MAN Yogyakarta III. 
Parameter yang diukur meliputi hasil belajar, minat, dan tanggapan siswa dalam pembelajaran biologi 
khususnya materi Ekosistem. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Nonequivalent Control Group 
Design. Populasi penelitian adalah siswa kelas XMIA MAN Yogyakarta III. Sampel penelitian terdiri dari 
dua kelas yang diambil dengan teknik simple random sampling yaitu kelas XMIA 1 sebagai kelas 
eksperimen dan kelas XMIA 3 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan tes dan angket. Analisis data menggunakan uji statistik Mann Whitney U test dan 
Independent Samples t-test, serta analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh penerapan model pembelajaran Project Based Learning berbasis ICT terhadap hasil belajar 
kognitif siswa kelas XMIA 1 MAN Yogyakarta III. Hasil uji statistik terhadap hasil belajar posttest 
diperoleh nilai sig.(2-tailed) sebesar 0.002 < α (0.05). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh penerapan model pembelajaran Project Based Learning berbasis ICT terhadap minat belajar 
siswa kelas XMIA 1 MAN Yogyakarta III. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor angket minat belajar 
siswa kelas eksperimen sebesar 81.87 sementara kelas kontrol sebesar 78.36, serta hasil uji statistik 
terhadap data minat belajar diperoleh nilai sig.(2-tailed) sebesar 0.026 < α (0.05). Siswa kelas XMIA 
memberikan tanggapan sangat baik terhadap penggunaan model pembelajaran Project Based Learning 
berbasis ICT dengan persentase rata-rata tanggapan sebesar 85.94. 

 
Kata kunci: Model Project Based Learning, Information And Communication Technology, Minat, Hasil 

Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Hasil observasi berkaitan dengan kegiatan 
pembelajaran di MAN Yogyakarta III menunjukkan 
bahwa ketersediaan fasilitas Information and 
Communication Technology (ICT) cukup memadai. 
Masing-masing kelas di sekolah tersebut dilengkapi 
dengan fasilitas LCD untuk mendukung kegiatan 
pembelajaran. Disamping kelengkapan sarana di 
dalam kelas, perpustakaan di MAN Yogyakarta III 
sebagai sarana belajar mandiri juga telah dilengkapi 
dengan layanan akses internet sehingga siswa dapat 
mencari berbagai informasi selain dari buku tanpa 
batas. Meskipun demikian belum semua guru maupun 
siswa memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai dengan 
kebutuhan pembelajaran.  

Berdasarkan wawancara dengan guru biologi 
kelas XMIA MAN Yogyakarta III pada tahun ajaran 
2014/2015 dapat diketahui bahwa mayoritas siswa 
kelas tersebut memiliki minat yang baik dalam 

mengikuti pembelajaran biologi. Hal ini ditunjukkan 
dengan kemauan untuk belajar hal baru serta keaktifan 
beberapa siswa dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran di kelas. Akan tetapi pada saat 
mengerjakan tugas dan soal ulangan yang diberikan 
oleh guru siswa mengalami kesulitan dalam 
mengerjakannya. 

Hasil observasi dan wawancara di kelas MAN 
Yogyakarta III menginformasikan bahwa terdapat 
permasalahan dalam pembelajaran biologi. 
Pelaksanaan pembelajaran pada materi yang 
membutuhkan pengamatan di lingkungan seringkali 
masih dilakukan dengan metode ceramah. 
Pembelajaran tersebut kurang efektif karena 
mendominasi penggunaan audio dan visual serta 
kurang memfasilitasi kinestetik siswa untuk terlibat 
dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana pendapat  
Komalasari (2010). Hal ini dapat menyebabkan 
kesulitan belajar karena siswa kurang dapat 
membangun pengetahuannya secara mandiri sehingga 
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menyebabkan permasalahan pada pencapaian hasil 
belajar (Sutirman, 2013). Permasalahan tersebut 
berupa ketidakseimbangan antara performa, minat 
dan hasil belajar. Siswa kelas XMIA MAN 
Yogyakarta III memiliki performa dan minat belajar 
yang baik ketika mengikuti pembelajaran biologi di 
kelas, namun  ketika mengerjakan soal UTS beberapa 
siswa mengalami kesulitan. Pada UTS semester I 
terdapat 72,57% dari 122 siswa yang tidak lulus KKM 
(nilai < 75) dengan nilai rata-rata 66,86. 

Permasalahan lain yang berkaitan dengan hasil 
belajar biologi di kelas XMIA MAN Yogyakarta III 
terdapat pada materi ekologi. Evaluasi kegiatan 
pembelajaran pada materi tersebut belum dapat 
mengukur tingkat pemahaman siswa. Ulangan harian 
siswa sebagai evaluasi ketercapaian indikator tidak 
dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Evaluasi 
yang diberikan dalam pembelajaran dengan materi 
tersebut berupa penugasan pada siswa untuk membuat 
poster tentang materi ekologi. Tataran pencapaian 
berdasarkan nilai tugas tersebut belum bisa mengukur 
ketercapaian indikator, sehingga perlu dilakukan 
kegiatan pembelajaran yang mampu mengevaluasi 
pemahaman siswa tentang materi ekologi. Alternatif 
evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan misalnya 
dengan memberikan tugas kepada siswa untuk 
melakukan pengamatan secara langsung dan membuat 
laporan hasil pengamatan yang dilengkapi dengan 
teori (Sudjana, 2009).  

Analisis guru biologi XMIA di MAN 
Yogyakarta III menginformasikan bahwa belum 
maksimalnya hasil belajar siswa dikarenakan 
beberapa faktor. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman siswa. 
Perlu adanya kegiatan pembelajaran yang 
memberikan pengalaman belajar secara langsung 
sehingga siswa tidak hanya mengingat apa yang 
pernah dilakukan tetapi juga memahaminya. 
Berdasarkan keadaan yang terjadi di MAN 
Yogyakarta III, maka perlu adanya inovasi model 
pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar 
yang bermakna kepada siswa (Sanaky, 2013). 

Project Based Learning merupakan salah satu 
model pembelajaran yang melibatkan siswa secara 
langsung dalam kegiatan pembelajaran sehingga 
siswa dapat menemukan konsep dan tujuan 
pembelajaran secara mandiri (Sutirman, 2013). Model 
pembelajaran Project Based Learning juga dapat 
meningkatkan prestasi belajar dan minat belajar 
siswa. Peningkatan minat belajar dibuktikan dengan 
siswa yang lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran (Rohmah, 2009). Model pembelajaran 
Project Based Learning berbasis ICT diharapkan 

dapat menjadi alternatif kegiatan pembelajaran yang 
dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hal-hal di atas, permasalahan yang 
diangkat dan diupayakan pemecahannya adalah 
sebagai berikut: apakah terdapat pengaruh penerapan 
model pembelajaran Project Based Learning berbasis 
ICT terhadap hasil belajar kognitif dan minat belajar 
siswa kelas XMIA 1 MAN Yogyakarta III serta 
bagaimanakah tanggapan siswa terhadap penerapan 
model pembelajaran Project Based Learning berbasis 
ICT pada pembahasan materi ekologi. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan membagi 
sampel penelitian menjadi dua kelompok. Kelompok 
pertama adalah kelompok eksperimen yang belajar 
dengan model pembelajaran Project Based Learning 
dan satu kelompok kontrol dengan pembelajaran 
konvensional dengan model Direct Instruction. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Pretest 
and Posttest Control Group Design (Sugiyono, 2010). 

Tabel 1 Desain Penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 
Eksperimental O1 X O2 

Kontrol O3  O4 

Keterangan: 
O1 : Nilai pretest kelas eksperimen  
O2 : Nilai posttest kelas eksperimen 
O3 : Nilai pretest kelas kontrol 
O4 : Nilai posttest kelas kontrol 
X    : Perlakuan dengan model pembelajaran PjBL  

  berbasis ICT 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas XMIA di MAN Yogyakarta III pada semester 
genap tahun ajaran 2014/2015, terdiri dari empat 
kelas. Sampel yang digunakan adalah dua dari empat 
kelas XMIA di MAN Yogyakarta III berdasarkan 
hasil uji normalitas dan homogenitas. Kelas XMIA 1 
sebagai kelas eksperimen dan kelas XMIA 3 sebagai 
kelas kontrol. Sampel diambil dengan menggunakan 
simple random sampling. Pengambilan sampel dari 
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 
2010). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
terdiri dari instrumen pengambilan data dan instrumen 
pembelajaran. Instrumen pengambilan data meliputi 
soal tes dan lembar angket minat belajar siswa (Tabel 
3) sedangkan soal tes terdiri dari soal pretest dan 
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posttest. Hasil belajar pretest dan posttest 
dikelompokkan dalam lima kategori (Sudijono, 2011) 

Tabel 2. Kategori Hasil Belajar 

Koefisien korelasi Kategori 
80 – 100 Sangat Baik 
66 – 79 Baik 
56 – 65 Cukup 
46 – 55 Kurang 
0 – 45 Sangat Kurang 

Lembar angket digunakan untuk mengetahui 
tanggapan siswa pada proses pembelajaran. Angket 
digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa 
terhadap penerapan model pembelajaran Project 
Based Learning berbasis ICT. Instrumen yang 
digunakan menggunakan skala Likert. 

Tabel 3. Keterangan Angket Minat Belajar dengan 
Skala Likert 

No. Pilihan Jawaban Simbol Skor 

1. Sangat Setuju  (SS) 5 
2. Setuju (S) 4 
3. Ragu-ragu (R) 3 
4. Tidak Setuju (TS) 2 
5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam 
penelitian terdiri dari silabus mata pelajaran biologi 
SMA/MA kelas XMIA semester genap materi 
ekologi., RPP biologi SMA/MA kelas XMIA 
semester genap kompetensi dasar memahami ekologi, 
dan lembar kerja siswa yang didesain khusus untuk 
kegiatan pembelajaran menggunakan model Project 
Based Learning berbasis ICT pada materi ekologi. 
LKS hanya diberikan di kelas eksperimen.  

Uji validitas meliputi validitas isi oleh expert 
judgement, validitas konstruk, dan validitas instrumen 
dengan teknik product moment.(Sugiyono, 2010:134). 
Kriteria soal dinyatakan valid dengan melihat jika p > 
0,05 (α=5%) maka butir soal tidak valid (gugur) atau 
r hitung < r tabel.  

Teknik analisis data terdiri dari dua aspek, yaitu 
uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat dilakukan 
dengan uji normalitas dan uji homogenitas varians. 
Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan 
uji Kolmogorov Smirnov SPSS 16. Jika nilai 
probabilitas > 0,05 maka sampel berasal dari populasi 
berdistribusi normal. Keragaman varian dapat 
diperoleh jika angka probabilitas atau signifikansinya 
di atas 0,05 (Sujarweni, 2008).  

Uji hipotesis dilakukan pada aspek kognitif dan 
aspek minat belajar siswa. 

a. Uji hipotesis aspek kognitif 

Teknik analisis data yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran 
Project Based Learning  berbasis ICT terhadap hasil 
belajar biologi menggunakan independent samples t-
test untuk membandingkan rata-rata dua kelas 
(Arikunto, 2000:534). 

Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai 
berikut: 

H0  : tidak terdapat pengaruh penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning 
berbasis ICT terhadap hasil belajar kognitif 
siswa pada kelas eksperimen. 

Ha : terdapat pengaruh penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning 
berbasis ICT terhadap hasil belajar kognitif 
siswa pada kelas eksperimen. 

Kaidah pengambilan keputusan adalah sebagai 
berikut: jika signifikansi ≥ 0,05 maka H0 diterima, dan 
jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak (Sujarweni, 
2008). 

b. Uji hipotesis angket minat belajar dan tanggapan 
siswa 

Pengujian hipotesis minat belajar siswa 
menggunakan uji t non parametrik (Test Mann-
Whitney). Selain uji tes Mann-Whitney U, minat 
belajar juga disajikan dalam persentase sesuai dengan 
persentase minat belajar tiap aspek yang dinilai sesuai 
dengan kriteria pengelompokan menurut Burhanudin 
(2006) seperti pada tabel 3 berikut: 

Tabel 4. Kategorisasi Minat Belajar Siswa 

Persentase minat Kategori 
91≤p≤100 Sangat Berminat 
76≤p≤90 Berminat 
61≤p≤75 Cukup Berminat 
51≤p≤60 Kurang Berminat 
p≤p≤50 Tidak Berminat 

Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H0 : tidak terdapat pengaruh penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning 
berbasis ICT terhadap minat belajar siswa 
pada kelas eksperimen. 

Ha : terdapat pengaruh penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning 
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berbasis ICT terhadap minat belajar siswa 
pada kelas eksperimen. 

Kaidah pengambilan keputusan adalah sebagai 
berikut: jika signifikansi ≥ 0,05 maka H0 diterima, dan 
jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak (Sujarweni, 
2008). 

Pengujian terhadap hipotesis tanggapan siswa 
terhadap pelaksanaan pembelajaran biologi 
menggunakan pendekatan Project Based Learning 
berbasis ICT diperoleh dari hasil angket yang diisi 
siswa. Hasil angket tersebut kemudian dianalisis 
secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengolahan data penelitian menunjukkan 
bahwa rata-rata skor minat belajar pada kelas 
eksperimen adalah sebesar 57,38, sedangkan pada 
kelas kontrol sebesar 55. Hal ini menunjukkan bahwa 
rata-rata nilai minat belajar siswa kelas eksperimen 
lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal ini sesuai 
dengan hasil uji statistik menggunakan uji Mann 
Whitney U di mana diperoleh nilai sig. (2-tailed) 
sebesar 0,026 dengan p-value < 0,05 sehingga H0 
ditolak. Hasil ini  menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh penerapan model pembelajaran Project 
Based Learning berbasis ICT terhadap minat belajar 
siswa pada kelas eksperimen.   

Penerapan model pembelajaran Project Based 
Learning berpengaruh terhadap minat belajar siswa 
karena memiliki potensi untuk meningkatkan 
keefektifan proses belajar dalam menemukan konsep. 
Selain itu, penggunaan model Project Based Learning 
mampu meningkatkan sikap positif siswa dalam 
mengikuti pembelajaran dan meningkatkan minat 
serta motivasi belajar (Ngalimun, 2013). Penerapan 
model pembelajaran Project Based Learning berbasis 
ICT di kelas eksperimen menunjukkan bahwa siswa 
di kelas tersebut memiliki minat belajar yang lebih 
tinggi dibandingkan siswa di kelas kontrol. 
Pembelajaran Direct Instruction kurang efektif 
diterapkan dalam kegiatan pembelajaran biologi pada 
materi yang memerlukan pengamatan secara 
langsung. Hal ini dikarenakan pada model 
pembelajaran Direct Instruction penyampaian materi 
dilakukan secara verbal, di mana guru merupakan 
sumber belajar yang utama (Sutirman, 2013). 
Pembelajaran dengan metode ceramah seperti halnya 
pada metode Direct Instruction mendominasi audio 
dan visual siswa, sedangkan pembelajaran Project 
Based Learning juga memfasilitasi kinestetik siswa 
untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran biologi. 
Pembelajaran aktif seperti halnya pengamatan 

lingkungan dapat meningkatkan keaktifan dan minat 
belajar siswa (Komalasari,  2010).  

Hasil observasi pada saat kegiatan 
pembelajaran menunjukkan siswa antusias ketika 
melakukan pengamatan komponen biotik, mengukur 
suhu, pH tanah, dan kelembaban untuk mengetahui 
komponen abiotik. Hasil pengamatan siswa kemudian 
diolah dengan menggunakan berbagai sumber 
referensi sehingga siswa tidak sekedar menghafal 
tetapi mencari lebih banyak informasi yang 
mendukung hasil pengamatan lingkungan. Kegiatan 
pembelajaran dengan melakukan pengamatan 
lingkungan sekitar mampu mengajak siswa untuk 
mengenal objek, gejala, permasalahan, dan 
menemukan kesimpulan materi yang sedang 
dipelajari (Ridlo, 2005).  

Kegiatan pengamatan ekosistem merupakan 
salah satu bentuk pembelajaran keterampilan proses di 
mana siswa melakukan pengamatan komponen biotik, 
abiotik, interaksi antar komponen, dan aliran energi 
yang terjadi di dalam ekosistem. Setelah itu, siswa 
mempresentasikan hasil pengamatan ekosistem dan 
melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 
yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian terhadap 
keaktifan siswa dalam melakukan pengamatan 
ekosistem menunjukkan bahwa 93,10% siswa dalam 
kriteria sangat baik, dan 6,90% dalam kriteria baik.  

Berdasarkan penilaian terhadap kegiatan 
pengamatan yang dilakukan oleh siswa, 97,41% siswa 
memiliki rasa ingin tahu lebih tinggi yang ditunjukkan 
dengan sikap siswa yang berani menanyakan hal-hal 
mengenai materi ekosistem yang belum dimengerti. 
Namun, kemampuan siswa merumuskan masalah 
terkait materi ekosistem dengan benar masih kurang 
yaitu sebesar 82,75%. Proses pengamatan merupakan 
proses menerima dan menafsirkan hasil dengan 
menggunakan indera. Melalui pengalaman belajar 
seperti halnya pengamatan, siswa akan mendapatkan 
hasil untuk mencapai pemahaman secara kognitif dan 
meningkatkan keterampilan proses (Muhibbinsyah, 
2013). 

Hasil pengamatan terhadap keterampilan 
proses tersebut berkaitan dengan kelebihan 
pembelajaran biologi dengan model Project Based 
Learning  yang dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa. Hal tersebut dikarenakan model pembelajaran 
ini melibatkan siswa sebagai peserta aktif dalam 
kegiatan pembelajaran dan berinteraksi secara 
langsung dengan objek yang akan diamati. Kegiatan 
pembelajaran tersebut dapat memudahkan siswa 
untuk berpikir konkrit dan meningkatkan motivasi 
belajar (Muliawati, 2010). Motivasi belajar siswa 
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yang kuat akan membentuk minat belajar yang lebih 
kuat sebagai faktor internal yang mempengaruhi hasil 
belajar (Sugihartanto, 2007:76).  

Hasil angket minat belajar menunjukkan bahwa 
pada kelas kontrol aspek penilaian tertinggi terdapat 
pada aspek partisipasi yaitu sebesar 78,32%, hasil 
penilaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan 
aspek partisipasi pada kelas eksperimen yaitu sebesar 
84,28%. Partisipasi merupakan faktor yang berperan 
penting dalam kegiatan pembelajaran. Semangat 
berpartisipasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa 
dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar (Djamarah, 2000). Bentuk 
kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi 
siswa di kelas adalah diskusi kelompok. Partisipasi 
siswa di kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 
kelas kontrol. Hal tersebut dikarenakan model Project 
Based Learning memiliki waktu yang lebih banyak 
untuk kegiatan diskusi kelompok. Partisipasi siswa 
dalam kegiatan diskusi kelompok dapat memacu 
siswa untuk memiliki dorongan yang kuat demi 
keberhasilan kelompoknya (Hamalik, 2000). 

Aspek penilaian motivasi belajar siswa di kelas 
kontrol cukup rendah yaitu sebesar 74,89%, 
persentase ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
motivasi belajar pada kelas eksperimen yaitu sebesar 
81,03%. Motivasi merupakan kekuatan yang menjadi 
pendorong untuk meningkatkan keaktifan siswa 
dalam mencapai tujuan pembelajaran (Sukmadinata, 
2009). Motivasi belajar yang rendah menyebabkan 
munculnya faktor kejenuhan pada siswa yang 
sehingga mempengaruhi psikis yang diikuti dengan 
menurunnya aktifitas belajar (Romlah, 2010).  

Data minat belajar siswa kelas eksperimen 
menunjukkan bahwa persentase tertinggi terdapat 
pada aspek tanggapan, sedangkan persentase terendah 
terdapat pada aspek perhatian. Persentase aspek 
tanggapan pada kelas eksperimen lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini 
dikarenakan di kelas eksperimen selain menggunakan 
metode ceramah juga dilakukan kegiatan pengamatan 
komponen ekosistem. Kegiatan mengamati dan 
memberi tanggapan merupakan dua hal yang 
memainkan peran dalam kegiatan pembelajaran 
(Romlah, 2010). Kegiatan pembelajaran akan lebih 
baik jika dihubungkan dengan hal-hal yang terjadi di 
lingkungan. Kegiatan pembelajaran tersebut dapat 
memaksimalkan tanggapan siswa dalam 
menggunakan indera baik audio, visual, maupun 
kinestetik (Suryabrata, 2003).  

Menurut Suryabrata (2003), perhatian 
merupakan aktivitas pemusatan tenaga psikis yang 

tertuju pada suatu objek. Perhatian bersifat dinamis 
sehingga dapat berubah-ubah dari satu objek ke objek 
yang lain. Selain itu seseorang yang memiliki 
perhatian luas sangat mudah tertarik pada kejadian-
kejadian di sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan 
perhatian seseorang tidak mengarah pada objek 
tertentu. Aspek perhatian tergantung pada karakter 
masing-masing individu sesuai dengan perasaan dan 
suasana. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan 
bahwa penggunaan model pembelajaran Project 
Based Learning berbasis Information and 
Communication Technology (ICT) berpengaruh 
terhadap minat belajar siswa, terutama pada aspek 
penilaian tanggapan. 

Hasil pengukuran hasil belajar siswa 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest pada kelas 
eksperimen sebesar 50,34 sedangkan pada kelas 
kontrol sebesar 47,90. Hasil uji statistik menggunakan 
independent samples t-test diperoleh p-value (sig.) 
sebesar 0,315 > 0,05. Hasil ini menginformasikan  
bahwa tidak terdapat perbedaan hasil pretest pada 
siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen, sehingga 
siswa memiliki kemampuan awal yang sama. 

Setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 
dilaksanakan posttest untuk mengukur kemampuan 
siswa setelah mendapatkan perlakuan model 
pembelajaran yang berbeda. Nilai rata-rata posttest 
pada kelas eksperimen sebesar 80,17 dengan 
frekuensi terbanyak pada rentang nilai 80-100 dan 
pada kelas kontrol 71,29 pada rentang 66-79. 
Perhitungan rata-rata nilai posttest menunjukkan 
bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih 
tinggi dibandingkan dengan siswa di kelas kontrol. 
Hasil ini sesuai dengan hasil uji statistik 
menggunakan independent samples t-test di mana 
diperoleh p-value (sig.) sebesar 0,002 < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan 
model pembelajaran Project Based Learning berbasis 
ICT terhadap hasil belajar kognitif siswa pada kelas 
eksperimen. 

 Hasil belajar kognitif siswa pada kelas 
eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 
kontrol. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Model Project Based Learning mampumemfasilitasi 
siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yaitu 
menemukan sendiri tujuan pembelajaran dengan 
mengamati secara langsung objek yang dikaji 
(Sutirman, 2013). Hal ini akan meningkatkan 
ketertarikan siswa dalam mencari informasi relevan 
yang berkaitan dengan hasil pengamatan. Selain itu, 
model pembelajaran Project Based Learning mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa baik yang memiliki 
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gaya belajar auditori, visual, maupun kinestetik. 
Dalam pembelajaran Project Based Learning, siswa 
dengan berbagai gaya belajar berkolaborasi secara 
aktif dalam memecahkan masalah, meneliti, 
mempresentasikan, dan membuat  produk (Jagantara, 
2014). 

Produk dari hasil pengamatan ini adalah 
laporan dalam bentuk power point dan video yang 
dibuat sendiri oleh siswa. Produk pembelajaran ini 
merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan 
pemanfaatan fasilitas ICT di MAN Yogyakarta III. 
Hal ini bertujuan agar siswa tidak sekedar 
mendapatkan materi ekologi tetapi juga berinovasi 
membuat produk yang dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber belajar biologi. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Purworini (2006) yang 
menyatakan bahwa Project Based Learning dapat 
meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
dan menumbuhkan kreativitas siswa dalam 
menghasilkan produk. 

Model pembelajaram Project Based Learning 
selain memiliki beberapa kelebihan yang telah 
dijelaskan, juga memiliki beberapa hambatan. Alokasi 
waktu untuk pembelajaran biologi terbatas, yaitu tiga 
jam selama satu minggu sehingga sebagian kegiatan 
pembelajaran seperti halnya pengamatan ekosistem 
dilakukan di luar jam pelajaran. Selain itu, pembuatan 
produk pembelajaran yang membutuhkan monitoring 
guru yang teratur agar siswa mengumpulkan produk 
tepat waktu. 

Data tanggapan siswa terhadap penerapan 
model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 
berbasis ICT menunjukkan bahwa siswa  memberikan 
tanggapan sangat baik terhadap penggunaan model 
pembelajaran Project Based Learning berbasis ICT 
dengan persentase rata-rata sebesar 85,94.Tanggapan 
yang sangat baik terhadap penggunaan model Project 
Based Learning berbasis ICT dikarenakan model 
pembelajaran ini masih jarang diterapkan di sekolah, 
sehingga siswa termotivasi untuk melaksanakan 
tahapan-tahapan dari model pembelajaran tersebut 
(Munawaroh dkk, 2012). Siswa juga merasa lebih 
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena 
setiap kelompok memiliki kesempatan untuk 
mengembangkan kreativitasnya dalam membuat 
produk hasil pembelajaran (Dahniar, 2006). Pada 
penelitian ini siswa diberikan kesempatan untuk 
mengembangkan kemampuannya dalam 
memanfaatkan fasilitas ICT untuk membuat produk 
pembelajaran berupa file power point dan video hasil 
pengamatan ekosistem. Siswa merasa lebih tertantang 
karena terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara 
langsung.   

Aspek penilaian tertinggi pada angket 
tanggapan penggunaan model pembelajaran  Project 
Based Learning berbasis ICT terdapat pada aspek 
kemudahan memahami materi, sedangkan aspek 
pembuatan produk ICT dan penyajian materi 
menunjukkan hasil yang sama yaitu 85,86%. Aspek 
terendah terdapat pada aspek penggunaan model 
pembelajaran. Tanggapan siswa terhadap penggunaan 
model Project Based Learning berbasis ICT 
menunjukkan bahwa 17,24% siswa memberikan 
penilaian sangat baik, 72,41% siswa memberikan 
penilaian baik, dan 10,34% siswa memberikan 
penilaian cukup baik. Faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan penerapan model Project Based 
Learning terutama pada aspek kemudahan memahami 
materi adalah karena siswa melakukan kegiatan 
pengamatan dan bereksplorasi. Siswa berinteraksi 
dengan lingkungan secara langsung sehingga siswa 
dapat belajar mandiri dalam memecahkan masalah 
yang ada dalam tugas proyek. Melalui kegiatan 
pengamatan, siswa diberikan pengalaman langsung 
untuk mengkonstruk pengetahuannya sendiri dalam 
menuangkan ide-ide atas proyek yang dikerjakan. 
Pengetahuan yang diperoleh siswa lebih bermakna 
karena siswa terlibat langsung dalam pembelajaran 
(Sutirman, 2013). Menurut Komalasari (2010), 
pembelajaran dengan melakukan pengamatan secara 
langsung dapat membangun pengetahuan siswa secara 
mandiri melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. Partisipasi siswa dalam kegiatan 
kelompok dapat menumbuhkan keberanian siswa 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan diskusi, 
presentasi, dan  bertanggungjawab untuk 
menghasilkan produk yang baik. Seperti halnya pada 
penelitian ini siswa dapat mempresentasikan tugas 
berupa mencari materi ekologi dan mempresentasikan 
produk hasil pengamatan ekosistem menggunakan 
media power point dan video.  

Pada kegiatan akhir pembelajaran Project 
Based Learning, siswa diajak melakukan refleksi. 
Refleksi merupakan kegiatan berpikir tentang apa 
yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang 
apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Kegiatan 
refleksi pada pada penelitian ini dilakukan dengan 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menyampaikan apa yang telah diperoleh setelah 
mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan tersebut 
berupa presentasi produk dalam bentuk file power 
point dan video hasil pengamatan serta penyampaian 
kesan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran. Kemampuan refleksi siswa juga dapat 
dilihat dari laporan hasil pengamatan bahwa siswa 
telah melakukan proses sains yaitu merumuskan 
hipotesis, melakukan pengamatan, melengkapi data, 
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membuat analisis, dan menyimpulkan kegiatan yang 
telah dilakukan (Suparno, 2002). 

Hasil refleksi menunjukkan bahwa 89,66% 
siswa kelas eksperimen mampu menyimpulkan apa 
yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran ekologi 
dan memberikan kesan positif terhadap pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran. Terdapat 17,24% siswa kelas 
eksperimen yang menyatakan perlu adanya perbaikan 
jadwal pengamatan setelah pulang sekolah agar siswa 
tidak merasa kelelelahan dalam melakukan 
pengamatan. 

PENUTUP 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning berbasis 
ICT terhadap hasil belajar kognitifsiswa kelas 
XMIA 1 MAN Yogyakarta III. 

2. Terdapat pengaruh penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning berbasis 
ICT terhadap minat belajar siswa kelas XMIA 1 
MAN Yogyakarta III. 

3. Tanggapan siswa terhadap penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning berbasis 
ICT pada pembahasan materi ekologi adalah 
sangat baik. 
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Abstrak 

 
Artikel ini membahas tentang pemberdayaan surau, madrasah dan aktivis sosial religius Minangkabau, 
sebagai salah satu bentuk rekonstruksi pendidikan Islam non-formal di Sumatera Barat. Penelitian ini 
adalah partisipatory action research dengan desain penelitian pengembangan. Integrasi beberapa disiplin 
ilmu dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini, misalnya biologi, teknologi, sosiologi dan pendidikan. 
Metode penelitian dibagi menjadi tiga tahap yaitu pendahuluan, mendesain prototipe dan evaluasi. Ada 
lima kegiatan yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk membentuk dan mengkonsolidasi tim 
pemberdaya, mengidentifikasi pendidikan Islam non-formal, memberdayakan kegiatan ekonomi produktif 
dengan budidaya nila dan budidaya lebah madu, melakukan penelitian peningkatan kualitas nira dan gula 
aren melalui teknologi pelestarian berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kemampuan pedagogik 
aktivis sosial religius. Partisipan penelitian berjumlah 293 orang, yang terdiri dari stakeholder, kepala 
sekolah, manajer dan aktivis sosial religius Minangkabau Sumatera Barat. Instrumen yang digunakan 
adalah pedoman wawancara, angket, lembar observasi dan beberapa peralatan khusus lainnya. Data 
kuantitatif yang diperoleh akan dianalisis dengan statistik deskriptif. Data kualitatif dianalisis dengan 
mengikuti langkah-langkah yang ditulis oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 
adanya sekelompok peneliti yang berkeinginan untuk membentuk sebuah tim pemberdayaan. Anggota tim 
memiliki keahlian di bidang biologi, teknologi, sosiologi, psikologi dan pendidikan. Profil dari surau dan 
madrasah Minangkabau Sumatra Barat berada  pada kondisi di bawah standar pelayanan minimal yang 
telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Adanya keterampilan tambahan bagi aktivis sosial-religius 
Minangkabau Sumatra Barat setelah dilakukan pelatihan budidaya  nila dan budidaya lebah madu. 
Kompetensi pedagogik aktivis sosial religius Minangkabau Sumatra Barat juga mengalami peningkatan. 
Kompetensi pedagogik tersebut meliputi kemampuan dasar mengajar. Hasil ini juga memperlihatkan 
bahwa saat ini surau dan madrasah di Minangkabau Sumatera Barat berada di fase “diam”, karena surau 
dan madrasah tersebut masih menggunakan sistem pembelajaran tradisional. Kesimpulannya, ada peran 
baru dari model yang telah dirancang untuk memberdayakan surau, madrasah dan aktivis sosial religius 
Minangkabau, sebagai salah satu bentuk rekonstruksi pendidikan Islam non-formal di Sumatera Barat. 

 
Kata kunci: Rekonstruksi, Pendidikan Islam Non-Formal, Pemberdayaan, Aktivis Sosial-Religius, Surau 

dan Madrasah Minangkabau 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan keagamaan Islam adalah 
pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk 
dapat menjalankan peranan yang menuntut 
penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam 
dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan 
mengamalkan ajaran agama Islam (Peraturan Menteri 
Agama RI Nomor 3 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat 
1). Pendidikan keagamaan Islam bisa ditempuh di 
lembaga pendidikan formal, informal dan non formal. 
Surau dan madrasah adalah salah satu bentuk 
lembaga pendidikan keagamaan Islam di Sumatera 
Barat. Surau merupakan sebutan lembaga pendidikan 

agama Islam tradisional dan madrasah sebutan 
lembaga pendidikan agama Islam yang lebih modern. 
Temuan awal peneliti memperlihatkan madrasah 
lebih modern dibandingkan surau, tetapi masyarakat 
Minangkabau lebih suka menyebut banyak madrasah 
dengan surau.   

Istilah surau berasal dari istilah lama pada masa 
kerajaan Pagaruyung. Madrasah berasal dari bahasa 
Arab, muncul dan digunakan seiring dengan 
berkembangnya Islam di Minangkabau. Penggunaan 
madrasah menjadi lebih populer di awal abad 20 atau 
saat berkembangannya Muhammadiyah di 
Minangkabau. Pada masa Islam klasik, madrasah 
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dipahami sebagai lembaga pendidikan tinggi. Pada 
saat sekarang madrasah digunakan untuk lembaga 
pendidikan dasar dan menengah. Penamaan madrasah 
tetap digunakan di Indonesia, meskipun mengalami 
pergeseran makna, karena adanya adaptasi beberapa 
istilah dari bahasa Inggris seperti universitas (dari 
university), sekolah (dari scholl), akademi (dari 
academy) (Nizar dan Syaifuddin, 2010:9). 

Surau dan madrasah adalah pendidikan non-
formal keagamaan di Minangkabau Sumatera Barat, 
yang dikelompokkan dalam sistem pendidikan 
terbuka (open educational system). Ruang lingkup 
pendidikan non-formal adalah pembelajaran jarak 
jauh dan pembelajaran dengan sistem terbuka (open 
educational system) (Dib, 1988). Pembelajaran 
dengan cara pendidikan terbuka (open educational 
system) dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa. 
Pembelajaran dengan cara ini digunakan untuk 
membantu lembaga dalam transisi secara resmi dan 
bertahap menuju model pendidikan formal. Di era 
kolonial Belanda, surau memiliki fungsi yang lebih 
dari sekarang. Saat itu, surau berfungsi sebagai 
lembaga pendidikan dan belajar tasauf (Moenada, 
2011). Surau juga berfungsi sebagai tempat silek, 
sebuah bentuk seni bela diri Minangkabau, surau 
sebagai tempat khusus yang untuk bersosialisasi bagi 
masyarakat Minangkabau (Murao, 2013). Pendapat 
lain menjelaskan, ada empat peran surau, adalah (1) 
menjadi pusat budaya dan pusat kegiatan masyarakat 
minangkabau, seperti tempat shalat, belajar agama 
Islam, asrama bagi siswa, tempat untuk merayakan 
hari suci Islam dan mistisisme, tempat pertemuan, 
tempat tidur pemuda Minangkabau; (2) menjadi 
pelengkap rumah gadang Minangkabau; (3) menjadi 
pusat dan penyebaran informasi; dan (4) menjadi 
lembaga pendidikan Islam tradisional (Natsir, 2012). 

Pada zaman penjajahan Belanda, Minangkabau 
merupakan salah satu satu pusat perkembangan Islam 
di Indonesia. Berkembangnya agama Islam di daerah 
ini juga diikuti dengan banyaknya terbentuk lembaga 
pendidikan dan pusat kajian keagamaan Islam yang 
bernaung di bawah organisasi keagamaan Islam, 
seperti Muhammadiyah, Perti, PGAI dan lain-lain. 
Fakta ini dijadikan alasan yang kuat untuk mengkaji 
dan mencermati bagaimana perkembangan 
pendidikan keagamaan Islam di Sumatera Barat. 
Bagaimana kondisinya saat ini? Bagaimana kondisi 
lembaga pendidikan non-formal keagamaan Islam di 
Sumatera Barat seperti surau dan madrasah? 
Bagaimana kondisi para aktivisnya? Apakah 
diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang 
rekonstruksi pendidikan keagamaan Islam di 
Sumatera Barat? Apakah diperlukan pemberdayaan 

surau, madrasah dan aktivis sosial religius 
Minangkabau? Artikel ini akan membahas tentang 
proses pemberdayaan surau, madrasah dan aktivis 
sosial religiusMinangkabau sebagai salah satu bentuk 
rekonstruksi pendidikan keagamaan Islam dan peran 
perguruan tinggi dalam mengatasi masalah sosial dan 
keagamaan Islam di Minangkabau Sumatera Barat. 

PEMBERDAYAAN SURAU, MADRASAH DAN 
AKTIVIS SOSIAL-RELIGIUS MINANGKABAU 

Konsolidasi Tim Pemberdaya 

Langkah pertama yang dilakukan adalah 
membentuk kelompok tim pemberdaya. Kegiatan ini 
bertujuan untuk membentuk dan menyamakan visi, 
misi dan tujuan tim pemberdaya. Pimpinan Pusat 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STAIN 
Batusangkar berinisiatif untuk mengundang beberapa 
orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap 
program, dan orang tersebut dianggap mampu bekerja 
sama dalam sebuah tim. Setelah konsolidasi 
dilakukan, diperoleh beberapa kesepakatan, yaitu 
pertama, secara organisatoris, Pimpinan Pusat 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STAIN 
Batusangkar adalah induk organisasi dari Tim 
Pemberdaya. Kedua, ada 3 kelompok tim pemberdaya 
yang dibentuk yaitu tim sains, teknologi dan ekonomi, 
tim sosial dan keagamaan dan tim pendidikan dan 
psikologi. Ketiga, masing-masing tim dipimpin oleh 
seorang yang memiliki komitmen tinggi terhadap 
program dan dianggap mampu bekerja sesuai dengan 
keahlian mereka masing-masing. Keempat, tim 
pemberdaya melakukan empat pekerjaan, yaitu (1) 
mengidentifikasi masalah yang penting untuk 
diselesaikan, dan memerlukan kemitraan yang baik 
dengan stakeholders untuk mencari solusi masalah 
tersebut; (2) memilih masalah sesuai visi, misi dan 
tujuan pengembangan institusi (3) memilih masalah 
sesuai dengan bidang masing-masing  (4) melaporkan 
dan mendiskusikan secara intensif sesama anggota tim 
maupun dengan anggota tim lain dan Pimpinan Pusat 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STAIN 
Batusangkar. 

Masing-masing tim bekerja dalam 
kelompoknya. Hasil pekerjaan tersebut dibicarakan 
dalam sebuah forum diskusi. Saat diskusi dilakukan, 
tim pemberdaya memaparkan banyak temuan mereka 
tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 
Temuan tersebut dalah (1) kurang baiknya akhlak dan 
moral generasi muda di Sumatera Barat; (2) 
berkembang dengan pesatnya teknologi informasi, 
yang ditandai dengan tingginya pemanfaatan warung 
internet, tingginya transaksi jual beli di toko 
handphone dan komputer; (3) hilangnya filosofi adat 



M. Haviz, Ika Metiza M, Afwadi, Aidhya I.P, Rina D.. 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 63-70 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

basandi syara’, syara basandi kitabullah pada 
masyarakat Minangkabau; (4) banyaknya masyarakat 
yang tidak memperdulikan lagi keberadaan surau dan 
masjid, sebagai pusat kegiatan di Minangkabau; (5) 
kurang berperannya institusi adat dan pemerintah 
daerah dalam menyelesaikan masalah sosial dan 
keagamaan di Sumatera Barat di Sumatera Barat; (6) 
kurang baiknya koordinasi antar komponen 
penyelenggara pemerintahan dalam menyelesaikan 
masalah sosial dan keagamaan di Sumatera Barat; (7) 
kurang baiknya ekonomi para guru mengaji, garin, 
pengurus masjid dan mushalla yang ada di Sumatera 
Barat; (h) kurang baiknya kompentensi pedagogik 
guru mengaji, garin, pengurus masjid dan mushalla 
yang ada di Sumatera Barat; (8) kurang adanya 
penerapan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal 
Sumatera Barat dan (9) masyarakat Sumatera Barat 
tetap mempertahankan tradisi merantau, sehingga 
membuat beberapa kampung di nagari hanya dihuni 
oleh orang tua. 

Setelah didiskusikan, temuan-temuan tersebut 
direduksi menjadi satu masalah saja yaitu bagaimana 
cara memberdayakan surau dan madrasah berserta 
komponennya dalam rangka memunculkan kembali 
nilai-nilai adat basandi syara’, syara’ basandi 
kitabullah di Minangkabau? Pernyataan ini 
dijabarkan menjadi tiga masalah yaitu (1) kurang 
baiknya kemampuan ekonomi dan pedagogik para 
aktivis sosial religious keagamaan; (2) kurang baik 
penerapan teknologi tepat guna berbasis kearifan 
lokal; dan (3) kurang baik peran institusi adat dan 
pemerintah dalam mengatasi setiap masalah yang ada 
di surau dan madrasah di Minangkabau. 

Tim pemberdaya merancang kegiatan untuk 
menjawab dan mencari solusi ketiga masalah tersebut. 
Ada lima kegiatan yang telah dilakukan yaitu (1) 
mengidentifikasi lembaga pendidikan non-formal 
keagamaan Islam di Sumatera Barat. Kegiatan ini 
dilakukan di Nagari Tanjung Alai dan Sumani 
Kabupaten Solok, Nagari Gadut Kabupaten Agam 
dan Nagari Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar dan 
Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung; (2) melakukan 
pemberdayaan usaha ekonomi produktif dengan budi 
daya ikan nila bagi aktivis sosial religius. Kegiatan ini 
dilakukan di Nagari Padang Ganting Kabupaten 
Tanah Datar; (3) melakukan pelatihan budi daya lebah 
madu (Apis cerana). Kegiatan ini dilakukan di Nagari 
Gadut Kabupaten Agam, Nagari Sumani Kabupaten 
Solok dan Nagari Situjuh Gadang Kabupaten Lima 
Puluh Kota, (4) melakukan penelitian peningkatan 
mutu nira dan gula aren melalui teknologi pengawetan 
berbasis sumber daya lokal. Kegiatan ini dilakukan di 
Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara 

Kabupaten Tanah Datar dan (5) melakukan pelatihan 
peningkatan kemampuan pedagogoik aktivis sosial 
religius. Kegiatan ini dilaksanakan di Nagari Sumani 
Kabupaten Solok, Nagari Lubuk Jantan Kabupaten 
Tanah Datar dan Nagari Palangki Kabupaten 
Sijunjung. 

Profil Lembaga Pendidikan Non-Formal 
Keagamaan di Sumatera Barat; Studi Kasus 
Kondisi Eksisting Surau dan Madrasah 
Minangkabau 

Tulisan ini diambil dari laporan yang ditulis 
oleh Haviz dkk (2014) dan artikel yang telah 
dipublikasikan oleh Haviz dkk (2015). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi 
surau dan madrasah Minangkabau Sumatera Barat 
Indonesia. Beberapa hal yang melatarbelakangi 
penelitian ini adalah diduga tidak baiknya kondisi 
surau dan madrasah dan adanya temuan awal tentang 
telah beralihfungsi surau dan madrasah. Pada zaman 
penjajahan, surau berfungsi sebagai pusat budaya dan 
pusat kegiatan masyarakat Minangkabau, sebagai 
lembaga pendidikan dan pendidikan tasawuf Islam. 
Saat ini, surau adalah tempat yang digunakan untuk 
mempelajari agama Islam khusus membaca al-Quran 
dan beberapa mata pelajaran agama lainnya. Karena 
transisi dari fungsi ini diperlukan untuk mempelajari 
kondisi yang ada dari surau dan madrasah 
Minangkabau dari Sumatera Barat, Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan adalan mixed method. 
Penelitian dilakukan di empat Nagari yaitu Tanjung 
Alai dan Sumani (Kabupaten Solok), Gadut 
(Kabupaten Agam) dan Lubuk Jantan (Kabupaten 
Tanah Datar). Partisipan penelitian merupakan 
stakeholders, kepala sekolah, pengelola dan aktivis 
sosial religius. Instrumen yang digunakan adalah 
pedoman wawancara dan kuesioner. Data kuantitatif 
yang diperoleh akan dianalisis dengan statistik 
deskriptif. Data kualitatif dianalisis dengan mengikuti 
langkah-langkah yang ditulis oleh Miles dan 
Huberman (1984) dalam Sugiyono (2007).  

Hasil penelitian menunjukkan surau dan 
madrasah Minangkabau Sumatera Barat, Indonesia 
dianggap sebagai bagian atau bentuk lembaga 
pendidikan non-formal keagamaan. Hasil penelitian 
juga menunjukkan bahwa profil dari surau dan 
madrasah Minangkabau Sumatera Barat Indonesia 
berada di bawah standar pelayanan minimal yang 
telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Hasil ini 
didasari atas beberapa indiaktor yaitu pertama, 
manajemen dan organisasi; identitas, visi dan misi, 
serta manajemen. Kedua, kurikulum; perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 
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pembelajaran, guru / pendidik dan siswa. Ketiga, 
media dan sumber belajar; infrastruktur, sarana dan 
media pembelajaran. Keempat, pendanaan dan 
akuntabilitas. Kami merekomedasikan, salah satu 
upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 
ini adalah dengan memberdayakan surau dan 
madrasah. Banyak program yang bisa dilakukan 
untuk mengoptimalkan peran surau dan madrasah, 
misalnya, dengan memberdayakan para aktivis sosial 
religius, melakukan pelatihan di bidang ekonomi dan 
pendidikan. Pemberdayaan juga akan mengembalikan 
peran lembaga sosial yang telah hilang di 
Minangkabau, karena perubahan peran struktur 
tradisional (panghulu, manti, malin dan dubalang) 
dalam memperkuat peran agama di Minangkabau. 

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif dengan 
Budi Daya Ikan Nila bagi Aktivis Sosial Religius di 
Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar 
Sumatera Barat 

Kegiatan ini disarikan dari laporan pengabdian 
pada masyarakat yang ditulis oleh Erhan dkk (2012). 
Kegiatan ini adalah penelitian partisipasi kebijakan 
(partisipatory action research), dengan perpaduan 
pendekatan sosial, keagamaan, sains dan teknologi. 
Tahap kegiatan dibedakan atas tiga yaitu persiapan, 
pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap persiapan, 
pemberdaya melakukan survey ke lokasi kegiatan, 
dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memilih 
masalah yang ada serta mencari solusi masalah yang 
telah ditemukan. Tim pemberdaya melakukan 
observasi potensi sumber daya dan melakukan focus 
group discussion dengan Pemerintahan Nagari 
sebagai stakeholder dan aktivis sosial religius selaku 
peserta. Tahap pelaksanaan, dilakukanengan 
menyampaikan materi dan praktek budi daya ikan 
nila. Materi yang diberikan adalah tentang pembibitan 
dan pembesaran, produksi dan pasca panen, 
manajemen kewirausahaan. Tahap evaluasi, 
dilakukan dengan mengamati tingkat keberhasilan 
program.  

Hasil tahap persiapan adalah kehidupan sosial 
religius Nagari Padang Ganting aktif dan dinamis. 
Para aktivis sosial religius intensif melakukan 
kegiatan sosial keagamaan. Temuan lain adalah 
sumber pendapatan (income) aktivis sosial religius di 
Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar perlu 
ditingkatkan, Nagari Padang Ganting memiliki 
potensi budi daya ikan air tawar. Pemerintah Nagari 
mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh tim 
pemberdaya. Hasil tahap pelaksanaan adalah 80% 
peserta yang diundang hadir dalam pelatihan. Seluruh 
rangkaian kegiatan terlaksana dengan baik. Hasil 

tahap evaluasi adalah 40% peserta mampu 
mengembangkan usaha ekonomi produktif. 

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa 
aktivis sosial religius mushalla Ikhlas mulai 
menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan dengan melakukan 
kegiatan ekonomi produktif budidaya ikan Nila. 
Aktivis sosial religius telah mengenali potensi 
sekaligus kelemahannya masing-masing dalam 
menggerakkan ekonomi produktif budidaya ikan Nila. 
Aktivis sosial religius memiliki sikap awareness 
untuk meningkatkan kemampuan dalam perancangan 
dan pelaksanaan proses kegiatan ekonomi produktif 
budidaya ikan Nila. Aktivis sosial religius sebagai 
subjek dampingan semakin bersemangat dalam 
mengikuti kegiatan yang telah direncanakan bersama. 
Masyarakat di sekitar Mushalla Ikhlas sebagai subjek 
dampingan menyadari fungsi Mushalla Ikhlas bagi 
pendidikan anak-anak dan komunitas mereka. Adanya 
kesadaran ini telah menimbulkan kepedulian sosial. 
Sehingga mereka berkeinginan untuk memberikan 
peran yang lebih untuk kebaikan pelaksanaan 
pendidikan di Mushalla Ikhlas. Temuan lainnya 
adalah meningkatnya kepedulian Pemerintahan 
Nagari terhadap pelaksanaan pendidikan di Mushalla 
Ikhlas. Tim peneliti merekomendasikan aktivis sosial 
religius Mushalla Ikhlas Padang Ganting Kabupaten 
Tanah Datar sebagai objek kegiatan lainnya. Misalnya 
sebagai sasaran penerima bantuan modal usaha dan 
manajemen keuangan yang akan diselenggarakan oleh 
institusi lain. 

Budi Daya Lebah Madu (Apis cerana) bagi Aktivis 
Sosial Religius di Nagari Gadut Kabupaten Agam, 
Nagari Sumani Kabupaten Solok dan Nagari 
Panampuang Kabupaten Lima Puluh Kota 
Sumatera Barat 

Kegiatan ini disarikan dari laporan pengabdian 
pada masyarakat Effendi dkk. (2011) dan Haviz dkk 
(2011). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
keterampilan budi daya lebah dengan memanfaatkan 
teknologi tepat guna. Peserta dari kegiatan ini 
berjumlah 41 orang yang terdiri dari aktivis sosial 
religius dari Surau Cinangkiak Sumani Kecamatan X 
Koto Singkarak Kabupaten Solok, Jorong Kaciak 
Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo 
Nagari Kabuapeten Lima Puluh Kota dan Jorong 
Pandam Gadang Ranggo Malai Nagari Gadut 
Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. 

Kegitan ini dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu 
persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap 
persiapan dilakukan dengan survey, focus group 
discussion dan pemilihan lokasi budi daya. Survey 



M. Haviz, Ika Metiza M, Afwadi, Aidhya I.P, Rina D.. 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 65-70 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

dilakukan untuk memilih daerah dan komunitas 
dampingan kegiatan. Focus group discussion 
dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dalam 
komunitas dampingan. Peserta focus group discussion 
adalah tim pemberdaya, pemerintahan Nagari dan 
aktivis sosial religius masing-masing lokasi kegiatan. 
Pemilihan lokasi budi daya dilakukan dengan 
melakukan pengamatan langsung ke daerah tempat 
pelaksanaan budi daya. Pemilihan lokasi untuk 
penempatan stup lebah madu dipilih yang sesuai 
dengan kebutuhan budidaya. Kriteria lokasi tersebut 
adalah sedikit cahaya matahari, jauh dari keramaian, 
tidak ada polusi, tidak ada angin kencang, tersedia 
banyak pakan lebah dan air bersih.  

Pada tahap pelaksanaan dilakukan langkah 
penyiapan peralatan, pemesanan bibit lebah, 
pengangkutan bibit, penyampaian materi pelatihan 
dan praktek budi daya. Penyiapan peralatan dilakukan 
membuat kotak dari kayu berukuran 30 x 30 x 30 cm, 
yang diberi kaki penyangga dari besi. Di dalam kotak 
dilengkapi dengan plat tempat lebah bersarang dan 
mengeluarkan madunya. Selanjutnya kotak ini disebut 
dengan stup. Peralatan lain adalah masker, sarung 
tangan, pisau, gunting dan alat tulis kantor. 
Pemesanan bibit dilakukan ke pusat pembibitan lebah 
madu yang ada di Sumatera Barat. Pengangkutan bibit 
lebah dilakukan pada malam hari dari lokasi 
pemesanan ke daerah budi daya. Pada esok harinya, 
dilakukan penyampaian materi dan praktek budi daya. 
Pada tahap evaluasi, dilakukan pemanenan, 
monitoring dan evaluasi kegiatan. Pemanenan 
dilakukan dengan cara memeriksa koloni lebah madu 
dan mengambil madu. Pemeriksaan ini dilakukan 
untuk mengetahui kondisi lebah dan kesiapan madu 
untuk dipanen. Monitoring dan evaluasi dilakukan 
dengan melakukan pengamatan secara berkala 
terhadap semua kegiatan yang telah dilatihkan kepada 
aktivis sosial religius. 

Hasil tahap persiapan adalah partisipan 
kegiatan merupakan aktivis sosial religius dari surau 
Puruih Nagari Sumani Kabupaten Solok, Jorong 
Kaciak Nagari Situjuah Gadang Kabupaten Lima 
Puluh Kota dan Nagari Panampuang Agam. Focus 
group discussion dilakukan secara terpisah di lokasi 
masing-masing. Pemesanan bibit dilakukan ke Pusat 
Pilot Proyek Pengembangan Lebah Madu Sumatera 
Barat yang bertempat di Korong Koto Tabang Palak 
Juha Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang 
Pariaman. Stup bibit lebah madu akan ditempatkan di 
daerah perkebunan aktivis sosial religius sesuai 
dengan lokasi masing-masing. Hasil tahap 
pelaksanaan ditemukan adalah tingkat partisipasi 
peserta mengikuti kegiatan adalah 95 %. Materi yang 

disampaikan oleh tim pemberdaya saat pelatihan 
adalah Islam dan produk lebah madu, budidaya lebah 
madu dan latihan budidaya lebah madu. Hasil tahap 
evaluasi adalah tingkat keberhasilan panen adalah 
sebesar 61.43% dan aktivis sosial religius sudah mulai 
memahami dan terampil dalam menerapkan teknik 
budidaya lebah madu. Tim peneliti 
merekomendasikan (1) aktivis sosial religius harus 
lebih meningkatkan frekuensi pemeriksaan koloni 
lebah madu sehingga keadaan sarang tetap terjaga dan 
bersih; (2) aktivis sosial religius harus membuat 
jadwal pemanenan yang jelas secara periodik untuk 
menghindari terjadinya sel madu yang telah kosong 
dan (3) untuk menjaga ketersediaan pakan, aktivis 
sosial religius tidak mengambil semua sisiran yang 
berisi sel madu, melainkan hanya 25% bagian saja. 

Peningkatan Mutu Nira dan Gula Aren Melalui 
Teknologi Pengawetan Berbasis Sumber Daya 
Lokal di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau 
Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Sumatera 
Barat 

Kegiatan ini disarikan dari laporan penelitian 
berbasis pengabdian yang ditulis oleh Putra dkk 
(2014). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
mengetahui konsentrasi pengawet buah manggis 
muda terbaik yang dapat mempertahankan kualitas 
(pH) nira aren; (2) mengkaji hubungan pH nira yang 
sudah dilakukan penambahan  buah maggis muda 
dengan kualitas gula aren cetak dan gula semut yang 
dihasilkan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan kualitas gula aren dengan pengawet 
alami yang dihasilkan petani penyadap nira aren di 
lokasi dampingan. Hasil ini juga bisa dijadikan dasar 
kebijakan bagi Pemerintahan Daerah untuk 
mengembangkan industri gula aren di Kabuapten 
Tanah Datar. 

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Kandang 
Rajo, Jorong Kawai, Nagari Batu Bulek Kecamatan 
Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Penelitian 
juga dilakukan di Laboratorium Biologi Dasar 
Program Studi Tadris Biologi STAIN Batusangkar. 
Penelitian dilakukan pada bulan September sampai 
Desember 2014. Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah nira aren dan buah manggis muda 
dari Jorong Kawai. Peralatan yang digunakan adalah 
kertas pH, timbangan, tabung penampung nira, pisau, 
cetakan gula cetak, talam, kuali, sendok besar dan 
oven. Penelitian diawali dengan membuat pengawet 
alami dari buah manggis muda. Buah ini dipotong-
potong ukuran 6,5 cm dan berat 65 gram, ditimbang 
dan dikelompokkan berdasarkan ukuran 0, 3, 5 dan 7 
gram/L. Larutan ini dimasukkan ke dalam tabung 
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penampung nira untuk dibuat gula aren cetak. Pada 
pembuatan gula aren cetak dilakukan pekerjaan 
penyaringan nira hasil sadapan, pemanasan dengan 
tungku sampai terbentuk pekatan, pendinginan selama 
10 menit, pencetakan dengan cetakan. Selanjutnya 
dilakukan pembuatan pembuatan gula semut. Proses 
pembuatan gula semut sama dengan dengan 
pembuatan gula aren cetak. Ada tambahan pekerjaan 
setelah pemanasan dengan melakukan pengadukan 
sampai diperoleh butiran gula. Penelitian ini 
menggunakan rancangan acak kelompok dengan satu 
kontrol dan tiga perlakuan yaitu 0,0; 3,0; 5,0 dan 7,0 
gram/Liter. Perlakukan diulang sebanyak 6 kali. 
Parameter pengamatan adalah pH dan hasil uji 
organoleptis berupa rasa, bau, warna dan tekstur. 
Hasil pengujian mutu gula aren dibandingkan dengan 
standar mutu SNI 01-3743-1995 tentang standar mutu 
gula aren (Badan Standarisasi Nasional, 1995). Data 
tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 
konsentrasi penambahan buah manggis muda terbaik 
dalam mempertahankan kualitas nira adalah pada 
perlakuan konsentrasi 7 gram/L. Uji organoleptik 
memperlihatkan bahwa gula aren cetak yang 
dihasilkan mempunyai bentuk normal, berwarna 
kuning coklat, rasa khas dan keras atau tidak lembek 
dan memiliki kadar air dibawah 10%. Gula semut 
yang dihasilkan mempunyai bentuk butiran normal, 
warna kuning coklat, rasa khas dan butiran agak keras 
dengan kadar air maksimal 3%. Penelitian ini 
memerlukan kegiatan lebih lanjut terutama menguji 
kadar gula, air kadar, akad abu dan daya simpan 
sehingga diharapkan dapat mencapai mutu sesuai SNI 
gula aren (SNI 01-3743-1995) sehingga gula aren 
lebih higenis, memiliki daya simpan lebih lama dan 
harganya meningkat. Perlu dilakukan pemberdayaan  
terhadap para aktivis sosial religius masyarakat Dusun 
Kandang Rajo Jorong Kawai Batu Bulek Lintau Buo 
Utara Kabupaten Tanah Datar. 

Peningkatan Kemampuan Pedagogik Aktivis 
Sosial Religius Nagari Lubuak Jantan Kabupaten 
Tanah Datar, Nagari Sumani Kabupaten Solok 
dan Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung 
Sumatera Barat 

Kegiatan ini disarikan dari laporan kemajuan 
pengabdian (Haviz dkk. 2015) dan partisipatory 
action research (Haviz dkk. 2015). Tujuan penelitian 
ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
pedagogik aktivis sosial religius lembaga pendidikan 
non-formal keagamaan di Sumatera Barat. Kegiatan 
ini merupakan penelitian pengembangan berbasis 
pengabdian. Disain penelitian yang digunakan adalah 

design research (Plomp, 2010). Kegiatan ini memiliki 
empat tahap yaitu preliminary, prototype, asessment 
dan documentation and reflection systematic. Pada 
preliminary dilakukan focus group discussion untuk 
menganalisis kebutuhan pengembangan. Pada tahap 
prototype, dilakukan perancangan panduan kegiatan, 
validasi dan revisi. Pada tahap asessment dilakukan 
uji praktikalitas secara terbatas. Hasil ketiganya akan 
didokumentasikan secara sistematis dan melahirkan 
konsep baru dari kegiatan yagn telah dilakukan 
(documentation and reflection systematic). Partisipan 
penelitian berjumlah 73 orang. Partisipan ini adalah 
aktivis sosial-religius yang berasal dari 3 Nagari yaitu 
Nagari Sumani Kabupaten Solok, Nagari Lubuk 
Jantan Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Palangki 
Kabupaten Sijunjung. Peneliti menggunakan teknik 
self evaluation untuk menentukan kualitas produk 
(Tesmer, 1999 dalam Plomp, 2010). Data yang 
diperoleh akan dianalisis dengan statistik deskriptif 
dan langkah yang dituliskan oleh Mile dan Huberman 
tahun 1984 dalam Sugiyono (2007). 

Hasil penelitian pada tahap preliminary 
memperlihatkan bahwa setiap Nagari memiliki 
kearifan lokal. Nagari Sumani memiliki enam 
lembaga pendidikan non-formal keagamaan Islam 
dengan karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik 
tersebut dimunculkan dengan pelaksanaan program 
unggulan yang diberikan kepada siswa dalam 
pembelajaran di setiap surau dan madrasah. Ada 
surau yang melaksanakan pembelajaran Seni Baca al-
Quran sebagai program unggulan. Ada surau yang 
melaksanakan pembelajaran Seni dan Budaya 
Minangkabau sebagai program unggulan. Ada 
madrasah yang memiliki program unggulan Praktek 
Pengamalan Ibadah. Temuan lain adalah aktivis sosial 
religius Nagari Sumani berkeinginan untuk 
membentuk suatu forum organisasi lembaga 
pendidikan non-formal keagamaan. Tim peneliti 
memfasilitasinya dengan melakukan focus group 
discussion dengan mengundang aktivis sosial religius, 
wali nagari dan tokoh masyarakat Nagari Sumani 
untuk membentuk Kelompok Kerja Guru Madrasah 
Diniyah Ta’miliyah (KKG MDT) Nagari Sumani 
Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. 
Setelah struktur organisasi terbentuk, dilakukan 
perancangan anggaran dasar organisasi ini. Tindak 
lanjut dari pertemuan ini, tim peneliti juga 
memberikan bantuan peralatan berupa membuat 
papan nama organisasi dan peralatan tulis kantor 
untuk keperluan administrasi. Wali Nagari Sumani 
juga telah menganggarkan dalam dana operasional 
Nagari Sumani tahun 2015 sebanyak satu juta rupiah 
untuk masing-masing surau dan madrasah. Temuan-
temuan ini memperlihatkan adanya peningkatan 
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sosial awareness pemerintahan nagari sebagai 
stakeholders. Berdasarkan temuan tahap preliminary 
ini dipilih dan ditetapkan materi peningkatan 
kemampuan pedagogik aktivis sosial religius 
Kelompok Kerja Guru Madrasah Diniyah Ta’miliyah 
(KKG MDT) Nagari Sumani. Materi pelatihan yang 
akan diberikan adalah peningkatan kemampuan 
mengajar pada tahap persiapan dan pelaksanaan 
pembelajaran. 

Aktivis sosial religius Nagari Lubuk Jantan 
tetap mempertahankan nama surau untuk lembaga 
pendidikan non-formal keagamaan Islam. Mereka 
telah membentuk induk organisasi dengan nama 
Badan Kerja Sama MDA/TPA/TPSA Nagari Lubuak 
Jantan Kecamatan Lintu Buo Utara Kabupaten Tanah 
Datar. Organisasi memiliki anggota dengan jumlah 36 
MDA/TPA/TPSA yang ada di Nagari Lubuak Jantan 
Kecamatan Lintu Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. 
Untuk memperkuat organisasi, Tim peneliti 
memfasilitasi pengurus Badan Kerja Sama 
MDA/TPA/TPSA Nagari Lubuak Jantan untuk 
merancang anggaran dasar organisasi dengan teknik 
focus group discussion. Saat FGD dilakukan, juga 
teridentifikasi kearifan lokal Badan Kerja Sama 
MDA/TPA/TPSA Nagari Lubuak Jantan. Program 
unggulan di Nagari ini adalah belajar mengaji. 
Berdasarkan temuan tahap preliminary ini dipilih dan 
ditetapkan materi peningkatan kemampuan pedagogik 
aktivis sosial religius Badan Kerja Sama 
MDA/TPA/TPSA Nagari Lubuak Jantan. Materi 
Materi pelatihan yang akan diberikan adalah 
peningkatan kemampuan mengajar dalam 
peningkatan pemahaman ilmu qiraat dan ilmu tajwid. 
Hasil berbeda ditemukan di Nagari Palangki. Aktivis 
sosial religius memiliki kemampuan pedagogik yang 
lebih baik dibandingkan dengan aktivis sosial religius 
Nagari Sumani dan Nagari Lubuk Jantan. 
Karakteristik lembaga pendidikan non-formal 
keagamaan Islam di Nagari ini banyak mengajarkan 
seni baca al-Quran.  

Berdasarkan temuan-temuan ini dirancang 
beberapa prototipe, yaitu panduan tentang penguatan 
organisasi, identitifikasi kearifan lokal, sosial 
awarenes dan peningkatan kompetensi pedagogik 
aktivis sosial religius. Hasil validasi dengan teknik 
self evaluation memperlihatkan bahwa prototipe 
memperoleh nilai rata-rata valid. Tetapi prorotipe ini 
masih memiliki kekurangan. Kekurangan tesebut 
adalah kurang munculnya kearifan lokal masing-
masing Nagari, format penulisan dan pengemasan 
yang belum sempurna. Peneliti melakukan revisi 
terhadap prototipe tersebut. Hasil uji praktikalitas 
memperlihatkan bahwa kemampuan pedagogik 

aktivis sosial religius mengalami peningkatan. Hasil 
ini ditandai dengan mampunya para aktivis sosial 
religius di Sumani merancang perangkat 
pembelajaran dalam sesi uji persiapan mengajar. 
Adanya produk berupa rencana program 
pembelajaran, program tahunan, program semester 
dan silabus yang telah dirancang oleh aktivis sosial 
religius ini memperlihatkan bahwa baiknya hasil uji 
praktikalitas prototipe. Temuan penelitian di Nagari 
Lubuk Jantan adalah kemampuan pemahaman aktivis 
sosial religius terhadap ilmu tajwid dan ilmu qiraat 
lebih baik. Temuan penelitian di Nagari Palangki 
adalah baiknya kemampuan aktivis sosial religius 
dalam memahami psikologi siswa. Sehingga 
disimpulkan, adanya peningkatan kemampuan 
pedagogik aktivis sosial religius surau, madrasah 
Minangkabau Sumatera Barat. 

Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam 
Pemberdayaan Surau, Madrasah dan Aktivis 
Sosial Religius di Sumatera Barat 

Pada bagian ini, penulis melakukan kajian 
dokumentasi dan melakukan analisis terhadap temuan 
dari hasil kajian tersebut. Dokumen yang penulis kaji 
adalah Master Plan STAIN Batusangkar 2010-2025. 
Berdasarkan hasil kajian, ditemukan visi, misi dan 
tujuan insitusi ini. Pada bagian berikut akan 
dipaparkan hasil kajian tersebut.  Berdasarkan 
Dokumen Master Plan STAIN Batusangkar (2010), 
Visi STAIN Batusangkar adalah ”Terwujudnya 
lembaga perguruan tinggi yang mampu menyahuti 
kebutuhan umat dan tuntutan dunia kerja berdasarkan 
integrasi dan kombinasi “Ilmu Agama” dan “Ilmu 
Umum” yang ditopang dengan manajemen cerdas, 
profesional dan moderen" 

Visi STAIN Batusangkar dijabarkan ke dalam 
tiga pilar pendidikan yaitu pemerataan dan perluasan 
akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan 
penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan 
publik (Master Plan STAIN Batusangkar, 2010). 
Penulis telah melakukan identifkasi terhadap ketiga 
pilar tersebut. Penulis menemukan ada 21 pernyataan 
misi yang tersebar di ketiga pilar pendidikan tersebut. 
Penulis menemukan delapan pernyataan yang 
berhubungangan dengan tulisan ini. Pada bagian 
berikut akan dikutip ke-delapan pernyataan tersebut. 
Pada pilar pertama, pemerataan dan perluasan akses 
ditemukan empat point yaitu (1) Memupuk dan 
menjalin kerjasama yang saling menguntungkan 
dengan pihak-pihak eksternal: pemerintah, perguruan 
tinggi lainnya baik dalam maupun luar negeri, dan 
masyarakat; (2) Memberdayakan potensi eksternal 
dan stakeholders STAIN melalui peningkatan 
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kerjasama secara sinergis dan simultan; (3) 
Pemberdayaan masyarakat (community development) 
berbasis keunggulan dan kearifan lokal dengan 
penyediaan tenaga terampil dalam berbagai disiplin 
keilmuan serta pengembangan kewirausahaan yang 
berbasis syariah; dan (4) Pengembangan 
pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 
multimedia. 

Pada pilar kedua, peningkatan mutu, relevansi, 
dan daya saing ditemukan empat pernyataan yaitu (1) 
mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat) yang berkualitas; (2) 
menguasai dan mengembangkan kombinasi dan 
integrasi “Ilmu Agama” dan “Ilmu Umum” (sosial, 
eksakta, dan humaniora) yang berdasarkan al-Quran 
dan as-Sunnah melalui penguasaan Bahasa Arab dan 
Bahasa Inggris yang tertuang dalam kurikulum 
dengan dukungan dosen yang profesional dan 
proporsional serta sarana dan prasarana yang 
kondusif; (3) membentuk insan akademik yang 
concern terhadap berbagai kajian keislaman dan 
budaya lokal; dan (4) Mengembangkan potensi 
pemikiran kritis, profesional, dan memiliki 
kepribadian yang kokoh serta kepekaan sosial yang 
tinggi. Pada pilar ketiga, penguatan tata kelola, 
akuntabilitas, dan pencitraan publik ditemukan 2 point 
yaitu (1) Membangun pencitraan STAIN Batusangkar 
yang positif (brand image) untuk mendorong 
peningkatan partisipasi masyarakat; dan (2) 
Meningkatkan peran sebagai agen perubahan (agent 
of change) dengan menjaga kebenaran dan keadilan 
bagi masyarakat. 

Pada bagian tujuan, penulis menemukan 3 
pernyataan dari 5 pernyataan, yang relevan dengan 
tulisan ini, yaitu (1) Mengembangkan dan 
menyebarluaskan ilmu ke-Islaman, serta 
mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan 
nasional; (2) Menghasilkan penelitian ilmu-ilmu ke-
Islaman, budaya, dan teknologi dan (3) Menjalin 
kerjasama yang saling menguntungkan dengan 
lembaga/instansi lainnya dalam mengembangkan 
ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi. 

Dalam dokumen tersebut, penulis juga 
menemukan Program Pengembangan di bidang 
pengabdian pada masyarakat yaitu pemanfaatan ilmu 
pengetahuan dan seni yang bernafaskan Islam yang 
dilakukan oleh STAIN Batusangkar secara 
melembaga, melalui pendekatan agama dan langsung 
kepada masyarakat sebagai upaya pengembangan 
kemampuan dan kualitas masyarakat tersebut, hingga 

mempercepat tercapainya tujuan pembangunan 
nasional. 

Berdasarkan temuan-temuan ini, penulis 
menjelaskan beberapa hal (1) institusi ini memiliki 
komitmen yang kuat untuk lebih maju dan 
berkembang; (2) institusi ini memiliki komitmen yang 
kuat untuk memberikan manfaat yang nyata di setiap 
aspek pembangunan, terutama di bidang kehidupan 
sosial dan kemasyarakatan dan (3) institusi memiliki 
komitmen yang kuat untuk mendorong kegiatan-
kegiatan yang dengan segera akan memujudkan visi, 
misi dan tujuan. 

Penjelasan tentang ketiga temuan tersebut 
memperlihatkan bahwa kegiatan pemberdayaan 
masyarakat adalah salah satu pilar utama yang harus 
dilakukan dalam rangka pengembangan institusi. 
Banyak manfaat yang diproleh bagi internal institusi 
yaitu (1) pemberdayaan bagi masyarakat akan 
membentuk pencitraan yang baik bagi institusi; (2) 
pemberdayaan merupakan wadah untuk menerapkan 
kemampuan dosen dalam action dan research policy. 
Menurut Agus Efendi dalam Istiqomah (2008:68) 
program pemberdayaan dalam konteks masyarakat 
Islam meliputi tiga bidang yaitu pemberdayaan 
ruhaniah, pemberdayaan intelektual dan 
pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui 
individu, keluarga dan masyarakat. 

PENUTUP 

Rekonstruksi pendidikan keagamaan Islam di 
Sumatera Barat diperlukan, karena kehidupan sosial 
dan keagamaan di Minangkabau berada pada kondisi 
memprihatinkan. Adanya beberapa fakta yang 
mendukung pernyataan tersebut yaitu (1) adanya 
degradasi moral akibat perkembangan teknologi 
informasi membuat mudharat bagai kehidupan 
manusia; (2) pendidikan umum lebih dipentingkan 
dibandingkan pendidikan agama; (3) memudarnya 
peran institusi sosial adat Minangkabau (panghulu, 
manti, malin dan dubalang); (4) institusi pendidikan 
agama non formal tidak diperhatikan dan (5) para 
aktivis sosial religius, seperti guru mengaji, gharin, 
pengurus mushalla tidak diperhatikan.  

Salah satu upaya yang dilakukan untuk 
merekonstruksi pendidikan keagamaan islam di 
Minangkabau adalah dengan melakukan 
pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan 
masyarakat Islam diperlukan untuk pengembangan 
masyarakat Islam. Menurut Istiqomah (2008:65). 
Pemberdayaan dalam konteks pengembangan 
masyarakat Islam adalah merupakan sebuah 
pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat 
secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan 
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kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang 
kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun 
kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat. Oleh 
karena itu hal ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa 
keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. 
Dan tentu saja kesemuanya itu hanya akan dapat 
tercapai apabila pemberdayaan dilakukan secara 
terus-menerus, berkelanjutan dan bertahap. Menurut 
Istiqomah (2008:65) Konsep pemberdayaan dalam 
konteks pengembangan masyarakat islam memiliki 
makna (1) Pemberdayaan masyarakat merupakan 
peletakan tatanan sosial yang adil dan terbuka; (2) 
Pemberdayaan masyarakat merupakan proses 
penanaman kemandirian; (3) Pemberdayaan 
masyarakat merupakan proses pembelajaran bagi 
masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas 
hidup; (4) Pemberdayaan masyarakat mengharuskan 
adanya partisipasi dan kontribusi masyarakat; dan (5) 
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 
pengembangan kehidupan masyarakat. 

Saat ini, surau dan Madrasah memang berada 
pada fase “berjalan pelan” dibandingkan dengan 
lembaga pendidikan keagamaan Islam lainnya. Sistem 
pendidikan secara tradisional yang dianut oleh 
institusi ini dianggap sebagai salah satu penyebab 
utama terjadi hal tersebut. Ketergantungan surau 
terhadap kondisi eksternal juga merupakan faktor 
yang banyak mempengaruhi perkembangan institusi 
ini. Menurut Nizar dan Syaifuddin, (2010:58-79) 
Berbagai sistem yang mempengaruhi sistem 
pendidikan Islam adalah sistem sosial budaya, sistem 
ekonomi dan sistem politik. Di Indonesia, 
modernisasi sistem kelembagaan Pendidikan Islam 
sudah berlangsung sejak awal abad 20 dengan tanpa 
melibatkan wacana epsitomologis, cenderung 
diadopsi dan diimplementasikan begitu saja. Sehingga 
modernisasi sistem kelembagaan pendidikan Islam 
berlangsung secara sementara dan parsial, involutif. 
Involutif bermakna sekedar perubahan yang hanya 
memunculkan kerumitan-kerumitan baru dari pada 
terobosan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik 
dari segi konsep maupun viabilitas kelestarian dan 
kontinuitasnya (Azra, 2000:40) 

Agar surau dan Madrasah lebih maju, dan para 
aktivis nya lebih leluasa dalam mengembangkan 
institusi ini perlu dilakukan modernisasi sistem 
pendidikan Islam. Azra (2000:33-39, 153-154) 
menuliskan beberapa konsep modernisasi pendidikan 
Islam, yaitu pertama, input masyarakat ke dalam 
sistem pendidikan merupakan salah satu faktor yang 
akan mempengaruhi modernisitas sistem pendidikan 
Islam. Output tersebut berbentuk idealis-normatif, 
mobilisasi politik, mobilisasi ekonomi, mobilisasi 

sosial dan mobilisasi kultural. Kedua, agar 
bermanfaat, transformasi sistem pendidikan harus 
melibatkan tiga variabel yaitu modernisasi 
administrasi, diferensiasi struktural dan ekspansi 
kapasitas. Beberapa manfaat yang bisa diharapkan 
dari transformasi pendidikan tersebut adalah 
perubahan sistem nilai, output politik, output 
ekonomi, output sosial dan output kultural. Ketiga, 
modernisme dan modernisasi pendidikan Islam, 
dilihat dari perspektif perkembangan kebudayaan dan 
kelembagaan pendidikan tradisional Islam sulit untuk 
survive tanpa modernisasi. Modernisasi sistem 
kelembagaan pendidikan Islam sudah berlangsung 
lama dan akan terus berlangsung di masa datang. 
Keempat, peran serta masyarakat dalam 
pemberdayaan pendidikan/perguruan Islam dalam 
bentuk (1) peningkatan peran serta masyarakat dalam 
pemberdayaan manajemen pendidikan, yakni 
pengembangan manajemen yang lebih accountable, 
baik dari segi keuanngan maupun organisasi 
pendidikan; (2) peningkatan peran masyarakat dalam 
dalam pengembangan pendidikan /perguruan Islam 
yang quality oriented, yakni pendidikan yang 
berkualitas dan berkeunggulan dan (3) peningkatan 
peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber-
sumber belajar lainnya dalam masyarakat. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi siswa melalui model 
pembelajaran inquiry. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII Sains II MTsN Tangerang II 
Pamulang yang berjumlah 32 orang, yang terdiri atas 11 siswa laki-laki dan 21 siswi perempuan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa melalui penerapan model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar biologi 
siswa. Rata-rata hasil belajar biologi siswa pada siklus I untuk pretest sebesar 55.95 dengan 
presentase kelulusan sebesar 0% dan post-test sebesar 91.94 dengan presentase kelulusan sebesar 
93.75%. Sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan, untuk pretest sebesar 66,14 dengan 
presentase kelulusan sebesar 29% dan posttest sebesar 92.51 dengan presentase kelulusan sebesar 
100%. 

 
Kata kunci: Model Pembelajaran Inquiry, Hasil Belajar Biologi, Sistem Indera Manusia 

Abstract 
 

This research was aimed to know empirical evidence about improvement of students learning 
outcome through Inquiry Learning Model. Subject of this research were 32 eight grade students 
of science class consist of 11 male students and 21 female students. This research was classroom 
action research which was conducted  at MTsN Tangerang II Pamulang. The result of the research 
was showed that students taught with Inquiry Learning Model had a high learning outcome. The 
average of student learning outcome in first cycle were 55,95 for pretest which had 0% passing 
grade percentage and 91,94 for posttest which had 93,75% passing grade percentage. Meanwhile 
it was improving in second cycle. They were 66,14 for pretest that had 29% passing grade 
percentage and 92,51 for posttest that had 100% passing grade percentage. It can be concluded 
that using Inquiry Learning on the Eight grade students of Science Class of MTsN Tangerang II 
Pamulang can improve student learning outcome. 

 
Keywords: Inquiry Learning Model, Student learning outcome, Sense Organ System 

 

PENDAHULUAN 

Depdiknas menyatakan bahwa “Pendidikan 
secara nasional bergantung kepada kualitas 
pelaksanaan pendidikan di sekolah sebagai barometer 
kualitas manusia sekaligus penentu masa depan 
bangsa” (Depdiknas, 2003). Salah satu cerminan 
kualitas pendidikan di sekolah adalah hasil belajar 
siswa yang dicapai oleh siswa di sekolah tersebut 
sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan nasional 

Indonesia yaitu memiliki pengetahuan dan 
keterampilan (Hasbullah, 2000). Berdasarkan hal 
tersebut, maka hasil belajar siswa pada suatu mata 
pelajaran tertentu merupakan suatu penentu kualitas 
pendidikan di setiap sekolah. Peningkatan kualitas 
pendidikan bukan hanya pada satu mata pelajaran 
saja, melainkan semua kelompok mata pelajaran 
termasuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA). Menyadari hal tersebut, maka diperlukan suatu 
strategi-strategi baru yang kreatif dan inovatif dalam 
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proses pembelajaran terutama pembelajaran IPA 
Biologi untuk dapat meningkatkan kualitas 
pendidikan di sekolah. Strategi yang digunakan guru 
ketika mengajar atau menyampaikan materi pelajaran 
tertentu harus dapat menarik perhatian dan keaktifan 
siswa. Dalam hal ini, guru juga membutuhkan model 
pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 
disampaikan, sehingga akan mempermudah siswa 
untuk memahami materi pelajaran. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di 
MTsN Tangerang II Pamulang terdapat dua kelas 
sains, diantaranya yaitu kelas VIII sains I dan VIII 
sains II. Diantara dua kelas sains tersebut, kelas VIII 
sains II memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah 
dibandingkan dengan nilai rata-rata yang dimiliki oleh 
kelas VIII sains I pada mata pelajaran biologi. Selain 
itu, ketika proses belajar mengajar, khususnya dalam 
menjawab pertanyaan maupun menyelesaikan tugas 
yang diberikan oleh guru siswa cenderung enggan 
melakukannya, sehingga mempengaruhi hasil belajar 
yang didapat. Penggunaan model pembelajaran yang 
kurang mengaktifkan siswa pada proses pembelajaran 
menyebabkan rendahnya pemahaman siswa terhadap 
materi biologi khususnya pada konsep sistem indera 
manusia, sehingga berdampak pada hasil belajar yang 
didapat oleh siswa. Untuk itu, perlu adanya upaya 
untuk dapat mengaktifkan dan meningkatkan hasil 
belajar biologi siswa, salah satunya adalah dengan 
menerapkan model pembelajaran inquiry. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
tentang penerapan model pembelajaran inquiry dalam 
meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada konsep 
sistem indera manusia. 

Pembelajaran inquiry menekankan kepada 
proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran 
tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam 
inquiry ini adalah mencari dan menemukan sendiri 
materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai 
fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. 
Pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi 
heuristic, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
heuriskein yang berarti saya menemukan (Majid, 
2013). 

Pembelajaran berbasis inquiry adalah 
pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 
merumuskan pertanyaan yang mengarahkan untuk 
melakukan investigasi dalam upaya membangun 
pengetahuan dan makna baru (Sani, 2014). Belajar 
dengan cara malakukan penemuan atau investigasi 
merupakan cara belajar yang akan membuat siswa 
menjadi lebih aktif dan lebih memahami proses 
pembelajaran, karena dengan menemukan sendiri 
pengetahuan dan pemecahan masalah yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari siswa akan merasa lebih 
puas dibandingkan dengan hasil pemberian orang lain.  

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama 
pembelajaran inquiry. Pertama, inquiry menekankan 
kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari 
dan menemukan, artinya inquiry menempatkan siswa 
sebagai subjek belajar. Kedua, seluruh aktivitas yang 
dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan 
menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang 
dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat 
menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Dengan 
demikian pembelajaran inquiry menempatkan guru 
bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai 
fasilitator dan motivator belajar siswa. Ketiga, tujuan 
dari pembelajaran inquiry adalah mengembangkan 
kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan 
kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual 
sebagai bahan proses mental (Wina Sanjaya, 2006). 

Secara umum proses pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran Inquiry dapat 
mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: orientasi 
(mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan 
proses pembelajaran), merumuskan masalah 
(melibatkan siswa pada suatu persoalan yang 
mengandung teka-teki), merumuskan hipotesis 
(membuat jawaban sementara dari suatu 
permasalahan yang sedang dikaji yang perlu diuji 
kebenarannya), mengumpulkan data (aktivitas 
menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji 
hipotesis yang diajukan), menguji hipotesis (proses 
mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan 
hasil pengujian hipotesis) (Majid, 2013). 

Model pembelajaran Inquiry merupakan salah 
satu alternatif model pembelajaran yang dapat 
digunakan guru untuk merangsang keaktifan siswa, 
karena dengan model pembelajaran ini siswa dilatih 
untuk melakukan kegiatan ilmiah yang biasa 
dilakukan oleh para saintis, seperti melakukan 
pengamatan, menemukan masalah, melakukan 
hipotesis, bereksperimen, mengumpulkan data, dan 
membuat kesimpulan. Tahapan-tahapan ini sering 
disebut metode ilmiah. Dengan mengaplikasikan 
model pembelajaran Inquiry ini diharapkan dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada 
konsep-konsep biologi khususnya konsep sistem 
indera pada manusia. 

Hasil belajar merupakan cerminan tingkat 
keberhasilan atau pencapaian tujuan dari proses 
belajar yang telah dilaksanakan yang pada puncaknya 
diakhiri dengan suatu evaluasi. Hasil belajar diartikan 
sebagai hasil ahir pengambilan keputusan tentang 
tinggi rendahnya nilai siswa selama mengikuti proses 
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belajar mengajar, pembelajaran dikatakan berhasil 
jika tingkat pengetahuan siswa bertambah dari hasil 
sebelumnya (Sayiful Bahri Djamarah, 2000). Prestasi 
atau hasil belajar peserta didik ini biasanya dinyatakan 
dalam bentuk nilai atau angka. Hasil belajar ini 
mempunyai peranan penting dalam proses 
pembelajaran, yaitu sebagai evaluasi bagi siswa dan 
guru tentunya sebagai pengajar agar dapat 
meningkatkan kualitas pada proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan 
penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar biologi siswa pada konsep sistem indera 
manusia melalui penerapan model pembelajaran 
inquiry. 

METODE 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan dengan dua siklus. 
Penelitian ini dikembangkan berdasarkan 
permasalahan yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di 
kelas. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, 
diantaranya yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Apabila keberhasilan 
penelitian belum tercapai, maka tahapan tersebut akan 
dilakukan kembali dan akan berhenti jika keberhasilan 
penelitian telah tercapai. 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini 
adalah 32 orang siswa kelas VIII Sains II yang terdiri 
dari 11 siswa dan 21 siswi. Sedangkan peneliti 
berperan sebagai guru yang melakukan proses 
pembelajaran biologi pada materi sistem indera 
manusia dengan menerapkan model pembelajaran 
Inquiry yang dibantu oleh seorang observer, yaitu 
teman sejawat dari Pendidikan Biologi UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. Hasil intervensi tindakan yang 
diharapkan adalah pencapaian 95% siswa dapat 
mencapai KKM yang telah ditetapkan sebesar 75 poin 
dalam proses pembelajaran pada konsep sistem indera 
manusia. Selain itu, dengan dilakukannya upaya 
penerapan model pembelajaran inquiry diharapkan 
dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas 
VIII Sains II di MTsN Tangerang II Pamulang. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan non tes. 
Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti di dalam 
menggunakan metode pengumpulan data (Arikunto, 
2005). Teknik tes yang digunakan berupa pemberian 
soal tes awal dan akhir (pretest dan posttest) yang 
berupa tes objektif dalam bentuk pilihan ganda 
dengan empat alternatif jawaban (a, b, c, dan d) 

sebanyak 15 soal. Sedangkan teknik non tes berupa 
observasi menggunakan lembar observasi. Teknik 
observasi yang akan digunakan pada penelitian ini 
adalah observasi nonpartisipan (nonparticipant 
observation). Peneliti tidak terlibat langsung dan 
hanya sebagai pengamat independen. Observasi yang 
dilakukan meliputi tingkah laku siswa dan suasana 
kelas saat pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran inquiry. Observasi selama penelitian 
berlangsung dilaksanakan oleh observer terhadap 
peneliti dan siswa dalam pembelajaran dengan 
menggunakan lembar observasi. Instrumen tes 
dikatakan memenuhi validitas apabila butir-butir soal 
(item) pada instrumen sesuai dengan indikator yang 
telah dibuat. Untuk menguji validitas digunakan 
pendapat para ahli setelah sebelumnya instrumen 
tersebut dikonstruksi aspek-aspek yang akan diukur 
dengan berlandaskan teori tertentu. Sedangkan 
instrumen lembar observasi akan divalidasi oleh 
pertimbangan para ahli. Dalam hal ini yang 
melakukan validasi mengenai instrumen tes maupun 
non tes yaitu dosen pembimbing. 

Data dianalisis dengan menggunakan analisis 
statistik deskriptif yang meliputi skor rata-rata 
(mean), daya serap, dan ketuntasan belajar. Untuk 
menghitung skor rata-rata hasil tes kemampuan siswa 
menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mx = ΣX / N 

Keterangan:  

Mx = skor rata-rata (mean)  

ΣX  = jumlah skor siswa  

N = banyak skor (number of cases) 

Untuk menghitung daya serap siswa, digunakan 
rumus: 

Daya Serap =

�� ���� �������� �����


�� ��������
x100% 

Sedangkan untuk ketuntasan belajar, siswa 
dinyatakan tuntas belajar jika minimal mencapai 
KKM, yaitu 75 poin.  

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh 
berdasarkan hasil belajar yang diperoleh siswa, 
observasi aktivitas siswa dan keterlaksanaan proses 
pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 
inquiry. Data yang diperoleh dari penelitian ini 
kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam 
tahapan penelitain tindakan kelas yang meliputi 
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi yang terjadi pada tiap siklusnya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahapan perencanaan adalah tahapan dimana 
peneliti menyiapkan berbagai perangkat pembelajaran 
yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, 
diantaranya berupa Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dengan mengugunakan model 
pembelajaran Inquiry, Lembar Kerja Siswa (LKS) 
praktikum, soal tes awal (pretest) dan tes akhir 
(posttest) siklus, lembar observasi, alat dokumentasi 
dan melakukan validasi instrumen. Selain itu peneliti 
juga menyiapkan beberapa media pendukung 
pembelajaran seperti power point dan alat serta bahan 
untuk melakukan kegiatan eksperimen. 

Tahap pelaksanaan pada siklus I terdiri atas 2 
kali pertemuan yaitu 5 jam pelajaran. Pertemuan 
pertama 3x40 menit (3 jam pelajaran) dan pertemuan 
kedua 2x40 menit (2 jam pelajaran)  pada konsep 
sistem indera manusia. Setelah diberikan tindakan 
setelah diberi tindakan dengan menggunakan model 
pembelajaran Inquiry dan difasilitasi dengan kegiatan 
eksperimen, dan tanya jawab, selanjutnya siswa 
diberikan tes akhir (post test) siklus I. Berdasarkan 
data yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas 
siswa dapat diketahui bahwa rata-rata nilai aktivitas 
siswa pada siklus I adalah 3 atau data dikategorikan 
“cukup”. Sedangkan nilai aktivitas belajar siswa 
dikelas pada siklus 1 sekitar 74.28 %.  

Aktivitas siswa pada siklus I ini masih 
tergolong ke dalam kategori “cukup”, maka perlu 
dilakukan perbaikan pada beberapa aktivitas siswa, 
seperti menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran yang 
masih tergolong “cukup” dan mencatat materi 
pelajaran yang sedang dipelajari yang masih tergolong 
“rendah”, sehingga dapat masuk dalam ketegori 
“baik”. Beberapa aktivitas siswa lainnya sudah 
tergolong ke dalam kategori “baik”, seperti 
memperhatikan penjelasan guru, bertanya kepada 
guru, menanggapi pertanyaan yang diberikan guru, 
serta terlihat senang dan antusias untuk belajar biologi 
dengan menggunakan model pembelajaran Inquiry. 
Sedangkan hasil dengan kategori “sangat baik” 
ditunjukan pada aktivitas siswa dalam mengerjakan 
soal latihan/LKS yang diberikan oleh guru. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa terlibat aktif dalam 
mngerjakan apa yang ditugaskan oleh guru. 

Berdasarkan hasil tes yang dilakukan siswa, 
dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil belajar 
yang diperoleh siswa pada tes awal (pretest) adalah 
sebesar 55.95 dan hasil tes akhir (posttest) siklus I 
adalah sebesar 91.94 dengan presentase jumlah siswa 
yang mencapai ketuntasan berdasarkan KKM dari 0% 
menjadi 93.75%. Hal ini menunjukkan bahwa 

indikator keberhasilan penelitian sudah tercapai dari 
target rata-rata kelas sebesar 75.0. Namun persentase 
ketuntasan minimal belajar siswa masih hanya 
mencapai 93.75%. Hal ini dapat diartikan bahwa 
presentase ketuntasan minimal siswa belum mencapai 
target 95%. Perhitungan dari data hasil belajar siswa 
dapat dilihat pada lampiran. 

Pada siklus I terdapat beberapa kekurangan 
yang harus diperbaiki pada siklus II. Beberapa 
kekurangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 
sebagai berikut: 

Tabel 1. Refleksi Tindakan pada Siklus I 

No. Kekurangan Perbaikan 
1. Beberapa siswa 

masih belum 
mencapai KKM 
dengan nilai 
terendah 60,0 
poin. 

Memberikan 
beberapa inovasi cara 
mengajar 
(menyajikan PPT 
yang lebih menraik 
dilengkapi dengan 
contoh-contoh yang 
berkaitan dengan 
kehidupan sehari-
hari) 

2. Aktivitas belajar 
siswa secara 
keseluruhan 
masih tergolong 
ke dalam 
kategori “cukup” 

Memperbaiki kualitas 
proses pembelajaran, 
agar siswa dapat lebih 
memahami materi 
pembelajaran dan 
melaksanakan 
pembelajaran dengan 
baik 

Berdasarkan refleksi yang telah dilakukan pada 
siklus I diketahui bahwa  ada beberapa siswa yang 
masih belum mencapai KKM dengan nilai terendah 
yaitu sebesar 60.0 poin dan presentase ketuntasan 
belajar siswa pun masih belum mencapai target yang 
diinginkan sebesar 95%. Selain itu, aktivitas siswa 
secara keseluruhan dalam melakukan proses 
pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran inquiry ini masih belum masuk dalam 
kategori baik. Oleh karena itu, peneliti memutuskan 
untuk melanjutkan penelitian ke siklus II dengan 
melakukan bebarapa perbaikan yang telah 
direfleksikan pada penelitian yang telah dilakukan 
pada siklus I. 

Tahapan pelaksanaan pada siklus II terdiri atas 
2 kali pertemuan yaitu 5 jam pelajaran. Pertemuan 
pertama 3x40 menit (3 jam pelajaran) dan pertemuan 
kedua 2x40 menit (2 jam pelajaran) pada konsep 
sistem indera manusia. selain itu, agar siswa lebih 
memahami konsep, siswa difasilitasi dengan kegiatan 



Lisnawati, Cecep A, Zulfiani 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 75-76 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

eksperimen (praktikum). Berdasarkan data yang 
diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa dapat 
diketahui bahwa rata-rata nilai aktivitas siswa pada 
siklus II adalah 4 atau data dikategorikan “baik”. 
Sedangkan nilai aktivitas belajar siswa dikelas pada 
siklus II sekitar 82.85 %. Hal ini menunjukkan bahwa 
pada siklus II telah terjadi peningkatan rata-rata nilai 
aktivitas siswa dari kategori “cukup” yang di dapat 
dari pelaksanaan siklus I ke kategori “baik” pada 
pelaksanaan siklus II. Peningkatan tersebut dapat 
dilihat pada beberapa aktivitas siswa, diantaranya 
yaitu pada indikator visual activities yang meliputi 
aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 
meningkat dari kategori “baik” ke kategori “sangat 
baik”, writing activities yang meliputi aktivitas siswa 
dalam mencatat materi pelajaran yang sedang 
dipelajari meningkat dari kategori “kurang” ke 
kategori “cukup”, dan emotional activities yang 
meliputi kesenangan dan antusias siswa dalam belajar 
biologi. Sedangkan indikator mental activities 
memang tidak terlalu mengalami peningkatan yang 
signifikan jika dilihat dari angkanya, indikator ini 
masih masuk dalam kategori “sangat baik” karena 
siswa mengerjakan soal-soal latihan yang terdapat 
pada LKS. Selain itu, siswa sudah mulai belajar untuk 
membuat rumusan masalah dan hipotesis yang benar 
walaupun masih ada beberapa siswa yang merasa 
kebingungan. Sedangkan indikator oral activities 
yang meliputi aktivitas siswa dalam bertanya dan 
menanggapi pertanyaan dari guru tergolong dalam 
kategori “baik”. 

Nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh 
siswa pada siklus II adalah pada tes awal (pretest) 
adalah sebesar 66.14 dan tes akhir (posttest) sebesar 
92.51 dengan presentase jumlah siswa yang mencapai 
ketuntasan berdasarkan KKM dari 29% menjadi 
100%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator 
keberhasilan penelitian sudah tercapai dari target rata-
rata kelas sebesar 75.0 dengan presentase ketuntasan 
minimal siswa telah mencapai target 95%.  

Berikut rekapitulasi hasil belajar siswa pada 
siklus I dan siklus II ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 

Data hasil 
belajar 

Siklus I Siklus II Peningkatan 

Rata-rata 91.94 92.51 0.57 
Persentase 
ketuntasan 

 3.75% 100% 6.25% 

Berdasarkan data hasil pengamatan pada setiap 
siklus, baik siklus I maupun siklus II, rata-rata hasil 
belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 35.99 

poin pada siklus I dan rata-rata nilai pada siklus II 
mengalami peningkatan sebesar 26.37 poin. 
Sedangkan jika dilihat dari rata-rata nilai hasil belajar 
pada siklus I dan II mengalami peningkatan sebesar 
0.57 poin. Selain itu, presentase kelulusan siswa 
berdasarkan KKM pada siklus I ke siklus II 
mengalami peningkatan sebesar 6.25%. 

Dari data hasil nilai rata-rata dan presentase 
ketuntasan siswa telah menunjukkan bahwa penelitian 
ini telah berhasil. Berdasarkan data hasil refleksi pada 
penelitian yang telah dilakukan pada siklus II ini, 
peneliti mengambil keputusanuntuk menghentikan 
penelitian hingga siklus II saja. 

PENUTUP 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 
peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas VIII 
Sains II di MTsN Tangerang II Pamulang, setelah 
diberikan pembelajaran melalui model pembelajaran 
inquiry. Adanya peningkatan hasil belajar siswa pada 
siklus I ke siklus II yaitu sebesar  0.57 poin, dari 91,94 
menjadi 92,51 poin dengan presentase ketuntasan 
mengalami peningkatan sebessar 6,25% dari 93,75% 
menjadi 100%. Peningkatan hasil belajar ini juga 
dipengaruhi oleh aktivitas guru dan aktivitas siswa 
dalam proses pembelajaran pada konsep sistem indera 
manusia dengan penerapan model pembelajaran 
inquiry. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah 
mencapai target dan dianggap berhasil. 

Saran 

1. Penerapan model pembelajaran inquiry 
diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan 
model pembelajaran di kelas, agar siswa dapat 
terlibat aktif dan dapat meningkatkan 
pemahaman siswa ketika melakukan proses 
pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA 
biologi. 

2. Dalam melakukan proses pembelajaran, guru 
hendaknya dapat mengkondisikan kelas dengan 
sangat baik, agar aktivitas belajar siswa dapat 
mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik 
lagi. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
pembelajaran bagi para peneliti pendidikan, agar 
dapat terus mengembangkan berbagai penerapan 
model pembelajaran untuk meningkatkna hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA biologi di 
jenjang MTsN atau SMPN. 



Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII Sains II Melalui Penerapan…. 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 76-76 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah Sani, Ridwan. 2014. Pembelajaran Saintifik 
untuk Implementasi Kurikulum  2013. 
Jakarta: Bumi Aksara. 

Arikunto, Suharsimi. 2015. Manajemen Penelitian. 
Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Depdiknas. 2003. Manajemen Pendidikan Mutu 
Berbasis Sekolah. 

Djamarah, Sayiful Bahri. 2000. Guru dan Anak Didik 
dalam Interaksi Edukatif. Jakarta: Rineka 
Cipta. 

Hasbullah. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Majid, Abdul. 2013. Strategi Pembelajaran. Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya. 

Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran 
Berorientasi Standar Proses Pendidikaan. 
Jakarta: Kencana Prenada Media. 



Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran  

Pendidikan Biologi FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 24 Oktober 2015 

 

Copyright © 2015, ISBN 978-602-73551-0-1  
 

PROFIL PENGGUNAAN REPRESENTASI EKSTERNAL DALAM PERKULIAHAN 
BIOLOGI SEL SERTA KEMAMPUAN METAFORA DAN ANALOGI MAHASISWA 

 
Nengsih Juanengsih1) 

1)Pendidikan Biologi, FITK, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
Email koresponden:nengsih.juanengsih@uinjkt.ac.id 

 
Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan perkuliahan biologi sel serta 
memperoleh informasi mengenai kemampuan metafora dan analogi mahasiswa. Penelitian ini berupa studi 
kasus di Prodi Pendidikan Biologi FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Subjek penelitian adalah semua 
mahasiswa Pendidikan Biologi yang mengontrak mata kuliah Biologi Sel pada semester 3 tahun akademik 
2013/2014 sebanyak 73 orang. Data dikumpulkan dengan teknik tes dan non tes. Tes berupa tes gambar 
untuk mengetahui penguasaan konsep mahasiswa tentang konsep transpor elektron pada membran dalam 
mitokondria (jenis gambar realistik-skematik dan skematik). Non tes berupa kuesioner berisi 19  pertanyaan 
tertutup dan 3 pertanyaan terbuka. Diperoleh informasi bahwa jenis representasi eksternal yang digunakan 
dalam perkuliahan biologi sel berupa gambar, diagram, dan animasi, belum digunakan metafora dan analogi 
secara terencana, dan belum dianalisis jenis analogi yang digunakan sudah tepat atau tidak. Adapun 
berdasarkan tes gambar hanya terdapat 7% mahasiswa yang mampu membuat analogi untuk proses transpor 
elektron. 

 
Kata kunci: Representasi Eksternal, Biologi Sel, Metafora, Analogi 

Abstract 
 

This study aimed to describe the use of external representations in the course of cell biology as well as 
obtain information about the ability of metaphors and analogies students. This research is a case study in 
Biology Education Department FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. The subjects were all students of 
Biology Education contracting Cell Biology courses in the 3rd semester of the academic year 2013/2014 
as many as 73 peoples. Data collected with test and non test. the image test to determine student's concept 
mastery on electron transport in the inner mitochondrial membrane (type of drawing realistic-schematic 
and schematic). Non tests in the form of a questionnaire containing 19 closed questions and three open-
ended questions. Obtained information that type of external representation used in cell biology lectures in 
the form of drawings, diagrams, and animations, not yet  to use metaphors and analogies in a planned and 
have not analyzed the type of analogy used was appropriate or not.  Based on the picture test there are only 
7% of students were able to make an analogy to the electron transport process. 

 
Keywords: External Representation, Cell Biology, Metaphors, Analogies 

 

PENDAHULUAN 

Biologi sel merupakan mata kuliah yang 
memberikan pemahaman konsep dan prinsip tentang 
struktur dan ultra struktur serta proses-proses yang 
terjadi di dalam sel. Begitu banyak fenomena yang 
terjadi pada skala sub-mikroskopik sehingga hal ini 
menjadi abstrak. Untuk menyampaikan konsep-
konsep tersebut diperlukan representasi yang dapat 
mendukung imajinasi siswa tentang sesuatu yang 
tidak nampak menjadi nampak, sehingga sesuatu yang 
abstrak menjadi konkret bagi setiap siswa. Salah satu 
cara untuk bisa menjelaskan setiap fenomena dalam 
biologi ini adalah melalui representasi eksternal. 

Banyak penelitian dalam pendidikan sains dan 
pendidikan psikologi yang memusatkan pada peranan 
dan efektivitas representasi eksternal (ER, external 
representation) dalam pembelajaran sains. Dalam 
buku-buku biologi sel selalu disertai representasi 
eksternal dalam setiap penyajian suatu konsep, 
biasanya berupa photograph, iconographic jenis 
realistik, realistik-skematik, dan skematik. Walaupun 
menggunakan eksternal representasi dalam 
pembelajaran namun tidak langsung menjamin bahwa 
pembelajaran akan berhasil, dengan kata lain siswa 
paham dengan konsep yang dipelajari (Schonborn et 
al., 2000). Pengalaman dalam menggunakan 
representasi eksternal juga penting bagi kemampuan 
siswa dalam berpartisipasi dalam praktik komunitas 



Profil Penggunaan Representasi Eksternal dalam Perkuliahan Biologi Sel serta Kemampuan…. 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 78-82 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

ilmiah. Pada kenyataannya para ahli bergantung pada 
penggunaan eksternal representasi untuk 
mengelaborasi ide penelitian dan mencari penjelasan 
bagi hasil observasi empirisnya (Kozma dalam Host, 
2013). 

Berdasarkan hasil penelitian Degerman (2012) 
teridentifikasi kesulitan mahasiswa dalam memahami 
proses molekuler ketika berinteraksi dengan 
representasi eksternal. Hal tersebut dikarenakan 
proses molekuler merupakan konsep imajinatif yang 
tidak berkaitan dengan pengalaman langsung dan 
tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. 
Untuk memahami konsep molekuler diperlukan 
representasi eksternal yang tepat.   Jadi konsep 
dibentuk dari representasi eksternal, pengetahuan 
awal dan imajinasi.  Dalam memahami konsep yang 
dilengkapi dengan sajian representasi eksternal 
diperlukan kemampuan mahasiswa dalam beranalogi 
dan membuat metafora. Metafora mengirimkan 
sebuah konsep dari satu sumber domain ke domain 
target baru. Laporan-laporan ilmiah seperti buku teks 
dan artikel sains populer dikemas dengan metafora, 
analogi dan ekspresi yang sengaja. Seperti halnya 
representasi eksternal, penggunaan metafora dan 
analogi tak dapat dihindari dan diperlukan ketika 
mengkomunikasikan pengetahuan mengenai 
fenomena molekuler (Degerman, 2012).   

Konsep sel sudah diberikan baik pada tingkat 
SMP maupun SMA, dengan demikian sangat 
diperlukan kemampuan guru untuk dapat 
menyampaikan dan membelajarkan konsep sel yang 
abstrak kepada siswa. Lembaga Pendidikan Tenaga 
Keguruan (LPTK) mempunyai kontribusi yang cukup 
besar untuk mendidik calon guru. Untuk dapat 
membelajarkan siswa mengenai fenomena molekuler 
maka calon guru perlu diberi pembekalan mengenai 
penggunaan representasi eksternal, metafora dan 
analogi. 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan 
gambar statik dan animasi sebagai ER yang efektif 
dalam menjelaskan suatu konsep (Dahmani, 2009; 
Postigo, 2012; Kramer et al., 2012; Huk, 2010; 
Yarden, 2010; Lin, 2010; Host, 2012; Degerman, 
2012; Host, 2013; Barak, 2013; Wu, 2013). Gambar 
statik dapat digunakan dalam melengkapi teks untuk 
meningkatkan pemahaman dan retensi (Large, 1996, 
dalam Yarden and Yarden, 2010) begitu pula dengan 
animasi, namun animasi lebih efektif dibanding 
gambar statik dalam menjelaskan suatu tahapan 
proses. Untuk urutan penyajian representasi lebih baik 
diawali gambar statik kemudian dinamis (Wu, Lin, 
and Hsu, 2013).  Penggunaan ER dalam proses 
pembelajaran juga dapat menyiapkan siswa dalam 

literasi visual, yaitu kemampuan membaca, 
menginterpretasi dan memahami informasi yang 
disajikan dalam bentuk piktorial atau gambar grafik. 
Kaitan dengan penggunaan ER dalam biologi sel juga 
dapat menyiapkan siswa dalam literasi tiga dimensi. 
Selain itu MERs dapat menghubungkan representasi 
internal (mental) melalui persepsi pebelajar 
(Srivastava and Ramadas, 2013). Meskipun dalam 
pembelajaran sudah menggunakan ER namun peserta 
didik masih sulit memahami konsep (Schonborn 
dalam Degerman, 2012).  Oleh sebab itu diperlukan 
pendekatan tambahan untuk membangun representasi 
internal khususnya yang berupa visual, yaitu analogi 
dan metafora (Gentner dalam srivastava and 
Ramadas, (2013). 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam 
penelitian ini dilakukan studi kasus yang bertujuan 
menggambarkan penggunaan representasi eksternal 
dalam perkuliahan biologi sel dan mencari informasi 
mengenai kemampuan metafora dan analogi 
mahasiswa. 

METODE 

Penelitian studi kasus ini dilakukan di Prodi 
Pendidikan Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Subjek penelitian adalah semua mahasiswa 
pendidikan biologi yang mengontrak mata kuliah 
biologi sel pada semester 3 tahun akademik 
2013/2014 sebanyak 73 orang.  

Data yang diperlukan dalam studi kasus ini, 
diperoleh dengan cara tes dan non tes. Tes berupa tes 
gambar untuk mengetahui penguasaan konsep 
mahasiswa tentang konsep transpor elektron pada 
membran dalam mitokondria (jenis gambar realistik-
skematik dan skematik). Non tes berupa kuesioner 
berisi 19 pertanyaan tertutup dan 3 pertanyaan 
terbuka. 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data 
dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul. 
Kegiatan dalam menganalisis data adalah 
mengelompokkan data, mentabulasi data, menyajikan 
data, melakukan perhitungan persentase, selanjutnya 
data dideskripsikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Matakuliah biologi sel merupakan matakuliah 
wajib yang diberikan pada semester 3 dengan bobot 3 
sks. Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep 
dan prinsip  tentang struktur dan ultra struktur  serta 
proses-proses yang terjadi di dalam sel. Materi pokok 
dalam mata kuliah ini meliputi sejarah perkembangan 
teori sel, sel prokaroit dan eukarior, Membran plasma, 
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nucleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, 
vakuola, peroksisom, lisosom, mikrobodi, 
mitokondria, kloroplas, ribosom, sitoskeleton, 
struktur motil sel, siklus sel, dan komunikasi sel.  

Dalam pelaksanaan perkuliahan biologi sel, 
sudah menggunakan representasi eksternal yaitu 
berupa gambar, diagram dan animasi yang dituangkan 
dalam bentuk slide power point ataupun dalam buku 
teks yang dijadikan sumber referensi. Sebuah hal yang 
dibenarkan untuk menggunakan lebih dari satu 
representasi untuk lebih menarik minat siswa dan juga 
memainkan peranan dalam mengembangkan kondisi 
belajar yang efektif (Ainsworth, 1999). 

Multiple external representation (MERs) 
dipercaya dapat mendukung pembelajaran dengan 
menyediakan informasi tambahan atau proses, dan 
dengan memaksa interpretasi siswa pada representasi 
baru menggunakan representasi yang dikenal untuk 
membantu siswa memahami informasi yang dibawa 
representasi baru (Srivastava and Ramadas, 2013). 
MERs juga membantu mengkonstruksi pemahaman 
yang mendalam melalui abstraksi, perluasan, dan 
hubungan antara representasi (Ainsworth, 1999). 

Walaupun menggunakan representasi eksternal 
dalam pembelajaran namun tidak langsung menjamin 
bahwa pembelajaran akan berhasil, dengan kata lain 
siswa paham dengan konsep yang dipelajari 
(Schonborn et al., 2000). Pengalaman dalam 
menggunakan representasi ekternal juga penting bagi 
kemampuan siswa dalam berpartisipasi dalam praktik 
komunitas ilmiah. Pada kenyataannya para ahli 
bergantung pada penggunaan representasi eksternal 
untuk mengelaborasi ide penelitian dan mencari 
penjelasan bagi hasil observasi empirisnya (Kozma 
dalam Host, 2013).   

Untuk memahami suatu konsep melalui 
representasi eksternal dibutuhkan pendekatan 
tambahan untuk membangun internal representasi 
khususnya yang berupa visual, yaitu analogi dan 
metafora. Gentner dalam Srivastava dan Ramadas, 
(2013) mengartikan analogi sebagai pemetaan dari 
domain dasar ke domain target. Penelitian 
sebelumnya yang menunjukkan bahwa analogi sangat 
berguna dalam visualisasi, model-based reasoning, 
konstruksi pengetahuan, dan pemahaman (Duit, 1991; 
Justi and Gilbert, 2006; Harrison and Treagust, 2006). 
Sedangkan untuk metafora adalah penelitian 
Degerman (2012). 

Berdasarkan penelitian diperoleh informasi 
bahwa dosen belum menggunakan metafora dan 
analogi secara terencana jadi masih muncul secara 

spontan sehingga belum dianalisis jenis analogi yang 
digunakan sudah tepat atau tidak.  

Hasil kuesioner yang merangkum data 
mengenai pendapat mahasiswa tentang mata kuliah 
biologi sel terdapat pada Tabel 1. Informasi penting 
yang dapat diperoleh dari Tabel 1 yaitu hampir 
seluruh mahasiswa menyatakan bahwa konsep biologi 
sel merupakan konsep yang abstrak, kompleks dan 
sukar serta mereka mengalami kesulitan dalam 
mempelajari konsep sel. Lebih dari setengahnya 
(58%) mahasiswa berpendapat bahwa metode dan 
strategi pembelajaran yang digunakan dalam 
perkuliahan biologi sel belum tepat. Oleh karenanya 
mahasiswa mengalami kesulitan untuk memahami 
proses-proses dalam biologi sel. Hampir seluruh 
mahasiswa berpendapat bahwa penggunaan gambar, 
diagram, dan animasi dapat membantu dalam 
memahami konsep biologi sel namun lebih dari 
setengahnya masih mengalami kesulitan dalam 
memahami konsep yang disajikan dalam bentuk 
gambar, diagram dan animasi. 

Lebih dari setengahnya (53%) mahasiswa 
sudah mengenal penggunaan analogi dalam 
menjelaskan suatu konsep, namun 59% mahasiswa 
menyatakan tidak tahu manfaat atau peranan 
penggunaan analogi tersebut. Informasi penting 
lainnya yang diperoleh adalah 65% mahasiswa 
menyatakan tidak bisa membuat analogi. 

Sebelum diminta untuk membuat metafora dan 
analogi mahasiswa diminta untuk menyatakan 
pilihannya tentang gambar yang paling dapat 
menjelaskan proses transpor elektron dari dua gambar 
yang disajikan. 88% mahasiswa memilih gambar A, 
dikarenakan lebih detil keterangannya, sedangkan 
sisanya 12% memilih gambar B dengan alasan lebih 
sederhana. Adapun mahasiswa yang mampu membuat 
analogi untuk proses transpor elektron hanya 7%. 

Berdasarkan informasi yang terdapat pada 
Tabel 2 diketahui bahwa jenis metafora/analogi yang 
dibuat oleh mahasiswa berkaitan dengan hal yang 
dekat dengan kehidupan mereka. Mahasiswa 
mengumpamakan komplek protein sebagai suatu 
desa/daerah, pulau, halte atau terminal yang berperan 
sebagai tempat singgah, dan mengumpamakan 
ubiquinon dan cytokrom sebagai bis, perahu, ojeg 
yang berfungsi sebagai kendaraan yang mengantarkan 
penumpang dalam hal ini elektron. 
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Tabel 1. Respon Mahasiswa Mengenai Matakuliah Biologi Sel 

No Pertanyaan Jawaban (%) 
Ya Tidak 

1 Apakah anda menyukai mata kuliah biologi sel 92 8 
2 Apakah perkuliahan biologi sel yang telah anda ikuti cukup menyenangkan? 61 39 
3 Menurut anda apakah konsep biologi sel tergolong abstrak? 82 18 
4 Menurut anda apakah konsep biologi sel tergolong kompleks? 95 5 
5 Menurut anda apakah konsep biologi sel tergolong sukar? 80 20 
6 Aapakah metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan 

biologi sel sudah tepat? 
58 42 

7 Apakah anda mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep biologi sel? 91 9 
8 Apakah gambar dan diagram dalam buku sumber biologi sel menunjang anda 

untuk memahami konsep-konsep biologi sel? 
91 9 

9 Apakah anda mengalami kesulitan untuk memahami proses-proses (transpor 
elektron, siklus sel, dll) dalam biologi sel? 

86 14 

10 Apakah gambar dapat membantu anda memahami proses-proses tersebut? 97 3 
11 Apakah anda mengalami kesulitan ketika memahami konsep yang dijelaskan 

oleh gambar? 
58 42 

12 Apakah diagram dapat membantu anda memahami proses-proses tersebut? 89 11 
13 Apakah anda mengalami kesulitan ketika memahami konsep yang dijelaskan 

oleh animasi? 
50 50 

14 Apakah animasi dapat membantu anda memahami proses-proses tersebut? 98 2 
15 Apakah anda mengalami kesulitan ketika memahami konsep yang dijelaskan 

oleh animasi? 
20 80 

16 Apakah anda mengenal analogi dalam menjelaskan suatu konsep? 53 47 
17 Apakah anda tahu fungsi metafora dan analogi? 41 59 
18 Apakah anda bisa membuat analogi 35 65 

 

Analogi dalam berpikir sains adalah merupakan 
bagian yang penting, karena prinsip berpikir analogi 
adalah melalui hal-hal yang telah dimengerti banyak 
orang seperti halnya tentang pengalaman sehari-hari, 
fenomena nyata atau situasi yang mereka telah ketahui 
dan pahami untuk mengungkapkan sesuatu yang 
belum dipahami (Nersessian dalam Nyoto, 2011). 
Namun demikian, sebaiknya harus dihindarkan 
merepresentasikan obyek pada level submikroskopik 
dengan menggunakan analogi, karena berbagai 
temuan penelitian mendapatkan terjadinya 
miskonsepsi (Mammino, 2008 dalam Farida, 2012). 

Tabel 2. Jenis Metaphor/Analogi yang digunakan 
Mahasiswa 

Target Domain Metafora/Analogi 
Komplek protein I, II, 

dan III 
Daerah/desa, pulau, halte, 

terminal 
Ubiquinon Bis, perahu, ojeg 
Cytokrom Bis, perahu, ojeg 
Elektron Penumpang, orang 

Karena itu perlu dirancang suatu pemetaan 
metafora dan analogi yang tepat berdasarkan analisis 
dan kajian yang mendalam, sehingga siap digunakan 
oleh guru atau dosen dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran konsep abstrak dalam hal ini konsep-
konsep biologi sel. Dengan demikian penggunaan 
analogi dalam pembelajaran tidak muncul secara 
spontan, tetapi melalui perencanaan yang baik, 
sehingga tidak akan menimbulkan terjadinya 
kesalahan konsep bagi mahasiswa calon guru. 
Mengingat pentingnya representasi eksternal, 
kemampuan metafora dan analogi dalam menjelaskan 
konsep sel, maka perlu dibekalkan kepada calon guru 
biologi. 

PENUTUP 
Simpulan 

Perkuliahan biologi sel sudah menggunakan 
eksternal representasi berupa gambar, diagram dan 
animasi. Masih sangat sedikit mahasiswa (7%) yang 
mampu membuat analogi. 
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Gambar 1. Proses transpor elektron pada membran dalam mitokondria 

 

Saran 

Perlu dikembangkan program perkuliahan 
biologi sel untuk membekali kemampuan metafora 
dan analogi mahasiswa calon guru biologi sebagai 
pengetahuan pedagogi (reduksi didaktik). 
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Abstrak 

 
Penelitian ini berjudul Pengaruh Pembelajaran Biologi Sel Bermuatan Nilai Sosial terhadap Penguasaan 
Konsep dan Sikap Siswa SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran biologi 
sel bermuatan nilai sosial terhadap penguasaan konsep dan sikap siswa di SMA. Latar belakang dari 
penelitian ini adalah kurang baiknya sikap siswa dewasa ini yang kian jadi sorotan masyarakat serta 
penguasaan konsep siswa yang kurang baik pada materi sel. Sebagai subjek penelitian adalah SMA Negeri 
24 Bandung. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIA SMA Negeri 
24 Bandung yang berjumlah 6 kelas, sedangkan yang dijadikan sampel penelitian adalah kelas XI MIA 5 
dan MIA 6 yang diambil dengan teknik random sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimen dengan dessain random pre-test post-tes design. Berdasarkan hasil 
analisis data yang dilakukan, pembelajaran yang dilakukan berpengaruh untuk penguasaan konsep dan 
sikap siswa pada konsep srtuktur dan fungsi sel. 

 
Kata kunci: Biologi Sel, Nilai Sosial, Penguasaan Konsep, Sikap Siswa 

Abstract 
 

This research is called the influence of learning cell biology charged social values to mastery the concept 
and attitude in high school students. Research aims to understand the influence of learning cell biology 
charged social values to mastery the concept and attitude students in high school. The background of this 
research is less good news attitude students nowadays which getting so to beam communities and mastery 
of the concept of students to a less well on any material cells. As the subject of research is 24 bandung high 
school. The population taken in this research is all students class xi mia high schools 24 bandung which 
totaled 6 class, while the research as sample class xi is mia 5 and mia 6 taken with random sampling 
techniques. The methodology used in research is experimental methods with design is  random pre-test 
post-tes design. Based on the results of data analysis done , learning done influential for mastery the concept 
and attitude students on the concept of srtuktur and function of cells. 

 
Keywords: Cell Biology, Social Values, Mastery The Concept, Attitude Students 

 

PENDAHULUAN 

Sikap dan perilaku yang dihasilkan anak 
merupakan hal yang paling utama yang memberikan 
dampak pada negatifnya penilaian masyarakat. Sikap 
itu sendiri diartikan sebagai suatu status mental 
seseorang (Herbert Spenser, 1862 dalam Azwar S. 
2012). Sikap siswa yang tercermin dalam kehidupan 
sehari-harinya adalah hasil bentukan dari lingkungan 
tempat tinggalnya sendiri.  

Konsep pendidikan nilai adalah membim-bing, 
memimpin dan mampu membuat peserta didik 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuannya. 
Theodore Bramelt tahun 1990 dalam Caropeboka R. 
M. (2010), menjelaskan bahwa pendidikan harus 
mampu  menjadi agen atau mediator yang 

menanamkan nilai-nilai yang ada dalam  jiwa 
seseorang, melalui pendidikan juga dapat 
menghasilkan manusia yang mampu 
mengaktualisasikan dirinya. Sedangkan nilai menurut 
Gordon Allport tahun 1964 dalam Yudianto, S. A, 
(2005), bahwa nilai adalah keyakinan yang membuat 
seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nilai sosial 
itu sendiri berdasar kepada bentuk-bentuk hubungan 
sosial dan sikap terhadap lingkungan, seperti kasih 
sayang, loyalitas, sikap bertanggungjawab terhadap 
kelompok, berkorban dan bentuk partisipasi di dalam 
kehidupan sosial. 

Salah satu nilai sosial pada bahan ajar Biologi 
adalah Biologi Sel. Sel merupakan unit fungsional 
terkecil dari makhluk hidup, sel juga memiliki 
komponen- komponen yang senantiasa menyusun dan 
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membentuk sel menjadi satu kesatuan. Seperti pada 
sel tumbuhan, komponen sel tumbuhan terdiri dari 
dinding sel, membran sel, nukleus, vakuola dll. (Utari 
T. S. G., 2009). Komponen- komponen sel tersebut 
masing-masing mempunyai fungsi yang saling 
berhubungan dan membutuhkan satu sama lainnya. 
Dari saling keterkaitannya antar komponen dalam sel, 
kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran mengenai 
nilai sosial, bagaimana mereka bekerja, berhubungan 
dan saling membutuhkan. 

Pendidikan nilai adalah sebagai bantuan 
terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami 
nilai-nilai serta menempatkannya secara integral 
dalam keseluruhan hidupnya (Mardiatmadja, 2004 
dalam Sofyan Saori, 2010). Layaknya pada 
pembelajaran biologi sel yang berintegrasikan nilai 
sosial dengan adanya pendidikan nilai ini akan 
membantu siswa dalam menyadari dan mengalami 
nilai-nilai sosial yang terkandung dalam pembelajaran 
biologi sel untuk menempatkannya pada kehidupan 
sehari-harinya. Pendidikan nilai memiliki sasaran 
untuk mengubah sikap, adapun aspek penilaian 
terhadap suatu nilai menurut Krathwohl tahun 1964 
dalam Yudianto S. A. (2005), terbagi ke dalam tiga 
tingkatan, yaitu: penerimaan suatu nilai, pemilihan 
terhadap nilai dan ketertarikan atau komitmen kepada 
nilai. 

Spranger dalam Yudianto A. S. (2005). 
membagi nilai-nilai menjadi 6 (enam): nilai ekonomi, 
nilai ilmiah, nilai sosial, nilai kekuasaan, nilai 
estetika, dan nilai religius. Nilai sosial sendiri 
berorientasi kepada berbagai bentuk hubungan sosial, 
sikap bertanggung jawab terhadap kelompok, kasih 
sayang, sikap loyal dan bersedia berkorban dan 
berpartisipasi di dalam kehidupan sosial. 

Sikap adalah kecenderungan bertindak, 
berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi 
objek, ide, situasi atau nilai (Jalaludin Rahmat. 1992). 
Aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian 
individu terhadap obyek atau subyek. Informasi yang 
masuk kedalam otak manusia, melalui proses analisis, 
sintesis dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru 
yang akan diakomodasi dan diasimilasikan dengan 
pengetahuan yang telah ada di dalam otak manusia. 
Nilai-nilai baru yang diyakini benar, baik, indah dan 
sebagainya, pada akhirnya akan mempengaruhi emosi 
atau komponen afektif dari sikap individu. Perubahan 
sikap dipengaruhi beberapa faktor menurut Krech, 
Crutchfield & Ballachey (1962, dalam Chen Danxia, 
2007) diantaranya: 1) perubahan sikap yang dibawa 
melalui paparan informasi tambahan, 2) perubahan 
sikap dalam afiliasi kelompok individu, 3) 

penegakkan modifikasi perilaku terhadap obyek, 4) 
melalui prosedur yang mengubah kepribadian. 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 
dessain Random pre-test post-tes design. Metode ini 
digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan 
konsep siswa. Dalam desain penelitian ini ada 
kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, subjek 
dipilih secara random dan diobservasi dua kali (pre-
test dan post-test). 

Subjek Penelitian 
Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian 

ini adalah siswa SMA Negeri 24 Bandung. 

Populasi Penelitian 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

(Arikunto, 2006). Populasi yang diambil dalam 
penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 24 Bandung 
kelas XI. 

Sampel Penelitian 
Sampel penelitian ini menggunakan 2 kelas dari 

XI SMA Negeri 24 Bandung yang dipilih secara acak 
(Random Sampling). Random Sampling yang 
dimaksud adalah pengambilan sampel secara acak 
yang bisa dilakukan dengan cara mengundi secara 
acak ataupun menggunakan dadu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penguasaan Konsep 
Data pengetahuan konsep yang diambil 

menggunakan instrumen berupa soal pilihan ganda 
yang diberikan pada awal dan akhir pembelajaran. 
Rekapitulasi perolehan nilai pengetahuan konsep 
kedua kelas, antara kelas kontrol dan kelas 
eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.1. Berdasarkan 
hasil pengolahan data menggunakan SPSS Versi 20 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest kelas 
eksperimen lebih besar daripada pretest kelas kontrol 
yaitu 61,38 pada kelas eksperimen dan 53,06 pada 
kelas kontrol. Begitu juga nilai rata-rata posttest  kelas 
eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol yaitu 
64,44 pada kelas eksperimen dan 55,64 pada kelas 
kontrol.  

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat 
nilai signifikansi pada kolom Saphiro-Wilk pada tabel 
Test of Normality dengan kriteria jika Sig. ≥ 0,05, 
artinya data berdistribusi normal pada taraf 
signifikansi 5%. Berdasarkan hasil perhitungan dapat 
dilihat, baik pada pretest kelas kontrol maupun kelas  
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Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Pengetahuan Konsep 
Komponen Kemampuan Menerima dan Mengolah Informasi 

Pretest Posttest 
Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

N 36 31 36 31 

�� 61,38 53,06 64,44 55,64 
Median 60,00 53,06 65,00 55,00 

SD 9,82 13,88 11,57 14,08 
Nilai Terendah 45 25 40 25 
Nilai Tertinggi 80 85 90 85 

Uji Normalitas (Shapiro-Wilk) 
Kriteria: 

Sig. ≥ 0,05, Data berdistribusi normal 
Sig. 0,105 0,426 0,795 0,480 

Kesimpulan Normal Normal Normal Normal 

eksperimen menunjukkan bahwa data tersebut 
berdistribusi normal yaitu kelas kontrol dengan nilai 
sig. 0,426 dan kelas eksperimen dengan nilai sig. 
0,105. Begitu juga pada data posttest kelas kontrol dan 
kelas eksperimen menunjukan bahwa data 
berdistribusi normal yaitu kelas kontrol dengan nilai 
sig. 0,480 dan kelas eksperimen dengan nilai sig. 
0,105. 

Pengujian homogenitas dilakukan dengan 
melihat nilai signifikansi Levene Test pada tabel Test 
of Homogenity of Varians dengan kriteria jika sig. ≥ 
0,05, artinya data homogen pada taraf signifikansi 5%. 
Selanjutnya dilakukan uji perbedaan rata-rata, pada 
penentuan uji perbedaan rata-rata menggunakan hasil 
uji normalitas dan uji homogenitas untuk menentukan 
jenis uji yang digunakan, apakah menggunakan uji 
parametrik atau non parametrik. Jika salah satu atau 
kedua uji ada yang tidak normal atau tidak homogen 
maka pengujian menggunakan uji non parametrik dan 
sebaliknya jika semua uji normal dan homogen maka 
pengujian menggunakan uji parametrik. Hasil 
pengujian normalitas dan homogenitas penguasaan 
konsep pada kedua kelas menunjukkan data normal 
dan homogen sehingga dilakukan uji parametrik t-test. 

Tabel 2.Hasil Uji Homogenitas Penguasaan Konsep 
Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Uji Homogenitas Levene Statistic 
Kriteria:  

Sig. ≥ 0,05, Data homogeny 
 Eksperimen  Kontrol  

Sig. 0,570 0,941 
Kesimpulan Homogen Homogen  

 

Berdasarkan hasil uji perbedaan rata-rata 
penguasaan konsep diperoleh nilai signifikansi 
sebesar 0,231 pada kelas eksperimen dan 0,469 pada 
kelas kontrol, artinya terdapat perbedaan rata-rata 
antara pretest dan posttest baik di kelas eksperimen 
maupun kelas kontrol karenaa memiliki nilai 
signifikan ≥ 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran biologi bermuatan nilai sosial 
memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 
penguasaan konsep siswa pada kelas eksperimen 
maupun kelas kontrol. 

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Penguasaan Konsep 
Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Uji Parametrik: t-tes 
Kriteria: Sig. ≥ 0,05, Ho diterima 

Artinya, Terdapat pengaruh pembelajaran Biologi 
sel bermuatan nilai sosial 

 Eksperimen  Kontrol  
Sig. 0,231 0,469 
Kesimpulan Terdapat 

pengaruh 
pembelajaran 
Biologi sel 
bermuatan nilai 
sosial 

Terdapat 
pengaruh 
pembelajaran 
Biologi sel 
bermuatan nilai 
sosial 

B. Hasil Respon Sikap Siswa 

Instrumen non tes yang digunakan adalah 
menggunakan skala sikap Likert.  Skala Likert 
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 
persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian 
atau gejala sosial (Riduwan, 2012). Sikap siswa yang 
diukur diambil dari 18 karakter, nilai- nilai yang  
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Tabel 4. Hasil dari Angket yang telah diberikan pada Kelompok Eksperimen: 
Nilai Sikap SS S TS STS 

Religius 87% 10% 3% - 
Jujur  76% 12% 10% 2% 
Toleransi  78% 9% 12% 1% 
Disiplin  10% 62% 24% 4% 
Demokratis  74% 19% 7% - 
Bersahabat/komunikatif 84% 5% 5% 4% 
Cinta damai 30% 56% 7% 7% 
Peduli lingkungan 5% 71% 20% 4% 
Peduli social 23% 55% 27% 1% 
Tanggung jawab 70% 24% 6% - 

Tabel 5. Hasil dari angket yang telah diberikan pada Kelompok Kontrol: 
Nilai Sikap SS S TS STS 

Religius 9%% 67% 21% 3% 
Jujur  2%% 72% 19% 7% 
Toleransi  5% 79% 11% 5% 
Disiplin  1% 74% 24% 1% 
Demokratis  4% 89% 7% - 
Bersahabat/komunikatif 3% 85% 12% - 
Cinta damai 10% 76% 12% 2% 
Peduli lingkungan 2% 79% 19% - 
Peduli sosial - 91% 7% 2% 
Tanggung jawab 8% 87% 5% - 

 

termasuk ke dalam nilai sosial diambil 10 nilai 
diantaranya; Religius; sel sebagai satuan terkecil 
kehidupan adalah sebagai bukti kekuasaan Tuhan, 
jujur; layaknya mRNA, toleransi; mineral terhadap 
metabolisme sel, disiplin; seperti pada membran sel, 
demokratis; seperti nukleus, bersahabat/komunikatif; 
cell junction, cinta damai; protein dan mineral yang 
seimbang, peduli lingkungan; membran sel, peduli 
sosial; mitokondria, tanggung jawab; fungsi dari 
masing-masing organel. Nilai-nilai tersebut diambil 
karena dianggap mewakili nilai sosial yang harus 
tercermin pada setiap anak. 

Dari data diatas menunjukan bahwa respon 
sikap siswa pada nilai-nilai sosial baik kelompok 
eksperimen maupun kelompok kontrol secara umum 
setuju pada sikap nilai sosial dan itu berarti nilai sosial 
tercermin pada sikap siswa pada kehidupan sehari-
harinya. 

PENUTUP 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, siswa sudah 
cukup menguasai konsep biologi sel ataupun struktur 
dan fungsi sel pada dasarnya, tetapi istilah-istilah 
dalam biologi sel masih cukup sulit dipahami oleh 
siswa pada umumnya. Berdasarkan angket siswa 
mempunyai respon yang baik bila biologi sel terdapat 

pembelajaran nilai-nilai di dalamnya, siswa tidak 
hanya belajar materi sel tetapi di dalam materi sel 
tersebut terkandung nilai-nilai sosial. Pada umumnya 
sikap sosial siswa sudah tertanam pada masing-
masing individu, itu tercermin pada sikap sehari-
harinya dan pilihan pernyataan pada angket skala 
sikap yang telah dibagikan. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa yang terjadi pada konsep virus di salah 
satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Majalengka. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil sampel satu kelas dari tujuh kelas menggunakan 
purposive sampling yaitu kelas X-3 sebagai kelas penelitian yang di ambil di SMA Negeri 1 Kasokandel. 
Data dari penelitian diperoleh dengan menggunakan instrumen berbentuk tes diagnostik three tier test 
sebanyak 13 soal, soal diberikan setelah proses pembelajaran konsep virus disekolah tersebut telah 
diberikan kepada siswa. Siswa mengalami miskonsepsi pada subkonsep pengertian virus, struktur tubuh 
virus, cara hidup virus, klaifikasi virus, reproduksi virus serta peranan virus bagi kehidupan. 

 
Kata kunci: Identifikasi Miskonsepsi, Miskonsepsi, Konsep Virus 

Abstract 
 

This study is aimed to identify the misconception of students that occurs in one of the school of Majalengka. 
The method used in this study are descriptive quantitative, where in which I take a sample from one of the 
seven classes using purposive sampling, whereas grade X-3 was the choosen class to start the study in 
kasokandel high school. The result obtained by a diagnostical three tiered test, in which it contains 13 
question. These test are handed out after they were explained the basic of the virus, the student experience 
a misconception on the subconcept of the virus, it’s structure, how a virus lives, clasifications, reproduction, 
and how a virus is essential in the other organisms lives. 

 
Keywords: Identification of Misconception, Misconception, Concept of the Virus 

 

PENDAHULUAN 

Penguasaan konsep merupakan kemampuan 
untuk menangkap dan menguasai lebih dalam lagi 
sejumlah fakta yang mempunyai keterkaitan dengan 
makna tertentu. Penguasaan konsep penting bagi 
siswa karena dengan menguasai konsep yang benar 
maka siswa dapat menyerap, memahami, dan 
menyimpan materi yang dipelajarinya dalam jangka 
waktu yang lama, dari penguasaan konsep tersebut 
diharapkan siswa mampu mendeskripsikan dan 
menghubungkan antar konsep yang satu dengan 
konsep lainnya untuk menjelaskan peristiwa-
peristiwa alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-
hari. Ketika penguasaan konsep yang diterima oleh 
seseorang berbeda dengan fakta yang ditemukan 
secara ilmiah oleh para ilmuwan maka hal tersebut 
dikenal dengan istilah miskonsepsi (Urey and Calik, 
2008; Fadillah, 2014). 

Miskonsepsi dapat terjadi dikalangan siswa di 
sekolah yang berlainan, dengan penyebab yang 
berbeda-beda. Menurut filsafat konstruktivisme, 

pengetahuan siswa dikonstruksi atau dibangun oleh 
siswa sendiri. Proses konstruksi tersebut diperoleh 
melalui interaksi dengan benda, kejadian, dan 
lingkungan. Pada saat siswa berinteraksi dengan 
lingkungan belajarnya, siswa mengkonstruksi 
pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Oleh 
karena itu, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 
proses mengkonstruksi pengetahuan bisa terjadi 
karena secara alami siswa belum terbiasa 
mengkonstruksi pengetahuan sendiri secara tepat. 
Apalagi jika tidak didampingi oleh sumber informasi 
yang jelas dan akurat (Kalas, et al., 2013; Fadillah, 
2014). 

Banyak konsep dalam biologi yang dianggap 
sulit oleh siswa, karena konsep dalam biologi tidak 
terlepas dari peristiwa-peristiwa biologis yang tidak 
dapat dilihat secara kasat mata, beberapa konsep 
terlalu abstrak dan banyak terdapat kata-kata asing/ 
Latin. Kesulitan dalam berbagai konsep biologi akan 
berdampak negatif bagi pemahaman konsep siswa. 
Terdapat banyak alasan mengapa siswa mengalami 
miskonsepsi dalam konsep biologi berdasarkan 
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penelitian yang dilakukan Thompson (2006) yaitu 
hakikat ilmu itu sendiri dan metode pengajarannya, 
tingkat organisasi dan tingkat keabstrakan konsep 
yang membuat belajar biologi itu sulit. Kelebihan 
beban kurikulum biologi, konsep biologi yang bersifat 
abstrak dan interdisipliner serta kesulitan dengan buku 
teks biologi adalah faktor lain yang membuat belajar 
siswa tidak efektif (Tekkaya, Ozkan dan Sungur, 
2002). 

Dalam suatu pembelajaran biologi memahami 
konsep mikrobiologi merupakan hal yang sulit 
dilakukan oleh siswa karena siswa jarang melihatnya 
dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dengan 
mata telanjang. Virus merupakan salah satu makhluk 
hidup yang dipelajari dalam Mikrobiologi. Ukuran 
virus yang sangat kecil, membuat virus juga jarang 
terlihat dalam kehidupan sehari-hari hal ini 
menyebabkan konsep virus sulit dipahami oleh siswa. 
Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari virus sering 
diidentikan dengan penyakit sehingga hal tersebut 
menjadikan salah satu penyebab terjadinya 
miskonsepsi pada konsep virus (Dumais dan Hasni, 
2009).  

Dalam penelitian yang dilakukan di kanada 
ditemukan miskonsepsi pada pemahaman siswa SMA 
mengenai konsep virus, siswa masih banyak yang 
mengatakan bahwa virus adalah sel, virus adalah 
penyakit dan virus adalah bakteri. Hal tersebut 
diperlihatkan oleh identifikasi pengetahuan awal yang 
diungkapkan (Dumais dan Hasni, 2009) di dalam 
penelitiannya. Miskonsepsi pada konsep virus 
ditemukan juga dalam struktur virus mengenai ukuran 
virus, masih banyak mahasiswa yang bingung 
mengenai ukuran virus (Kurt and Ekici, 2013; Jones, 
et al., 2003). Selain itu, banyak siswa tahu sedikit 
tentang virus. Mereka merasa sulit untuk memahami 
bagaimana virus hidup. Kemudian Siswa mungkin 
merasa sulit untuk memahami bagaimana viroid dan 
prion dapat bertindak sebagai agen infeksi untuk 
menyebarkan penyakit (Campbell dan Reece, 2009).  

Pendeteksian gejala miskonsepsi pada siswa 
dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. 
Beberapa cara yang digunakan untuk identifikasi 
miskonsepsi yaitu: wawancara, peta konsep, tes esai, 
tes pilihan ganda dengan alasan dan tingkat keyakinan 
(three tier test), diskusi dalam kelas, serta praktikum 
dengan disertai tanya jawab (Kaltakci, 2007; 
Suparno, 2013). 

Haki Pesman dan Ali Eryilmaz (2010) 
melaporkan hasil penelitiannya dalam mengukur 
pemahaman konsep siswa dengan menggunakan tes 
diagnostik Three Tier Test, hasil penelitian tersebut 
mengungkapkan bahwa materi yang digunakan dalam 
bentuk three tier test sangat mudah digunakan oleh 
guru SMA sangat akurat dalam mengukur 
pemahaman konsep siswa, dapat memantau kemajuan 
atau efektifitas pembelajaran karena nilai yang 
dihasilkan valid dan reliabel, sehingga dapat 
mengukur pemahaman kualitatif siswa, dapat 
memperkirakan presentase siswa yang paham konsep, 
presentase siswa yang tidak paham konsep dan 
presentase siswa yang miskonsepsi. 

METODE 

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan 
analisis deskriptif kuantitatif kegiatan pembelajaran 
biologi mengenai materi virus. Menurut (Fraenkel dan 
Wallen, 2012) bahwa penelitian deskriptif kuantitatif 
usaha untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan 
menginterpretasikan kondisi saat penelitian untuk 
menentukan fenomena yang terjadi pada waktu dan 
tempat tertentu yang diperoleh dari interpretasi hasil 
penelitian berupa angka-angka yang mempunyai 
makna. Data yang diperoleh berupa data empiris 
mengenai miskonsepsi siswa pada materi virus. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan tes diagnostik berupa Three Tier Test. 
Three tier test digunakan untuk mengukur 
pemahaman konsep siswa pada konsep virus dan 
mengetahui miskonsepsi yang terjadi. 

 
Tabel 1: Identifikasi Paham Konsep, Tidak Paham Konsep dan Miskonsepsi dengan Three Tier Test 

No Tier 1 Tier 2 Tier 3 Kategori 
1 Benar Benar Yakin Paham (mengerti konsep) 
2 Benar Benar Tidak Yakin Tidak paham konsep 
3 Benar Salah Yakin Miskonsepsi 
4 Benar Salah Tidak Yakin Tidak paham konsep 
5 Salah Benar Yakin Miskonsepsi 
6 Salah Benar Tidak Yakin Tidak paham konsep 
7 Salah Salah Yakin Miskonsepsi 
8 Salah Salah Tidak Yakin Tidak paham konsep 

(Pesman dan Erliymaz, 2010) 
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Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 
X di salah satu SMA di kabupaten majalengka 
sebanyak 29 orang. Teknik sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling 

Three tier test 

Tes untuk menentukan pemahaman konsep dan 
identifikasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa yang 
digunakan adalah Three tier test. Tes dalam bentuk 
three tier test ini dapat membedakan presentase siswa 
yang paham konsep, tidak paham konsep dan 
miskonsepsi. Tes ini terdiri dari tiga belas soal yang 
telah divalidasi, masing-masing soal terdiri dari soal, 
pilihan jawaban dan tingkat keyakinan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan pada materi virus. 
Materi ini dipilih karena materi virus bersifat abstrak 
dan kompleks. Dalam suatu pembelajaran biologi 
memahami konsep mikrobiologi merupakan hal yang 
sulit dilakukan oleh siswa karena siswa jarang 
melihatnya dalam kehidupan sehari-hari secara nyata 

dengan mata telanjang. Virus merupakan salah satu 
makhluk hidup yang dipelajari dalam Mikrobiologi. 
Ukuran virus yang sangat kecil, membuat virus juga 
jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari hal ini 
menyebabkan konsep virus sulit dipahami oleh siswa. 
Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari virus sering 
diidentikan dengan penyakit sehingga hal tersebut 
menjadikan salah satu penyebab terjadinya 
miskonsepsi pada konsep virus (Dumais dan Hasni, 
2009).  

Berdasarkan tes diagnostik dengan 
menggunakan three tier test menunjukkan bahwa 
presentase siswa yang memiliki tingkat kepahaman 
tertinggi yaitu pada subkonsep klasifikasi virus yaitu 
36% sedangkan presentase siswa yang memiliki 
tingkat kepahaman rendah yaitu pada subkonsep 
pengertian virus dan cara hidup virus yaitu sebesar 
7%. Presentasi siswa yang memiliki tingkat ketidak 
pahaman tertinggi yaitu pada subkonsep cara hidup 
virus yaitu sebesar 28%, dan presentasi siswa yang 
memiliki tingkat miskonsepsi tertinggi yaitu pada 
subkonsep pengertian virus sebesar 83%.  

 

 
Tabel 2: Kategori Jawaban Siswa per Subkonsep 

No Subkonsep No. Soal KATEGORI JAWABAN SISWA (%) 
Paham Tidak 

Paham 
Miskonsepsi 

1 Pengertian Virus 1 7 10 83 
  rata-rata 7 10 83 
2 Struktur Tubuh Virus 6 52 17 31 
  7 41 7 52 
  9 7 24 69 
  13 10 21 69 
  rata-rata 27,5 17,3 55,3 
3 Cara Hidup Virus 10 7 28 66 
  rata-rata 7 28 66 
4 Klasifikasi Virus 4 38 14 48 
  5 34 21 45 
  rata-rata 36 17,5 46,5 
5 Reproduksi atau Replikasi 

Virus 
2 14 31 55 

  3 48 14 38 
  rata-rata 31 22,5 46,5 
6 Peranan Virus dalam 

Kehidupan Manusia 
8 31 17 52 

  11 24 10 66 
  12 10 21 65 
  rata-rata 21,7 16 61 
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Hasil tes dengan menggunakan three tier test 
menunjukkan bahwa siswa memahami konsep 
tertinggi pada subkonsep klasifikasi virus, hal ini 
menunjukkan bahwa siswa telah mengetahui dengan 
pasti pengelompokan dari virus. siswa yang tidak 
memahami konsep tertinggi yaitu pada subkonsep 
cara hidup virus, hal ini terjadi karena siswa tidak 
pernah melihat dengan mata biasa bagaimana virus 
hidup.  siswa yang miskonsepsi tertinggi yaitu pada 
pengertian virus. Hal konsep yang dimiliki oleh siswa  
tidak sesuai dengan teori yang dimiliki oleh para 
ilmuwan. Siswa yang mengalami miskonsepsi akan 
terus menanamkan konsep yang salah mengenai suatu 
pengetahuan dalam pengetahuan kognitifnya 
sehingga diperlukan lebih jauh dicari lagi mengenai 
sumber dan penyebab miskonsepsi. 

PENUTUP 

Simpulan 

Siswa belum menguasai konsep virus dengan 
baik, karena masih terdapat konsep yang tidak 
dipahami bahkan miskonsepsi sehingga perlu digali 
lebih dalam mengenai sumber dan penyebab 
miskonsepsi. 

Saran 

Penelitian ini dilakukan identifikasi miskonsepsi pada 
Konsep Virus. Oleh karena itu, peneliti lain 
disarankan melakukan upaya perbaikan pada 
miskonsepsi konsep virus yang terjadi pada siswa. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa SMA dengan menerapkan model 
pembelajaran aktif-kooperatif tipe Two Stay Two Go pada subkonsep Komponen Ekosistem. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi-Eksperimental dengan desain penelitian Static Group Pretest-
Posttest Design, melalui pengadaan kelas kontrol. Populasi dari penelitian ini adalah kelas X SMA Negeri 
10 Bandung, dengan sampel sebanyak 2 kelas, yaitu kelas X1 (Kelas Kontrol) dan X4 (Kelas Eksperimen). 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes kemampuan yang mengukur ranah kognitif berupa pilihan 
ganda sebanyak 20 soal yang diberikan melalui pretest dan post test. Berdasarkan analisis data hasil 
penelitian, diperoleh rata-rata pretest kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional 
(ceramah) sebesar 66.14 dan rata-rata post test sebesar 72.61. Sedangkan pada kelas eskperimen yang 
menggunakan model pembelajaran aktif-kooperatif tipe Two Stay two Go, diperoleh rata-rata pretest 
sebesar 68.3 dan rata-rata post test sebesar 78.52. Setelah diketahui hasil pretest dan postest tiap kelas maka 
dilakukan uji-t, kemudian diperoleh hasil uji-t nilai pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan thitung 
(3.02) > t0.01 (2.64) yang berbeda secara signifikan dan hasil uji-t nilai post test kelas kontrol dan kelas 
eksperimen dengan thitung (4,78) > t0.01 (2.64) yang berarti berbeda secara signifikan. Pengujian dilanjutkan 
dengan N-Gain dimana kelas kontrol dan eksperimen memperoleh gain sebesar 6.47 dan 10.22. Kelas 
kontrol tergolong ke dalam gain kriteria rendah dan kelas eksperimen termasuk gain kriteria sedang. Dari 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran aktif-kooperatif tipe Two Stay 
Two Go dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. 

 
Kata kunci: Optimalisasi, Model Pembelajaran Aktif-Kooperatif Tipe Two Stay Two Go, Hasil Belajar, 

Komponen Ekosistem 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu pilar dalam pelaksanaan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis 
kompetensi adalah pembelajaran yang melibatkan 
keaktifan siswa. Seperti yang tercantum dalam 
Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, pasal 19, ayat (1), “Proses 
pembelajaran pada satuan pendidikan 
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 
berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang 
cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian 
sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik 
serta psikologis siswa”. 

Sebagai seorang pendidik, seyogyanya mampu 
memberikan kemudahan belajar pada siswa guna 
mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan 
sebagai hasil belajar. Guru hendaknya mampu 
mengubah paradigma mengajar siswa menjadi 
membelajarkan siswa. Belajar dalam konteks yang 

sebenarnya harus dimaknai sebagai proses aktif dalam 
membangun pengetahuan atau membangun makna. 
Dalam prosesnya seorang siswa yang sedang belajar 
akan terlibat dalam proses sosial dengan peserta didik 
lainnya. Hal ini akan mempengaruhi kompetensi 
siswa termasuk pemahaman konsepnya (Indrawati, 
2009). 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis 
di SMA Negeri 10 Bandung, ditemukan bahwa dalam 
nilai ulangan harian siswa pada mata pelajaran 
Biologi masih jauh dari optimal khususnya dalam 
penguasaan konsep Ekosistem yang menekankan 
pemahaman. Nilai rata-rata yang didapat oleh siswa 
kurang memuaskan, yaitu 66,14. Hal ini masih jauh 
dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus 
dicapai di SMA Negeri 10 Bandung tersebut yaitu 75. 
Nilai akhir tersebut merupakan gambaran dari 
keberhasilan belajar dalam proses belajar mengajar. 
Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam proses pembelajaran memiliki beberapa 
faktor yang sangat penting, diantaranya adalah media 
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pembelajaran, kompetensi guru, metode 
pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, 
serta faktor psikologis siswa sebagai peserta didik. 
Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses 
pembelajaran akan berpengaruh dan menentukan 
keberhasilan belajar peserta didik, walaupun peserta 
didik itu sendiri dituntut untuk lebih aktif. 

Setelah dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang 
didapat, metode pembelajaran yang digunakan pada 
saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung 
kebanyakan kurang sesuai dengan konsep yang 
disampaikan. Seperti halnya materi ekosistem yang 
lebih menekankan pemahaman, dimana siswa harus 
dituntut lebih aktif dalam menggali informasi, namun 
guru tetap menerapkan metode konvensional yang 
mengandalkan ceramah sehingga siswa orientasinya 
hanya dengan hafalan. Seperti yang telah kita ketahui 
bersama, salah satu kelemahan metode hafalan yakni 
lupa dan penguasaan pemahaman konsep sangatlah 
minim. Dalam hal ini, guru hanya menekankan 
kepada siswanya bahwa nilai mata pelajaran harus 
baik atau harus meningkat namun tanpa diiringi 
dengan peran guru dalam mendukung dan 
mengarahkan siswanya untuk mencapai itu. Padahal 
pemilihan metode yang tepat saat kegiatan belajar 
berlangsung merupakan salah satu cara untuk 
menempuh semua itu. 

Idealnya, guru menggunakan metode 
pembelajaran yang cocok dan mendukung untuk 
meningkatkan penguasaan konsep siswa, misalnya 
dengan metode pembelajaran aktif-kooperatif yang 
menekankan kepada bagaimana siswa bersama 
dengan temannya memecahkan masalah secara 
bersama-sama serta berperan aktif dalam menemukan 
konsep yang akan mereka temukan dalam 
permasalahan. Salah satu cara adalah dengan siswa 
belajar aktif dalam kelompok. Maka dari itu, peran 
guru yang tidak lain adalah sebagai fasilitator serta 
motivator dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) 
menjadi kuat dalam artian sebagai tutor yang 
membimbing siswa dalam mencari konsep itu sendiri. 
Karena jika siswa yang menemukan konsep materi 
pembelajaran, akan lebih kuat tertanam dalam memori 
jangka panjang mereka dan tak akan mudah dilupakan 
begitu saja. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dari itu 
dirasakan perlu untuk menganalisis model 
pembelajaran siswa untuk membangkitkan keaktifan 
serta ketertarikan siswa dalam materi-materi Biologi. 
Kemudian, salah satu cara untuk membangkitkan 
keaktifan siswa dapat dilakukan dengan melakukan 
metode pembelajaran berkelompok, dimana dalam 

satu kelompok dapat membangkitkan semangat 
anggota kelompok lain melalui pembelajaran “tutor 
sebaya”. 

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis 
meneliti tentang pengaruh penggunaan model 
pembelajaran aktif-kooperatif tipe two stay two go. 
Melalui penelitian ini, diharapkan model 
pembelajaran aktif-kooperatif tipe two stay two go 
dapat memberikan kontribusi yang baik untuk 
digunakan sebagai salah satu alternatif model 
pembelajaran bagi guru untuk meningkatkan 
pemahaman serta ketertarikan siswa dalam menguasai 
materi-materi Biologi. 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat 
dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitain, 
yaitu (1) bagaimana kemampuan penguasaan 
subkonsep komponen ekosistem yang dimiliki siswa 
sebelum dan setelah diterapkannya model 
pembelajaran aktif-kooperatif tipe two stay two go? 
(2) apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa 
pada subkonsep komponen ekosistem setelah 
diterapkannya model pembelajaran aktif-kooperatif 
tipe two stay two go? 

METODE 

Metode penelitian Quasi-Experimental 
(eksperimen semu) dengan tujuan untuk memperoleh 
informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi 
yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang 
sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan 
untuk mengontrol semua variabel yang relevan 
dengan desain penelitian. 

Dalam penelitian ini terdapat kelas eksperimen 
dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan 
perlakuan dengan model pembelajaran aktif-
kooperatif tipe two stay two go dan kelas kontrol 
diberikan perlakuan dengan metode ceramah.  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Static Group Pre-test Post-test Design 
(Sugiono, 2008). Adapun rancangan desain penelitian 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Desain Penelitian 

Kelompok Pretest Perlakuan Post Test 
Eksperimen O X1 O 
Kontrol O X2 O 

Keterangan: 
O : Pretest-Post Test 
X1 : Perlakuan pembelajaran dengan  

  menggunakan model pembelajaran  
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  aktif-kooperatif tipe two stay two go 
X2  : Perlakuan pembelajaran dengan  

  menggunakan ceramah 

Adapun yang menjadi populasi dan sampel 
penelitian ini, yaitu: 

Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 
(Sugiyono, 2011). Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh siswa SMA Negeri 10 Bandung, yang terdapat 
sepuluh kelas yaitu kelas X1, kelas X2, kelas X3, kelas 
X4, kelas X5, kelas X6, kelas X7, kelas X8, kelas X9 dan 
kelas X10. 

Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu 2 (dua) kelas dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Kelas yang diambil berdasarkan 
pada nilai rata-rata hasil belajar yang hampir 
seimbang pada pelajaran Biologi. Kelas yang 
dijadikan sampel adalah kelas X1 dan kelas X4. 

Tahap pengolahan data dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data menggunakan pretest dan post 
test. Setelah data pretest dan post test terkumpul, 
maka dilakukan pengolahan data dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan rata-rata skor pretest dan post test 
pada masing-masing kelompok eksperimen 
(kelas eksperimen) dan kelompok kontrol (kelas 
kontrol). 

2. Uji normalitas dilakukan dengan Chi Kuadrat 
(Suhaerah, 2009: 5): 

3. Setelah dilakukan uji normalitas, data pretest dan 
post test kemudian dilakukan uji homogenitas. 
Uji homogenitas pada penelitian ini dengan 

menggunakan uji Bartlett dengan cara membuat 
tabel nilai varians antara nilai pretest dan post 
test. 

4. Kemudian menentukan homogenitas dengan cara 
membandingkan X2hitung dengan X2tabel untuk α = 
0,01, dengan derajat kebebasan (db = k – 1) 
dimana k adalah jumlah sampel varians. Jika 
X2

hitung ≤ X2
tabel(0,01) maka varians-variansnya 

homogen dan dapat dilanjutkan dengan uji 
selanjutnya. 

5. Menggunakan uji-t dengan membandingkan nilai 
thitung dengan nilai ttabel untuk α = 0,01 sesuai 
dengan tingkat kepercayaan yang dipilih yaitu 
99%. 

6. Menghitung N-Gain 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data-data hasil pretest dan post test akan 
dianalisis dengan uji normalitas menggunakan Chi 
Kuadrat (X2), uji homogenitas menggunakan uji 
Bartlett, untuk pengujian hipotesis digunakan uji-t dan 
menghitung tingkat keefektifan pembelajaran dengan 
menggunakan N-Gain. 

Perbandingan hasil belajar siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran aktif-kooperatif 
tipe two stay two go dengan metode pembelajaran 
konvensional (ceramah) dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1: Grafik perbandingan nilai rata-rata antara 
pretest dan Post-test 

 
Tabel 2. Data Hasil Pretest dan Post Test 

Nilai Data Hasil Penelitian 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pre-test Post Test Pre-test Post Test 

�� 66,14 72,61 68,3 78,52 
S 12,14 9,05 11,68 9,61 
N 44 44 44 44 

Nilai Max 90 85 90 95 
Nilai Min 35 50 40 55 

N-Gain 0,19 0,32 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Pretest 66,14 68,3

Post Test 72,61 78,52

66,14 68,3
72,61 78,52
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Tabel 3. Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Jenis Tes Kelas Kontrol Kelas Eksperimen Normalitas 
X2

hit
 X2 

0,01 X2
hit X2 

0,01 
Pre-test 9,5208 13,3 2,3789 13,3 Normal 

Post Test 4,904 15,1 2,067 16,8 normal 
 

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas 

Kelas X2
hitung X2

0,01 Ket. 

Kontrol 
Eksperimen 

2,48 
0,83 

3,83 
3,83 

Varians Homogen 
Varians Homogen 

 

Data Hasil Pretest dan Post Test Siswa 

Adapun rincian data hasil tes diperoleh dari 
nilai pretest dan post test, terdapat pada tabel 2. 

Berdasarkan tabel 2 di atas, pada kelas kontrol 
rata-rata nilai pretest siswa adalah 66,14 dan rata-rata 
post test 72,61 dengan selisih 6,47. Pada kelas 
eksperimen rata-rata nilai pretest siswa adalah 68,3 
dan rata-rata post test 78,52 dengan selisih 10,22. Jika 
dilihat kepada N-Gain masing-masing kelas yaitu 
kelas kontrol dan kelas eksperimen, terdapat 
perbedaan yang cukup jauh dimana tingkat 
keefektifan pembelajaran kelas kontrol dengan 
menggunakan pembelajaran konvensional (ceramah) 
lebih kecil dibandingkan dengan kelas eksperimen 
yang menggunakan model pembelajaran aktif-
kooperatif tipe two stay two go, yakni dapat dilihat 
perbandingannya 0,19  (kelas kontrol) < 0,32 (kelas 
eksperimen). 

Analisis Data Hasil Pretest dan Post Test 

Pengolahan data pretest dilakukan untuk 
mengetahui seberapa jauh kemampuan pemahaman 
siswa sebelum kegiatan pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran aktif-kooperatif tipe two stay two 
go pada subkonsep komponen ekosistem. Tahapan 
pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini dengan 
menggunakan Chi Kuadrat (X2). Adapun hasil uji 
normalitas dapat dilihat pada 3. 

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa 
pada kelas kontrol dan kelas eksperimen baik pada 
data pretest  dan post test berdistribusi normal, karena 
X2

hitung lebih rendah daripada X2
0,01 atau X2

hitung < 
X2

0,01. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini dengan menggunakan uji 
Bartlett. Berdasarkan uji Bartlett, varians dari nilai 
pretest dan post test dikatakan homogen jika X2hitung < 
X2

0,01. 

Berdasarkan tabel 4 di atas, hasil uji 
homogenitas pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 
yakni nilai pretest dan post test menunjukkan bahwa 
X2

hitung < X2
0,01. Maka varians data pretest dan post test 

pada masing-masing kelas adalah homogen. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mencari apakah 
terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai siswa 
sebelum belajar dan setelah belajar dengan 
membandingkan nilainya pada kelas kontrol dan kelas 
eksperimen. Dengan penggunaan pembelajaran 
konvensional (ceramah) pada kelas kontrol dan 
penggunaan model pembelajaran aktif-kooperatif tipe 
two stay two go pada kelas eksperimen dengan 
masing-masing bahasan yang sama yaitu pada 
subkonsep komponen ekosistem. 

 
Tabel 6. Tabel N-Gain Rata-rata Pretest dan Post Test pada Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

Kelas Nilai rata-rata Gain <g> Kriteria 
Pre-test Post Test 

Kontrol 
Eksperimen 

66,14 
68,30 

72,61 
78,52 

6,47 
10,22 

0,19 
0,32 

Rendah 
Sedang 



Optimalisasi Hasil Belajar Siswa SMA Melalui Model Pembelajaran Aktif-Kooperatif Tipe…. 

| Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 96-98 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) 

Kelas thitung t0,01 Ket. 
Kontrol 
Eksperimen 

3,02 
4,78 

2,64 
2,64 

Ho ditolak 
Ho ditolak 

Kesimpulan: terdapat perbedaan yang signifikan 
atau perbedaan yang nyata antara nilai pretest dan 
post test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang sangat signifikan antara nilai pretest 
dan post test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 
juga terdapat perbedaan nilai uji hipotesis antara kelas 
kontrol dengan kelas eksperimen dimana kelas kontrol 
menunjukkan angka 3,02 sedangkan kelas eksperimen 
menunjukkan angka 4,78. Hal ini mengartikan bahwa 
terdapat perbedaan yang cukup jelas dimana kelas 
eksperimen menunjukkan angka yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelas kontrol. 

4. Analisis Perhitungan N-Gain 

N-Gain dapat menunjukkan tingkat keefektifan 
peningkatan suatu pembelajaran yang diterapkan, 
dalam hal ini yaitu penerapan pembelajaran 
konvensional (ceramah) pada kelas kontrol dan 
penggunaan model pembelajaran aktif-kooperatif tipe 
two stay two go pada kelas eksperimen. Dalam 
perhitungan N-Gain ini, dilakukan perbandingan nilai 
rata-rata hasil pretest dan nilai rata-rata post test. 
Deskripsi data N-Gain (gain yang dinormalisasi) 
dapat dilihat pada tabel 6. 

Berdasarkan Tabel 6,  terdapat perbedaan yang 
cukup jauh dimana tingkat keefektifan pembelajaran 
kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran 
konvensional (ceramah) lebih kecil dibandingkan 
dengan kelas eksperimen yang menggunakan model 
pembelajaran aktif-kooperatif tipe two stay two go, 
0,19 (kelas kontrol) < 0,32 (kelas eksperimen). 
Kriteria yang menunjukkan tingkat keefektifan 
pemahaman pembelajaran oleh siswa pada kelas 
kontrol termasuk rendah, sedangkan pada kelas 
eksperimen yaitu sedang. 

Penguasaan konsep awal siswa dilihat dari nilai 
pretest. Rata-rata nilai pretest siswa pada kelas 
kontrol adalah 66,14 sedangkan pada kelas 
eksperimen adalah 68,30. Dalam pretest, nilai 
minimum yang ditemukan pada kelas kontrol yaitu 35 
sedangkan pada kelas eksperimen yaitu 40, nilai 
maksimum pretest yang di dapat pada kelas kontrol 
yaitu 90, sama yang ditemukan pada kelas eksperimen 
yaitu 90. Pada nilai minimum pretest, terdapat rentang 
yang tidak terlalu jauh hanya dengan selisih 5. Nilai 

maksimum pada dua kelas sama yakni 90. Hal ini 
dapat diamati bahwa pada saat pretest, siswa sudah 
cukup mengenai materi komponen ekosistem, 
sehingga siswa sudah cukup menguasai materi ini. 
Adapun KKM yang harus dicapai dalam pelajaran 
Biologi di SMA Negeri 10 Bandung yaitu 75, oleh 
sebab itu masih cukup banyak siswa yang masih 
belum mencapai Kriteria Ketuntatasan Mengajar 
(KKM) tersebut. Pada pretest, siswa pada kelas 
kontrol yang berada dibawah KKM yaitu 35 orang dan 
pada kelas eksperimen yaitu 27 orang. 

Banyaknya siswa yang belum mampu 
mencapai nilai KKM merupakan indikasi atau wujud 
daripada penerapan metode pembelajaran yang 
kurang tepat selama proses kegiatan belajar 
berlangsung. Padahal pemilihan metode dalam belajar 
sangatlah penting karena akan menentukan nilai akhir. 

Penguasaan konsep siswa setelah diberikannya 
pembelajaran berupa materi subkonsep komponen 
ekosistem pada kedua kelas mengalami perbedaan 
yang cukup jauh. Pengujian setelah diberikan materi 
tersebut berupa post test. Pada kelas kontrol dengan 
menggunakan metode konvensional (ceramah) yakni 
diperoleh nilai rata-rata 72,61 dan pada kelas 
eksperimen dengan menggunakan model 
pembelajaran aktif-kooperatif tipe two stay two go 
diperoleh nilai rata-rata 78,52. Pada kelas kontrol, 
nilai minimum yang dicapai pada post test adalah 50 
dan nilai maksimumnya adalah 85. Kelas eksperimen 
menunjukkan nilai minimum yaitu 55 dan nilai 
maksimum 95. 

Berdasarkan perhitungan gain, pada kelas 
kontrol sebelum melaksanakan belajar mengajar 
dengan metode konvensional (ceramah), rata-rata tes 
siswa 66,14 sedangkan pada hasil belajar siswa 
setelah melaksanakan kegiatan belajar didapat rata-
rata tes siswa 72,61. Selisih nilai rata-rata yang 
diperoleh yaitu 6,48. Hasil uji signifikansi 
menggunakan uji-t menunjukkan nilai thitung sebesar 
3,02 dan ttabel (0,01) sebesar 2,64. Oleh karena itu, nilai 
thitung berada diluar daerah penerimaan Ho maka dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak, artinya pada 
penggunakan metode konvensional (ceramah) pada 
kelas kontrol mengalami peningkatan hasil belajar 
siswa pada subkonsep komponen ekosistem secara 
signifikan atau berbeda nyata. 

Pada kelas eksperimen, hasil belajar siswa 
sebelum melaksanakan belajar mengajar dengan 
menggunakan model pembelajaran aktif-kooperatif 
tipe two stay two go, rata-rata tes siswa sebesar 68,30 
sedangkan hasil belajar siswa setelah melaksanakan 
kegiatan belajar dengan menggunakan model 
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pembelajaran aktif-kooperatif tipe two stay two go 
pada subkonsep komponen ekosistem meningkat 
dengan rata-rata nilai tes sebesar 78,52. Selisih nilai 
rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 10,22. Hasil uji 
signifikansi menggunakan uji-t menunjukkan nilai 
thitung sebesar 4,78 dan ttabel (0,01) sebesar 2,64. Oleh 
karena itu, nilai thitung berada diluar daerah penerimaan 
Ho maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, artinya 
penggunaan model pembelajaran aktif-kooperatif tipe 
two stay two go dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa pada subkonsep komponen ekosistem secara 
sangat signifikan atau berbeda nyata. 

Berdasarkan hasil analisis tes akhir dengan 
menggunakan uji-t kelas kontrol dan kelas eksperimen 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat 
signifikan antara nilai pretest dan post test pada kelas 
kontrol dan kelas eksperimen juga terdapat perbedaan 
nilai uji hipotesis antara kelas kontrol dengan kelas 
eksperimen dimana kelas kontrol menunjukkan angka 
3,02 sedangkan kelas eksperimen menunjukkan angka 
4,78. Hal ini mengartikan bahwa terdapat perbedaan 
yang cukup jelas dimana kelas eksperimen 
menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan kelas kontrol. 

Pada tes akhir dengan membandingkan nilai N-
Gain, terdapat perbedaan yang cukup jauh dimana 
tingkat keefektifan pembelajaran kelas kontrol dengan 
menggunakan pembelajaran konvensional (ceramah) 
lebih kecil dibandingkan dengan kelas eksperimen 
yang menggunakan model pembelajaran aktif-
kooperatif tipe two stay two go, 0,19 (kelas kontrol) < 
0,32 (kelas eksperimen). Kriteria yang menunjukkan 
tingkat keefektifan pemahaman pembelajaran oleh 
siswa pada kelas kontrol termasuk rendah, sedangkan 
pada kelas eksperimen yaitu sedang. Hal ini 
menandakan efektifitas suatu metode pembelajaran 
membuktikan bahwa model pembelajaran aktif-
kooperatif tipe two stay two go dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa dan menjadikan model ini alternatif 
dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Sehingga dengan demikian, penelitian yang 
peneliti lakukan di SMA Negeri 10 Bandung yang 
menerapkan model pembelajaran aktif-kooperatif tipe 
two stay two go pada subkonsep komponen ekosistem, 
bahwa pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran aktif-kooperatif tipe two stay two go 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran aktif-kooperatif tipe two 
stay two go dapat diterapkan sebagai bentuk metode 
pembelajaran alternatif yang digunakan dalam 
kegiatan belajar mengajar di kelas. Berdasarkan 
penelitian-penelitian mengenai metode pembelajaran 

aktif-kooperatif sebagaimana diungkapkan, maka 
metode ini sangat efektif diterapkan pada materi 
pembelajaran yang cukup memuat banyak konsep 
yang perlu dipahami siswa. Model pembelajaran 
aktif-kooperatif tipe two stay two go dapat juga 
dijadikan sebagai salah satu upaya guru dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan tidak 
menjadikan siswa menjadi aktif tanpa pemahaman, 
karena pada hakikatnya pemahaman siswa terhadap 
pelajaran dengan cara menggalinya sendiri akan lebih 
kuat mengingatnya dibandingkan hanya dengan 
diberikan umpan oleh guru berupa pembelajaran 
konvensional (ceramah) yang membuat siswa kurang 
aktif dan menjadi pasif dalam mengikuti pelajaran. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang 
telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 

1. Penguasaan konsep siswa sebelum diterapkannya 
model pembelajaran aktif-kooperatif tipe two stay 
two go pada subkonsep komponen ekosistem pada 
kelas eksperimen masih sangat rendah karena pada 
kebanyakan siswa banyak yang belum mencapai 
nilai KKM. Berikut pula pada kelas kontrol yang 
masih cukup banyak siswa berada dibawah 
capaian nilai KKM. Rendahnya hasil siswa ini 
salah satunya disebabkan oleh kurang tepatnya 
penerapan metode pembelajaran pada saat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung. Namun 
setelah diterapkannya model pembelajaran aktif-
kooperatif tipe two stay two go pada kelas 
eksperimen, hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan dengan ditandai oleh sebagian besar 
siswa telah mencapai KKM. Pada kelas kontrol 
terjadi peningkatan, namun tidak sebesar jumlah 
rata-rata siswa yang mengalami peningkatan 
dengan menggunakan model pembelajaran aktif-
kooperatif tipe two stay two go. Maka dari itu, 
penggunaan model pembelajaran aktif-kooperatif 
tipe two stay two go pada kelas eksperimen lebih 
besar jumlah rata-rata capaian setelah 
pembelajaran dibandingkan dengan penggunaan 
metode pembelajaran konvensional (ceramah) 
pada kelas kontrol. 

2. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah 
diterapkannya model pembelajaran aktif-
kooperatif tipe two stay two go pada subkonsep 
komponen ekosistem. Hal ini dapat dilihat dari 
perolehan nilai rata-rata siswa yang semakin 
meningkat pada kelas eksperimen, nilai N-Gain 
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dengan kriteria sedang dan jumlah siswa yang 
sudah mencapai KKM meningkat. 

Saran 

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan 
saran mengenai penelitian penerapan model 
pembelajaran aktif-kooperatif tipe two stay two go ini, 
yaitu dalam kegiatan pembelajaran yang tidak akan 
terlepas dari bagaimana siswa dapat menggali sendiri 
makna suatu pembelajaran dengan cara belajar yang 
menyenangkan namun sarat akan makna dan 
pembelajaran. Melalui permainan ini, merupakan 
salah satu bentuk alternatif pembelajaran dimana 
siswa dapat berperan aktif sebagai subjek untuk 
mencari dan menemukan makna dari konsep Biologi 
itu sendiri tanpa harus selalu guru yang memberikan. 
Selain itu, siswa dituntuk senantiasa selalu bekerja 
sama dengan temannya dan melatih bentuk sosialisasi 
internal dalam diri mereka, dalam hal ini adanya tutor 
sebaya sebagai media konsultasi dan berbagi 
memberikan kebermaknaan tersendiri dalam belajar 
khususnya dengan teman sebayanya. 
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Abstrak 

 
Penggunaan media yang belum optimal pada materi yang bersifat abstrak seperti materi Sistem Pencernaan 
Manusia, minat baca yang rendah dan kurangnya kemampuan dalam memvisualisasikan informasi yang 
didengar menyebabkan rendahnya hasil belajar biologi siswa SMP Kelas VIII. Perlu dikembangkan media 
komik berwarna sebagai media alternatif yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan siswa untuk 
membantu memahami materi biologi. Media komik berwarna yang dikembangkan adalah media yang telah 
teruji praktikalitas dan validitasnya. Penelitian pengembangan ini menggunakan four-D models yang terdiri 
dari tahap pendefinisian (define) yang terdiri atas analisis kurikulum, siswa dan media, tahap perancangan 
(design), tahap pengembangan (develop) yang bertujuan untuk menghasilkan media komik berwarna yang 
valid dan praktis yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu validasi oleh 6 orang validator, revisi media 
dan uji praktikalitas komik berwarna terhadap 40 orang siswa kelas VIII dan 1 orang guru SMPN 2 Padang 
serta tahap penyebaran (disseminate) yang dilakukan secara terbatas. Untuk pengumpulan data digunakan 
angket uji validitas dan praktikalitas. Selanjutnya, data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan 
analisis deskriptif. Hasil validitas yang diperoleh adalah 3.45 dengan kategori valid, sedangkan nilai 
praktikalitas media komik berwarna oleh siswa dan guru berturut-turut adalah 90.63% dan 91.00% dengan 
kategori sangat praktis. 

 
Kata kunci: Media Pembelajaran, Komik Berwarna, Validitas, Praktikalitas 

Abstract 
 

The use of learning media that is not optimal on abstract material like the human digestive system, a low 
reading interest and lack of ability to visualize information leads to decreasing of learning outcomes in class 
VIII students. Colored comics media need to be developed as an alternative media in accordance with the 
characteristics and development of the students to help understand biological materials. Colored comic that 
developed is the media that has tested the practicality and validity. This development research  uses four-
D models comprising the step of defining (define), which consists of the analysis of the curriculum, students 
and the media, step of designing (design), step of development (develop) which aims to generate valid and 
practical colored comic media, and disseminating media (disseminate) that has been done partially. Develop 
step has several stages: validation by 6 validator, revision, and practicality test to 40 eighth grade students 
and 1 teacher at SMPN 2 Padang. Data collection used validity and practicality questionnaires. The data 
obtained from this study were analyzed with descriptive analysis. The validity of the results obtained was 
3.45 with a valid category, while the value of the practicalities of the colored comic by students and teachers 
are respectively 90.63% and 91.00% to the category of very practical. 

 
Keywords: Learning Media, Colored Comic, Validity, Practicality 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran biologi merupakan proses 
pembelajaran yang mengembangkan kemampuan 
berpikir analitis, induktif dan deduktif untuk 
menyelesaikan masalah yang berkaitan makhluk 
hidup dan kehidupan. Dalam pembelajaran biologi, 
siswa dituntut untuk memiliki sikap aktif, kreatif dan 
inovatif. Namun, proses pembelajaran yang monoton 

selama ini, telah membentuk sikap pasif dan 
mengakibatkan rendahnya motivasi belajar siswa 
sehingga telah berdampak pada hasil belajar mereka. 

Untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif dan 
inovatif dari siswa tidaklah mudah. Hal ini 
memerlukan peran aktif guru sebagai pendidik untuk 
dapat menciptakan kondisi belajar yang 
menyenangkan serta membuat siswa lebih aktif dan 
termotivasi untuk belajar. Penulis menduga bahwa 
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proses pembelajaran aktif ini akan lebih maksimal 
apabila diawali banyak membaca sehingga membantu 
meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 
materi pelajaran. Dalam belajar aktif, siswa 
memecahkan masalah sendiri, menemukan contoh-
contoh, mencoba keterampilan dan melakukan tugas. 
Hal ini tergantung pada pengetahuan yang telah 
dimiliki sebelumnya. 

Berdasarkan pengalaman penulis di sekolah 
menengah pertama (tahun 2001- 2004) dan hasil 
wawancara dengan siswa di SMPN 2 Padang (24 
April 2010) terungkap bahwa penyajian materi biologi 
yang diberikan oleh guru selama ini belum mampu 
menarik perhatian siswa. Guru cenderung hanya 
menerangkan materi dan menyuruh siswa membaca 
bahan ajar.  

Berdasarkan angket yang penulis berikan pada 
40 orang siswa SMPN 2 Padang (April 2010) 
diketahui bahwa dari 40 orang siswa, 22 orang suka 
membaca dan 18 orang siswa tidak suka membaca. 
Dari 40 orang siswa, hanya 10 orang yang memiliki 
bahan ajar biologi, sedangkan selebihnya hanya 
meminjam buku di perpustakaan sekolah sebelum 
pembelajaran dimulai. Hanya 15 orang siswa yang 
gemar membaca bahan ajar biologi, sedangkan 35 
siswa tidak suka membaca bahan ajar biologi mereka. 
Selain itu, bahan ajar biologi siswa belum menarik 
dan tidak mudah dipahami. Hal ini terbukti dari hasil 
angket: dari 40 orang siswa, hanya 18 orang saja yang 
menyatakan bahwa bahan ajar biologi mereka sudah 
mudah dipahami, sedangkan 32 orang lagi 
menyatakan hal sebaliknya. Selanjutnya, hanya 5 
orang siswa yang menyatakan bahwa bahan ajar 
biologi mereka sudah menarik, sedangkan 35 orang 
lagi menyatakan hal sebaliknya.  

Bahan ajar yang tidak menarik dan tidak mudah 
dipahami serta banyaknya materi yang harus dikuasai 
membuat siswa jenuh dalam pembelajaran biologi. 
Hal ini terbukti dari 30 orang siswa yang mengatakan 
bahwa mereka jenuh dalam pembelajaran biologi 
karena banyaknya bahan ajar yang harus dikuasai, 
sedangkan 10 orang siswa menyatakan hal yang 
berlawanan. Selain itu semua siswa yang diminta 
mengisi angket menyatakan bahwa mereka lebih 
tertarik membaca komik daripada bahan ajar biologi, 
sehingga mereka lebih menyukai bila bahan ajar 
biologi dibuat dalam bentuk komik. 

Ketertarikan siswa terhadap komik dapat 
dijadikan guru sebagai dasar untuk merancang media 
pembelajaran yang menarik. Kerumitan bahan ajar 
yang akan disampaikan pada siswa, dapat 
disederhanakan dalam bentuk media komik, apalagi 

jika didukung dengan tokoh dalam cerita yang sesuai 
dengan pilihan dan karakteristik perkembangan siswa 
SMP, sehingga diharapkan dapat menimbulkan 
gairah, motivasi dan minat siswa dalam belajar 
biologi. Setelah memberikan 3 pilihan tokoh dalam 
cerita, yaitu cerita Twilight, Harry Potter dan Upin-
Ipin, maka tokoh dalam cerita Harry Potter menjadi 
pilihan siswa. Tokoh dalam cerita Harry Potter 
dianggap sesuai dengan karakteristik dan 
perkembangan siswa SMP, tokoh cerita Twilight  
dianggap terlalu tua dan banyak kisah percintaan, 
sedangkan tokoh Upin Ipin dianggap terlalu 
kekanakkan untuk dijadikan idola siswa SMP 
walaupun cerita tersebut memiliki banyak pesan 
moral dan pendidikan. Tokoh dalam cerita Harry 
Potter dimodifikasi wajah dan nama mereka menjadi 
orang Indonesia agar tidak menyalahi hak cipta 
pengarang penulis cerita Harry Potter, kemudian 
dibuatlah komik berwarna dengan tokoh cerita Harry 
Potter. 

Guru dapat menggunakan komik secara efektif 
dalam usaha untuk membangkitkan minat baca, 
mengembangkan perbendaharaan kata-kata dan 
keterampilan serta dapat memaksimalkan penggunaan 
otak kiri dan otak kanan. Hal ini didukung dengan 
fakta yang terjadi di lapangan sendiri bahwa remaja 
usia sekolah menengah memang sangat menggemari 
komik. Sudjana dan Rivai (2007) mengatakan bahwa 
komik yang dalam penyajiannya menggunakan 
bahasa sehari-hari dan dilengkapi gambar yang 
menarik memudahkan siswa memahami materi yang 
dibacanya.  

Menurut Netty (2005) penggunaan media 
komik sebagai media pembelajaran telah berhasil 
memberikan pengaruh positif yang berarti terhadap 
hasil belajar siswa kelas II SMPN 2 IV Angkek 
Canduang. Disamping itu, hasil penelitian Syamzani 
(2009) menunjukkan bahwa penggunaan media 
komik biologi dalam model pembelajaran kooperatif 
tipe Student Teams Achievement Division mampu 
mempengaruhi hasil belajar biologi siswa secara 
berarti. Penggunaan media komik baru dilakukan 
terhadap materi sistem peredaran darah dan sistem 
indera. Namun pada kedua penelitian terdahulu, 
gambar pada komik tersebut tidak dilengkapi dengan 
warna. Padahal menurut Olivia (2008), dengan 
penggunaan komik berwarna, konsentrasi otak pada 
hal-hal detail akan lebih meningkat, karena otak kanan 
memproses informasi non verbal dan hal-hal konkret 
seperti gambar dan warna. Jika kemampuan otak 
kanan dan otak kiri dihubungkan maka akan 
membuka jalan ke “pusat-pusat kecerdasan” sehingga 
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siswa dapat menyerap dan memproses informasi 
secara lebih efektif. 

Materi sistem pencernaan manusia merupakan 
salah satu materi pembelajaran biologi yang menuntut 
pemahaman konsep dan kemampuan 
memvisualisasikan informasi yang diterima. 
Penggunaan warna pada setiap gambar dan tokoh 
komik akan membuat siswa lebih termotivasi untuk 
membaca karena warna-warna yang digunakan dapat 
menstimuli otak untuk mengingat setiap gambarnya. 
Komik ini juga disertai gambar-gambar yang 
menunjang materi pembelajaran sehingga dapat 
menjadi daya tarik bagi siswa untuk memahami 
materi yang disampaikan. Diharapkan media komik 
berwarna yang dikembangkan dapat menjadi media 
yang meningkatkan pemahaman siswa serta secara 
praktis dapat digunakan dalam proses pembelajaran 
biologi. Untuk itu peneliti telah mengembangkan 
komik berwarna dalam pembelajaran biologi 
mengenai materi sistem pencernaan manusia dengan 
melihat bagaimana validitas dan praktikalitas dari 
komik berwarna tersebut sebagai media 
pembelajaran. 

METODE 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan, yang berupaya menghasilkan produk 
baru yang telah divalidasi sehingga praktis digunakan 
dalam pembelajaran. Pada penelitian ini, produk yang 
dikembangkan adalah media pembelajaran biologi 
berupa komik berwarna materi sistem pencernaan 
manusia untuk SMP kelas VIII. 

2. Prosedur Penelitian 

2.1. Four D Models 

Media komik berwarna ini dikembangkan 
dengan menggunakan four D models, yaitu melalui 
tahap define (pendefenisian), design (perancangan), 
develop (pengembangan) dan disseminate 
(penyebaran). Cara ini dimodifikasi dari Thiagarajan, 
Semmel dan Semmel (dalam Sudibyo, 2005). 
Mengingat keterbatasan waktu dan biaya, maka tahap 
disseminate dilakukan secara terbatas, hanya kepada 
siswa dan dan guru yang diberikan angket uji 
praktikalitas. 

Tahap define 

Dilakukan penetapan syarat-syarat 
pembelajaran dengan menganalisis Standar 
Kompetensi dan bahan materi pelajaran yang akan 
diajarkan oleh guru berdasarkan standar isi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Tahap define 
dilakukan dalam tiga langkah, yaitu: 

a. Analisis Kurikulum  

Berdasarkan Standar Kompetensi : Memahami 
Berbagai Sistem dalam Kehidupan Manusia, dan 
Kompotensi Dasar: Mendeskripsikan Sistem 
Pencernaan pada Manusia dan Hubungannya dengan 
Kesehatan, maka dirumuskan beberapa indikator 
pembelajaran, yaitu (1) menjelaskan jenis makanan 
berdasarkan kandungan zat yang ada di dalamnya, (2) 
menjelaskan fungsi makanan bagi makhluk hidup, (3) 
membandingkan pencernaan mekanik dan kimiawi, 
(4) mengetahui saluran pencernaan pada sistem 
pencernaan manusia, (4) mengetahui kelenjar 
pencernaan pada sistem pencernaan manusia dan (5) 
menjelaskan kelainan/penyakit pada sistem 
pencernaan manusia. 

b. Analisis siswa 

Analisis siswa meliputi kemampuan akademik, 
usia, dan pengalaman. Hasil analisis dapat dijadikan 
gambaran untuk menyiapkan materi pelajaran. 
Berdasarkan analisis siswa, umumnya siswa yang 
duduk di kelas VIII memiliki usia rata-rata 13-15 
tahun. Siswa pada usia ini sangat menyukai benda-
benda yang memiliki daya tarik visual, seperti 
gambar, poster, komik ataupun film. 

c. Analisis media 

Analisis media dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana media yang digunakan untuk materi 
sistem pencernaan manusia dapat meningkatkan 
pemahaman, minat dan hasil belajar siswa. Setelah 
mengobservasi media pembelajaran yang digunakan 
oleh beberapa sekolah, diketahui bahwa media berupa 
komik berwarna belum pernah digunakan. 
Berdasarkan analisis tersebut maka peneliti membuat 
media pembelajaran berupa komik berwarna biologi 
dengan menggunakan skenario dan tokoh-tokoh cerita 
Harry Potter yang telah dimodifikasi karakter dan 
namanya. 

Tahap design 

Tahap design bertujuan untuk merancang 
prototype media pembelajaran berupa komik 
berwarna yang sesuai dengan SK, KD dan indikator 
yang telah ditentukan. Tahap design terdiri atas 2 
langkah utama: 

a. Pemilihan format 

Format disesuaikan dengan format yang 
diperlukan di dalam media bahan ajar. Dalam hal ini 
dilakukan pengkajian format bahan ajar yang beredar 
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di sekolah. Kemudian media dikembangkan 
berdasarkan kriteria bahan ajar yang telah disusun. 

b. Perancangan awal 

Kegiatan utama perancangan awal adalah 
penulisan, penelaahan, dan pengeditan komik 
berwarna yang dirancang mengenai susunan kata, 
gambar, format, tujuan, dan evaluasi.  

Tahap develop 

Tahap develop bertujuan menghasilkan media 
pembelajaran berupa komik biologi yang telah 
ditelaah dan divalidasi oleh pakar pendidikan. Tahap 
develop dilakukan melalui: 

a. Validasi komik berwarna  

Model komik berwarna yang akan digunakan 
oleh guru dan siswa terlebih dahulu divalidasi. Tujuan 
validasi adalah memeriksa kebenaran konsep-konsep 
dan tata bahasa dalam komik berwarna. Validasi 
komik berwarna dilakukan oleh pakar pendidikan 
sesuai dengan bidang kajiannya. Masukan dari 
validator digunakan untuk memperbaiki komik 
berwarna yang dikembangkan.  

Tabel 1. Daftar Nama Validator Media Komik 
Berwarna 

No. Nama Keterangan 
1. Drs. H. Rusdi 

Adnan 
Dosen Biologi 
FMIPA UNP 

2. dr. Elsa Yuniarti Dosen Biologi 
FMIPA UNP 

3. Muhyiatul Fadilah, 
S.Si M.Pd. 

Dosen Biologi 
FMIPA UNP 

4. Rismayenti, S.Pd. Guru SMPN 2 
Padang 

5. Revianty, S.Pd. Guru SMPN 2 
Padang 

6. Nelisma, S.Pd. Guru SMPN 2 
Padang 

 

b. Uji praktikalitas media komik berwarna 

Setelah tahap uji validitas, prototype ini direvisi 
dan selanjutnya diujicobakan di sekolah. Praktikalitas 
adalah tingkat kepraktisan prototype yang digunakan 
siswa dan guru. Kegiatan ini dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana manfaat, kemudahan 
penggunaan dan efisiensi waktu penggunaan media 
oleh siswa dan guru. Untuk uji praktikalitas ini guru 
yang terlibat adalah Wirnahayati, A.Md. selaku guru 
biologi kelas VIII SMPN  2 Padang. 

Uji praktikalitas media komik berwarna 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Uji praktikalitas media komik berwarna oleh guru: 
a) Memberi pengarahan cara pengisian angket oleh 

guru. 
b) Penulis memberikan media komik berwarna 

kepada guru. 
c) Guru menggunakan media komik berwarna. 
d) Guru diminta mengisi angket yang sudah berisi 

pernyataan mengenai media komik berwarna.  
2) Uji praktikalitas media komik berwarna oleh siswa: 

a) Memberi pengarahan cara pengisian angket 
kepada siswa. 

b) Penulis membagikan media komik berwarna 
kepada masing-masing siswa. 

c) Siswa menggunakan media komik berwarna. 
d) Siswa mempelajari dan memahami konsep sistem 

pencernaan manusia yang ada pada komik 
berwarna. 

e) Siswa diminta mengisi angket yang sudah berisi 
pernyataan mengenai media komik berwarna. 

2.2. Uji Coba Produk 

Subjek uji coba 

Uji coba dilakukan terhadap siswa kelas VIII 
SMPN 2 Padang, berjumlah 40 orang. Pemilihan 
SMPN 2 Padang sebagai tempat penelitian karena 
sekolah ini merupakan salah satu sekolah unggulan di 
kota Padang yang memiliki KKM lebih tinggi 
dibanding sekolah-sekolah lainnya. Diharapkan 
dengan melakukan penelitian di sekolah ini maka 
hasil penelitian akan lebih diakui dan dipercaya. 

Jenis data 

Jenis data yang diambil dari pengembangan 
media komik berwarna ini adalah data primer, yaitu 
data yang diperoleh langsung dari angket uji validitas 
dan angket uji praktikalitas media komik berwarna. 

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam 
mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 
angket uji validitas dan angket uji praktikalitas. 
Instrumen ini dimodifikasi dari Suwarti (2008). 
Angket uji validitas dan uji praktikalitas disusun 
menurut skala Likert yang telah dimodifikasi, dengan 
4 alternatif jawaban sebagai berikut: 

SS = Sangat Setuju dengan bobot 4 

S = Setuju dengan bobot 3 

TS = Tidak Setuju dengan bobot 2 

STS = Sangat Tidak Setuju dengan bobot 1  

a. Lembar validasi media komik berwarna oleh 
dosen dan guru 

1) Syarat didaktik 
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Syarat didaktik merupakan syarat yang 
berkenaan dengan proses menemukan konsep sesuai 
dengan kurikulum yang berlaku, memperlihatkan 
adanya perbedaan individu sehingga media komik 
berwarna baik digunakan untuk mengukur 
kemampuan siswa. 

2) Syarat konstruksi 

Syarat konstruksi merupakan syarat yang 
berkenaan dengan susunan kalimat, kesederhanaan 
pemakaian kata dan kejelasan yang pada hakikatnya 
tepat guna dan dimengerti oleh siswa. 

3) Syarat teknis 

Syarat teknis merupakan syarat yang berkenaan 
dengan penggunaan bahasa, tulisan, gambar dan 
penampilan dalam pembuatan media komik berwarna. 

b. Lembar validasi media komik berwarna oleh 
guru 

Lembar validasi oleh guru memiliki kriteria 
seperti lembar validasi oleh dosen. 

c. Angket uji praktikalitas media komik berwarna 
oleh guru 

Angket praktikalitas berisikan pertanyaan 
berkaitan dengan media komik berwarna, yang 
digunakan untuk mengetahui sejauh mana kepraktisan 
media yang dikembangkan. 

d. Angket uji praktikalitas media komik berwarna 
oleh siswa 

Angket uji praktikalitas berisikan pertanyaan 
berkaitan dengan media komik berwarna, yang 
digunakan untuk mengetahui sejauh mana kepraktisan 
media yang dikembangkan. 

2.3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
analisis deskriptif yang mendeskripsikan hasil uji 
validitas dan praktikalitas media komik berwarna. 

Analisis hasil uji validitas media komik berwarna 

Data hasil uji validitas media komik berwarna 
berupa nilai 1- 4. Data ini kemudian dianalisis dengan 
kriteria sebagai berikut: 

1,00- 1,99 = tidak valid 

2,00- 2,99 = kurang valid 

3,00- 3,49 = valid 

3,50- 4,00 = sangat valid 

Kriteria tersebut dimodifikasi dari Arikunto (1995: 
355). 

Analisis hasil uji praktikalitas media komik berwarna 

Angket uji praktikalitas dideskripsikan dengan 
teknik analisis deskriptif dalam bentuk persentase 
dengan rumus: 

Tingkat 
kepraktisan 

= 

skor rata-rata 

x 100% skor 
maksimum 

 

Kriteria penilaian yaitu:  

54 % = tidak praktis 

55- 64 % = kurang praktis 

65- 79 % = cukup praktis 

80- 89 % = praktis 

90- 100 % = sangat praktis 

Dimodifikasi dari Sudjana 2005 (dalam Suwarti, 
2008: 50). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Validitas Media Komik Berwarna 

Validasi media komik berwarna yang 
dikembangkan merupakan bagian dari tahap 
pengembangan (develop) yang bertujuan untuk 
menunjukkan kelaiakan media yang telah 
dikembangkan. Validator yang dipilih untuk 
memvalidasi media ini adalah orang-orang yang 
dirasa berkompeten untuk melakukan penilaian 
terhadap media baik terkait teknis maupun konten 
pada media yang dikembangkan. Terdapat 6 orang 
validator untuk memvalidasi media ini, seperti yang 
terlampir pada Tabel 1.  

Berdasarkan validasi tersebut diperoleh nilai 
dari tinjauan terhadap syarat didaktik dengan nilai 
3,49. Bila ditinjau dari syarat konstruksi, media komik 
berwarna dikategorikan valid dengan nilai validitas 
adalah 3,47. Dan ditinjau dari syarat teknis juga 
dikategorikan valid dengan nilai validitas 3,34. 
Sehingga diperoleh nilai rata-rata hasil uji validitas 
media komik berwarna oleh seluruh validator sebesar 
3,45 dengan kategori valid. Hal ini menunjukkan 
bahwa media komik berwarna yang dihasilkan telah 
teruji dan dinyatakan valid oleh validator sehingga 
sudah bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. 
Sejalan dengan pendapat Anggaryani (2006: 97-98) 
bahwa media yang baik harus sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku, menggunakan bahasa yang 
sederhana dan tepat serta memiliki penampilan yang 
menarik sehingga memenuhi kriteria syarat didaktik, 
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konstruksi dan teknis yang baik. Penggunaan media 
cetak dalam pembelajaran memiliki beberapa 
kelebihan, yaitu: (1) siswa dapat belajar dan maju 
sesuai dengan kecepatan masing-masing, (2) siswa 
dapat mengulang materi dalam bahan cetak dan dapat 
mengikuti urutan pikiran secara logis, dan (3) 

perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak 
sudah merupakan hal yang lumrah dan hal ini 
merupakan daya tarik, serta memperlancar 
pemahaman informasi yang disampaikan dalam dua 
format, yaitu verbal dan visual (Arsyad, 1997).

 

Tabel 2. Hasil Validasi Media Komik Berwarna oleh Seluruh Validator 
No. Kriteria Media Nilai 

Validitas 
Kriteria 

Syarat Didaktik 
1. Materi pada media komik berwarna mengacu  pada kurikulum yang 

berlaku  
3,66 Sangat valid 

2. Materi pada media komik berwarna menunjang pencapaian SK dan KD 3,50 Sangat valid 
3. Materi pada media komik berwarna sesuai dengan indikator 

pembelajaran 
3,50 Sangat valid 

4. Media komik berwarna yang dibuat dapat mendukung pemahaman 
konsep 

3,50 Sangat valid 

5. Media komik berwarna yang dibuat sesuai dengan karakteristik siswa 3,66 Sangat valid 
6. Media komik berwarna yang dibuat dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa 
3,33 Valid 

7. Media komik berwarna dapat digunakan perorangan dan perkelompok 3,50 Sangat valid 
8. Gambar yang ada pada media komik berwarna dapat merangsang daya 

pikir dan analisis siswa 
3,66 Sangat valid 

9. Gambar yang disajikan dalam media komik berwarna mengarahkan 
siswa dalam  menemukan konsep 

3,16 Valid 

10. Gambar yang ditampilkan sesuai dengan perkembangan siswa 3,50 Sangat valid 
11. Latihan dalam media dapat dijadikan sebagai alat latihan siswa di rumah 3,66 Sangat valid 
12. Latihan dalam media dapat mengukur ketercapaian kompetensi 3,16 Valid 

Syarat Konstruksi 
13. Materi pada media komik berwarna disajikan dengan sederhana dan 

jelas 
3,33 Valid 

14. Kalimat yang digunakan pada media komik berwarna mudah dipahami 
siswa 

3,33 Valid 

15. Media komik berwarna mempunyai identitas (judul materi) 3,66 Sangat valid 
16. Pada materi komik berwarna dibuatkan materi pokok dan rinciannya 3,50 Sangat valid 
17. Ilustrasi pada media komik berwarna telah sesuai, dan memperjelas 

konsep 
3,33 Valid 

18. Media komik berwarna memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai 
dengan tingkat kemampuan siswa 

3,50 Sangat valid 

19. Menggunakan istilah yang sesuai dengan konsep yang menjadi pokok 
bahasan 

3,50 Sangat valid 

20. Daftar istilah pada media mempermudah siswa memahami istilah sulit 3,50 Sangat valid 
21. Rangkuman pada media komik berwarna membantu pemahaman materi 3,50 Sangat valid 

Syarat Teknis 
22. Ukuran huruf yang digunakan pada media komik berwarna jelas dan 

tepat 
3,00 Valid 

23. Jenis tulisan yang digunakan pada media komik berwarna sesuai dan 
jelas 

3,00 Sangat valid 

24. Media komik berwarna ini memiliki pemilihan warna yang menarik 3,83 Sangat valid 
25. Media komik berwarna ini memiliki penampilan yang menarik 3,50 Valid 

Rata-rata 3,45 Valid 
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Tabel 3. Saran Validator terhadap Media Komik Berwarna 
Validator Saran Perbaikan 

I a. Perbaiki nama-nama gigi pada halaman 
15 

a. Insicivus 

a. Ganti bagian-bagian usus halaman 18 b. Pangkal usus halus, ujung usus halus 
b. Perbaiki fungsi enzim pada halaman 22 c. Ptialin= mengubah amilum menjadi 

disakarida 
II a. Pisahkan indikator nomor 4 menjadi 2 

indikator 
a. Menjelaskan saluran pencernaan pada 

sistem pencernaan manusia 
Menjelaskan fungsi kelenjar pencernaan 
pada sistem pencernaan manusia 

b. Tambahkan fungsi karbohidrat  b. Sebagai sumber energi utama 
c. Perbaiki penulisan fungsi lemak pada 

halaman 6 
c. Sebagai komponen bagian sel, misalnya 

lapisan lemak pada membran sel 
d. Tambahkan warna pada slide pada 

komik 
d. Sudah diganti pada halaman 15-19 

e. Ganti bagian usus besar menjadi nama 
latin 

e. Colon transversum, decenden, asendens 

f. Coret gejala penyakit yang tidak 
berkaitan 

f. Sudah dicoret 

III a. Perjelas alur percakapan a. Sudah diperjelas 
b. Tambahkan kunci jawaban uji 

kompetensi 
b. Sudah ditambahkan pada media komik  

IV a. Tingkatkan kecerahan warna pada 
gambar 

a. Sudah diperbaiki 

b. Ganti jeyenum b. Jejunum 
V Ganti amylopsin pada halaman 22 Amilase 
VI Perbanyak soal latihan Jumlah soal pilihan ganda 25 butir dan  esai 

5 butir  
 

Setelah mendapatkan nilai validitas dan 
masukan dari 6 orang yang bertindak sebagai 
validator, dilakukan beberapa revisi terhadap media 
komik yang dikembangkan sesuai saran yang 
diberikan (Tabel 3), sebelum nantinya media komik 
berwarna tersebut digunakan dalam uji praktikalitas. 

Dari revisi tersebut dihasilkan sebuah komik yang 
memiliki komponen berupa cover, halaman 
pengenalan tokoh, SK, KD dan indikator, materi yang 
disajikan dalam alur cerita, rangkuman, daftar istilah, 
soal dalam bentuk pilihan ganda dan esai serta kunci 
jawaban.  

Tabel 4. Hasil Analisis Lembar Praktikalitas Media oleh Siswa 
No. Variabel 

Praktikalitas 
Indikator Nomor Pernyataan Nilai 

Praktikalitas 
Kriteria 

1. Minat siswa dan 
tampilan komik 

A 1,2 92,81 Sangat praktis 
B 3,4 90,31 Sangat praktis 
C 5,6 90,31 Sangat praktis 

2. Proses penggunaan  A 7,8,9,10,11,12 90,11 Sangat praktis 
B 13 92,50 Sangat praktis 

3. Pemahaman konsep 
dan materi 

A 14 91,25 Sangat praktis 
B 15 92,50 Sangat praktis 
C 16,18 87,82 Praktis 

4. Waktu - 19 90,00 Sangat praktis 
5. Evaluasi - 20 88,75 Praktis 

Rata-rata 90,63 Sangat praktis 
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Tabel 5. Hasil Analisis Lembar Praktikalitas Media oleh Guru 
No. Variabel Praktikalitas Indikator Nomor 

Pernyataan 
Skor 

1. Minat siswa dan tampilan komik a 1,2,3 12 
b 4,5 6 
c 6,7,8,9 15 

2. Proses penggunaan a 10,11,12 10 
b 13,14,15,16 16 
c 17,18 7 

3. Pemahaman konsep dan materi a 19 3 
b 20-21 8 
c 22-23 7 

4. Waktu a 24 3 
5. Evaluasi a 25 4 

Rata-rata 91 
Nilai praktikalitas (%) 91,00 
Kriteria Sangat praktis 
 

Berikut adalah tampilan beberapa halaman 
komik berwarna materi sistem pencernaan manusia 

yang telah direvisi sesuai masukan dan saran dari 
validator: 

 

 

 

 
Gambar 1. Contoh tampilan media komik berwarna  
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2. Praktikalitas Media Komik Berwarna 

Setelah mendapat masukan dari 6 validator 
maka dilakukan revisi terhadap media komik 
berwarna, selanjutnya media komik berwarna yang 
telah direvisi diberikan kepada siswa dan guru untuk 
dilakukan uji praktikalitas guna mengetahui tingkat 
kepraktisan media komik berwarna yang 
dikembangkan. Data hasil uji praktikalitas media 
komik berwarna oleh siswa dan guru terhadap media 
komik berwarna pada pembelajaran biologi materi 
sistem pencernaaan manusia diperoleh melalui uji 
angket praktikalitas. Angket uji praktikalitas ini diisi 
oleh siswa dan guru setelah mereka membaca dan 
memahami media komik berwarna. Data hasil uji 
praktikalitas media komik berwarna ini disajikan pada 
Tabel 4 dan Tabel 5. 

Media komik berwarna yang telah dinyatakan 
valid oleh validator dan direvisi, diberikan kepada 40 
orang siswa kelas VIII dan 1 orang guru biologi di 
SMPN 2 Padang untuk dilakukan uji praktikalitas 
guna mengetahui tingkat kepraktisan media komik 
berwarna yang dikembangkan. Hasil analisis uji 
praktikalitas media komik berwarna oleh siswa 
dinyatakan berkategori sangat praktis yaitu 90,63%. 
Hal ini berarti secara keseluruhan media komik 
berwarna ini diminati karena memudahkan siswa 
untuk mengerti materi sistem pencernaan manusia 
serta sangat praktis digunakan sebagai media 
pembelajaran. Siswa merasa tertarik belajar dengan 
menggunakan media komik berwarna karena 
penyampaian materinya disampaikan dalam bentuk 
cerita yang diperankan oleh tokoh yang mereka 
senangi. Media komik berwarna ini memiliki 
penampilan yang menarik karena dipenuhi dengan 
warna-warna yang juga dapat memotivasi siswa untuk 
mengingat setiap gambar yang ada pada komik 
tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Olivia 
(2008: 13) yang mengatakan bahwa dengan 
penggunaan komik berwarna, konsentrasi otak pada 
hal-hal detail akan lebih meningkat, karena otak kanan 
memproses informasi non verbal dan hal-hal konkret 
seperti gambar dan warna. Siswa lebih mudah 
menangkap hal-hal yang disampaikan lewat visual 
(berupa gambar atau benda asli).  

Penggunaan media komik berwarna dalam 
pembelajaran diharapkan dapat menimbulkan 
kegairahan dan motivasi siswa dalam belajar sehingga 
siswa berminat terhadap pelajaran biologi dan 
memahami materi yang dipelajari. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Sudjana dan Rivai (2007: 69) yang 
mengatakan bahwa komik yang dalam penyajiannya 
menggunakan bahasa sehari-hari dan dilengkapi 

gambar yang menarik memudahkan siswa memahami 
materi yang dipelajari. 

Materi sistem pencernaan manusia merupakan 
salah satu materi dalam pembelajaran biologi yang 
menuntut pemahaman konsep dan kemampuan 
memvisualisasikan informasi yang diterima. Dalam 
media komik berwarna ditambahkan rangkuman, 
daftar istilah dan soal latihan serta kunci jawaban yang 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa 
tentang materi tersebut. 

Hasil analisis uji praktikalitas media komik 
berwarna oleh guru dinyatakan berkategori sangat 
praktis dengan tingkat praktikalitas sebesar 91,00%. 
Hal ini memperlihatkan bahwa media komik berwarna 
ini lebih praktis dan penggunaanya dapat disesuaikan 
dengan kecepatan belajar siswa, memiliki penampilan 
yang menarik, membantu peran guru dalam 
pembelajaran, serta dapat membuat pembelajaran 
menjadi lebih efektif dan meningkatkan kualitas hasil 
pembelajaran. Sones (1944) berkesimpulan bahwa 
kualitas gambar komik dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut Hutchinson 
(1989: 244) menemukan bahwa 74% guru yang 
disurvei menganggap bahwa komik "membantu 
memotivasi", sedangkan 79% mengatakan komik 
"meningkatkan partisipasi individu". Satu guru 
bahkan mengatakan bahwa komik membuat 
pembelajaran menjadi "pembelajaran yang sangat 
mudah". Guru dapat menggunakan komik secara 
efektif dalam usaha untuk membangkitkan minat baca 
dan mengembangkan perbendaharaan kata-kata 
(Sudjana, 2007). Selain itu, kemampuan guru untuk 
membangkitkan minat baca dan mengembangkan 
perbendaharaan kata-kata dapat ditularkan kepada 
siswa. Koenke (1981) mengatakan bahwa komik bisa 
mengarahkan siswa untuk disiplin membaca 
khususnya mereka yang tidak suka membaca atau 
yang memiliki kekhawatiran akan kesalahan. Komik 
bisa menjadi jembatan untuk membaca buku yang 
lebih serius.  

PENUTUP 

Simpulan 

Telah dihasilkan media komik berwarna pada 
materi sistem pencernaan manusia untuk SMP kelas 
VIII yang valid dan praktis. Hasil validitas yang 
diperoleh sebesar 3,45 dengan kategori valid, 
sedangkan nilai praktikalitas oleh siswa dna guru 
berturut-turut 90,63% dan 91 % dengan kategori 
sangat praktis. 

Saran 
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Untuk uji praktikalitas terhadap media yang 
dikembangkan sebaiknya dilakukan pada beberaoa 
sekolah agar diperoleh hasil yang lebih akurat.  Selain 
itu, ditemukan kelemahan pada media komik 
berwarna yang dikembangkan berupa ukuran huruf 
yang agak kecil. Sebaiknya digunakan ukuran huruf 
yang lebih besar untuk pembuatan komik selanjutnya. 
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Abstrak 

 
Konsep diri merupakan pandangan individu mengenai kepribadiannya. Sedangkan motivasi berprestasi 
merupakan suatu faktor pendorong yang akan mempengaruhi manusia untuk bertindak sesuai keinginan 
dan kebutuhan yang diinginkan. Konsep diri yang baik dapat mendorong motivasi siswa untuk berprestasi 
dan hasil belajar yang diinginkan dapat tercapai. Fokus penelitian ini, untuk mengungkapkan sejauh mana 
peran dari konsep diri dan motivasi terhadap hasil belajar Biologi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui (1) Kontribusi konsep diri dan motivasi berprestasi secara bersama-sama terhadap hasil belajar 
Biologi siswa SMA di Kota Makassar. (2) Kontribusi konsep diri terhadap hasil belajar Biologi siswa SMA 
di Kota Makassar. (3) Kontribusi motivasi berprestasi terhadap hasil belajar Biologi siswa SMA di Kota 
Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian expost facto yang dilaksanakan pada SMA di Kota 
Makassar. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA sebanyak 261 orang, pada tiga SMA di Kota 
Makassar yaitu SMA Negeri 2 Makassar, SMA Cokroaminoto Tamalanrea, dan SMA Swasta UMI 
Makassar. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) Terdapat kontribusi positif konsep diri dan motivasi berprestasi secara bersama-
sama terhadap hasil belajar Biologi siswa SMA di Kota Makassar sebesar 47.1%. (2) Terdapat kontribusi 
positif  konsep diri terhadap hasil belajar Biologi siswa SMA di Kota Makassar sebesar 50.2%. (3) Terdapat 
kontribusi positif motivasi berprestasi terhadap hasil belajar Biologi siswa SMA di Kota Makassar sebesar 
22.5%. 

 
Kata kunci: Konsep Diri, Motivasi Berprestasi, Hasil Belajar, Kontribusi, Expost Facto 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung 
seumur hidup (Long life education), artinya sejak 
adanya manusia telah terjadi usaha-usaha pendidikan 
dalam rangka memberikan kemampuan kepada subjek 
didik untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. 
Hal ini bertujuan agar setiap individu memiliki 
keterampilan untuk bersosialisasi. Menghadapi era 
globalisasi, pendidikan sangat diharapkan dapat ikut 
andil dalam mempersiapkan generasi yang kuat. 
Membangun bangsa Indonesia dibutuhkan individu 
yang memiliki integritas terhadap dirinya sendiri dan 
berkemampuan tinggi. 

Faktor internal berupa konsep diri diperoleh 
dari hasil suatu pembelajaran yang merupakan faktor 
psikologis. Pembentukan kepribadian yang positif 
lebih penting, di mana proses formatif dan konstruktif 
tidak hanya berguna bagi kelangsungan hidup atau 
sebagai pertahanan diri terhadap kecemasan.  

Faktor internal lainnya yaitu motivasi 
berprestasi, merupakan suatu faktor pendorong yang  
akan mempengaruhi manusia untuk bertindak sesuai 

keinginan dan kebutuhan yang diinginkan. Motivasi 
berprestasi pada peserta didik sangat penting sebagai 
faktor yang memberi energi dan arah pada suatu 
perilaku. Peserta didik yang memiliki motivasi 
berprestasi tinggi akan mengarahkan tingkah lakunya 
pada usaha pencapaian prestasi tertentu yang diukur 
berdasarkan standar kesempurnaan dalam dirinya. 
Sumber daya manusia berkualitas dan memiliki 
motivasi berprestasi tinggi akan mampu menyambut 
dan melaksanakan tugas sebagai tantangan, bukan 
sebagai beban. 

Kedua faktor internal di atas saling 
mempengaruhi dalam menentukan hasil belajar siswa. 
Siswa yang memiliki konsep diri dan motivasi 
berprestasi tinggi akan menunjukkan tindakan positif 
seperti selalu mensyukuri kondisinya, menjaga 
kesopanan dan kesantunan dalam berkomunikasi, 
bersemangat dalam belajar. Selalu ingin menjadi yang 
terbaik, memaksimalkan setiap tanggungjawab yang 
diberikan, serta kreatif dan inovatif. 

Sebaliknya, siswa yang memiliki konsep diri 
dan motivasi berprestasi rendah memiliki sikap 
kurang menghormati orang lain, keterlibatan di kelas 
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kurang, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, 
pemarah, mudah tersinggung, selalu remedial, jarang 
hadir di sekolah, sering membolos, malas 
mengerjakan tugas, hasil belajar rendah, mengerjakan 
sesuatu apa adanya, dan kurang berinovasi. Siswa 
yang memiliki konsep diri rendah tentunya akan 
memiliki motivasi berprestasi yang rendah juga. Oleh 
karena itu, konsep diri dan motivasi berprestasi siswa 
sangat penting untuk menjadi perhatian guru dalam 
meningkatkan hasil belajar. 

Hasil penelitian Syamsuriani, (2011:93) 
menunjukkan nilai t hitung > t tabel yaitu 5,67 > 
1,6688 setelah dianalisis dengan regresi sederhana 
memperlihatkan hasil regresi signifikan, dimana 
motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap 
hasil belajar Biologi pada SMA Negeri 1 Cina 
Kabupaten Bone. Hal ini diperkuat melalui hasil 
penelitian Dwija, (2008:12) yang memperlihatkan 
adanya hubungan positif konsep diri dan hasil belajar 
dengan kontribusi 18,2%. Sedangkan hubungan 
positif motivasi berprestasi terhadap hasil belajar 
sosiologi memiliki kontribusi 17,2 % pada siswa kelas 
II di Sekolah Menegah Unggulan Amlapura.  

Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur 
dengan guru dan siswa pada beberapa sekolah yang 
menjadi tempat penelitian, menunjukkan bahwa 
motivasi siswa untuk berprestasi masih rendah, 
terutama di bidang studi Biologi masih sangat 
terbatas. Misalnya di SMA Negeri 2 Makassar, siswa 
masih kurang termotivasi untuk berprestasi di bidang 
studi Biologi walaupun sekolah sudah menyediakan 
ekstrakurikuler pengembangan diri, tetapi hanya 
sedikit siswa yang termotivasi untuk aktif. Ditambah 
lagi dengan konsep diri siswa yang tidak menyadari 
sepenuhnya fungsi keberadaan dirinya di sekolah, 
sehingga menganggap sekolah hanya ritual pagi-sore 
atau tekanan kewajiban orang tua. Hal ini diperparah 
jika jurusan yang dimasuki bukan keinginan pribadi, 
sudah pasti siswa akan semakin tidak termotivasi.  
Berbeda kasus sebagian besar siswa di SMA 
Cokroaminoto dan SMA Swasta UMI yang kurang 
termotivasi berprestasi belajar Biologi, karena tidak 
didukung sarana dan prasarana. Permasalahan ini juga 
berdampak pada banyaknya siswa yang mengikuti 
remedial setelah ujian semester. Hal ini menjadi fokus 
perhatian peneliti untuk mengungkapkan sejauh mana 
peran dari konsep diri dan motivasi berprestasi 
terhadap hasil belajar. Peneliti menyadari betapa 
pentingnya konsep diri dan motivasi berprestasi untuk 
dikembangkan dalam pembelajaran, sehingga hasil 
belajar yang diharapkan dapat tercapai. Oleh karena 
itu, dilaksanakan penelitian ini.  

METODE 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) 
kontribusi konsep diri dan motivasi berprestasi secara 
bersama-sama terhadap hasil belajar Biologi siswa 
SMA di Kota Makassar (2) kontribusi konsep diri 
terhadap hasil belajar Biologi siswa SMA di Kota 
Makassar dan (3) kontribusi motivasi berprestasi 
terhadap hasil belajar Biologi siswa SMA di Kota 
Makassar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat sumbangan teoritis terhadap 
perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya dalam 
bidang menajemen pendidikan yang berhubungan 
dengan pengelolaan kelas dalam rangka menunjang 
proses pembelajaran, menjadi masukan bagi para 
pengajar dan kepala sekolah dalam menentukan 
kebijakan (perencanaan) dalam kaitannya dengan 
strategi peningkatan hasil belajar siswa, guna 
mempersiapkan sumber daya manusia yang 
berkualitas, menjadi masukan kepada orang tua atau 
keluarga, dan pihak-pihak yang terkait dalam upaya 
pengembangan konsep diri dan motivasi berprestasi 
anak sejak dini, sebagai bahan kajian atau 
perbandingan bagi pemerhati bidang pendidikan dan 
pengajaran untuk meneliti variabel-variabel yang 
relevan, menjadi bahan refleksi bagi siswa tentang 
konsep diri dan motivasi berprestasi di sekolah.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian “ex-post 
facto” karena faktor yang dikumpulkan sudah ada 
sebelumnya pada diri responden atau gejala muncul 
tanpa adanya perlakuan.  Penelitian ini dilaksanakan 
pada SMA yang ada di kota Makassar. Alasan 
pemilihan lokasi karena di Makassar terdapat tiga 
kategori sekolah berdasarkan akreditas A, akreditas B, 
dan akreditas C. Peneliti tidak membandingkan 
variabel untuk tiap akreditas, tetapi peneliti lebih 
menekankan pada seberapa besar kontribusi konsep 
diri dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar. 
Alasan yang paling utama dalam pemilihan lokasi ini, 
karena sekolah yang menjadi target penelitian setelah 
dilakukan observasi awal melalui wawancara tidak 
terstruktur dengan guru, diperoleh fakta bahwa 
konsep diri dan motivasi berprestasi siswa pada 
bidang studi biologi sangat rendah.  

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua 
variabel independent (bebas) yakni konsep diri  (X1) 
dan motivasi berprestasi (X2), serta suatu variabel 
dependent  (terikat).  Desain hubungan antara variabel 
bebas (X1,X2) dan variabel terikat (Y) tersebut dapat 
dilihat pada Gambar 1. 
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Variabel bebas           Variabel terikat 
 

 
 
 
 

 

Gambar 1. Desain penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa pada tiga SMA di kota Makassar tahun ajaran 
2011/2012, sebanyak 972 orang.  Sampel penelitian 
ini adalah siswa pada tiga SMA di kota Makassar 
tahun ajaran 2011/2012. Teknik pengambilan sampel 
adalah secara purposive random sampling. Sampel 
SMA di kota Makassar diambil secara purposive 
menjadi tiga kategori berdasarkan akreditas A 
sebanyak 13 sekolah, akreditas B sebanyak 34 
sekolah, dan akreditas C sebanyak 31 sekolah. 
Kemudian setiap kelompok sekolah berdasarkan 
akreditas diambil secara acak, sehingga sampel yang 
diperoleh adalah SMA Negeri 2 Makassar (mewakili 
akreditas A), SMA Cokroaminoto Tamalanrea 
(mewakili akreditas B), dan SMA Swasta UMI 
Makassar (mewakili akreditas C). Siswa kelas XI IPA 
yang diambil sebagai responden dengan alasan sudah 
mencapai target kurikulum sebesar 51,16% dan belum 
mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional, 
sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini 
siswa tersebut lebih memahami konsep dirinya dan 
meningkatkan motivasi berprestasi disekolah masing-
masing. 

Tabel 1. Tempat dan Jumlah Sampel Penelitian 
No Tempat pengambilan sampel Jumlah 

sampel 
(siswa) Nama sekolah Rombongan 

Belajar 
(Rombel) 

1 SMA Negeri 2 
Makassar 

7 214 

2 SMA 
Cokroaminoto 
Tamalanrea 

1 32 

3 SMA Swasta 
UMI Makassar 

1 15 

Jumlah 261 
 

 

 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk 
mengumpulkan data variabel adalah: 

a. Kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data 
mengenai variabel konsep diri siswa dan 
motivasi berprestasi. Ukuran yang digunakan 
dalam bentuk skala Likert yang terdiri atas 4 
(empat) pilihan yaitu : sangat setuju (SS), setuju 
(S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju 
(STS) (Sugiyono, 2011:93). Skor yang 
digunakan adalah 1 sampai 4 pada tiap butir. 
Pada variabel konsep diri siswa dan motivasi 
berprestasi, untuk pernyataan positif skor 4 bila 
responden menjawab sangat setuju (SS), skor 3 
bila responden menjawab setuju (S), skor 2 bila 
responden menjawab tidak setuju (TS), dan skor 
1 bila responden menjawab sangat tidak setuju 
(STS). Pernyataan negatif skor 1 bila responden 
menjawab sangat setuju (SS), skor 2 bila 
responden menjawab setuju (S), skor  3 jika 
responden menjawab tidak setuju (TS) dan skor 
4 jika responden menjawab sangat tidak setuju 
(STS). 

b. Tes hasil belajar digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang nilai hasil belajar 
biologi SMA Negeri 2 Makassar (mewakili 
akreditas A), SMA Cokroaminoto Tamalanrea 
(mewakili akreditas B), dan SMA Swasta UMI 
Makassar (mewakili akreditas C). 

2. Uji Coba Instrumen 

a. Instrumen Konsep Diri Siswa 

Data konsep diri siswa diperoleh dengan 
mengembangkan kuisioner dikembangkan oleh 
penulis dengan berdasar pada indikator-indikator 
yang ada pada tinjauan pustaka dan definisi 
operasional variabel).  

Adapun kisi-kisi instrumen konsep diri dapat 
dilihat pada Tabel 2.

Konsep diri siswa 
(X1) 

Motivasi berprestasi 
(X2) 

Hasil belajar biologi 

(Y) 
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Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Konsep Diri 
 

No Dimensi Indikator No. Item Jumlah 
Item 

Positif Negatif 
1 Konsep 

diri umum 
1.nilai-nilai aturan 
2.prinsip hidup 

1,2 
4,5,6,7 

3* 
8*, 9* 

3 
6 

2 Konsep 
diri khusus 

1.konsepdiri akademik 
(kemampuan akademik, 
prestasi akademik, konsep 
diri berkelas) 

11,12,13,14 
15,16,17,18 

19*,23 

10*,20,21,22 14 

  konsep diri sosial 
(hubungan dengan teman 
sebaya dan keluarga) 

24,25,26 
27 
 

28*,29*,30* 7 

  presentasi diri 
(kepercayaan diri dan 
penampilan fisik) 
 

31,32,33, 
34,35,37,40 

35*,38,39* 
 

10 

Total Item 40 
Keterangan:*) instrumen yang tidak valid 

b. Instrumen Motivasi Berprestasi 

Data motivasi berprestasi diperoleh dengan 
mengembangkan kuisioner (sebagian diadaptasi dari 
instrumen yang dikembangkan oleh Syamsuriani, 
2011:89) dan sebagian dikembangkan oleh penulis 

dengan berdasar pada indikator-indikator yang ada 
pada tinjauan pustaka dan definisi operasional 
variabel).  

 

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Berprestasi 
No Dimensi Indikator No. Item Jumlah 

Item 
Positif Negatif 

1 Pikiran-
pikiran yang 
mengarah 
prestasi 

1. Realistis dalam memilih tugas 
 
2. Ingin menjadi penguasa yang terkenal dalam 

bidang tertentu 

1,2* 
 
5,6,7,8,9 

3*,4* 
 
10 

4 
 
6 

2 Aktivitas/usa
ha yang 
berhubungan 
dengan 
prestasi 

1. melakukan sesuatu dengan sukses 
 
2. mengerjakan sesuatu yang sangat berarti atau 

penting 
 
3.  melakukan pekerjaan yang sukar dengan 

baik 
 
4. melakukan sesuatu yang lebih baik dari 

orang lain 
 
5. mengerjakan sesuatu dan menyelesaikan 

tugas-tugas yang memerlukan usaha dan 
keterampilan 

6. menulis cerita yang hebat dan bermutu. 

11,12 
 
15,16,17,18 
19,20 
24,25,26 
28,29,30,31 
32,33,34*, 
 
35 
 
 
37 
 
 
40 

13,14 
 
21*,22, 
23 
 
27* 
 
 
36* 
 
 
38*,39* 
 

4 
 
9 
 
 
 
4 
 
 
 
 
8 
 
3 
1 

Total Item 40 
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Adapun kisi-kisi instrumen motivasi berprestasi dapat 
dilihat pada Tabel 3. 

c. Tes Hasil Belajar 

Nilai hasil belajar biologi diambil dari tes 
kognitif khusus materi sistem pencernaan (Amin, 
2011:356) sebanyak 30 pertanyaan. Instrumen yang 
digunakan sudah diuji validitas dan reliabilitasnya, 
sehingga langsung diujikan pada siswa. 

Tabel 4. Kategori Hasil Belajar Siswa 
Skor Kategori 

90 – 100 
75 - 90 
51 - 74 
40 - 50 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data variabel konsep diri dan motivasi 
berprestasi merupakan data primer, diperoleh dengan 
menggunakan instrumen berupa kuisioner, 
Selanjutnya data sekunder berupa tes hasil belajar 
biologi pada masing-masing sekolah. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis 
deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang bersifat umum dan generalisasi 
(Arikunto, 2010:126). Analisis deskriptif untuk 
menjelaskan karakteristik data konsep diri dan 
motivasi berprestasi dan hasil belajar biologi siswa 
SMA di kota Makassar. Analisis deskriptif yang 
digunakan meliputi persentase, mean, modus, 
distribusi frekuensi, persentase dan standar deviasi 
(simpangan baku).  

Untuk memberikan informasi yang jelas 
kategori masing-masing variabel bebas (konsep diri 
dan motivasi berprestasi), maka hasil analisis 
deskriptif dikonversi ke dalam kategori sangat positif, 
positif, negatif, sangat negatif  (Sugiyono, 2011:93)  
Sedangkan untuk kategori variabel terikat (hasil 
belajar biologi), hasil analisis deskriptif dikonversi ke 
dalam kategori baik sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah dan sangat rendah (Depdiknas, 2006) seperti 
pada Tabel 6. 

Selanjutnya didahului dengan melakukan uji 
persyaratan yaitu uji normalitas.  

Uji Normalitas  

Pengujian variabel masing-masing dilakukan 
dengan maksud untuk mengetahui apakah sebaran 
data dari setiap variabel tidak menyimpang dari ciri 
yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas 
dilakukan dengan menggunakan program komputer 
Statistic Package Sosial Science (SPSS) 17,0 for 
windows. Uji kolmogorov-smirnov, dengan kriteria 
sebagai berikut: 

 Jika nilai probabilitas hitung yang diperoleh 
lebih kecil daripada taraf signifikan 1%, maka 
distribusi tidak normal. 

Jika nilai probabilitas hitung yang diperoleh 
lebih besar daripada taraf signifikan 1%, maka 
distribusi normal. 

Setelah data sudah berdistribusi normal, maka 
dilakukan analisis statistik inferensial dilakukan untuk 
menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis 
statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier 
ganda untuk menguji signifikansi koefisien regresi 
hubungan masing-masing variabel bebas dengan 
variabel terikat. Selanjutnya dilakukan untuk menguji 
signifikansi koefisien regresi hubungan variabel bebas 
secara bersama-sama dengan variabel terikat. Dasar 
pengambilan keputusan berdasarkan angka 
probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 
0,01 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Apabila H1 
diterima menunjukkan ada kontribusi positif yang 
signifikan antara konsep diri dan motivasi berprestasi 
terhadap hasil belajar, pengolahan data dengan 
menggunakan program komputer Statistic Package 
Sosial Science (SPSS) 17,0 for windows yang 
mengacu pada interpretasi dari nilai r. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskriptif Hasil Analisis data 

1. Konsep Diri 

Data tentang konsep diri memiliki rentang 
teoritik 30 – 120. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa skor tertinggi yang diperoleh siswa adalah 117 
dan skor terendah adalah 78. Skor rata-rata sebesar 
95.82; median sebesar 96.00; modus sebesar 98; dan 
standar deviasi sebesar 7,14. Distribusi frekuensi dan 
persentase konsep diri siswa SMA di Kota Makassar 
dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini: 

Dari Tabel 5 tentang distribusi frekuensi 
tersebut dapat diketahui bahwa skor konsep diri pada 
kategori sangat tinggi sebanyak 111 siswa, ini berarti  
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Tabel 5. Distribusi Frekuensi dan Persentase Konsep Diri Siswa SMA di Kota Makassar 
Kategori Nilai Skor Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 
 

98.5 – 120 

76 – 97.5 

53.5 - 75 

30 – 52.5 

 

111 

150 

0 

0 

42.2 

57.8 

0 

0 

Jumlah  261 100 

 

bahwa terdapat 111 siswa yang sudah memenuhi 
100% dari keseluruhan dimensi konsep diri yang 
ditentukan. Hal ini terlihat dari angket siswa yang 
menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki tingkat 
konsep diri yang sangat tinggi. Kategori tinggi  
sebanyak 150 siswa ini berarti bahwa terdapat 150 
siswa yang sudah memenuhi 75% dari keseluruhan 
dimensi konsep diri yang ditentukan. Hal ini terlihat 
dari angket siswa yang menunjukkan bahwa siswa 
tersebut memiliki tingkat konsep diri yang tinggi. 

Kategori rendah dan sangat rendah tidak ada. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara 
umum hasil konsep diri siswa SMA di Kota Makassar 
termasuk kategori tinggi.  

2. Motivasi Berprestasi 

Data tentang motivasi berprestasi memiliki 
rentang teoritik 30 – 120. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa skor tertinggi yang diperoleh 
responden adalah 115 dan skor terendah adalah 65. 
Skor rata-rata sebesar 91.65; median sebesar 92.00; 
modus sebesar 90; dan standar deviasi sebesar 7,14. 
Distribusi frekuensi dan persentase motivasi 
berprestasi siswa SMA di Kota Makassar dapat dilihat 
pada Tabel 6. 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi dan Persentase 
Motivasi Berprestasi Siswa SMA di Kota Makassar 

Kategori Nilai 
Skor 

Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Rendah 

Sangat Rendah 

98.5 – 120 
76 – 97.5 
53.5 - 75 
30 – 52.5 

62 
196 
3 
0 

23,6 
75,2 
1,2 
0 

Jumlah  261 100 

Sumber pendistribusian variabel: Sugiyono (2011:93) 

Dari tabel distribusi frekuensi tersebut dapat 
diketahui bahwa skor motivasi berprestasi pada 
kategori sangat tinggi sebanyak 62 siswa, ini berarti 
bahwa terdapat 62 siswa yang sudah memenuhi 100% 
dari keseluruhan dimensi motivasi berprestasi yang 

ditentukan. Hal ini terlihat dari angket siswa yang 
menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki tingkat 
motivasi berprestasi yang sangat tinggi. Kategori 
tinggi sebanyak 196 siswa, ini berarti bahwa terdapat 
196 siswa yang sudah memenuhi 75% dari 
keseluruhan dimensi motivasi berprestasi yang 
ditentukan. Dimana angket siswa yang menunjukkan 
bahwa siswa tersebut memiliki tingkat motivasi 
berprestasi yang tinggi. Kategori rendah sebanyak 3 
siswa, ini berarti bahwa terdapat 3 siswa yang sudah 
memenuhi 50% dari keseluruhan dimensi motivasi 
berprestasi yang ditentukan. Hal ini terlihat dari 
angket siswa yang menunjukkan bahwa siswa tersebut 
memiliki tingkat motivasi berprestasi yang rendah, 
sedangkan kategori sangat rendah tidak ada. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum 
hasil motivasi berprestasi siswa SMA di Kota 
Makassar termasuk kategori tinggi.  

3. Hasil Belajar Biologi 

Data tentang hasil belajar Biologi memiliki 
rentang teoritik 0 – 100. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa skor tertinggi yang diperoleh responden adalah 
86.6 dan skor terendah adalah 50,00. Skor rata-rata 
sebesar 64.5; median sebesar 63.30; modus sebesar 
60,00; dan standar deviasi sebesar 7,13. Distribusi 
frekuensi dan persentase hasil belajar Biologi siswa 
SMA di Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi dan Persentase Hasil 
Belajar Biologi Siswa SMA di Kota Makassar 

Kategori Nilai 
Skor 

Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

Sangat Rendah 
 

90 – 100 
75 - 90 
51 - 74 
40 - 50 
0 – 39 

0 
29 
228 
4 
0 

0 
11,1 
87,4 
1,5 
0 

Jumlah  261 100 
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Dari tabel 7 tentang distribusi frekuensi 
tersebut dapat diketahui bahwa skor hasil belajar pada 
kategori sangat rendah tidak ada, kategori rendah 
sebanyak 4 siswa, kategori sedang sebanyak 228 
siswa, kategori tinggi sebanyak 29 siswa dan kategori 
sangat tinggi tidak ada. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa secara umum hasil belajar Biologi 
siswa SMA di Kota Makassar termasuk kategori 
sedang. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi hasil 
belajar Biologi siswa SMA di Kota Makassar. 

B. Uji Hipotesis 

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji 
normalitas sebagai prasyarat dengan menggunakan 
SPSS 17.0 (hasil pengolahan dapat dilihat pada 
lampiran 6 hal 145), diperoleh hasil bahwa nilai 
probabilitas sebesar 0,2 lebih besar dari α = 1%. Hasil 
ini menunjukkan bahwa populasi data yang akan diuji 
sudah memenuhi syarat normalitas, sehingga uji dapat 
dilanjutkan. 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan 
menggunakan analisis regresi ganda. Adapun 
hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut: 

HO: ρ = 0 (tidak terdapat kontribusi positif konsep diri 
dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar 
Biologi). 

H1: ρ ≠ 0 (terdapat kontribusi positif konsep diri dan 
motivasi berprestasi terhadap hasil belajar Biologi).  

Setelah data hasil konsep diri dan motivasi 
berprestasi dalam kaitannya dengan hasil belajar 
Biologi diolah dengan menggunakan SPSS 17.0 (hasil 

pengolahan dapat dilihat pada lampiran 7 hal 146) 
diperoleh hasil analisis regresi ganda dengan koefisien 
regresi “b” sebesar 50,1 dan 22,4 dengan konstanta  
“a” sebesar -3,992, sehingga garis regresinya adalah 
Ŷ = -3,992 + 50,1X1 + 22,4X2.Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Tabel 8. 

Pada Tabel  9 juga dapat menunjukkan  
kontribusi konsep diri (X1) terhadap hasil belajar  (Y) 
sebesar  50,2%  dan kontribusi motivasi berprestasi 
(X2) terhadap hasil belajar (Y) sebesar 22,5%. Hasil 
belajar bersifat konstan sebesar -3.992 menunjukkan 
bahwa kontribusi konsep diri dan motivasi berprestasi 
sangat penting dalam menentukan hasil belajar siswa. 
Untuk mengetahui signifikan koefisien regresi dapat 
dilihat pada Tabel 9. 

Pengujian pada Tabel 9 menunjukkan bahwa 
nilai F hitung = 114,798 dengan tingkat signifikan 
(probabilitas) 0,000 jauh lebih kecil dari α 0,01. Hasil 
ini berarti bahwa regresi dengan persamaan Ŷ = -
3,992 + 0,501X1 + 0,224X2 signifikan (bersifat 
positif). Persamaan regresi tersebut di atas 
memberikan gambaran bahwa setiap kenaikan satu 
skor pada konsep diri (X1)  dan motivasi berprestasi 
(X2) akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,725 skor 
hasil belajar Biologi (Y) pada konstanta -3,992. 
Besarnya kontribusi konsep diri dan motivasi 
berprestasi secara bersama-sama terhadap hasil 
belajar Biologi diketahui dengan membaca Tabel 10. 

 

  

Tabel 8. Koefisien hubungan Konsep Diri (X1) dan Motivasi Berprestasi ( X2) terhadap Hasil Belajar Biologi (Y) 
Siswa SMA di Kota Makassar 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3.992 4.552  -.877 .381 

X1 .501 .068 .502 7.347 .000 
X2 .224 .068 .225 3.294 .001 

a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Hasil analisis regresi  

Tabel 9 Anova Hubungan Konsep Diri (X1) dan Motivasi Berprestasi (X2) terhadap Hasil Belajar Biologi (Y) 
Siswa SMA di Kota Makassar 

ANOVA 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6233.250 2 3116.625 114.798 .000a 

Residual 7004.387 258 27.149   

Total 13237.637 260    

a. Predictors: (Constant), X2, X1            b. Dependent Variable: Y 
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Sumber: Hasil Analisis Regresi 

Tabel 10. Uji Signifikansi Kontribusi Konsep Diri, Motivasi Berprestasi terhadap Hasil Belajar secara Bersama-
sama. 

 Model Summaryb 
 Model R R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

dimension0 1 .686a .471 .467 5.2104 

 a. Predictors: (Constant), X2, X1 
 b. Dependent Variable: Y 

Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa 
kontribusi konsep diri dan motivasi berprestasi secara 
bersama-sama terhadap hasil belajar Biologi diketahui 
dengan membaca koefisien (r2)  sebesar 47,1%.  

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

Pada penelitian ini diperoleh fakta bahwa hasil 
belajar sedang, padahal konsep diri dan motivasi 
berprestasi siswa masuk kategori tinggi. Data ini 
menurut pengamatan peneliti menunjukkan bahwa 
meskipun konsep diri dan motivasi berprestasi siswa 
tinggi, tetapi jika tidak ditunjang oleh faktor lain 
misalnya kompetensi guru dalam mengajar, sarana 
dan prasarana sekolah khususnya mata pelajaran 
Biologi (menyangkut kenyamanan siswa dalam 
belajar dan memahami setiap bab yang diajarkan). 
Ditambah lagi dengan banyaknya hari libur dan 
kegiatan sekolah yang membuat jadwal pelajaran 
terganggu. Sehingga pembelajaranpun tidak 
berlangsung sesuai dengan jadwal. Hal ini 
menyebabkan ada kelas yang kurang mendapatkan 
pendalaman materi. Fenomena ini membuktikan 
keterkaitan antara faktor internal dan eksternal sangat 
mempengaruhi hasil belajar. Data hasil belajar siswa 
yang masuk kategori sedang, sedangkan konsep diri 
dan motivasi berprestasi siswa tinggi, tetap 
membuktikan bahwa konsep diri dan motivasi 
berprestasi secara bersama-sama memberikan 
kontribusi positif terhadap hasil belajar. Jika 
seseorang memiliki konsep diri dan motivasi 
berprestasi yang tinggi, maka hasil belajarnya akan 
semakin tinggi tentunya tetap ditunjang dengan faktor 
eksternal.  

Pada proses pembelajaran di sekolah sering 
ditemukan siswa yang tidak dapat meraih hasil belajar 
yang setara dengan kemampuan inteligensinya. Ada 
siswa yang memiliki  kemampuan inteligensi tinggi 
tetapi memperoleh hasil belajar yang relatif rendah. 
Namun ada siswa yang walaupun kemampuan 
inteligensinya relatif rendah, dapat meraih prestasi 
belajar yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa inteligensi bukanlah satu-satunya faktor yang 
menentukan keberhasilan seseorang.  

Proses pembelajaran akan semakin efektif jika 
konsep diri dan motivasi berprestasi siswa menjadi 
perhatian guru. Tentunya kedua faktor internal harus 
dibarengi dengan faktor eksternal yang mendukung. 
Hal ini menjadi tugas bersama para pelaku pendidikan 
tinggi guru, siswa, sekolah dan masyarakat agar 
pendidikan yang berkualitas, mampu membentuk 
generasi penerus yang survive dalam berbagai 
kompetensi.  

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat kontribusi positif konsep diri dan 
motivasi berprestasi secara bersama-sama 
terhadap hasil belajar Biologi siswa SMA di Kota 
Makassar sebesar 47,1%. 

2. Terdapat kontribusi positif konsep diri terhadap 
hasil belajar Biologi siswa SMA di Kota 
Makassar sebesar 50,2%. 

3. Terdapat kontribusi positif motivasi berprestasi 
terhadap hasil belajar Biologi siswa SMA di Kota 
Makassar sebesar 22,5%. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah 
dikemukakan di atas, saran yang dikemukakan 
peneliti sebagai berikut: 

1. Sebaiknya guru sebagai pendidik menyadari 
sepenuhnya akan tanggung jawabnya, sehingga hak 
siswa terpenuhi dalam menimba ilmu dengan 
memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. 

2. Adanya inisiatif dari guru untuk memberikan motivasi 
secara langsung kepada siswa untuk meningkatkan 
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konsep diri dan motivasi berprestasi khususnya pada 
pembelajaran Biologi. 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, S. 2010.  Prosedur Penelitian; Suatu  
Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 

Awan, NR, Noureen, G & Naz, A. 2011.   Sebuah 
Studi  Hubungan  Antara Motivasi Berprestasi, 
Self Konsep dan Prestasi dalam Bahasa inggris 
dan  Matematika pada  Tingkat  Menengah.   
Jurnal, 4 (3), Agustus 2011, Pakistan: 
Universitas Sargodha.  

Azwar, S. 2005. Penyusunan Skala Psikologi. 
Yogyakarta: Pustaka Utama. 

_______. 2010.  Tes Prestasi (Fungsi dan 
Pengembangan Pengukuran Prestasi Belaar). 
Yogyakarta: Pustaka Utama. 

Bachkirova, T. 2004. Berurusan dengan Masalah 
Konsep  Diri dan Perbaikan Diri Strategi Dalam 
Pembinaan dan Mentoring. Jurnal, 2 (2), 
Inggris: Universitas Oxford Brookes. 

Depdiknas. 2006. Standar Isi. Jakarta: Badan Standar 
Nasional Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran  

Pendidikan Biologi FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 24 Oktober 2015 

 

Copyright © 2015, ISBN 978-602-73551-0-1  
 

MODEL SAINS TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT UNTUK MENGEMBANGKAN 
KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS KONSEP ARCHAEBACTERIA 

 
Faridatul Amaniyah1), Zulfiani1), Meiry Fadilah Noor1) 

1)Pendidikan Biologi, FITK, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
Email koresponden: zulfiani@uinjkt.ac.id 

 
Abstrak 

 
Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa SMA 
dengan menggunakan Model Sains Teknologi dan Masyarakat pada konsep Archaebacteria. 
Metode penelitian merupakan kajian pustaka dan dokumentasi. Model Pembelajaran Sains 
Teknologi dan Masyarakat menggunakan permasalahan nyata yang menggunakan konteks sosial 
untuk menganalisis isu, memecahkan masalah sebagai dampak dari sains dan teknologi. Pada 
konsep Bioteknologi yang melibatkan pemanfaatan prinsip dan rekayasa makhluk hidup untuk 
menghasilkan produk/jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia meliputi konsep 
Archaebacteria dan Eubacteria. Model Sains Teknologi Masyarakat meliputi Insiasi, eksplorasi, 
aplikasi, dan pemantapan konsep. Pengembangan Model STM pada konsep Archaebacteria dan 
Eubacteria meliputi analisis kesesuaian  tahapan  model,materi dan indikator keterampilan 
berpikir kritis yang dapat dikembangkan. Pada tahap inisiasi atau invitasi menuntut siswa berfikir 
tentang ide-ide, aspek keterampilan berpikir kritis yang dapat dikembangkan  yakni membangun 
penjelasan sederhana. Fase eksplorasi, siswa menganalisis  informasi yang telah dikumpulkan 
dari  kegiatan eksperimen/studi pustaka dan mensintesisnya, aspek keterampilan berpikir kritis 
yang dapat dilatih yakni memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, dan 
inferensi. Pada fase aplikasi konsep aspek keterampilan berpikir kritis yang dapat dilatih ialah 
memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, inferensi, membuat 
penjelasan lebih lanjut dan strategi taktik. Pada pemantapan konsep,guru mengelaborasi hasil 
kegiatan siswa dan konfirmasi, aspek keterampilan berpikir kritis yang dapat dikembangkan 
adalah inferensi, membuat penjelasan lebih lanjut dan strategi taktik. 

 
Kata kunci: Model Sains Teknologi, Keterampilan Berpikir Kritis, Archaebacteria 

 

PENDAHULUAN 

Hasil analisis Tim Literasi sains Puspendik 
tahun 2004 mengungkap kualitas pendidikan di 
Indonesia masih memprihatinkan dan perlu untuk 
lebih ditingkatkan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 
komposisi jawaban siswa mengindikasikan lemahnya 
pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dasar 
sains  yang sebetulnya telah diajarkan serta 
keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, 
rendahnya kemampuan bernalar,  ketelitian siswa,  
keterbatasan kemampuan siswa mengungkapkan 
pikiran dalam bentuk tulisan, dan lemahnya 
kemampuan  siswa dalam membaca, menafsirkan data 
dalam bentuk gambar, tabel dan bentuk penyajian 
lainnya (Mahyudin 2007).  

Permasalahan di atas sangat berhubungan 
dengan mata pelajaran sains. Sains sebagai salah satu 
bidang studi dari pendidikan di sekolah sangat erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa dalam 
masyarakat. Kecenderungan pembelajaran sains pada 
masa kini adalah peserta didik hanya mempelajari 
sains sebagai produk, menghafalkan konsep, teori dan 
hukum. Dalam hal ini, guru masih cenderung 
mempergunakan model pembelajaran langsung, 
karena dinilai lebih praktis dan lebih mudah mencapai 
tujuan pembelajaran (Anas 2012). Guru hanya 
menyampaikan pelajaran sains sebagai produk dan 
peserta didik menghafal informasi faktual yang 
diperolehnya. Akibatnya pembelajaran lebih berpusat 
pada guru, sehingga pelajaran sains sebagai proses, 
sikap, dan aplikasi tidak tersentuh dalam 
pembelajaran.  

Hakikat IPA meliputi produk, proses, sikap 
ilmiah dan teknologi. Implementasi hakikat IPA ini 
diwujudkan dalam pembelajaran IPA yang disusun 
melalui suatu kurikulum. Dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013 pada 
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Standar Isi Muatan Biologi untuk peminatan 
matematika dan ilmu-ilmu alam Mata Pelajaran 
Biologi bahwa penerapan proses kerja ilmiah dan 
keselamatan kerja di laboratorium biologi dalam 
pengamatan dan percobaan. Di tingkat 
SMA/MA/SMALB/PAKET C diharapkan untuk 
mengaitkan biologi dengan lingkungan, teknologi, 
dan masyarakat dalam memahami permasalahan 
biologi pada berbagai objek dan bioproses (Salinan 
Lampiran Permendikbud 64 Tahun 2013). 

Dalam Kompetensi Inti dalam ranah 
pengetahuan disebutkan siswa diharapkan mampu 
memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
(Kemendikbud, 2013). 

Sains Teknologi Masyarakat merupakan usaha 
untuk menyajikan IPA dengan mempergunakan 
masalah-masalah dari dunia nyata. Seringkali 
pendekatan sains teknologi masyarakat 
memanfaatkan konteks sosial untuk menggali dan 
menganalisis isu, serta memecahkan masalah sebagai 
dampak dari sains dan teknologi. Contoh aplikasi 
dalam penggunaan pendekatan STM ini yaitu, 
bioteknologi.  Bioteknologi adalah pemanfaatan 
prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, 
sistem, atau proses biologis untuk menghasilkan atau 
meningkatkan potensi organisme maupun 
menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup 
manusia (Aryulina, 2003). Bioteknologi umumnya 
menggunakan mikroorganisme seperti bakteri,  yang 
dalam pembelajaran IPA termasuk dalam konsep 
Archaebacteria dan Eubacteria. 

Pembelajaran melalui model pembelajaran 
Sains Teknologi Masyarakat bersifat kontekstual, 
artinya langsung mengaitkan dengan kehidupan nyata 
siswa. Manfaat pembelajaran Sains Teknologi 
Masyarakat diantaranya kegiatan belajar menjadi 
lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga 

motivasi belajar siswa akan lebih tinggi, hakikat 
belajar akan lebih bermakna. Pembelajaran Sains 
Teknologi Masyarakat sebagai salah satu model 
pembelajaran inovatif yang memanfaatkan isu 
lingkungan dalam proses pembelajaran, secara teori 
mampu membentuk individu memiliki kemampuan 
untuk menumbuhkan pemahaman konsep dan 
keterampilan berpikir (Poedjiadi, 2010). Berpikir 
kritis dapat mengembangkan kemampuan berpikir 
terhadap isu-isu/masalah dan membangun argumen 
yang baik (Lesley & Jane, 2013).  

Anna Poedjadi (2010) menjelaskan bahwa 
berpikir kritis dapat berkembang jika siswa 
dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang 
dirancang dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa, 
yaitu dengan pembelajaran berbasis sains teknologi 
masyarakat. Kajian ini bertujuan memberikan 
deskripsi Model Sains Teknologi dan Masyarakat 
yang dapat mengembangkan Keterampilan Berpikir 
Kritis Siswa Konsep Archaebacteria. Manfaat kajian 
in dapat memberikan wawasan bagi pendidik 
khususnya, untuk mengembangkan Keterampilan 
Berpikir Kritis yang diintegrasikan dengan Model 
Sains Teknologi dan Masyarakat pada konsep 
Archaebacteria. 

METODE 

Metode penelitian adalah kajian literatur dan 
dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan melakukan 
penelusuran Jurnal nasional dan internasional, buku 
teks, dokumen Kurikulum 2013 dan silabus mata 
pelajaran Biologi kelas X. Kajian literatur utama 
diarahkan pada hasil penelitian relevan terkait Model 
Sains Teknologi dan Masyarakat, Keterampilan 
Berpikir Kritis dan Konsep Biologi. Instrumen 
penelitian berupa Format desain pembelajaran dan 
daftar checklist. Prosedur pengembangan Model Sains 
Teknologi dan Masyarakat untuk mengembangkan 
Keterampilan Berpikir Kritis dilakukan sebagai 
berikut: 

1. Mengkaji seluruh Model Sains Teknologi dan 
Masyarakat dari berbagai sumber yang absah, 
kemudian dipilih satu model untuk digunakan 
Peneliti (Gambar 1). 
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Gambar 1. Model sains teknologi dan masyarakat (Anna Poedjiadi, 2010) 

 

2. Mengkaji Jenis-jenis keterampilan berpikir 
khususnya keterampilan berpikir kritis 
selanjutnya peneliti menentukan referensi yang 
bersumber dari Robert Ennis (1985) dengan 5 
Kriteria Keterampilan Berpikir Kritis (KBK) 
sebagaimana Tabel 1 

3. Mengkaji konsep Archaebacteria, contoh 
aplikasi dalam penggunaan pendekatan STM 
yakni bioteknologi.  Bioteknologi adalah 
pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan 
terhadap organisme, sistem, atau proses biologis 

untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi 
organisme maupun menghasilkan produk dan 
jasa bagi kepentingan hidup manusia. 
Bioteknologi umumnya menggunakan 
mikroorganisme seperti bakteri, yang dalam 
pembelajaran IPA termasuk dalam konsep 
Archaebacteria. 

4. Mendesain Model Sains Teknologi untuk 
mengembangkan Keterampilan berpikir Kritis 
Konsep Archaebacteria  

 

 

Tabel 1 Keterampilan Berpikir Kritis 
Ketrampilan Berpikir Kritis Sub Keterampilan Berpikir Kritis 
Memberikan penjelasan sederhana 
(Elementary clarification) 

1. memfokuskan pertanyaan 
2. menganalisis argument 
3. Bertanya dan menjawab pertanyaan tentang 

suatu penjelasan dan tantangan 
Membangun keterampilan dasar  
(Basic Support) 

4. mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber 
5. mengobservasi dan  mempertimbangkan hasil 

observasi 
Kesimpulan 6. membuat deduksi dan mempertimbangkan 

hasil deduksi 
7. membuat induksi dan mempertimbangkan 

induksi 
8. membuat dan mempertimbangakan nilai 

keputusan 
Membuat penjelasan lebih lanjut 9. mendefinisikan istilah 

10. mengidentifikasi asumsi 
Strategi dan taktik 11. memutuskan suatu tindakan 
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Tabel 2 Desain Model STM untuk Mengembangkan KBK Konsep Archaebacteria  

Tahapan STM Kegiatan Belajar Keterampilan Berpikir 
Kritis (KBK) 

Invitasi 
 
� LKS Praktikum� 

Eksplorasi (isu-
isu/masalah terkait 
situasi nyata) 

� Proses  interaksi ini  menuntut 
seseorang untuk berfikir tentang 
ide-ide dan analisis yang akan 
dikemukakan/ cara 
mempertahankan  pandangan  
tentang  isu-isu  tersebut 
 

� Membangun penjelasan 
sederhana. 

 

Pembentukan konsep 
 
� Diskusi Kelompok 
� Tanya Jawab 

� Siswa mengidentifikasi 
pertanyaan-pertanyaan  
kristis/spesifik  yang  diperlukan 
untuk  mengarahkan  isu-isu  yang  
dibahas  pada  materi  
pembelajaran.  

� Menganalisis  informasi  yang  
telah  dikumpulkan  dari  kegiatan  
eksperimen/studi pustaka , 
mensintesis pemecahan masalah  
berdasarkan  hasil  analisanya.  

� Fase eksplorasi memberikan 
dasar untuk memecahkan  masalah  
dengan cara mencari informasi, 
berpendapat, bereksperimen, 
mengobservasi, mengumpulkan 
dan menganalisis data hingga 
merumuskan kesimpulan. 

� Penyelidikan & aktivitas 
memecahkan masalah  
 

� Memberikan 
penjelasan sederhana 

�  Membangun 
keterampilan dasar,  

� Inferensi. 
 

Aplikasi Konsep 
 
� Presentasi kelompok  
� Membuat solusi 

terhadap 
permasalahan yang 
telah diajarkan  

� Memberikan 
pertanyaan kepada 
siswa  

� Mengajukan 
pertanyaan  

� siswa untuk 
membuat produk 
berupa nata de coco 
dan yogurt. 
 

� Siswa  mengaplikasikan  konsep 
yang telah dipelajari  pada 
permasalahan  lain  yang  terkait  
dan  guru memberi kesempatan 
kepada  siswa  untuk 
menyimpulkan seluruh  kegiatan  
yang telah dilakukan.  

� Pemecahan masalah yang 
diperoleh masing-masing 
kelompok dipresentasikan melalui 
kegiatan diskusi kelas sehingga 
setiap  kelompok  dapat  
membandingkan hasil yang 
mereka peroleh.. 

 

� Memberikan penjelasan 
sederhana, membangun 
keterampilan dasar, 
inferensi, membuat 
penjelasan lebih lanjut 
dan strategi taktik.  
 

Pemantapan Konsep  
� Guru 

mengkonfirmasi dan 
elaborasi 

� guru mengelaborasi hasil kegiatan 
siswa serta meluruskan terhadap 
konsepsi siswa yang keliru.   

 

� Inferensi, membuat 
penjelasan lebih lanjut 
dan strategi taktik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kajian desriptif ini dilakukan dengan 
menganalisis seluruh dokumen setiap variabel yang di 
teliti sehingga diperoleh desain Model Sains 
Teknologi dan Masyarakat untuk mengembangkan 
Keterampilan Berpikir Kritis Konsep Arhcaebacteria 
(Tabel 2).  

Model STM terdiri atas fase invitasi, 
pembentukan konsep, aplikasi dan pemantapan 
konsep. Fase pertama  yaitu invitasi dimana guru 
mengajak siswa untuk mengungkapkan isu-isu atau  
masalah  terkait dengan situasi kehidupan nyata siswa. 
Hal  ini  mengharuskan siswa berfikir untuk 
menganalisis  isu  tersebut. Dengan  demikian  ada  
interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa 
dengan siswa lain. Proses  interaksi ini  menuntut 
seseorang untuk berfikir tentang ide-ide dan analisis 
yang akan dikemukakan atau cara mempertahankan  
pandangan  tentang  isu-isu  tersebut, sehingga aspek 
keterampilan berpikir kritis yang dapat muncul dan  
dikembangkan  dalam  langkah  ini adalah 
membangun penjelasan sederhana. 

Pada fase eksplorasi, siswa mengidentifikasi 
pertanyaan-pertanyaan  kristis/spesifik  yang  
diperlukan untuk  mengarahkan  isu-isu  yang  dibahas  
pada  materi  pembelajaran. Dalam hal ini, siswa  
bersama  kelompoknya  menganalisis  informasi  yang  
telah  dikumpulkan  dari  kegiatan  eksperimen/studi 
pustaka kemudian mensintesis pemecahan masalah  
berdasarkan  hasil  analisanya. Fase eksplorasi 
memberikan dasar untuk memecahkan  masalah  
dengan cara mencari informasi, berpendapat, 
bereksperimen, mengobservasi, mengumpulkan dan 
menganalisis data hingga merumuskan kesimpulan. 
Aspek keterampilan berpikir kritis yang dapat 
dikembangkan dan dilatih pada tahapan  ini  adalah  
memberikan penjelasan sederhana, membangun 
keterampilan dasar, dan inferensi. Penyelidikan dan 
aktivitas memecahkan masalah yang dilakukan pada 
tahap ini akan mampu melatih kemampuan siswa  
dalam  memahami  atau menginterpretasi  data  dan  
informasi  yang diperoleh, menganalisis data hasil 
diskusi, memberikan  argumen-argumen dalam 
kegiatan diskusi, mengambil keputusan atau 
memutuskan konsekuensi yang harus diambil dari 
informasi yang diperoleh terkait dengan solusi 
terhadap permasalahan. 

 

 

Gambar 2. Contoh LKS pada pembelajaran Model STM untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis 
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Gambar 3. Contoh LKS pada pembelajaran Model STM untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

 

 

Gambar 4. Contoh  LKS pada pembelajaran Model STM untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis 
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Pada fase yang ketiga yaitu aplikasi konsep, 
siswa  mengaplikasikan  konsep yang telah dipelajari  
pada permasalahan  lain  yang  terkait  dan  guru 
memberi kesempatan kepada  siswa  untuk 
menyimpulkan seluruh  kegiatan  yang telah 
dilakukan. Pemecahan masalah yang diperoleh 
masing-masing kelompok dipresentasikan melalui 
kegiatan diskusi kelas sehingga setiap  kelompok  
dapat  membandingkan hasil yang mereka peroleh. 
Aspek keterampilan berpikir kritis yang dapat dilatih 
dan dikembangkan pada tahap ini adalah memberikan 
penjelasan sederhana, membangun keterampilan 
dasar, inferensi, membuat penjelasan lebih lanjut dan 
strategi taktik. Pada tahap ini, siswa diberikan  
kesempatan untuk mengemukakan argumen, 
memberikan penjelasan,  menyatakan  hasil pemikiran 
yang disertai  dengan  bukti  dan fakta,  menganalisis  
berbagai penjelasan dan  argumen  melalui  forum  
diskusi  kelas, melakukan  kegiatan diskusi dengan 
menguji dan menilai berbagai argumen, dan mampu  
memberikan kesimpulan berdasarkan data, informasi, 
serta argumen-argumen  yang  dikemukan  dalam 
kegiatan presentasi. 

Pada fase terakhir yaitu tahap  pemantapan 
konsep,  guru mengelaborasi hasil kegiatan siswa serta 
meluruskan terhadap konsepsi siswa yang keliru.  
Aspek  keterampilan  berpikir kritis  yang dapat 
dikembangkan adalah inferensi, membuat penjelasan 
lebih lanjut dan strategi taktik. Dalam  model  
pembelajaran langsung  guru sangat dominan dan 
guru harus mendemonstrasikan pengetahuan atau  
keterampilan yang dilatihkan kepada siswa secara 
langkah demi langkah, sehingga kurang melatih 
keterampilan berpikir kritis  siswa. 

Desain pembelajaran dilengkapi bentuk 
Lembar Kerja Siswa (LKS) yang  menerapkan 
integrasi tahapan Model Sains Teknologi dan 
Masyarakat dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. 
(Gambar 2,3,4) 

PENUTUP 

Simpulan 

Model Sains Teknologi dan Masarakat dapat 
mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis pada 
Konsep Archaebacteria. Integrasi Model 
pembelajaran, Keterampilan berpikir, dan konsep 
dituangkan dalam desain pembelajaran yang 
diimplementasikan dalam berbagai perangkat 
pembelajaran seperti Rencana Pembelajaran dan 
Lembar Kerja Siswa, dan instrumen penilaian.  
Saran 

Kajian deskritptif ini perlu ditindaklanjuti 
dengan kajian eksperimen terkait penerapannya di 
kelas khususnya pada  Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliah yang menerapkan Kurikulum 
2013. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa kelas XI SMA se-Kecamatan Pamulang 
pada konsep jaringan hewan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Instrumen yang 
digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa berupa Two-Tier Diagnostic Test. Hasil identifikasi 
menunjukkan bahwa sejumlah siswa (21,60%) mengalami miskonsepsi pada konsep Jaringan Hewan. 
Hampir separuhnya siswa (30,09%) paham konsep dan hampir separuh siswa (48,31%) yang tidak 
memahami konsep jaringan hewan. Miskonsepsi muncul pada subkonsep struktur jaringan sebesar 29,66%, 
jaringan epitel sebesar 21,78%, jaringan ikat sebesar 21,74%, jaringan otot sebesar 24,28% dan jaringan 
saraf sebesar 10,14%. 

 
Kata kunci: miskonsepsi, two-tier diagnostic test, konsep jaringan hewan 

Abstract 
 

The aims of this research was to identify senior high school students’ around Pamulang Subdistrict about 
misconceptions in Animal Tissues Concept. The Method was used in the research was case study. Two-
Tier Diagnostic Test was used to identify students’ misconception. The identification result showed that 
few of students (21,60%) had misconception at Animal Tissues concept. Almost half of students (30,09%) 
understood the concept and almost half of student (48,31%) were lack of knowledge of Animal Tissues 
concept. The misconception occured in every subconcept. There were 29,66% for structure of tissue 
subconcept, 21,78% for epitel tissue subconcept,21,47% for bundle tissue subconcept, 24,28% for muscle 
tissue subconcept and 10,14% for neuron tissue subconcept. 

 
Keywords: misconception, two-tier diagnostic test, animal tissues 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hal paling 
fitrah yang dibutuhkan oleh setiap manusia. 
Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting 
bagi manusia, salah satunya yaitu sebagai bentuk 
perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan 
sarat perkembangan. Adanya perubahan budaya 
kehidupan harus diiringi dengan perubahan atau 
perkembangan dalam bidang pendidikan. Perubahan 
yang dimaksud adalah perbaikan pendidikan pada 
semua tingkat yang dilakukan secara terus menerus, 
sebagai bentuk antisipasi kepentingan masa depan dan 
tuntutan masyarakat modern (Amri, 2013).  

Begitu juga dengan belajar, belajar bukan 
hanya sekedar mendidik siswa untuk mengetahui 
namun harus menghasilkan pengetahuan dan 
membangun kecakapan hidup (Abdurrahman, 2007). 
Maka guru yang baik adalah guru yang dapat 
membuat siswanya bukan sekedar mendapatkan 
informasi, tetapi dapat membuat siswa 
mengaplikasikan pengetahuan yang didapatnya 
dikehidupan sekarang maupun masa depan. 

Teori belajar konstruktivistik yang dipelopori 
oleh J. Piaget dan Vygotsky mengungkapkan bahwa 
belajar berarti membangun, maksudnya adalah siswa 
dapat mengkonstruk sendiri pemahamannya dengan 
melakukan aktivitas aktif dalam pembelajaran. Teori 
konstruktivisme merupakan salah satu teori belajar 
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yang berhubungan dengan cara seseorang 
memperoleh pengetahuan yang menekankan pada 
penemuan makna (meaningfulness). Perolehan 
tersebut melalui informasi dalam struktur kognitif 
yang telah ada dari hasil perolehan sebelumnya yang 
tersimpan dalam memori dan siap dikonstruk untuk 
mendapatkan pengetahuan baru (Zulfiani, Feronika, 
dan Suartini, 2009). Pembelajaran konstruktivisme 
memberikan ruang pada siswa untuk menemukan dan 
mengeksplorasi pengetahuan dengan apa yang telah 
mereka pelajari dan ketahui (Zurinal dan Sayuti, 
2006). Konstruksi pemahaman siswa berdasarkan 
teori konstruktivisme tidak terpaku pada 
pembelajaran di dalam kelas, peristiwa atau fenomena 
alam yang ada disekitar dapat membentuk gagasan 
awal siswa. 

Teori konstruktivisme menganggap bahwa 
semua peserta didik mulai dari usia kanak-kanak 
sampai perguruan tinggi memiliki gagasan atau 
pengetahuan tentang lingkungan dan peristiwa 
(gejala) yang terjadi di lingkungan sekitarnya, 
meskipun gagasan atau pengetahuan ini masih naif 
atau juga miskonsepsi (Zurinal dan Sayuti, 2006). 
Maka, pada saat memulai pembelajaran, guru 
seharusnya memeriksa gagasan awal yang ada pada 
siswa, karena gagasan awal ini berperan penting 
dalam konstruksi pengetahuan siswa.  

Suparno (2005) menyatakan bahwa sering kali 
gagasan siswa tidak sesuai dengan konsep ilmiah. 
Meskipun tidak sesuai dengan konsep ilmiah, gagasan 
tersebut dapat bertahan lama dan sulit diperbaiki atau 
diubah dalam pendidikan formal. Hal ini biasanya 
disebabkan gagasan yang mereka bawa itu meskipun 
keliru, tetapi dapat menjelaskan beberapa persoalan 
yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan mereka  
Pembelajaran yang tidak mempertimbangkan konsep 
awal (prakonsepsi) yang dimiliki oleh siswa juga akan 
mengakibatkan miskonsepsi yang lebih kompleks 
pada siswa.  Konsep-konsep yang salah akan terus 
tertanam di dalam pikiran peserta didik sebelum 
peserta didik mendapat klarifikasi. Akibatnya peserta 
didik mengalami miskonsepsi pada tingkat berikutnya 
bahkan tidak mampu menghubungkan antar konsep. 
Hal ini mengakibatkan terjadinya rantai kesalahan 
konsep yang tidak terputus karena konsep awal yang 
telah dimiliki akan dijadikan sebagai dasar belajar 
konsep selanjutnya yang tentu berdampak pada 
prestasi belajar siswa.  

Pada kegiatan pembelajaran yang berpusat pada 
siswa, meskipun setiap siswa mendapatkan perlakuan 
yang sama dari guru di dalam kelas, konsep yang 
mereka bentuk dapat berbeda dengan yang diharapkan 

guru. Konsep yang dikonstruksi tersebut bisa menjadi 
salah karena adanya keterbatasan pada diri siswa 
tersebut atau dapat bercampur dengan gagasan-
gagasan lain. Para ahli filsafat konstruktivisme sosial 
menambahkan bahwa kesalahan ini disebabkan 
karena siswa belum terbiasa mengkonstruksi konsep 
dengan benar dan belum mempunyai kerangka ilmiah 
yang dapat digunakan sebagai acuan (Suparno, 2005). 
Oleh karena itu, guru hendaknya memperhatikan 
prakonsepsi siswa sebelum memberikan konsep yang 
baru karena masing-masing siswa memiliki konsepsi 
masing-masing berdasarkan pengalaman mereka 
sebelumnya. 

Proses pembelajaran aktif menurut arahan 
kurikulum 2013 meliputi mengamati, bertanya, 
menghubungkan dan mengkomunikasikan konsep 
(Kemendikbud, 2013). Namun pada kenyataannya 
mayoritas siswa belajar hanya dengan menghafal 
tanpa memahami dan menghayati bagaimana suatu 
konsep diperoleh. Sehingga siswa kesulitan 
menghubungkan konsep yang satu dengan konsep 
lainnya dan menggunakan konsep sains yang lain 
untuk mendukung konsep sains tertentu. Hal tersebut 
dibuktikan dengan hasil survei yang telah dilakukan, 
didapati bahwa sebagian besar siswa SMA di 
Kecamatan Pamulang merasa kesulitan dengan 
konsep Jaringan Hewan dengan alasan terlalu banyak 
materi dan banyak istilah biologi yang sulit untuk 
dihafal.  

Konsep biologi tidak cukup hanya dihafal, 
namun juga harus dipahami. Menurut Dahar (2011), 
“Belajar hafalan terjadi ketika siswa hanya mencoba 
menghafalkan informasi baru tanpa menghubungkan 
dengan konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada 
dalam struktur kognitifnya”. Lagi pula sistem evaluasi 
di sekolah biasanya menghendaki hafalan, sehingga 
siswa tidak termotivasi untuk belajar bermakna. 
Kerap kali siswa mengungkapkan prinsip-prinsip 
yang sebenarnya mereka tidak mengerti. 

Konsep biologi yang dipelajari siswa di sekolah 
selalu berkelanjutan, misalnya konsep jaringan hewan 
berkaitan dengan konsep sistem gerak, sistem 
pencernaan, sistem saraf, dan sistem peredaran darah. 
Apabila siswa mengalami kesulitan memahami 
konsep jaringan hewan, maka tidak menutup 
kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam 
memahami konsep-konsep selanjutnya. Hal ini 
sejalan dengan yang dikatakan Paul Suparno (2005), 
“Salah satu penyebab miskonsepsi pada siswa yaitu 
kesulitan siswa dalam memahami konsep. Kesulitan 
ini dapat disebabkan karena kerumitan konsep dan 
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Tabel 1.  Skor Perbutir Soal 
Bentuk soal Nilai Keterangan 
Pilihan ganda 1 Jawaban benar di kedua tingkat 

0 Jawaban benar hanya di salah satu tingkat atau jawaban salah 
pada kedua tingkat 

Tabel 2. Tipe Jawaban Siswa 
Tipe Jawaban Siswa Penjelasan Kategori 

B-B 
(Benar-benar) 

Menjawab dengan benar pada kedua tingkat 
pertanyaan 

Paham 
Konsep 

B-S 
(Benar-salah) 

Menjawab dengan benar pada tingkat 
pertama, namun salah pada tingkat kedua 

Miskonsepsi 

S-B 
(Salah-Benar) 

Menjawab dengan salah pada tingkat 
pertama, namun benar pada tingkat kedua 

Tidak Paham 

S-S 
(Salah-Salah) 

Menjawab dengan salah kedua tingkat 
pertanyaan 

Tidak Paham 

 

istilah ataupun karena konsep tersebut bersifat abstrak 
dan tidak terlihat secara kasat mata”. 

Untuk mengetahui ada tidaknya miskonsepsi 
yang dimiliki siswa, diperlukan identifikasi 
miskonsepsi. Dalam mengidentifikasi miskonsepsi, 
diperlukan adanya suatu alat ukur. Alat ukur untuk 
mengidentifikasi miskonsepsi disebut tes diagnostic 
(Suwarto, 2010). Tes diagnostik adalah suatu tes yang 
digunakan untuk menilai pemahaman konsep siswa, 
terutama miskonsepsi pada konsep tertentu dan 
mendapatkan masukan dari respon siswa untuk 
memperbaiki kelemahannya. Tes diagnostik yang 
baik dapat memberikan gambaran akurat mengenai 
miskonsepsi pada siswa. 

Salah satu jenis tes diagnostik yang dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi 
adalah Two-Tier Diagnostic Test. Two-Tier Test 
pertama kali dikembangkan oleh Treagust pada tahun 
1988 berupa pilihan ganda dua tingkat, tingkat 
pertama berupa soal pilihan ganda yang memiliki dua 
sampai empat pilihan jawaban. Tingkat kedua 
merupakan pilihan ganda yang berisi alasan jawaban 
dari tingkat pertama. Beberapa peneliti dalam bidang 
sains yang telah menerapkan tes dua tingkat ini untuk 
mengukur pemahaman konsep siswa diantaranya 
adalah Odom dan Barrow pada konsep difusi osmosis, 
Tan, Goh, Chia & Treagust pada konsep analisis 
kualitatif kimia, Cakiroglu & Tekkaya pada konsep 
fotosintesis dan Chandrasegaran & Treagust pada 
konsep respirasi dan reaksi kimia (Tsui dan Treagust, 
2010). 

Dari latar belakang permasalahan tersebut, 
miskonsepsi dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran di sekolah dan sangat penting dilakukan 
identifikasi miskonsepsi untuk mengetahui ada 
tidaknya miskonsepsi pada siswa dan berapa banyak 
siswa yang mengalaminya. Sehingga guru dapat 
melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasinya. 
Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengidentifikasi 
miskonsepsi siswa SMA kelas XI pada konsep 
Jaringan Hewan menggunakan two-tier diagnostic 
test. 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode studi kasus. Penelitian 
studi kasus dimaksudkan untuk mendapatkan 
gambaran yang luas dan lengkap dari subjek yang 
diteliti (Margono, 2013). Kasus dalam penelitian ini 
yaitu konsep Jaringan Hewan dianggap konsep yang 
paling sulit  oleh siswa SMA se-Kecamatan Pamulang 
dibandingkan dengan konsep lain yang dipelajari di 
kelas XI. Penelitian ini fokus pada pengidentifikasian 
miskonsepsi siswa dengan menggunakan tes 
diagnostik pilihan ganda dua tingkat. 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahapan  
utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan penelitian, 
dan analisis. Pada tahapan pembuatan soal tes 
diagnostik pilihan ganda dua tingkat yang terdiri dari 
tahap identifikasi konsep dan uji coba instrumen 
digunakan sampel dari 3 SMA yang berada di 
Kecamatan Pamulang.  Pada tahap identifikasi konsep 
(pertanyaan respon bebas) dilakukan kepada 87 siswa 
kelas XII yang terdiri dari 23 siswa SMA A, 31 siswa 
SMA B dan 33 siswa SMA C. Tahap berikutnya yaitu 
pelaksanaan tes pilihan ganda beralasan bebas 
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dilakukan pada 93 siswa SMA kelas XII yang terdiri 
dari 28 siswa dari SMA A, 32 siswa dari SMA B, dan 
33 siswa dari SMA C. Selanjutnya tahap wawancara 
dilakukan kepada siswa yang memiliki konsep 
ambigu pada respon yang mereka berikan pada 
pertanyaan pilihan ganda dengan alasan terbuka, 
terdapat 5 siswa yang memiliki konsep ambigu 
diantaranya yaitu 2 siswa dari SMA A, 2 siswa dari 
SMA B, dan 1 siswa dari SMA C. Untuk tahap uji 
coba instrumen dilaksanakan pada 71 siswa kelas XII 
di SMA B. Tahap pelaksanaan penelitian 
menggunakan sampel sebanyak 133 siswa dari SMA 
se-Kecamatan Pamulang yang terdiri dari 34 siswa 
dari SMA A, 34 siswa dari SMA B, 32 siswa dari 
SMA C, 19 siswa dari SMA D, 14 siswa dari SMA E. 

Instrumen penelitian berupa tes diagnostik 
pilihan ganda dua tingkat  sebanyak 25 item yang 
terdiri dari dua tingkat pertanyaan dimana tingkat 
pertama merupakan representasi jawaban mereka 
terhadap pertanyaan konsep Jaringan Hewan dan 
tingkat kedua untuk penjelasan dari jawaban mereka. 

Data hasil tes diagnostik pilihan ganda dua 
tingkat kemudian dianalisis berdasarkan jawaban 
yang dipilih oleh siswa baik pada tingkat pertama 
maupun tingkat kedua. Jawaban siswa kemudian 
dikelompokkan dalam kategori paham, miskonsepsi 
dan tidak paham (Tabel 2). 

Apabila siswa menjawab benar pada kedua 
tingkat pertanyaan, artinya siswa sudah memahami 
konsep Jaringan Hewan karena siswa dapat 
menghubungkan jawabannya pada tingkat pertama 
dengan alasannya pada tingkat kedua.  Siswa 
dikatakan mengalami miskonsepsi ketika menjawab 
benar pada tingkat pertama tetapi menjawab salah 
pada tingkat kedua. Karena siswa tidak dapat 
menghubungkan jawaban pada kedua tingkat 
pertanyaan. Dengan kata lain, siswa memiliki konsep 
yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah.  Siswa yang 

menjawab salah pada pertanyaan tingkat pertama 
namun menjawab benar pada tingkat kedua dikatakan 
tidak memahami konsep. Karena pilihan jawaban 
yang dipilih siswa tidak berkaitan, artinya siswa tidak 
memahami konsep pada soal tersebut. Siswa yang 
menjawab salah pada kedua tingkat pertanyaan 
dianggap tidak memahami konsep. Karena siswa 
benar-benar tidak memahami konsep pada soal 
tersebut.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat 
yang sudah diberikan kepada siswa SMA se-
Kecamatan Pamulang dianalisis dan dikategorikan 
menjadi kategori paham konsep, miskonsepsi dan 
tidak paham konsep (3 kategori). Persentase kategori 
pemahaman setiap butir soal tes diagnostik pilihan 
ganda dua tingkat konsep Jaringan Hewan dari setiap 
SMA di Kecamatan Pamulang di rekapitulasi dan 
disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini. 
Rekapitulasi data bertujuan untuk melihat persentase 
kategori pemahaman siswa SMA se-Kecamatan 
Pamulang. 

Berdasarkan Gambar 1 persentase kategori 
pemahaman siswa SMA se-Kecamatan Pamulang 
pada konsep Jaringan Hewan dominan pada kategori 
tidak paham konsep. Persentase miskonsepsi siswa 
SMA A sebesar 22,47%, SMA B 19,76%, SMA C 
23,25%, SMA D 14,53% dan SMA E 28,00%. Hal ini 
menunjukkan persentase miskonsepsi yang terjadi 
pada siswa di setiap SMA se-Kecamatan Pamulang 
melebihi 10% namun tidak sampai mencapai 30%. 
Artinya, pemahaman siswa terhadap konsep Jaringan 
Hewan masih rendah. Untuk mengetahui 
perbandingan persentase total kategori pemahaman 
siswa SMA se-Kecamatan Pamulang dapat dilihat 
pada Gambar 2. 

  

 

Gambar 1 Persentase kategori pemahaman siswa SMA se-kecamatan 
Pamulang pada Konsep Jaringan Hewan 
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Gambar 2 Rekapitulasi persentase kategori pemahaman siswa SMA se- kecamatan 
Pamulang 

Gambar 2 menunjukkan bahwa sebesar 21,60% 
siswa mengalami miskonsepsi pada konsep Jaringan 
Hewan. Sedangkan persentase siswa yang tidak 
memahami konsep sebesar 48,31%. Maka, dapat 
dikatakan separuh dari seluruh siswa SMA se-
Kecamatan Pamulang mengalami kesulitan dalam 
memahami konsep jaringan hewan. Untuk itu, perlu 
adanya kerjasama antara guru dengan siswa dalam 
pembelajaran supaya siswa dapat mengkontsruk 
pemahamannya dengan baik dan benar. Selain itu, 
perlu diadakan perubahan dalam aspek guru, siswa. 
Guru harus mencari strategi pembelajaran yang tepat 
untuk menyampaikan konsep jaringan hewan ini dan 
memeriksa gagasan awal siswa pada saat memulai 
pembelajaran, sehingga miskonsepsi dapat terdeteksi 
diawal pembelajaran. Sedangkan siswa seharusnya 
dapat fokus menyerap informasi yang disampaikan 
oleh guru sehingga informasi yang didapat adalah 

informasi yang utuh dan tidak menimbulkan konsep 
baru yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah.  

Persentase miskonsepsi siswa SMA se-
Kecamatan Pamulang pada setiap subkonsep dapat 
dilihat pada Gambar 3. Terlihat dengan jelas dari 
grafik, bahwa persentase kategori pemahaman siswa 
SMA se-Kecamatan Pamulang pada setiap subkonsep 
dominan pada kategori tidak paham konsep. Urutan 
subkonsep yang memiliki persentase miskonsepsi 
terbesar sampai dengan terkecil adalah: 1. Struktur 
Jaringan (29,66%), 2. Jaringan Otot (24,28%), 3. 
Jaringan Epitel (21,78%), 4. Jaringan Ikat (21,47%), 
5. Jaringan Saraf (10,14%). Persentase miskonsepsi 
siswa SMA se-Kecamatan Pamulang pada setiap 
subkonsep jaringan hewan menunjukkan pemahaman 
siswa terhadap konsep Jaringan Hewan masih perlu 
diperbaiki. Terdapat banyak faktor yang 
mempengaruhi terjadinya miskonsepsi pada siswa. 

 

 

Gambar 3. Persentase kategori pemahaman siswa pada setiap Subkonsep SMA se- 
Kecamatan Pamulang pada Konsep Jaringan Hewan 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan 
peneliti dengan guru biologi di SMA se-Kecamatan 
Pamulang, salah satu kemungkinan penyebab 
tingginya persentase miskonsepsi yang terjadi pada 
siswa adalah kurangnya minat belajar siswa. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Suparno (2005) bahwa salah 
satu penyebab miskonsepsi adalah minat belajar siswa 
yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak 
fokusnya siswa pada saat mempelajari konsep 
jaringan hewan, kebanyakan siswa di kelas tidak 
mendengarkan dan memperhatikan pelajaran secara 
penuh, akibatnya konsep jaringan hewan tidak 
tertangkap dan salah dimengerti. Apabila siswa tidak 
fokus selama proses belajar, maka siswa akan 
menerima informasi yang tidak lengkap dari guru 
mereka. Maka dari itu, sebisa mungkin guru dapat 
memfokuskan perhatian siswa. 

Selain siswa, metode mengajar yang dilakukan 
guru pun dapat menjadi salah satu penyebab 
miskonsepsi pada siswa. Berdasarkan wawancara 
yang dilakukan peneliti dengan guru biologi SMA 
yang bersangkutan, guru biologi di SMA A, B, C, D 
dan E menerapkan metode ceramah, diskusi dan 
presentasi dalam mempelajari konsep jaringan hewan, 
karena mereka telah menerapkan kurikulum 2013. 
Metode pembelajaran yang dianjurkan pada 
kurikulum 2013 adalah metode pembelajaran yang 
sesuai dengan pendekatan saintifik yaitu diskusi dan 
presentasi (Amri, 2013). Namun, metode diskusi 
dapat berperan menciptakan miskonsepsi, ketika 
semua siswa mempunyai konsep yang salah, maka 
miskonsepsi mereka semakin diperkuat. Beberapa 
guru mengatakan bahwa, siswa justru merasa 
kesulitan memahami konsep jaringan hewan dengan 
metode diskusi. Kebanyakan siswa belum dapat 
mengaitkan antara satu konsep dan konsep lainnya, 
sehingga biasanya hasil diskusi mereka hanya 
mengacu pada buku teks atau bahkan dari situs 
internet yang belum pasti kebenarannya. Sehingga, 
masih ada siswa yang keliru ketika menarik 
kesimpulan. Maka, seorang guru harus memastikan 
benar tidaknya hasil diskusi siswa. Berdasarkan hasil 
identifikasi miskonsepsi, persentase miskonsepsi 
siswa SMA A lebih rendah dibandingkan dengan yang 
lain dan SMA B berada di urutan ketiga, ternyata 
selain melakukan pembelajaran di dalam ruang kelas, 
guru SMA A dan SMA B melakukan kegiatan 
praktikum mengamati preparat jaringan hewan. SMA 
A mengamati preparat semua jenis jaringan hewan, 
namun SMA B hanya mengamati preparat beberapa 
jenis jaringan karena keterbatasan preparat. Hal 
tersebut menunjukkan, kegiatan praktikum dapat 
meningkatkan pemahaman dan mengurangi 
miskonsepsi siswa pada konsep jaringan hewan  

Namun, perlu ada penulusuran lebih lanjut untuk 
mengetahui penyebab-penyebab lain miskonsepsi 
siswa di SMA se-Kecamatan Pamulang. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 
dari tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat pada 
siswa SMA se-Kecamatan Pamulang, dapat 
disimpulkan bahwa siswa mengalami miskonsepsi 
pada konsep jaringan hewan dengan persentase 
sebesar 21,60%. Persentase siswa yang memahami 
konsep jaringan hewan yaitu 30,09% dan persentase 
siswa yang tidak memahami konsep jaringan hewan 
yaitu sebesar 48,31%. Miskonsepsi siswa 
teridentifikasi pada setiap subkonsep Jaringan Hewan, 
yang meliputi Struktur Jaringan sebesar 29,66%, 
Jaringan Epitel sebesar 21,78%, jaringan ikat sebesar 
21,47%, jaringan otot sebesar 24,28% dan jaringan 
saraf sebesar 10,14%. 

Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah 
dipaparkan, maka peneliti memiliki saran: 

1. Bagi guru agar mempertimbangkan metode yang 
paling tepat untuk menyampaikan konsep jaringan 
hewan dan mempertimbangkan instrumen ini sebagai 
alat evaluasi yang dapat membantu mengidentifikasi 
miskonsepsi siswa sehingga dapat dilakukan 
pencegahan atau perbaikan sedini mungkin. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan untuk 
mengetahui penyebab pasti miskonsepsi agar dapat 
dijadikan refleksi bagi guru biologi dalam melakukan 
pembelajaran biologi. Hasil penelitian dapat 
digunakan sebagai dasar untuk penelitian remediasi 
penanggulangan miskonsepsi. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) materi biologi khususnya pada konsep sistem indera. Rendahnya 
hasil belajar siswa disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya guru masih menggunakan metode 
konvensional seperti ceramah, serta dominasi guru dalam proses pembelajaran yang sangat besar sehingga 
menyebabkan proses pembelajaran menjadi pasif dan membosankan. Selain itu, motivasi siswa yang rendah 
untuk belajar juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada konsep 
sistem peredaran darah. Sehubungan dengan permasalahan diatas, melalui penelitian ini diharapkan dapat 
diperoleh cara yang tepat untuk perbaikan kualitas pembelajaran IPA di kelas VIII BP 5 MTs Negeri 
Tangerang II Pamulang dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Penerapan pendekatan discovery  
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep sistem indera, karena didalam pendekatan 
discovery pembelajaran lebih berfokus pada siswa dalam menemukan pengetahuannya secara pribadi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan 
model penelitian tindakan kelas dari Kemmis & McTaggart yang terdiri dari empat tahapan yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Keempat tahapan tersebut dilaksanakan didalam dua 
siklus penelitian  dimana tiap siklus difokuskan pada materi tentang sistem indera. Penelitian ini 
dilaksanakan di MTs Negeri Tangerang II Pamulang dengan subjek penelitian kelas VIII BP 5. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasi belajar siswa Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan Discovery dalam pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Rata-rata hasil belajar biologi siswa pada siklus 1 adalah 83.45 dengan 
ketuntasan mencapai 90.32%, sedangkan rata-rata untuk siklus II mengalami peningkatan yaitu untuk rata-
rata hasil belajar sebesar 92.04 dengan persentase ketuntasan 100%. Selain itu untuk efektivitas tindakan 
melalui uji N-Gain pada siklus I sebesar 0.66 dan pada siklus II sebesar 0.73 mengalami peningkatan 
sebesar 10.60%. 

 
Kata kunci: pendekatan discovery, hasil belajar biologi, metode eksperimen, metode demonstrasi 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah salah satu bentuk investasi 
jangka panjang yang memerlukan banyak faktor 
pendukung, hal ini diakui oleh setiap bangsa demi 
menjaga kelansungan masa depannya. Demikian 
halnya dengan bangsa Indonesia yang menaruh 
harapan yang besar pada bidang pendidikan demi 
terciptanya bangsa yang mempunyai masa depan yang 
cerah. 

Pendidikan merupakan modal utama bangsa ini 
untuk dapat menghadapi persaingan global dengan 
pertahanan yang kuat. Kualitas pendidikan yang baik 
akan berjalan sejalan dengan kulitas sumber daya 

manusia yang baik pula. Hal ini sejalan dengan sikap 
pemerintah saat ini yang menyebutkan bahwa dimensi 
pembangunan manusia merupakan kunci dari 
dimensi-dimensi pembangunan lainnya dan 
pendidikan merupakan salah satu dari dimensi 
tersebut (Kemendikbud, 2015).  

Satu hal yang tidak pernah dapat lepas dari 
dunia pendidikan adalah proses belajar mengajar. 
Belajar diartikan sebagai sebagai proses perubahan 
tingkah laku karena pengalaman atau latihan. 
Sedangkan mengajar diartikan sebagai proses 
menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk 
perilaku. Proses belajar mengajar ini tidak bisa 
dipisahkan satu sama lain. Secara umum kegiatan 
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belajar memiliki 3 jenis tujuan yaitu untuk 
mendapatkan pengetahuan, pemahaman konsep dan 
keterampilan, serta pembentukan sikap. Untuk 
mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut, maka 
guru harus memiliki rencana dan strategi untuk proses 
belajar mengajar. Akan tetapi didalam kehidupan 
sehari-hari khususnya di lingkungan sekolah, proses 
belajar mengajar seringkali mengalami beberapa 
kendala atau masalah. 

Kendala atau masalah yang dihadapi dikelas 
dalam proses belajar mengajar merupakan suatu hal 
yang harus dicarikan solusinya oleh guru. Dengan 
demikian, guru diharuskan mampu merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar 
mengajar dengan baik.  Guru harus dapat menemukan 
pendekatan, metode, model maupun strategi  
pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran.  
Sebuah pendekatan, atau strategi yang tidak 
mengharuskan siswa menghapal suatu materi 
pembelajaran, akan tetapi membuat siswa dapat 
mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di 
MTsN Pamulang II Tangerang terdapat lima kelas 
bina prestasi yaitu bina prestasi satu, dua, tiga, empat 
dan lima. Diantara kelima kelas VIII Bina Prestasi 
tersebut, kelas VIII Bina Prestasi 5 memiliki nilai 
yang terendah untuk mata pelajaran IPA khususnya 
biologi. Konsep sistem indera dianggap sulit pada 
kelas VIII Bina Prestasi tahun sebelumnya.  Hal ini 
terlihat dari banyaknya siswa yang kurang memenuhi 
standar ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75.  Oleh 
karena itu, peneliti menggunakan konsep sistem 
indera sebagai bahan penelitian.  Pemilihan kelas VIII 
Bina Prestasi 5 sebagai kelas penelitian dikarenakan 
selain nilai mereka yang relatif rendah, terdapat 
beberapa kendala atau masalah didalam proses belajar 
mengajar. 

Pada saat pembelajaran khususnya IPA, 
kebanyakan siswa terkadang tidak memperhatikan 
ketika pembelajaran sedang berlangsung. 
Penyebabnya adalah banyak konsep – konsep yang 
harus mereka kuasai akan tetapi pengemasan dari 
konsep-konsep tersebut kurang menarik dan mereka 
tidak terlibat aktif dalam menemukan konsep-konsep 
tersebut. Selain itu kebanyakan siswa kurang mengerti 
untuk konsep-konsep biologi yang hanya 
digambarkan dalam bentuk abstrak.  Hal ini terjadi 
karena adanya suatu fenomena yaitu kecenderungan 
guru untuk menggunakan metode-metode 
pembelajaran yang kurang mampu merangsang siswa 
untuk dapat terlibat aktif dan cenderung 
membosankan contohnya adalah metode ceramah. 

Penurunan minat belajar siswa ini membuat prestasi 
siswa juga ikut menurun, hal ini terlihat dari 
penurunan hasil belajar yang didapatkan oleh siswa. 

Salah satu alternatif pendekatan pembelajaran 
yang dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa 
dan membuat mereka aktif  dalam menemukan sendiri 
pengetahuannya adalah pendekatan discovery. 
Pendekatan discovery merupakan pendekatan 
mengajar yang memerlukan proses mental, seperti 
mengamati, mengukur, menggolongkan, menduga, 
menjelaskan, dan mengambil keputusan. Pada 
kegiatan discovery ini, siswa dapat secara aktif untuk 
menemukan sendiri pengetahuannya dari melakukan 
percobaan, mengumpukan data, menganalisis data, 
dan mengambil keputusan berdasarkan masalah. 

Permasalahan diatas menjadi alasan penulis 
untuk melakukan penelitian pada kelas VIII Bina 
Prestasi 5 MTsN Pamulang II Tangerang. Kualitas 
pembelajaran yang masih kurang untuk mendorong 
siswa berpikir aktif dan kreatif dan juga dilatar 
belakangi oleh permasalahan pembelajaran yang 
selama ini berkesan kurang menarik, 
menjenuhkan/membosankan dan kurang menantang 
bagi siswa sehingga pemahamannya kurang maksimal 
dan berdampak pada hasil belajar mereka yang 
menurun. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis 
tertarik untuk meneliti tentang “Penerapan 
Pendekatan Discovery dalam pembelajaran untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Konsep 
Sistem Indera (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas 
VIII BP 5 MTsN Tangerang II Pamulang)”. 

METODE 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan dengan dua siklus. 
Penelitian ini dikembangkan berdasarkan 
permasalahan yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di 
kelas.  Pada penelitian tindakan ini akan digunakan 
pendekatan discovery dengan menggunakan metode 
eksperimen dan demonstrasi. Media yang digunakan 
adalah torso dan berbagai alat pendukung lainnya 
dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang telah 
dirancang. Media torso digunakan oleh guru dalam 
mendemokan bagian-bagian alat indera manusia 
berserta proses yang terjadi pada alat indera tersebut. 

Adapun subjek dalam penelitian tindakan kelas 
ini adalah 32 orang siswa kelas VIII BP 5 (Bina 
Prestasi), yang terdiri dari 10 laki-laki dan 22 
perempuan. Peneliti berperan langsung sebagai guru 
yang berperan dalam proses pembelajaran IPA 
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Terpadu  khusunya biologi pada konsep sistem indera 
manusia dengan metode demonstrasi dan 
menggunakan media torso serta alat-alat pendukung 
lainnya. Harapan intervensi tindakan adalah 
pencapaian siswa 95% siswa dengan nilai KKM ≥75 
pada konsep Sistem Indera. 

Untuk melihat peningkatan pretest dan posttest 
maka dilakukan uji N-Gain (normalized gain). Nilai 
N-Gain ini dihitung dengan menggunkan rumus 
sebagai berikut (Hake, 1999) 

 

N − Gain =
�	
� �� �	ℎ�� − �	
� �� ����

�	
� ��	����� − �	
� �� ����
 

 

Tabel 1. Interpretasi Kriteria Tingkat Gain 
Rentang Indeks N-Gain Kategori 

Peningkatan 
>0.7 Tinggi 

0.3-0.7 Sedang 
<0.3 Rendah 

Analisis tes hasil belajar dilakukan dengan 
ananlisi deskriptif. Analisis statistik deskriptif 
meliputi skor rata-rata (mean), daya serap, dan 
ketuntasan belajar. Untuk menghitung skor rata-rata 
hasil tes kemampuan siswa menggunakan rumus: 

 Mx =
��

�
 

Keterangan:  

Mx = skor rata-rata (mean)  

ΣX = jumlah skor siswa  

N = banyak skor (number of cases) 

Untuk menghitung daya serap siswa, digunakan 
rumus: 

Daya Serap =
�	
� "�#$ %�&��
��ℎ �����

�	
� ��	�����
x100% 

 

Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan 
pengamatan hasil belajar, observasi pembelajaran, 
observasi aktivitas siswa, wawancara, dan 
dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis 
dengan cara dideskripsikan sebagai berikut: (1) 
Analisis hasil pengolahan data observasi, (2) Analisis 
proses tindakan yang terdiri dari perencanaan, 
tindakan, pengamatan, dan refeleksi, (3) Analisis hasil 
belajar tiap siklus belajar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
pada siklus I, dilakukan tes kemampuan siswa. Pretest 
digunakan untuk mengetahui haisl belajar sebelum 
intervensi tindakan. Posttest digunakan untuk 
mengetahui hasil belajar siswa sesudah intervensi 
tindakan. Adapun hasi tes kemampuan siswa adalah 
sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Kemampuan Siswa pada Siklus I 
Data Pretest Posttest 

Nilai Max 73.3 93.3 
Nilai Min 26.7 40 
Rata-rata 49.03 83.45 

SD 13.27 10.01 
Ketuntasan 0% 90.32% 

Tidak Tuntas 100% 9.68% 
Berdasarkan data pada posttest siklus 1 pada 

Tabel 2, didapatkan informasi bahwa persentase 
ketuntasan siswa sebesar 90.32% yang mencapai 
KKM (75) dan sisanya sebesar 9.68% siswa belum 
mencapai KKM yang ditetapkan. Pembelajaran 
dilanjutkan ke siklus II, karena indikator keberhasilan 
sebesar 95% belum tercapai. Selain itu, aktivitas siswa 
didalam pembelajaran baru mencapai 68.57%. 

Peningkatan hasil pembelajaran pada siklus II 
juga diamati dengan menggunakan tes kemampuan 
siswa. Adapun tes kemampuan siswa pada siklus II, 
disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Kemampuan Siswa pada Siklus I 
Data Pretest Posttest 

Nilai Max 93.3 100 
Nilai Min 46.7 80 
Rata-rata 69.03 92.04 

SD 13.27 10.01 
Ketuntasan 29% 100% 

Tidak Tuntas 71% 0% 
Berdasarkan data pada posttest siklus II pada 

Tabel 3, didapatkan informasi bahwa persentase 
ketuntasan siswa sebesar 100% yang mencapai KKM 
(75). Hal ini berarti seluruh siswa sudah mencapai 
KKM yang ditetapkan. Sleian itu hasil observasi 
aktivitas siswa pada siklus II mencapai 80%.  
Dikarenakan telah tercapainya peningkatan hasil 
belajar  dan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II, 
maka penelitian tidak dilanjutkan ke siklus 
berikutnya. 

Tabel 4. Rata-rata Nilai N-Gain pada Siklus I dan 
Siklus II 

N Gain Siklus I Siklus II Peningkatan 
0.66 0.73 10.60% 
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Berdasarkan pengamatan pada siklus I rata-rata 
hasil belajar siswa selama pembelajaran 
menggunakan pendekatan discovery sudah mencapai 
KKM, sebesar 75 yakni mencapai 83.45. Selain itu , 
indikator keberhasilan penelitian berupa persentase 
siswa yang  tuntas KKM pada siklus I juga sudah 
tercapai. Hasil yang didapat yaitu sebesar 90.32% dari 
target awal yaitu sebesar 85%. Hal ini menunjukan 
bahwa penelitian sudah bisa dihentikan. Akan tetapi 
dalam hal ini, aktivitas siswa dalam belajar masih 
dalam kategori yang kurang dan cukup pada beberapa 
indikator. Seperti indikator writing activities, 
emotional activities dan oral activities yang masih 
butuh perbaikan sehingga tidak hanya hasil belajar 
siswa saja yang baik akan tetapi aktivitas mereka 
didalam belajar dan menerima pembelajaran menjadi 
lebih baik. Oleh karena beberapa indikator dalam 
aktivitas siswa ini belum tercapai walaupun indikator 
keberhasilan penelitian sudah tercapai, maka 
penelitian dilanjutkan pada siklus II. 

Rata-rata  hasil belajar siswa selama 
pembelajarab siklus II, menurut data pengamatan 
ternyata mengalami peningkatan dari siklus I. Dengan 
tercapainya rata-rata sebesar 92.04 berarti hasil 
belajar  pada siklus II telah mengalami peningkatan 
dari hasil belajar pada siklus I dan juga tetap dapat 
mencapai KKM yang telah ditentukan sebelumnya , 
yakni 75. Rata-rata yang dicapai pada pembelajaran 
siklus II ini juga mengalami peningkatan  lebih baik 
lagi dari siklus I jika dibandingkan dengan rata-rata 
nilai siswa pada pra penelitian, yakni sebesar 75.24. 
Begitu pula dengan indikator keberhasilan pada siklus 
II ini masih tetap tercapai seperti halnya pada siklus I 
dan juga mengalami peningkatan, yakni jumlah siswa 
yang tuntas mencapai 100%.  Selain itu indikator-
indikator dalam aktivitas belajar siswa juga 
mengalami peningkatan. Indikator writing activities 
meningkat dari kategori “rendah” menjadi “cukup”, 
indikator emotional dan oral activities juga 
mengalami peningkatan dari kategori “ cukup” 
menjadi “baik”. Rata-rata nilai aktivitas belajar siswa 
juga mengalami peningkatan dari 3 yang masuk 
kategori “cukup” menjadi 4 yang masuk kedalam 
kategori “baik”.  Dengan tercapainya indikator 
keberhasilan penelitian dan perbaikan aktivitas belajar 
siswa , maka penelitian dihentikan sampai siklus II ini. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
pembelajaran yang menggunakan pendekatan 
discovery dapat meningkatkan hasil belajar biologi 
siswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Saiful Sagala dan Nova Sasmira mengenai Efektivitas 
Metode Discovery Learning  dengan Metode Diskusi 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Sub 

Pokok Bahasan Mengenal Alat-alat Kantor Kelas XI 
SMK Negeri 7 Medan Tahun 2008/2009 yang 
menyatakan bahwa pendekatan discovery ataupun 
metode discovery learning dalam pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa (Sagala,2009). 

Hal ini diduga karena pembelajaran dengan 
pendekatan discovery maupun model pembelajaran 
discovery ini berpusat pada siswa. Siswa yang 
menemukan pengetahuannya sendiri mengenai materi 
pelajaran yang harus mereka kuasai. Dalam model ini 
siswa tidak serta merta langsung diberi tahu oleh guru, 
akan tetapi siswa diberikan suatu stimulus oleh guru 
untuk mampu menemukan apa yang harus mereka 
kuasai. Dengan kata lain pendekatan discovery ini  
mengajarkan siswa untuk belajar sendiri dengan 
dengan hasil penemuan mereka sendiri, dan juga 
untuk mengembangkan kemampuan kognigtif siswa 
supaya lebih terarah dan dapat diaplikasikan didalam 
kehidupan sehari-hari.  Dengan mereka menemukan 
pengetahuannya sendiri, pengetahuan tersebut akan 
dapat bertahan lebih lama dalam ingatan mereka. 
Selain itu, pendekatan discovery ini juga melatih 
siswa untuk dapat bersikap secara ilmiah seperti 
contohnya dalam hal merumuskan masalah, 
berhipotesis, melakukan percobaan, menganalisis 
data dan menarik kesimpulan. Oleh sebab itu  
berdasarkan catatan lapangan, siswa terlihat sangat 
antusias dalam belajar dengan menggunakan 
pendekatan discovery ini karena mereka dapat terlibat 
aktif dalam pembelajaran. 

PENUTUP 

Simpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan 
bahwa pendekatan discovery dapat meningkatkan 
hasil belajar biologi siswa kelas VIII Bina Pretasi (BP) 
5 MTsN Pamulang II Tangerang. Peningkatan 
tersebut dilihat berdasarkan nilai tes akhir (posttest) 
siswa, yakni pada siklus I nilai rata-rata siswa sebesar 
83.45, persentase ketuntasan mencapai 90.32%, 
sedangkan pada siklus II, nilai rata-rata siswa sebesar 
92.04, persentase ketuntasan mencapai 100%. 

Saran 

Pendekatan discovery ini baik untuk diterapkan 
pada pembelajaran biologi ataupun pembelajaran lain 
yang sebagian besar materinya berupa konsep yang 
mudah dibuktikan dengan hal-hal yang sederhana dan 
dapat dilakukan siswa dikelas ataupun observasi 
secara individu. Selama pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan discovery ini, aspek 
writing activities siswa perlu ditingkatkan. Hal ini 
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dapat dilakukan dengan memberikan arahan kepada 
siswa untuk mencatat konsep-konsep penting supaya 
dapat dipahami lebih lanjut diluar kelas. 
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Abstrak 
 

“Penggunaan Media Flash untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi daur Biogeokimia di SMAN 
9 Kota Tangerang Selatan”. Laporan Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT), Program Studi Pendidikan 
Biologi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
biologi siswa kelas X IIS SMAN 9 Tangerang Selatan menggunakan media flash. Penelitian ini 
dilaksanakan di kelas X IIS. Metode penelitian yang di gunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dan instrumen yang digunakan yaitu tes berupa soal pilihan ganda dan non tes berupa angket.  Hasil pada 
siklus I, rata-rata nilai posttest siswa adalah 80,25 dengan persentase kelulusan mencapai 82,05%. 
Sementara itu rata-rata nilai posttest dan persentase kelulusan pada siklus II adalah 81,02 dan 94,87%. 
Aktivitas belajar siswa pada penelitian ini juga diobservasi. Hasil pengamatan menunjukan bahwa rata-rata 
nilai aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan, yakni 71.4% pada siklus I menjadi 82.9% pada siklus 
II. 

 
Kata kunci: Flash, Hasil Belajar, Aktivitas Belajar Siswa 

Abstract 
 

This research is amied to improve students’ result of Biology study at grade X Social major at SMAN 9 
Kota Tangerang Selatan using Flash. This research is conducted at class X Social major. The method of the 
study is Classroom Action Research (CAR). PPKT Research Report, Department of Natural Science 
Education, Faculty of Tarbiya and Teaching Science, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. CAR is 
applied as means to solve problem in a classroom. It consists of two cycles with four steps in each cycle, 
they are planning, implementation, observation and reflection. This research is focused on the use of Flash. 
The subject matter of this research is mutation. The result of this research shows that the use of Flash is 
effective in improving students’ result of Biology study. The improvement can be seen from the posttest in 
each cycle. In cycle 1, the average of students’ posttest score is 80,25 with completeness percentage in 
cycle 2 is 82,05%. While in the average of posttest score and completeness percentage in cycle 2 is 81,02 
and 94,87%. The students learning activity was also being observed. The result of observation shows that 
the average of students learning activity score reached the improvement which is 71,4% in cycle 1 became 
82,9% in cycle 2. 

 
Keywords: flash, results of learning, students learning activity 

 

PENDAHULUAN 

Beberapa cara penyampaian pesan yang 
dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran belum 
mampu meningkatkan antusiasme para pelajar karena 
dalam penyampaiannya tidak dikemas secara menarik 
dan kreatif. Media yang digunakan masih secara 
tradisonal dan dalam penerapannya tidak melibatkan 

siswa secara aktif. Hal ini tentu berdampak pada 
kurangnya pemahaman siswa dalam menerima materi 
pelajaran.  

Pentingnya menggunakan media dalam proses 
pembelajaran tentu sangat berpengaruh terhadap 
minat siswa dan hasil belajar siswa. ”Hasil Belajar 
adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 
menerima pemgalaman belajarnya (Sudjana, 2001). ” 
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karena belajar merupakan proses dasar dari 
perkembangan hidup manusia maka dengan belajar 
manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif 
individu sehingga tingkah lakunya berkembang. 
Menurut purwanto, hasil belajar dapat dijelaskan 
dengan memahami dua kata yang membentuknya, 
yaitu ”hasil” dan ”belajar” (Purwanto, 2010). Hasil itu 
merupakan sesuatu yang diperoleh dari suatu aktivitas 
yang mengakibatkan adanya perubahan secara 
fungsional, sedangkan belajar merupakan segala 
sesuatu yang dilakukan sehingga menimbulkan 
perubahan perilaku. 

Media sangat diperlukan dalam proses 
pembelajaran biologi karena materi biologi 
membutuhkan gambaran secara visual. Secara 
etimilogis kata “media” berasal dari bahasa latin, 
merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Secara 
harfiah kata tersebut mempunyi arti perantara atau 
pengantar (susilana dan rudi, 2012: 5). Secara umum 
media merupakan kata jamak dari”medium” berarti 
perantara atau pengantar (Sanjaya, 2006). Secara 
hafiah kata “media” memiliki arti “perantara” atau 
“pengantar”. Association for education and 
communication technology (AECT) media yaitu 
segala bentuk yag dipergunakan untuk suatu proses 
penyaluran informasi. Sedangkan Education 
Assoiation (NEA) mendefinisikan sebagai benda yang 
dapat di manipulaskan, dilihat, didengar, dibaca, atau 
di dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan 
dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat 
mempengaruhi efektifitas program instruksional 
(Asnawir, 2002). Jadi dapat dikatakan bahwa media 
pembelajaran mengandung dua unsur penting yakni 
unsur pesan atau informasi yang di bawanya 
(software) dan unsur peralatan yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan tersebut (hardware). Dengan 
demikian jika media berisikan pesan-pesan yang dapat 
mencapai sebuah tujuan pembelajaran maka media 
tersebut dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. 

Pada beberapa materi pelajaran biologi SMA 
umumnya bersifat abstrak sehingga sulit di pahami 
oleh siswa. Salah satu materi pelajaran yang dapat di 
katakan sulit adalah materi Daur Biogeokimia. Pada 
materi ini siswa dituntut untuk dapat mempelajari 
siklus Biogeokimia diantaranya siklus nitrogen, 
karbon, oksigen, sulfur dan fosfor. Proses tersebut 
sulit dijelaskan tanpa menggunakan alat teknologi 
yang mendukung. Oleh sebab itu media pembelajaran 
sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran 
sehingga diperlukan media yang lebih membantu 
siswa dalam memahami materi tersebut.  

Teknologi yang sudah berkembang saat ini 
adalah teknologi 2D yang dapat disajikan lewat 

gambar maupun lewat video yang hanya dapat di lihat 
pada satu arah. Proses pembuatan media 2D cukup 
mudah sehingga media ini banyak digunakan oleh 
para guru. Salah satu software yang digunakan untuk 
membuat media 2D adalah Adobe Flash.  

Adobe flash adalah salah satu software khusus 
yang digunakan untuk  pengolahan gambar, 
mengoreksi warna gambar, memperbaiki gambar, 
menggabungkan beberapa gambar, dan memberi efek 
khusus seperti tetesan air. Selain itu adobe flash dapat 
di artikan program yang sangat popular untuk 
membuat animasi 2D berbasis vektor (Andi, 2013).  

Kecanggihan yang dimiliki adobe flash ini 
diminati oleh animator untuk menghasilkan karya 2D. 
Pada adobe flash ini terdapat pula beberapa fasilitas 
painting untuk melukis.  Perangkat Lunak Pengolah 
Gambar Pada pembuatan penelitian ini, dibutuhkan 
perangkat lunak pengolah gambar untuk membuat 
desain marker, material dan texture secara 2D dari 
objek yang ada dalam peta. Sehingga penulis 
menggunakan software digital imaging yang banyak 
tersedia mulai dari yang berbayar hingga yang tidak 
berbayar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan 
diterapkan Media pembelajaran 2D dengan software 
Adobe Flash untuk materi daur biogeokimia, melalui 
penelitian yang berjudul “Penggunaan Media Flash 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi 
Daur Biogeokimia di SMAN 9 Kota Tangerang 
Selatan” peneliti berharap pembelajaran biologi pada 
materi tersebut menjadi lebih efektif dan menarik bagi 
para siswa. 

METODE 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA 
Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Adapun waktu 
pelaksanaan penelitian ini ialah pada semester genap 
tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dengan dua siklus. Penelitian ini dikembangkan 
berdasarkan permasalahan yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses 
belajar mengajar di kelas. Prosedur penelitian 
tindakan ini bersifat siklik. Peneliti akan melakukan 
sebanyak 2 siklus yang setiap siklus terdiri dari empat 
tahap kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan, 
analisis, dan refleksi. Subjek dalam penelitian 
tindakan kelas ini adalah   39 orang siswa kelas X IIS 
4 SMAN 9 Kota Tangerang Selatan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam  penelitian adalah observasi,  dan tes (pretest 
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dan posttest). Adapun instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data penelitian yaitu lembar 
observasi dan soal tes (pretest dan posttest). 

Setelah melakukan tindakan pertama (siklus 1), 
bila target belum tercapai, yakni minimal 85% siswa 
mencapai nilai KKM sebesar 75, maka akan diadakan 
tindakan selanjutnya (siklus 2) untuk meningkatkan 
pencapaian dari siklus pertama sebagai rencana 
perbaikan pembelajaran. Penelitian ini berakhir 
apabila peneliti menemukan bahwa penelitian ini telah 
terjadi peningkatan terhadap hasil belajar biologi 
siswa pada materi daur biogekimia menggunakan 
media flash. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil belajar merupakan indikator keberhasilan 
penelitian tindakan kelas ini. Rekapitulasi hasil 
belajar siswa pada siklus I dan siklus II ditunjukkan 
pada Tabel 7. 

Sebelum dilakukan tindakan pembelajaran 
dengan menggunakan media flash, siswa terlihat 
kurang tertarik terhadap pembelajaran biologi yang 
berikan oleh guru. Hal ini berdampak pada kegiatan 
siswa yang kurang aktif dalam mengikuti 
pembelajaran biologi. 

Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas 
yaitu dengan menerapkan penggunaan media flash 

pada materi daur biogeokimia hasil belajar siswa 
mengalami peningkatan. Meningkatnya hasil belajar 
siswa dikarenakan dengan menggunakan media flash, 
siswa dibiasakan untuk meggunakan panca inderanya 
secara langsung untuk mengamati media flash yang 
berkaitan dengan konsep, bertanya mengenai materi 
yang belum dipahami, dan berdiskusi dengan teman 
kelompoknya. 

Pada siklus I, rata-rata nilai aktivitas siswa 
yaitu 71,4%. Sedangkan pada siklus II rata-rata nilai 
aktivitas belajar siswa yaitu 82,9%. Dengan demikian 
maka terlihat jelas dari siklus I ke siklus II mengalami 
peningkatan presentasi aktivitas belajar siswa dari 
71,4% meningkat menjasi 82,9%. 

Penggunaan media flash dalam penelitian ini 
telah meningkatkan minat siswa dalam belajar dan 
siswa lebih antuasias dalam mengikuti pembelajaran. 
Minat dan antusias belajar yang tinggi, memberikan 
pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa. 
Hal ini ditunjukkan dengan perolehan rata-rata kelas 
hasil belajar siswa pada siklus I pada pretest 59,23 dan 
postest 80,25. dan perolehan rata-rata hasil belajar 
siswa pada siklus II  pada saat pretest 35,89 dan 
posttest 81,02.  

  

 

Tabel 1 Tahapan Tindakan Siklus I 
Kegiatan 

pendahuluan 
Observasi proses pembelajaran  

Siklus I Perencanaan a. Orientasi siswa terhadap masalah 
b. Menganalisis dan merumuskan masalah  
c.  Menyiapkan rencana pembelajaran dengan media flash 
d. Menyiapkan instrumen yang meliputi RPP,  soal tes 

(pretest dan posttest) yang akan dikerjakan oleh siswa, 
dan lembar observasi  

e. Melakukan uji coba instrumen 
 Pelaksanaan 

(tindakan) 
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran biologi dengan media 
Flash sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun 

 pengamatan a. Mengumpulkan data penelitian  
b. Observasi kelas  
c. Observasi siswa 

 Refleksi Menganalisis data yang diperoleh untuk memperbaiki dan 
menyempurnakan tindakan 

Siklus II   
Penulisan Laporan 
Penelitian 
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Tabel 2 Catatan Lapangan pada Siklus I 
No. Indikator yang diamati Uraian 

1.  Visual activities  Semua siswa memperhatikan dengan seksama 
pada awalnya, namun ketika sudah lama ada yang 
tidak memperhatikan.  

2.  Oral activities  Sebaiknya guru memberi umpan agar siswa aktif 
bertanya.  

3.  Writing activities  Hanya sebagian yang mencatat.  
4.  Mental activities  Semua kelompok mengerjakan dengan berdiskusi.  

5.  Emotional activities  Terdapat beberapa siswa yang tidak menyiapkan 
(alat tulis dan buku pelajaran).  

Tabel 3 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 
No.  Indikator yang diamati  Sub indikator  Nilai 

1.  Visual activities  Siswa memperhatikan penjelasan 
guru  

5 

2.  Oral activities  Siswa bertanya kepada guru  
Siswa menanggapi pertanyaan guru 

1 
3 

3.  Writing activities  Siswa mencatat materi yang sedang 
dipelajari  

3 

4.  Mental activities  Siswa mengerjakan soal 
latihan/LKS dari guru  

5 

5.  Emotional activities  Siswa menyiapkan alat tulis dan 
buku pelajaran  

4 

Siswa terlihat senang dan antusias 
belajar biologi  

4 

Rata-rata nilai aktivitas belajar siswa 
pada siklus I  

4 

Persentase nilai aktivitas belajar 
siswa pada siklus I  

71.4% 

 

Tabel 4 Refleksi Tindakan pada Siklus I 
No. Permasalahan Rencana Perbaikan 
1. 
 

Rata-rata nilai hasil tes akhir siswa 
sebesar 80,25 tidak semuanya 
mencapai KKM sebesar 75.  

Menjelaskan materi dengan lebih jelas dan 
tidak terlalu cepat.  

2. Jumlah siswa yang mencapai KKM 
hanya mencapai 82,05% yang tidak 
mencapai target yakni sebesar 85%. 

Menanyakan kepada siswa materi yang 
belum dipahami.  

3. 
 

Aktivitas belajar siswa pada indikator 
oral activities, subindikator 
mengajukan pertanyaan pada guru 
masih tergolong “sangat buruk”.  

Merangsang siswa untuk mengajukan 
pertanyaan kepada guru.  
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Tabel 5 Catatan Lapangan pada Siklus II 
No. Indikator yang diamati Uraian 

1. Visual activities  Siswa memperhatikan penjelasan guru  
2. Oral activities  Guru lupa menanyakan materi yang belum 

dipahami  
 
Siswa terlihat antusias menanggapi pertanyaan 
guru 

3. Writing activities  Siswa memperhatikan dan mencatat penjelasan 
ddaari guru, hanya terdapat beberapa siswa saja 
yang tidak mencatat  

4. Mental activities  Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru  

5. Emotional activities  Terdapat beberapa siswa yang masih belum 
menyiapkan alat tulisnya  
Siswa antusias mengikuti pelajaran 

 

Tabel 6 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 
No. Indikator yang diamati Sub indikator Nilai 

1. Visual activities  Siswa memperhatikan penjelasan guru  5 

2. Oral activities  Siswa bertanya kepada guru  
Siswa menanggapi pertanyaan guru 

3 
 
4 

3. Writing activities  Siswa mencatat materi yang sedang 
dipelajari  

4 

4. Mental activities  Siswa mengerjakan soal latihan/LKS dari 
guru  

5 

5. Emotional activities  Siswa menyiapkan alat tulis dan buku 
pelajaran  

3 

Siswa terlihat senang dan antusias 
belajar biologi  

5 

Rata-rata nilai aktivitas belajar 
siswa pada siklus II  

4 

Persentase nilai aktivitas belajar 
siswa pada siklus II  

82.9% 

 

Tabel 7 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Data hasil belajar 
 Siklus I Siklus II Peningkatan 
Rata-rata  80,25 81,02 0,95% 
Persentase kelulusan  82,05% 94,87% 12.82% 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan 
bahwa media Flash efektif dalam meningkatkan hasil 
belajar biologi siswa kelas X IIS di SMAN 9 
Tangerang Selatan. Peningkatan tersebut dilihat 
berdasarkan nilai tes akhir (posttest) siswa, yakni pada 
siklus 1 presentase kelulusan 84,61%, Sedangkan 

pada siklus II persentase ketuntasan belajar siswa 
yaitu 100%. Dengan demikian maka terlihat jelas dari 
siklus I ke siklus II mengalami peningkatan presenase 
hasil belajar siswa dari 84,61% meningkat menjasi 
100%. Pada siklus I, rata-rata nilai aktivitas siswa 
yaitu 71,4%. Sedangkan pada siklus II rata-rata nilai 
aktivitas belajar siswa yaitu 82,9%. Dengan demikian 
maka terlihat jelas dari siklus I ke siklus II mengalami 
peningkatan aktivitas belajar siswa dari 71,4% 
meningkat menjasi 82,9%. 
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Saran 

Media flash ini baik untuk diterapkan pada 
pelajaran biologi ataupun pelajaran lain yang sebagian 
besar materinya berupa konsep dan mengandung 
istilah-istilah yang perlu diingat oleh siswa. Selama 
pembelajaran menggunakan flash, aktivitas belajar 
siswa dalam kategori oral activities masih perlu 
ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menambah rangsangan kepada siswa untuk lebih aktif 
dalam mengajukan pertanyaan. Selain itu, diperlukan 
modul yang sesuai untuk mendukung aktivitas siswa 
dalam pembelajaran di kelas. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan penerapan model Reciprocal 
Teaching. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap 
siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
XI SMAN 6 Kota Tangerang selatan tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang yang 
terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi 
siswa, lembar observasi guru, jurnal harian siswa, dan pedoman wawancara. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas belajar siswa dengan penerapan model reciprocal teaching 
adalah rata-rata pencapaian aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya yaitu 69,44% pada siklus I, dan 
84% pada siklus II. Persentase rata-rata siswa yang memperhatikan penjelasan guru dalam visual activities 
sebesar 91,67%, siswa yang mengajukan pendapat, berdiskusi dan menjawab pertanyaan siswa lain dalam 
oral activities sebesar 79,01%, siswa yang membuat rangkuman dalam writing activities sebesar 87,96%, 
siswa yang memprediksi jawaban dan memecahkan masalah dalam bahan diskusi pada mental activities 
sebesar 82,87%, dan siswa yang terlihat senang serta antusias dalam emotional activities sebesar 84,72%. 

 
Kata kunci: penelitian tindakan kelas, aktivitas belajar siswa, model reciprocal teaching 

Abstract 
 

This research aims to improve students' learning activities with the application of Reciprocal Teaching. 
This research is a classroom action research conducted in two cycles. Each cycle consists of planning, 
implementation, observation, and reflection. The subjects were students of class XI SMAN 6 Tangerang 
City south of the school year 2014/2015 the number of students as many as 36 people consisting of 16 male 
students and 20 female students. The instrument used in the form of student observation sheets, teachers 
observation sheets, students daily journal, and interviu guide. The results showed that the improvement of 
student learning activities with the application of reciprocal teaching is the average achievement of students' 
learning activities in each cycle is 69.44% in the first cycle, and 84% in the second cycle. The average 
percentage of students who pay attention to the teacher's explanation in visual activities is 91.67%, the 
students who propose, discuss and answer questions of other students in oral activities is 79.01%, the 
students who make a summary in writing activities is 87.96%, students who predict answers and solve 
problems in a discussion on mental activities is 82.87%, and the students look happy and enthusiastic in 
emotional activities is 84.72%. 

 
Keywords: Classroom Action Research, Student Activities, Model Reciprocal Teaching 

 

PENDAHULUAN 

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal 
yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mempelajari apa yang perlu diketahui agar dapat 
berpikir cerdas dan bertindak cepat. Hal ini sejalan 
dengan Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan negara (Sanjaya, 2008). 
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UNESCO-APNIEVE SOURCE BOOK 
menetapkan empat pilar utama pendidikan untuk 
menghadapi abad ke-21, yaitu: (1) Learning to how, 
(2) Learning to do, (3) Learning to be, (4) Learning to 
live together (Sanjaya, 2008). Learning to know 
artinya belajar tidak hanya berorientasi kepada hasil 
belajar, tetapi harus berorientasi kepada proses 
belajar. Learning to do artinya bukan hanya 
mendengar dan melihat tetapi untuk berbuat dengan 
tujuan penguasaan kompetensi. Learning to be artinya 
membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri dan 
Learning to live together artinya belajar untuk bekerja 
sama. 

Pada pembelajaran pada umumnya, suasana 
kelas cenderung teacher-centered sehingga siswa 
menjadi pasif. Meskipun demikian, guru lebih suka 
menerapkan model tersebut, sebab tidak memerlukan 
alat dan bahan praktik, cukup menjelaskan konsep-
konsep yang ada pada buku ajar atau referensi lain. 
Dalam hal ini siswa tidak diajarkan strategi belajar 
yang dapat memahami bagaimana belajar, berfikir, 
dan memotivasi diri sendiri (self motivation), padahal 
aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam 
suatu pembelajaran. Masalah ini banyak dijumpai 
dalam kegiatan proses belajar mengajar dikelas, oleh 
karena itu, perlu menerapkan suatu metode belajar 
yang memfasilitasi siswa agar aktif mengolah 
informasi mengenai materi pelajaran serta belajar 
bekerja sama dalam pembelajaran (Trianto, 2010). 

Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk 
menghantarkan peserta didik untuk perubahan-
perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, 
sikap, moral, maupun sosial agar dapat hidup mandiri 
sebagai makhluk individu dan hidup bermasyarakat 
dengan baik sebagai makhluk sosial. Untuk mencapai 
tujuan tersebut peserta didik berinteraksi dengan 
lingkungan belajar, dimana pada lingkungan belajar 
disekolah interaksi ini diatur oleh guru. 

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu 
pendidikan adalah guru. Gurulah yang berada di gard 
terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya 
manusia. Guru berhadapan langsung dalam para 
peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. 
Seorang guru diharapkan dapat menciptakan kualitas 
sumber daya manusia. Guru berhadapan langsung 
dengan para peserta didik di kelas melalui proses 
belajar mengajar. Seorang guru diharapkan dapat 
menciptakan lingkungan belajar yang dapat 
meningkatkan keterlibatan siswa secara langsung dan 

bertanggung jawab terhadap proses belajar itu sendiri. 
Selain faktor guru, siswa sebagai subyek dalam 
pembelajaran merupakan faktor yang harus mendapat 
perhatian cukup besar, hal ini dimaksudkan agar siswa 
lebih termotivasi untuk belajar. 

Mata pelajaran biologi sebagai bagian dari Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara 
mencari tahu (inquiry) tentang alam secara sistematis, 
sehingga IPA bukan hanya sebagai penguasaan 
kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 
konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga 
merupakan suatu proses penemuan. Mata pelajaran 
biologi pada tingkat SMA diharapkan dapat menjadi 
wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri dan 
alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut 
dalam menerapkannya dikehidupan sehari-hari 
(BSNP, 2006). Biologi sebagai bagian dari Ilmu 
Pengetahuan Alam menuntut siswa untuk 
menunjukkan sikap yang aktif dan bertanggun jawab. 
Sikap ini merupakan sikap dasar yang harus dimiliki 
siswa dalam mempelajari biologi khususnya pada 
konsep yang dianggapnya abstrak dan membutuhkan 
sumber pengetahuan yang banyak.  

Berdasarkan hasil pengamatan PPKT, peneliti 
menemukan bahwa peserta didik masih terpaku 
dengan aktivitas guru sebagai pengantar 
pembelajaran, didalam kelas mereka kurang aktif dan 
rasa individualitasnya masih tinggi. Siswa kurang 
fokus mengikuti pembelajaran, beberapa siswa 
berbincang dengan siswa lainnya ketika guru 
menyampaikan materi, bermain gadget, ataupun 
bercanda dengan teman sebangkunya. Hal ini 
dikarenakan siswa kurang diberikan kesempatan 
melakukan aktivitas belajar dikelas, dengan kata lain 
peran guru masih terlihat lebih dominan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang 
dilaksanakan masih belum optimal. 

Sebagai motivator, guru harus mampu 
membangkitkan motivasi siswa agar aktivitas siswa 
dalam proses pembelajaran berhasil dengan baik. 
Sebab, hakekat mengajar bukanlah melakukan 
sesuatu bagi siswa tetapi lebih berupa menggerakkan 
siswa melakukan hal-hal yang dimaksudkan menjadi 
capaian bagi tujuan pendidikan. Tugas utama seorang 
guru bukanlah menerangkan hal-hal yang terdapat 
dalam buku-buku, tetapi mendorong, memberikan 
inspirasi, memberikan arahan dan membimbing siswa 
dalam usaha mereka mencapai tujuan-tujuan yang 
diinginkan. 
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Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 
No Jenis 

Aktivitas Indikator yang diamati 
SIKLUS I SIKLUS II 

% Ket % Ket 
1.  Visual 

Activities  
Memperhatikan 
penjelasan materi guru/ 
teman  

86,11% Tercapai 91,67% Tercapai 

2.  Oral 
Activities  

Memberikan penjelasan 
pada saat diskusi 
kelompok  

64,81% Tidak 
tercapai 

81,48% Tercapai 

Mengajukan pertanyaan  68,51% Tidak 
tercapai 

76,85% Tercapai 

Menanggapi penjelasan 
guru/teman pada saat 
diskusi  

65,74% Tidak 
tercapai 

78,70% Tercapai 

3.  Writting 
Activities  

Membuat rangkuman dari 
materi yang akan 
dijelaskan  

72,22% Tercapai 87,96% Tercapai 

4.  Mental 
Activities  

Memecahkan masalah 
dalam bahan diskusi  

58,33% Tidak 
tercapai 

82,41% Tercapai 

Memprediksi jawaban 
dari pertanyaan yang 
diberikan dalam bahan 
diskusi  

59,26% Tidak 
tercapai 

83,33% Tercapai 

5.  Emotional 
Activities  

Minat/antusias siswa 
selama belajar  

78,70% Tercapai 89,81% Tercapai 

Senang selama belajar  71,30% Tidak 
tercapai 

79,63% Tercapai 

 

Teori pembelajaran kognitif memandang 
bahwa “Learning is much more than memory. For 
student to really understand and be able to apply 
knowledge, they must to solve problems, to discover 
things for themselves, to wrestle with ideas” (Slavin 
1994 dalam Hartanti, 2002). Intinya adalah agar 
pengetahuan menjadi bermakna bagi dirinya, siswa 
harus membangun pengetahuannya sendiri. Ini 
berarti, menurut teori pembelajaran kognitif 
pengetahuan adalah dibangun, bukan diperoleh secara 
pasif. Dengan demikian, dalam kegiatan belajar 
mengajar guru tidak hanya memberikan pengetahuan 
kedalam pikiran siswa, namun harus merencanakan 
pengajaran dengan berbagai kegiatan-kegiatan belajar 
yang melibatkan siswa aktif dalam membangun 
pengetahuannya tersebut. Dalam proses ini guru 
berperan memberikan dukungan dan memberi 
kesempatan kepada siswa untuk menerapkan ide-ide 
mereka sendiri dan strategi mereka dalam belajar.  

Dalam belajar, aktivitas sangat diperlukan. 
Sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat 
untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan 
kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. 
Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas 
yang penting dalam interaksi belajar-mengajar. 
Dalam pembelajaran, yang lebih banyak melakukan 
aktivitas di dalam pembentukan diri adalah anak itu 
sendiri, sedang pendidik memberikan bimbingan dan 
merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat 
oleh anak didik. Oleh karena itu, guru perlu 
menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat 
membantu siswa menjadi lebih mandiri, kreatif dan 
lebih aktif yaitu Model Reciprocal Teaching 
(Pembelajaran Terbalik). 

Reciprocal teaching (pembelajaran terbalik) ini 
merupakan model yang dirasa dapat membantu 
meningkatkan aktivitas, karena dengan menerapkan 
Reciprocal teaching (pembelajaran terbalik) siswa 
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diutamakan dapat menerapkan empat strategi 
pemahaman mandiri, yaitu: menyimpulkan bahan 
ajar, menyusun pertanyaan dan menyelesaikannya, 
menjelaskan kembali pengetahuan yang telah 
diperolehnya, kemudian memprediksikan pertanyaan 
apa selanjutnya dari persoalan yang disodorkan 
kepada siswa (Erma dkk., 2011). Manfaatnya adalah 
dapat meningkatkan antusias siswa dalam 
pembelajaran karena siswa dituntut untuk aktif 
berdiskusi dan menjelaskan hasil pekerjaannya 
dengan baik. 

Model reciprocal teaching menuntut keaktifan 
siswa untuk memperoleh pengetahuan. Model ini 
mengajarkan siswa untuk membuat ringkasan, 
bertanya, memperjelas, dan memprediksi. Siswa 
dituntut untuk membuat ringkasan dari apa yang 
mereka baca, mengajukan pertanyaan terkait bahan 
bacaan, memperjels bagian-bagian yang belum jelas 
dalam bahan bacaan dan memprediksi apa yang akan 
terjadi. Rangkaian pembelajaran ini diharapkan 
mampu membuatu siswa untuk melakukan 
pembelajaran secara aktif dan mandiri tanpa 
bergantung dengan guru sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai.  

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian 
tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan 
aktivitas belajar biologi siswa melalui penerapan 
Model Reciprocal Teaching. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (Classroom Action Research) sebanyak 2 siklus. 
Masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan, 
yaitu, perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan 
(acting), pengamatan (observing), dan refleksi 
(reflecting). 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI Mia 1 SMA Negeri 6 Tangsel yang berjumlah 38 
orang. Alasan subjek penelitian pada kelas XI Mia 2 
adalah berdasarkan tingginya rasa individualis, serta 
rendahnya rasa kerjasama antar siswa didalam kelas. 
Hasil intervensi tindakan yang diharapkan adalah 
seluruh aktivitas belajar biologi siswa mencapai rata-
rata 70%. Instrumen yang digunakan berupa lembar 
observasi aktivitas belajar biologi siswa, lembar 
observasi aktivitas guru, dan lembar jurnal harian 
siswa. Semua data dianalisis dengan menggunakan 
analisis deskriptif. Setiap kategori pengamatan 
diinterpretasikan dengan sangat baik (5), baik (4), 
sedang (3), kurang (2), buruk (1). Jurnal harian 
dianalisis dengan mengelompokkan respon siswa ke 
dalam kelompok berkomentar positif, negatif, netral 

dan tidak berkomentar kemudian dihitung 
persentasenya. Apabila persentase respon positif 
mencapai minimal 70% maka penelitian dihentikan. 
Tahap analisis data dimulai dengan menyajikan 
keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai 
sumber, membaca data, kemudian mengadakan  
rekapitulasi data dan menyimpulkannya. Data yang 
diperoleh berupa kalimat-kalimat dan skala penilaian 
aktivitas siswa diubah menjadi kalimat yang 
bermakna. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahap observasi berlangsung bersamaan 
dengan pelaksanaan tindakan. Guru kelas (observer) 
melakukan pengamatan langsung tentang pelaksanaan 
Model reciprocal teaching dan aktivitas guru dan 
siswa selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 
observasi aktivitas guru pada siklus I diperoleh 
persentase 84% dan meningkat menjadi 94% pada 
siklus II. Adapun hasil pengamatan aktivitas siswa 
pada siklus I dan siklus II melalui lembar observasi 
dapat dilihat pada tabel  1. 

Berdasarkan tabel 1, diperoleh informasi bahwa 
rata-rata persentase aktivitas belajar siswa mengalami 
peningkatan 9,72%. Data pada tabel 1 tersebut juga 
menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan pada 
siklus II telah dapat memperbaiki/meningkatkan 
sebagian besar aspek aktivitas yang masih rendah 
pada siklus I, seperti aktivitas memberikan penjelasan 
materi, mengajukan pertanyaan, menanggapi 
penjelasan guru siswa, memecahkan masalah, dan 
senangnya siswa selama belajar. Perbandingan 
persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I dan 
siklus II disajikan dalam gambar 1. 

Dari kelima aspek indikator tersebut terlihat 
bahwa peningkatan setiap aspeknya memiliki rata-rata 
kenaikan hampir sama, dan aspek peningkatan 
tertinggi terjadi pada indikator mental activities yaitu 
memecahkan masalah dan memprediksi bahan diskusi 
dan indikator writting activities yaitu membuat 
rangkuman materi yang akan dibahas mencapai 80%. 
Peningkatan aspek aktivitas yang belum maksimal 
terjadi pada oral activities yaitu masih kurangnya 
siswa pada saat mengajukan pertanyaan dan 
menanggapi penjelasan guru siswa pada saat diskusi, 
hal ini terjadi karena siswa masih malu-malu dalam 
mengungkapkan pendapatnya tetapi siswa sudah 
terlihat maksimal walaupun belum sepenuhnya 
maksimal. Seluruh indikator sudah mengalami 
ketercapaian penelitian yaitu aktivitas siswa dengan 
rata-rata sebesar 84% dan sudah melebihi batas 
ketercapaian 70%. 



Retno W, Nengsih J. 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 147-148 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

 

Gambar 1. Diagram Batang Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa

Penerapan model reciprocal teaching dapat 
meningkatkan aktivitas siswa karena prinsip 
pembelajaran ini adalah sebuah pembelajaran yang 
menerapkan empat strategi kognitif yang 
mengarahkan siswa untuk mandiri, aktif dalam 
memahami suatu materi (Garderen, 2004). Jadi dalam 
setiap pembelajaran yang lebih berperan aktif adalah 
siswa. Hasil aktivitas belajar siswa pada penelitian 
pendahuluan diperoleh rata-rata skor aktivitas siswa 
yaitu 52%. Kemudian setelah dilakukan tindakan 
siklus I diperoleh skor rata-rata aktivitas siswa sebesar 
69,44% dengan 3 indikator tercapai, antara lain: visual 
activities, writting activities, dan emotional avtivities 
dengan masing-masing rata-ratanya adalah 86,11%, 
72,22%, dan 75%. Namun tahapan dari model 
reciprocal teaching belum bisa terlaksana dengan 
baik yaitu pembentukan diskusi pada kelompok kecil. 
Hal ini dikarenakan oleh kurangnya jumlah jam 
pelajaran yang hanya 2x45menit. Pada tahap oral 
activities (mengajukan pertanyaan, memberi 
penjelasan, dan menanggapi jawaban) rata-rata siswa 
masih sulit untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini 
juga dibandingkan dengan hasil observasi guru dalam 
menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
yaitu sebesar 3,36 (84%). Artinya, pembelajaran 
masih berjalan dengan baik walaupun pada penerapan 
Model Reciprocal Teaching peneliti menerapkan 
diskusi bukan pada kelompok kecil, tetapi pada 
kelompok besar (diskusi kelas), tetapi tahapan Model 
Reciprocal Teaching masih terlihat dalam 
pembelajaran, seperti merangkum, menanya, 
memprediksi, dan mengklarifikasi. Karena masih 
banyaknya indikator yang belum tercapai, perlunya 
peneliti melakukan pembelajaran siklus II disertai 
dengan perbaikan penerapan pembelajaran.  

Pada siklus II, proses pembelajaran dengan 
menggunakan model reciprocal teaching mengalami 
peningkatan yang lebih baik, yaitu diperoleh skor rata-
rata aktivitas belajar siswa sebesar 84% ini artinya 
terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran biologi. Hal ini terjadi karena pada 
siklus II siswa sudah mulai berani dalam 
mengemukakan pendapatnya, siswa juga sudah pintar 
dalam membuat pertanyaan maupun menjadi guru 
siswa. Pada siklus II ini semua indikator yang terdapat 
pada lembar observasi aktivitas siswa sudah melebihi 
70%. Visual activities mencapai 91,67%, oral 
activities mencapai 79%, writting activities 
meningkat menjadi 87,96%, mental activities 
meningkat menjadi 82,87%, dan emotional activities 
mencapai 84,72%. Pada tahap oral activities, siswa 
sudah mulai percaya diri dalam mengikuti proses 
pembelajaran menjadi guru siswa, juga dalam tahap 
emotional acitivities, siswa terlihat antusias dan 
senang dengan penerapan model reciprocal teaching.  

Penerapan Model Reciprocal teaching dalam 
penelitian ini telah meningkatkan aktivitas belajar 
siswa. Aktivitas belajar siswa yang tinggi dapat 
memberikan pengaruh yang positif terhadap 
pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan 
rata-rata hasil observasi aktivitas belajar siswa pada 
siklus I sebesar 69,44% dan perolehan rata-rata hasil 
observasi aktivitas belajar siswa pada siklus II sebesar 
84%.  

Pencapaian aktivitas belajar melalui penerapan 
model reciprocal teaching dapat dilihat dari langkah-
langkah pembelajaran pada model ini yaitu resuming, 
questioning, explanating dan predicting. Peningkatan 
aktivitas belajar siswa pada visual activities dilihat 
dari meningkatnya persentase siswa yang 
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memperhatikan penjelasan guru/teman. Pada writting 
activities, siswa diharuskan untuk membuat 
rangkuman dari materi yang akan dijelaskan. Hal ini 
merupakan bagian dari tahapan resuming, sehingga 
dapat melatih kerjasama antar anggota kelompok. 
Kegiatan siswa lainnya seperti mengajukan 
pertanyaan, memberikan penjelasan saat diskusi dan 
menanggapi jawaban merupakan bagian dari oral 
activities. Kegiatan ini juga termasuk dari tahapan 
explanating dan predicting. Meningkatnya kegaitan 
oral activities pada siswa terjadi pada penerapan 
siklus II, dimana sudah banyak siswa yang aktif dalam 
mengutarakan pendapatnya. Pada penerapan model 
reciprocal teaching, siswa terlihat sangat antusias dan 
senang serta menunjukkan respon yang positif, hal ini 
menunjukkan bahwa model reciprocal teaching 
merupakan model yang sangat menarik dan model 
pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas 
belajar siswa.  

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran 
metode yang digunakan oleh peneliti pada setiap 
tindakan pembelajaran telah sesuai yaitu model 
Reciprocal teaching walaupun dalam pelaksanaannya 
masih terdapat kekurangan tetapi hal tersebut dapat 
diatasi pada tindakan pembelajaran selanjutnya 
dengan adanya kegiatan refleksi pada setiap akhir 
pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi diperoleh 
rata-rata persentase aktivitas belajar siswa pada siklus 
II mencapai 84%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-
rata persentase aktivitas belajar siswa pada siklus II 
telah mencapai indikator keberhasilan penelitian ini, 
dimana rata-rata persentase aktivitas belajar siswa 
harus mencapai 70%.  

Adapun hasil wawancara terhadap guru dan 
siswa memberikan informasi bahwa siswa sangat 
merespon baik model reciprocal teaching ini dan guru 
kelas juga menganggap bahwa penerapan model 
reciprocal teaching ini telah dilaksanakan dengan 
sangat baik sehingga dapat dikatakan berhasil. 
Berdasarkan hasil refleksi siklus II ini, yaitu bahwa 
kedua indikator keberhasilan telah tercapai maka 
penelitian tindakan kelas ini dihentikan sampai 
dengan siklus II. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 
maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Model 
Reciprocal Teaching dapat meningkatkan aktivitas 
belajar biologi siswa pada materi sistem koordinasi. 
Hal ini terlihat dari hasil aktivitas belajar siswa di 

kelas setelah penerapan Model Reciprocal teaching 
meningkat dari siklus I ke siklus II. Hal ini terlihat dari 
hasil aktivitas belajar siswa yang meningkat, 
berdasarkan data yang diperoleh aktivitas siswa yang 
mencapai kriteria 70% pada siklus I sebanyak 3 
indikator pada visual, writting, dan mental activities 
dengan rata-rata aktivitas siklus I sebesar 69,44%. 
Sedangkan pada siklus II, seluruh indikator aktivitas 
sudah mencapai kriteria 70% dengan rata-rata 
aktivitas sebesar 84%.  
Saran 

1. Guru bidang studi hendaknya dapat terus 
mengembangkan model reciprocal teaching ini 
dalam kegiatan pembelajaran, dan tidak menutup 
kemungkinan untuk menggunakan strategi-
strategi pembelajaran yang lain dalam kegiatan 
pembelajaran yang sesuai dengan konsep yang 
akan disampaikan kepada siswa. 

2. Siswa hendaknya dapat lebih aktif dalam 
berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar 
langsung dengan cara menggunakan referensi 
dan alat pembelajaran yang tersedia. 
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Abstrak 

 
Tiara Ayu Elpandari, NIM. 1111016100017. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa dengan 
Menggunakan Model Pembelajaran Inkuiri Deduktif pada Konsep Ekosistem di Madrasah Aliyah 
Pembangunan UIN Jakarta. Penelitian PPKT, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
biologi siswa dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri deduktif pada konsep ekosistem. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dibagi menjadi 
dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Tahapan dari masing-masing siklus yaitu (1) Tahap perencanaan, (2) 
tahap pelaksanaan tindakan, (3) tahap evaluasi, dan (4) tahap refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas X MIA 1 MA Pembangunan UIN Jakarta tahun ajaran 2014/2015. Analisis data yang digunakan 
adalah dengan menggunakan ketuntasan belajar. Berdasarkan hasil belajar siswa dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data tes pilihan ganda, diperoleh hasil pada siklus I posttest dengan konsep ekosistem 
adalah sebesar 60% siswa yang mencapai nilai KKM (75), sedangkan posttest pada siklus II siswa yang 
mencapai nilai KKM (75) adalah sebesar 98%. Hal itu menujukkan pada hasil posttest pada konsep 
ekosistem mengalami peningkatan dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri deduktif sebesar 60% 
menjadi 98%. 

 
Kata kunci: Upaya Meningkatkan, Hasil Belajar, Model Pembelajaraan, Inkuiri deduktif, Konsep 

Ekosistem 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu bidang atau komponen 
terpenting di seluruh Negara yang harus diperhatikan 
demi kemajuan Negara tersebut yang menyangkut 
masa depan Negara itu sendiri. Menurut Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam 
pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta 
didik melalui proses pembelajaran (Sisdiknas, 2003). 

Mewujudkan suasana belajar dalam proses 
pembelajran, masalah yang salah satu banyak muncul 
dalam dunia pendidikan adalah dengan menggunakan 
pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Hal ini 
diperlukan dalam proses pembelajaran karena 
interaksi seorang guru mentransferkan ilmu 
pelajarannya kepada peserta didik yang dapat 
menentukan hasil belajar dari peserta didik. Suasana 
belajar di sekolah dapat diciptakan dengan berbagai 
cara yaitu dengan melakukan pendekatan, model, dan 
metode dalam pembelajaran.  

Permintaan era globalisasi menunutut guru 
harus melakukan pendekatan, model, metode 
pembelajaran yang inovatif harus mulai diterapkan 
oleh para peneliti untuk melihat kemampuan berpikir 
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dari siswa. Salah satu alasannya adalah rendahnya 
kemampuan berpikir siswa dan rendahnya 
pemahaman konsep, dimana proses pembelajaran 
masih menggunakan metode konvensional yaitu 
metode ceramah dan diskusi. Padahal banyak aspek 
yang bisa dilakukan yaitu dengan mengembangkan 
pengalaman dengan masalah-masalah nyata dalam 
proses pembelajaran yang akan berdampak pada hasil 
belajar pada mata pelajaran biologi.  

Pembelajaran IPA yang selalu berpusat kepada 
guru (teacher center) membuat siswa mengalami 
kesulitan dalam kemampuan berpikir siswa dan 
kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran. 
Teacher center selalu dilakukan dalam proses 
pembelajaran dengan alasan keefektifan waktu dan 
teacher center juga biasanya menggunakan metode 
ceramah dalam pembelajaran. Dimana metode 
ceramah hanya melibatkan proses pembelajaran yang 
satu arah.  Kemampuan berpikir siswa sangat penting 
hal ini dikarena untuk mengukur rendah atau 
tingginya kemampuan berpikir dapat diukur dengan 
hasil belajar siswa yang mereka terima dari proses 
belajar mengajar tersebut. Oleh karena itu, model 
pembelajaran yang tepat sasaran akan membantu 
menghasilkan kemampuan berpikir siswa yang baik 
juga bagi siswa. Dikarenakan permintaan pada era 
globalisasi yang semakin tinggi menuntut siswa untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir dengan diukur 
dengan hasil belajar siswa, oleh karena itu pendekatan 
yang mengarah ke pembelajaran yang aktif dan 
mandiri sangat diperlukan bagi siswa.  

Salah satu prinsip utama inkuiri, yaitu siswa 
dapat mengkonstruks sendiri pemahamannya dengan 
melakukan aktivitas aktif dalam pembelajarannya. 
Dalam proses belajar mengajar, inkuiri ini digunakan 
sebagai metode pengajaran yang memungkinkan ide 
siswa berperan dalam suatu penyelidikan yang akan 
dilakukan oleh pembelajar atau siswa (Zulfiani, 
2009). Model pembelajaran inkuiri deduktif adalah 
guru menentukan tema dan (tidak tertutup 
kemungkinan) model pembelajaran. Meskipun dalam 
konteks ini siswa terlibat aktif dalam proses 
pembelajarannya, namun guru masih memegang 
peranan penting dalam menentukan arah 
pembelajaran (Khoirul, 2015). Oleh karena itu 
berdasarkan permasalahan di atas, penulis memilih 
judul penelitian yaitu:” Upaya meningkatkan hasil 
belajar biologi siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran inkuiri deduktif pada konsep 
ekosistem”. 

 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan dengan dua siklus 
yaitu siklus I dan siklus II. Dengan setiap siklus 
melakukan tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan (evaluasi), dan refleksi. Dalam penelitian 
ini, peneliti berperan sebagai guru yang mengajarkan 
model pembelajaran inkuiri deduktif dan dibantu oleh 
seorang guru serta teman sejawat yang berperan 
sebagai pengamat (observer). Harapan intervensi 
pada penelitian ini adalah pencapaian ketuntasan  
sebesar 75% siswa yang mencapai nilai Kriteria 
Ketuntasana Mata Pelajaran (KKM) > 75 pada konsep 
ekosistem. 

Teknik analisis data yang dilakukan adalah 
dengan menggunakan penghitungan Ketuntasan 
Belajar. Penghitungan ketuntasan belajar dilakukan 
dengan menggunkan analisis deskriptif kualitatif yaitu 
membandingkan hasil belajar siswa dengan kriteria 
pencapaian ketuntasan belajar yang telah diterapkan 
sebelumnya, yaitu siswa dinyatakan tuntas jika tidak 
ada lagi siswa yang mendapatkan nilai dibawah 75. 
Untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus: (Depdikbud 
dalam Poerwanti, 2003) 

 

Ketuntasan belajar = 

��������� ���	� ���
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X100% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rendahnya hasil belajar biologi adalah masalah 
yang sering timbul dalam proses pembelajaran 
dikelas. Permasalahan ini disebabkan karena salah 
salah satunya adalah penggunaan model, metode, 
pendekatan dan startegi pembelajaran yang tepat dan 
disesuaikan dengan materi ajar biologi tersebut akan 
mempengaruhi proses pembelajaran biologi yang 
menyenangkan dan pembelajaran yang bermakna 
sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar biologi 
siswa. Hal itulah yang mendasari melakukan 
penelitian dengan mengambil judul penelitian upaya 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran inkuiri deduktif 
dengan tujuan dapat menggali berpikir kritis siswa 
dengan melakukan proses berpikir inkuiri. Dimana 
siswa masih kurang dilatih dalam berpikir secara 
inkuiri dalam proses pembelajaran biologi. 
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Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan 
diperoleh hasil belajar siswa pada siklus I yang 
menggunakan tes pilihan ganda, siswa X MIA 1 
memperoleh presentase ketuntasan belajar siswa 
mencapai 60%. Hal ini menunjukkan presentase yang 
diperoleh belum mencapai kriteria ketuntasan belajar 
minimal yang ditentukan oleh peneliti yaitu sebesar 
75%. Oleh karena itu, peneliti perlu untuk melakukan 
penelitian lanjutan yaitu pada siklus II. 

Hasil penelitian pada siklus II diperoleh hasil 
belajar siswa dengan tes pilihan ganda, presentase 
ketuntasan belajar biologi adalah sebesar 98%, hal ini 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 
dengan presentase ketuntasan minimal yang harus 
dicapai oleh peneliti adalah sebesar 75%. Dengan 
demikian, dari siklus I ke siklus II presentase 
ketuntasan belajar yang diperoleh adalah sebesar 60% 
meningkat menjadi sebesar 98%. 

Berdasarkan lembar observasi aktivitas siswa, 
pada siklus I rata-rata aktivitas siswa yaitu 86,25% 
sedangkan pada siklus II rata-rata aktivitas siswa yaitu 
sebesar 92,25%. Dengan demikian terlihat 
peningkatan dari siklus I sebesar 86,25% ke siklus II 
sebesar 92,25%. Dengan demikian dari hasil tersebut 
mengalami peningkatan hasil belajar siswa yang 
dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 
setelah melakukan tindakan dari siklus I ke siklus II 
yaitu sebesar 0,63% menjadi 0,69%. 

Lembar performance assessment pada siklus I 
diperoleh hasil pada siklus I presentase rata-ratanya 
adalah sebesar 70,33% sedangkan pada siklus II 
presentase rata-ratanya adalah sebesar 75,33%. Hal itu 
menujukkan berdasarkan lembar performance 
assessment mengalami peningkatan dari 70,33% 
menjadi 75,33%. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran Inkuiri deduktif 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep 
ekosistem. Hal itu terlihat pada hasil belajar siswa 
pada siklus I yang mencapai indikator ketuntasan 
belajar mencapai 60% sedangkan indikator ketuntasan 
minimal adalah 75%. Itu berarti, pada siklus I belum 
tercapai indikator ketuntasan belajar yang diharapkan 
oleh peneliti yaitu sebesar 75%. Oleh karena itu, 

dilakukannya tindakan pada siklus II sehingga 
diperoleh hasil adalah hasil belajar siswa pada siklus 
II mencapai 98%. Hal itu menunjukkan pada siklus II 
telah mencapai indikator ketuntasan belajar yang 
diharapkan oleh peneliti yaitu sebesar 75%. 
Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh maka, hasil 
belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran inkuiri deduktif menujukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I sebesar 
60% menjadi 98% pada siklus II. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, 
peneliti menyarankan kepada berbagai pihak agar: 

1. Guru bidang studi biologi hendaknya dapat terus 
mengembangkan penggunaan model, metode, 
dan pendekatan yang dapat menggali 
kemampuan berpikir siswa secara aktif dan 
mandiri. Karena setelah melakukan observasi  
siswa-siswa ini sudah melakukan pembelajaran 
yang aktif dalam proses pembelajaran dikelas. 
Dan yang kerapkali menjadi permasalahan 
adalah untuk menyalurkan dan menggali 
keaktifan siswa itu ke pembelajaran yang baik 
dan bermakna dalam proses berpikir inkuiri.  

2. Dapat menerapkan model pembelajaran inkuiri 
deduktif pada konsep-konsep biologi lainnya 
ataupun mata pelajaran lainnya yang dapat untuk 
dilakukan dengan menggunakan model 
pembelajaran tersebut. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan strategi Question StudentHave dalam 
meningkatkan keterampilan bertanya siswa. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 87 Jakarta pada kelas 
VII-1 semester genap tahun ajaran 2014/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari empat tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Instrument yang digunakan adalah lembar observasi dan angket keterampilan 
bertanya siswa. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran aktif Question Student 
Have dapat meningkatkan keterampilan bertanya siswa dengan hasil observasi keterampilan bertanya siswa 
pada siklus I sebesar 44,13% menjadi 51,33% pada siklus II. Saran peneliti adalah guru IPA dapat 
menggunakan strategi Question Student Have sebagai salah satu pembelajaran aktif dalam mengajarkan 
mata pelajaran IPA untuk meningkatkan keterampilan bertanya siswa. 

 
Kata kunci: keterampilan bertanya, penelitian tindakan kelas, dan question student have 

Abstract 
 

This research aims to determine to know the effectiveness of  the implementation of Student’s Question 
Have strategy in enhancing  student question skills. This research have done in SMP Negeri 87 Jakarta at 
VII-1 students grade in the 2nd semester year 2014/2015. The method used in this research is the Classroom 
Action Research (CAR), which consists of four stages. They are planning, execution, observation, and 
reflection. The instrument used is student observation and questionnaire sheet of their asking. The 
conclusion of this research is that the application of strategy Question Student Have could increase student 
question skills in cycle I about 44,13% to 51,13% in cycle II. The suggestion for this research is the 
Science’s teacher should use this strategy for one of active learning strategies in learning and teaching 
process Science subjects to enhance the question skills of students. 

 
Keywords: action research class, question student have and question skills 

 

PENDAHULUAN 

Standar Kompetensi Lulusan menyatakan 
bahwa sasaran pembelajaran mencakup 
pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan, Permendikbud No 65 Tahun 2013 
menyebutkan keterampilan diperoleh melalui 
aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, 
menyaji, dan mencipta. Kegiatan bertanya siswa 
adalah salah satu kegiatan untuk siswa mencari tahu 
dalam hal ini adalah pengetahuan dan materi yang 
diajarkan kepada siswa. 

Keadaan yang terjadi di kelas adalah siswa 
yang lebih sering menjawab pertanyaan guru daripada 
bertanya, membuat siswa kurang memanfaatkan 
kesempatan untuk dapat menyampaikan pertanyaan 
kepada guru. Siswa cenderung diam dan ragu-ragu 
untuk mengungkapkan pertanyaan. Oleh karena itu 
siswa cenderung menjadi lebih pasif pada saat 
pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian mengenai faktor 
penyebab kesulitan siswa dalam mengungkapkan 
pertanyaan yang dilakukan Cholifah dkk (2013), 
didapati bahwa kesulitan siswa dalam 
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mengungkapkan pertanyaan di kelas termasuk ke 
dalam kategori kesulitan yang tinggi salah satunya 
adalah indikator hubungan siswa dengan guru 
memiliki presentase 61,66% termasuk kategori 
kesulitan yang tinggi. Hasil penelitian tersebut dapat 
membuktikan bahwa siswa sangat sulit untuk dapat 
menyampaikan pertanyaan kepada guru selama 
pembelajaran di kelas. Proses belajar mengajar di 
kelas sesungguhnya tidak hanya sekedar penyampaian 
informasi semata, melainkan juga dibutuhkan sebuah 
keterampilan bertanya baik itu untuk guru maupun 
untuk siswa.  

Silberman (2009) menyatakan bahwa otak kita 
tidak berfungsi seperti alat perekam suara atau 
gambar, melainkan memproses semua informasi yang 
masuk dengan terus mempertanyakannya. Oleh 
karena itu, proses belajar mengajar di kelas akan 
berlangsung secara efektif apabila pembelajaran yang 
dilakukan tidak hanya sekadar penyampaian 
informasi semata melainkan juga dibutuhkan sebuah 
keterampilan bertanya dari guru ataupun siswa.  

Ilmu Pengetahuan Alam khususnya biologi 
merupakan salah satu mata pelajaran yang berisi 
penuh dengan materi-materi maupun wawasan yang 
luas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
Pembelajaran biologi akan sangat membosankan 
apabila dilakukan hanya dengan penyampaian materi 
saja. Pentingnya pertanyaan yang diajukan dapat 
menggali lebih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan 
yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pada tanggal 21 April 2015 peneliti melakukan 
observasi pembelajaran IPA di kelas VII-1. Kegiatan 
ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran 
IPA di kelas dan keterampilan bertanya siswa selama 
proses pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil 
observasi yang telah dilakukan maka didapatkan hasil 
sebagai berikut: a) Metode pembelajaran adalah 
diskusi informasi; b) Selama pelajaran berlangsung, 
hanya terdapat 3 orang yang bertanya; c) Guru 
memberikan kesempatan bertanya kepada siswa; d) 
Perhatian belajar siswa tinggi, namun ketika diberikan 
kesempatan bertanya kebanyakan siswa hanya diam; 
e) Siswa yang mengajukan pertanyaan hanya siswa 
yang pintar di kelas; f) Siswa tidak percaya diri untuk 
menyampaikan pertanyaan kepada guru; g) Jika tidak 
ada pertanyaan dari guru, tidak ada yang berinisiatif 
untuk mengajukan pertanyaan. 

Menurut Susanto (2014), pembelajaran aktif 
adalah pembelajaran yang membawa siswa untuk 
melakukan tindakan yang lebih dari sekedar 
mendengarkan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan 
seperti menemukan, memproses, dan memanfaatkan 

informasi. Jadi, pembelajaran aktif diupayakan untuk 
membuat kesempatan secara sengaja untuk siswa 
dalam pembelajaran untuk dapat belajar secara aktif. 
Selain itu, selama proses pembelajaran siswa tidak 
hanya mendengarkan, melainkan juga melakukan 
berbagai kegiatan yang menunjang pembelajaran.  

Salah satu strategi pembelajaran aktif adalah 
strategi Question Student Have (QSH). Astuti (2013) 
menyatakan bahwa Question Student Have 
menekankan pada siswa untuk aktif dan menyatukan 
pendapat dan mengukur sejauh mana siswa 
memahami pelajaran melalui pertanyaan tertulis. 
Adapun langkah strategi Question Student Have 
menurut Djamarah (2010), yaitu dengan membagikan 
potongan kertas kepada siswa untuk kemudian setiap 
siswa menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan 
materi. Setelah membuat pertanyaan, masing-masing 
diminta untuk memberikan kepada teman di samping 
kirinya. Pada saat menerima kertas dari teman di 
sampingnya, siswa membaca pertanyaan dan jika 
pertanyaan itu ingin dia ketahui jawabannya maka dia 
harus memberi tanda centang, jika tidak, berikan 
langsung pada teman di samping kanannya. Ketika 
pertanyaan kembali pada pemiliknya, siswa diminta 
menghitung tanda centang dan pertanyaan yang 
mendapat tanda centang paling banyak akan 
mendapatkan respon atau jawaban dari guru.  

Strategi Question Student Have cocok 
digunakan untuk meningkatkan keterampilan 
bertanya siswa dalam pembelajaran di kelas karena 
secara tidak langsung siswa dilatih untuk dapat 
membuat sebuah pertanyaan. Menurut Ward (2010), 
menggunakan pertanyaan yang merangsang pikiran 
bisa membuat siswa berpikir. Dengan begitu, setiap 
pertanyaan yang diajukan dapat merangsang siswa 
untuk berpikir dan mengkonstruksi pengetahuan yang 
dimilikinya. Begitu juga menurut Yamin (2010), guru 
memiliki kesempatan yang banyak memperbaiki, 
melatih cara mengajukan pertanyaan siswa, 
bimibingan yang akan diberikan itu akan berpengaruh 
positif bagi siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti 
melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 
“Penerapan Strategi Question Student Have untuk 
Meningkatkan Keterampilan Bertanya Siswa Kelas 
VII-1 SMP Negeri 87 Jakarta”.  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
apakah strategi Question Student Have dapat 
meningkatkan keterampilan bertanya siswa kelas VII-
1 SMP Negeri Jakarta? 
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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui pengaruh pengguan strategi pembelajaran 
aktif Question Student Have terhadap keterampilan 
bertanya siswa. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 87 
Jakarta kelas VII-1 pada semester genap tahun ajaran 
2014/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Classroom Action Research atau Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK), yaitu penelitian yang 
dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki mutu 
praktik pembelajaran (Arikunto, 2007). Perencanaan 
tindakan dalam satu siklus meliputi perencanaan 
(planning), tindakan (acting), pengamatan 
(observing), dan refleksi (reflection). 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP 
Negeri 87 Jakarta kelas VII-1 semester genap tahun 
ajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa sebanyak 33 
orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
observasi yang dilakukan untuk mengamati aktivitas 
kegiatan bertanya siswa sebelum dan sesudah 
diterapkannya strategi Question Student Have dan 
teknik pengumpulan data angket yang digunakan 
untuk mengetahui efektifitas strategi Question Student 
Have dalam meningkatkan keaktifan bertanya siswa. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 
kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif terdiri dari 
hasil observasi kegiatan siswa selama proses 
pembelajaran, catatan lapangan, dan hasil 
dokumentasi. Sedangkan data kuantitatif diambil dari 
hasil angket siswa dan persentase hasil observasi 
siswa selama proses pembelajaran setiap pertemuan. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan 
peneliti. Teknik analisis data menggunakan analisis 
deskriptif dengan didukung data kuantitatif untuk 
menganalisis data hasil angket. 

Hasil penelitian yang diharapkan adalah dengan 
indikator keberhasilan keterampilan bertanya siswa 
dengan jumlah persentase mencapai rata-rata ≥ 50% 
dan persentase hasil pengukuran efektifitas strategi 
Question Student Have dalam meningkatkan 
keaktifan bertanya siswa mencapai rata-rata 50%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran pada siklus I dilakukan 2 kali 
pertemuan yaitu pada tanggal 28 April dan 12 Mei 
2015 dengan alokasi waktu 2x40 menit untuk 
pertemuan pertama dan 1x40 menit untuk pertemuan 
kedua. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 
dibuat peneliti disesuaikan dengan kurikulum yang 
diterapkan di SMP Negeri 87 Jakarta, yaitu KTSP 
Berkarakter.  

Tabel 1. Rekapitulasi Persentase Keterampilan Bertanya Siswa pada Pembelajaran Siklus I 

No Aspek yang Diamati Persentase Siklus I Rata-
Rata Pertemuan 

1 
Pertemuan 

2 
1 Pertanyaan bersifat analitis 3,03% 12,12% 7,58% 
2 Penggunaan bahasa dalam bertanya 

sesuai dengan kaidah yang berlaku 
96,97% 72,78% 84.88% 

3 Siswa bertanya langsung kepada guru 
ketika ada sesuatu yang belum 
dipahami. 

45,45% 30,30% 37,88% 

4 Siswa bertanya dengan tepat, singkat, 
dan jelas. 

42,42% 30,30% 36,36% 

5 Siswa bertanya dengan percaya diri 
dan sungguh-sungguh 

24,24% 24,24% 24,24% 

6 Siswa mencari hal yang tidak 
dimengerti dari materi yang diajarkan 
untuk ditanyakan kepada guru. 

39,39% 57,58% 48,49% 

7 Siswa mempelajari sesuatu yang 
menarik keingintahuan mereka, 
sehingga mereka selalu bertanya jika 
belum paham 

42,42% 30,30% 36,36% 

8 Siswa mengajukan pertanyaan yang 
berkaitan dengan materi 

72,73% 81,82% 77,28% 

Rata-Rata 44,13% 
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Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi 
bahwa keterampilan bertanya siswa pada siklus I 
didapatkan persentase rata-rata adalah 44,13%. Hasil 
penelitian pada siklus I mengenai keterampilan 
bertanya siswa menggunakan strategi Question 
Student Have sudah mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan sebelum dilakukannya 
tindakan. Namun demikian, hasil tersebut masih 
belum dikatakan berhasil karena masih di bawah 
target yang harus dicapai yaitu minimal 50% sehingga 
penelitian harus dilanjutkan dengan perbaikan-
perbaikan pada siklus II. 

Hasil refleksi dari tindakan siklus I diantaranya 
adalah: 

1. Beberapa siswa masih bingung ketika diberikan 
perintah untuk melaksanakan dan menjalankan 
strategi Question Student Have.  

2. Beberapa siswa masih ada yang tidak mengangkat 
tangan sebelum mengajukan pertanyaan. 

3. Masih terdapat pertanyaan yang tidak berkaitan 
dengan materi yang disampaikan. 

4. Keingintahuan siswa masih kurang sehingga mereka 
hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
kurang relevan. 

Adapun perbaikan-perbaikan yang harus 
dilakukan pada siklus II adalah: 

1. Menjelaskan lebih detail kepada siswa dan 
membimbing siswa hingga siswa terbiasa dengan 
strategi Question Student Have. 

2. Membuat kesepakatan kepada siswa bahwa peneliti 
tidak akan menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa 
mengangkat tangan terlebih dahulu. 

3. Lebih memfokuskan materi pembelajaran pada 
konsep yang diajarkan. 

4. Menyiapkan media dan bahan materi pelajaran yang 
dapat menimbulkan keingintahuan siswa. 

Berdasarkan hasil tindakan yang telah 
dilakukan pada siklus II didapatkan data sebagai 
berikut: 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Persentase Lembar Observasi Keterampilan Bertanya Siswa Siklus II 
No Aspek yang Diamati Persentase Siklus II Rata-

Rata Pertemuan 
1 

Pertemuan 
2 

1 Pertanyaan bersifat analitis 18,18% 9,09% 13,64% 
2 Penggunaan bahasa dalam bertanya 

sesuai dengan kaidah yang berlaku 
93,94% 96,97% 95,46% 

3 Siswa bertanya langsung kepada 
guru ketika ada sesuatu yang belum 

dipahami. 

33,33% 45,45% 39,39% 

4 Siswa bertanya dengan tepat, 
singkat, dan jelas. 

33,33% 45,45% 39,39% 

5 Siswa bertanya dengan percaya diri 
dan sungguh-sungguh 

33,33% 45,45% 39,39% 

6 Siswa mencari hal yang tidak 
dimengerti dari materi yang 

diajarkan untuk ditanyakan kepada 
guru. 

42,42% 84,85% 63,64% 

7 Siswa mempelajari sesuatu yang 
menarik keingintahuan mereka, 

sehingga mereka selalu bertanya jika 
belum paham 

33,33% 45,45% 39,39% 

8 Siswa mengajukan pertanyaan yang 
berkaitan dengan materi 

90,91% 69,70% 80,31% 

Rata-Rata 51,33% 

 

 



Qonita R, Zulfiani, Henie S. 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 157-159 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi 
bahwa siklus II rata-rata keterampilan siswa diperoleh 
sebesar 51,33%. Rata-rata keterampilan bertanya 
siswa pada siklus II ini meningkat dibandingkan pada 
siklus I yaitu sebesar 44,13%. Karena keterampilan 
bertanya siswa pada siklus II sudah mencapai rata-rata 
50% maka penerapan strategi pembelajaran Question 
Student Have hanya diterapkan sampai pada siklus II 
saja.  

Selain lembar observasi, peneliti juga 
mendapatkan data angket untuk menunjang data dari 
lembar observasi. Adapun skor motivasi dan 
keberanian bertanya siswa melalui angket dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Persentase Angket Motivasi dan Keberanian 
Siswa 

No Pernyataan Jumlah Persentase 
1. Selalu 44 66,67% 
2. Kadang-kadang 21 31,82% 
3. Tidak Pernah 1 1,52% 

Jumlah 66 100% 
 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 
dengan penerapan strategi Question Student Have 
motivasi dan keberanian bertanya siswa menjadi 
tinggi yaitu dengan jawaban selalu sebesar 66,77%. 

Perbandingan persentase keterampilan 
bertanya siswa pada pra siklus, siklus I dan siklus II 
disajikan dalam diagram sebagai berikut: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 
antusias untuk membuat pertanyaan, dan berani 
mengajukan pertanyaan mereka secara langsung 
melalui strategi Question Student Have. Pada awal 
observasi sebelum tindakan sebagian besar siswa 
tidak mengajukan pertanyaan bahkan ketika guru 
memberikan kesempatan untuk bertanya. Sementara 
yang lainnya tidak berani mengajukan pertanyaan 
mereka kepada guru. Setelah diterapkannya strategi 
pembelajaran Question Student Have, mulai terjadi 
perubahan positif pada siswa. Siswa mulai berani 
mengajukan pertanyaan kepada guru, mencari tahu 
hal yang tidak diketahui untuk dapat ditanyakan, dan 
bertanya secara tertib.  

Hasil observasi pada siklus II menunjukkan 
pencapaian target pencapaian minimal. Meskipun 
peningkatan yang terjadi dari siklus I ke siklus II 
hanya sedikit, pencapaian telah dikatakan mencapai 
target peningkatan. Peningkatan keterampilan 
bertanya siswa sejalan dengan peningkatan kualitas 
pertanyaan siswa yang mengalami peningkatan dari 
pra siklus yang hanya sebesar 0% menjadi 7,58% pada 
siklus I dan meningkat kembali pada siklus II menjadi 
13,64%. Hasil observasi tersebut juga ditunjang 
dengan hasil angket siswa mengenai efektifitas 
penerapan strategi Question Student Have yang dapat 
memotivasi dan memunculkan keberanian siswa 
dalam bertanya dengan pencapaian lebih dari 50%. 

 

 

Gambar 1. Diagram peningkatan keterampilan bertanya siswa 
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PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan maka 
dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Question 
Student Have selain dapat meningkatkan keaktifan 
bertanya siswa, juga dapat meningkatkan 
keterampilan bertanya siswa. Peningkatan 
keterampilan bertanya siswa ini dapat terlihat dari 
hasil observasi yang menunjukkan bahwa rata-rata 
persentase keterampilan bertanya siswa pada pra 
siklus sebesar 6,06% meningkat setelah dilakukannya 
tindakan pada siklus I dengan rata-rata sebesar 
44,13% dan meningkat lagi setelah diberikan 
beberapa perbaikan pada siklus II dengan rata-rata 
sebesar 51,33%. Sehingga keterampilan bertanya 
siswa pada penelitian ini meningkat sebesar 7,2%. 
Sementara itu dengan penerapan strategi Question 
Student Have secara tidak langsung meningkatkan 
motivasi dan keberanian bertanya siswa berdasarkan 
hasil angket dengan presentase mencapai ≥50%. 

Saran 

Saran peneliti kepada guru IPA untuk dapat 
menrerapkan strategi Question Student Have karena 
dengan menerapkan strategi Question Student Have 
selain siswa dapat terlatih untuk dapat membuat 
pertanyaan, guru juga menjadi lebih mengetahui 
kesulitan siswa dalam belajar berdasarkan 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mereka. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis 
keterampilan generik sains terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep Archaebacteria dan Eubacteria. 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 60 Jakarta Selatan pada kelas X-2 sebagai kelas eksperimen dan 
X-3 sebagai kelas kontrol. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan design the 
nonequivalent control group design dan teknik pengambilan sampel dengan random sampling. Instrumen 
yang digunakan berupa tes objektif pilihan ganda sebanyak 30 butir soal. Data hasil tes dianalisis dengan 
menggunakan uji-t, pada taraf signifikan 0,05, didapat hasil thitung > ttabel (1,87>1,66) sehingga hipotesis nol 
(H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Lembar Kerja 
Siswa (LKS) berbasis keterampilan generik sains berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 
biologi siswa pada konsep Archaebacteria dan Eubacteria. 

 
Kata kunci: lembar kerja siswa (lks), keterampilan generik sains, hasil belajar biologi 

Abstract 
 

The aims of this research was to determine the effectiveness of student worksheet science based generic 
skills to result of the learn biology students. The research was done in sman 60 jakarta selatan, at x.2 class 
as experiment class and x.3 class as control class on archaebacteria and eubacteria concept. The method of 
research used quasi experimental design was the nonequivalent control group design. The technique of 
simple random sampling. Instrmenets used in multiple choice objective test of 30 qeustions. Based on result 
of data analysis using t-test,at the 0.05 significance level obtained result tcount > ttable (1.87> 1.66)  so that 
the null hypothesis (H0) is rejected and the alternative hypothesis (H1) is accepted. This suggests that use 
of student work sheet (LKS) based Science of Generic Skills significantly affect the biology student 
learning outcomes in the concept of Archaebcateria dan Eubacteria. 

 
Keywords: student work sheet (lks), science of generic skills, the of result of learning biology 

 

PENDAHULUAN 

Masalah pendidikan yang paling dirasa saat ini 
adalah mengenai mutu pendidikan. Masalah tersebut 
adalah belum adanya peningkatan mutu pendidikan 
yang dialami pada pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) khususnya bidang biologi. Hal ini terbukti 
dengan nilai ulangan harian siswa pada pelajaran 
biologi pada konsep Archaebacteria dan Eubacteria 
tahun ajaran 2013 pada jenjang Menengah masih jauh 
dari harapan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu 
pendidikan dengan memperbaiki kegiatan belajar 
mengajar. Tetapi, harus memperhatikan terlebih 
dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan 
belajar mengajar. Terdapatnya banyak faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, baik 
dari diri siswa itu sendiri maupun faktor dari luar. 
Salah satu faktor dari luar yang menyebabkan 
rendahnya hasil belajar siswa adalah cara guru dalam 
menyajikan materi pembalajaran di kelas (Maulana, 
2002).  
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Umumnya guru menyajikan materi 
pembelajaran hanya melalui buku sumber (paket). 
Guru juga menyampaikan materi pembelajaran yang 
terdapat di dalam buku pembelajaran dalam bentuk 
ceramah. Pembelajaran hanya berlangsung satu arah 
dengan menonaktifkan siswa. Guru juga tidak 
memberikan kesempatan kepada siswa melakukan 
praktikum dikarenakan guru menganggap bahwa 
praktikum banyak menyita waktu  serta alat yang 
digunakan terbatas. Hal ini dapat membosankan siswa 
karena siswa tidak berperan aktif dalam pembelajaran. 
Sehingga materi yang telah disampaikan oleh guru 
pun hanya bertahan dalam memori siswa akibat yang 
mengandalkan proses menghafal tanpa melalui 
pengolahan potensi yang ada pada diri siswa. 

Melihat dari permasalahan-permasalahan di 
atas, salah satu solusi untuk menjawab permasalahan 
tersebut adalah dengan menyediakan bahan ajar yang 
menarik, mudah dipahami namun dapat mengaktifkan 
siswa untuk belajar mandiri dan mampu untuk 
mengembangkan keterampilan siswa melalui 
praktikum. salah satu bahan ajar yang memenuhi 
kriteria tersebut adalah Lembar Kerja Siswa (LKS).  

Lembar Kerja Siswa adalah lembaran-lembaran 
berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. 
Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk dan 
langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas (Devi, 
2009). Lembar Kegiatan Siswa (LKS) merupakan 
salah satu alternatif alat bantu pembelajaran yang 
tepat bagi peserta didik, karena LKS membantu 
peserta didik untuk menambah informasi tentang 
konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara 
sistematis (Mayasari, 2009). Penggunaan LKS dapat 
mengoptimalkan sumber daya siswa dan guru dalam 
proses pembelajaran. Beberapa keuntungan spesifik 
dari pemanfaatan LKS dalam pemebelajaran adalah 
dapat menumbuhkan kemandirian siswa, dapat 
menumbuhkan aktivitas, kreativitas, serta motivasi 
belajar siswa, menghemat waktu, dan memberi 
kesempatan yang lebih banyak bagi guru untuk 
melakukan bimbingan individu ataupun kelompok. 
Berdasarkan pendapat ahli tersebut, LKS merupakan 
salah satu bahan ajar yang cocok untuk dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Lembar Kerja Siswa yang baik adalah LKS 
yang mampu menjadikan pembelajar mempunyai 
keinginan untuk beraktivitas sesuai dengan instruksi 
(Ngurah P, 2005). LKS juga dikatakan baik apabila 
LKS yang memudahkan siswa untuk berinteraksi 
dengan materi yang diberikan, dan memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk melatih kemandirian  
belajar siswa. 

Penyusunan LKS sebaiknya dilakukan sendiri 
oleh seorang guru, karena berdasarkan  informasi 
dengan beberapa siswa SMA, LKS yang beredar di 
sekolah kurang sesuai dengan kebutuhan siswa. LKS 
yang biasa digunakan di sekolah tidak dibuat sendiri 
oleh guru. LKS yang hanya berisi materi dan soal 
membuat siswa kurang mengerti terhadap materi 
pembelajaran. LKS yang digunakan kurang membuat 
siswa menyukai pembelajaran karena siswa tidak 
diajak untuk melakukan eksperimen atau praktikum. 
LKS tidak sesuainya dengan keadaan lingkungan 
sekolah.  LKS seperti ini pada akhirnya akan membuat 
siswa sulit untuk memahami suatu konsep biologi, 
akibatnya hasil belajar siswa menjadi rendah. LKS 
pada umumnya dibeli bukan dibuat sendiri oleh guru, 
padahal LKS sebenarnya bisa dibuat sendiri oleh guru 
yang bersangkutan agar lebih menarik dan kontekstual 
dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah peserta 
didik (Prastowo, 2011).  

Penyajian LKS dapat dikembangkan dengan 
berbagai inovasi. Terdapat berbagai macam inovasi 
baru yang dapat diterapkan dalam penulisan LKS 
diantaranya memadukan LKS dengan memberikan 
tugas untuk melakukan eksperimen atau praktikum. 
Kegiatan eksperimen atau praktikum sangat 
diperlukan dalam pembelajaran biologi untuk 
membantu siswa lebih memahami konsep-konsep 
yang telah dipelajari serta menuntun siswa untuk 
terampil dan memiliki nilai ilmiah. Karena itu, LKS 
yang digunakan berbasis Keterampilan Generik Sains.  

Keterampilan Generik Sains adalah 
keterampilan yang dihasilkan dari kemampuan 
intelektual yang dipadukan dengan keterampilan 
psikomotorik sehingga menghasilkan sikap yang akan 
melekat sepanjang hayat (Suwarna, 2011). 
Keterampilan Generik Sains yang ditingkatkan adalah 
: keterampilan melakukan pengamatan, kesadaran 
akan skala besaran, menghubungkan sebab akibat, 
pemodelan dan inferensia logika. Karena itu, 
Keterampilan Generik Sains memberikan siswa 
pengalaman dan memperkaya pengetahuan dengan 
mengeksplorasi lingkungan dengan proses 
pembelajaran yang sesuai, sehinga siswa mampu 
menerapkan pada konsep nyata bukan hanya sekedar 
teori.  

Berdasarkan karakteristik untuk meningkatkan 
keterampilan generik sains, konsep yang dipilih pada 
penelitian ini adalah konsep Archaebacteria dan 
Eubacteria. Konsep Archaebacteria dan Eubacteria 
merupakan salah satu konsep biologi yang 
memerlukan keterampilan untuk menganalisis 
melalui kegiatan praktikum di laboratorium. 



Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Keterampilan Generik Sains.... 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 162-164 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

Praktikum yang dilakukan adalah pengamatan 
bentuk-bentuk bakteri. Untuk praktikum pengamatan 
bentuk-bentuk bakteri, siswa mengamati, 
mengklasifikasikan bentuk-bentuk bakteri, 
menafsirkan hasil pengamatan dan 
mengkomunikasikan. Melalui kegiatan tersebut siswa 
mampu menemukan dan memahami konsep yang 
ditanamkan oleh guru berdasarkan konsep yang telah 
dimiliki, mengembangkan cara berpikir logis, 
sistematis, kritis, terbuka, serta dapat menumbuhkan 
keterampilan dan kecakapan dalam melakukan 
kegiatan praktikum. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
LKS berbasis Keterampilan Generik Sains terhadap 
hasil belajar biologi siswa pada Konsep 
Archaebacteria dan Eubacteria. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode quasi 
experiment dengan desain the nonequivalent control 
group design, dalam desain ini digunakan dua 
kelompok subjek, satu diantaranya diberikan 
perlakuan. Penelitian ini menggunakan dua kelas 
penelitian, kelas pertama adalah kelompok kontrol, 
yaitu menggunakan metode ceramah dan tidak 
diberikan perlakuan LKS berbasis keterampilan 
generik sains dan kelas kedua adalah kelompok 
eksperimen, yaitu diberikan perlakuan LKS berbasis 
keterampilan generik sains.  

Sampel penelitian  adalah kelas X SMAN 60 
Jakarta  semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 
sebanyak 2 kelas yaitu kelas X-2 sebagai kelas 
eksperimen dan X-3 sebagai kelas kontrol masing-
masing 34 orang siswa. Instrumen yang digunakan 
berupa tes objektif pilihan ganda sebanyak 30 butir 
soal. 

Data tes hasil belajar yang diperoleh 
selanjutnya diolah dan dianalisis. Analisis terhadap 
data penelitian dilakukan untuk menguji kebenaran 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis 
yang telah dirumuskan dan dianalisis dengan 
menggunakan uji-t. Sebelum dilakukan pengujian 
hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan 
analisis data, dengan menggunakan uji normalitas dan 
uji homogenitas. 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah:  

H0 : µ1 ≤ µ2 

H1 : µ1 > µ2 

Keterangan: 

µ1 : Nilai rata-rata hasil belajar biologi siswa yang telah 
diajarkan dengan LKS berbasis keterampilan generik sains  

µ2 : Nilai rata-rata hasil belajar biologi siswa yang telah 
diajarkan secara konvensional tanpa LKS 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data Tabel 2 hasil pretest yang 
diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 
tidak berbeda. Hal ini dapat dikatakan bahwa 
kemampuan awal kelas eskperimen dan kelas kontrol 
sama. Setelah mengetahui bahwa tidak terdapat 
perbedaan pengetahuan awal siswa, masing-masing 
kelompok diberikan perlakuan yang berbeda untuk 
mengetahui hasil belajar siswa setelah diberikan 
perlakuan. Kelas eksperimen belajar dengan LKS 
berbasis keterampilan generik sains sedangkan kelas 
kontrol belajar dengan pendekatan konvensional 
tanpa LKS 

Hasil Posttest yang telah dilakukan, 
memberikan informasi mengenai kemampuan 
kognitif siswa kelas eksperimen maupun kelas kontrol 
sama-sama mengalami perubahan. Namun, kelas 
eksperimen menghasilkan nilai lebih unggul 
dibandingkan dengan nilai kelas kontrol. Nilai lebih 
unggul tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata 
(mean) siswa kelas eksperimen yang menggunakan 
LKS berbasis KGS dibandingkan dengan siswa kelas 
kontrol yang menggunakan LKS tidak berbasis KGS. 
Kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata sebesar 
71.06 sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 
67.29.  

Berdasarkan pengujian hipotesis pada posttest 
terhadap kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol dengan menggunakan uji-t diketahui bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol (Tabel 2). Dari uji-
t yang dilakukan di dapatkan hasil nilai thitung = 1.87 
sedangkan ttabel  = 1.66, sehingga H1  dapat diterima 
karena nilai thitung > ttabel, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh penggunaan lembar kerja siswa 
berbasis keterampilan generik sains terhadap hasil 
belajar siswa pada konsep Archaebacteria dan 
Eubacteria. 

Tabel 1. Pretest dan Posttest  Kelas Eksperimen dan Kontrol 
Deskripsi Pretest Posttest 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 
Mean/SDV 43,47/10,62 41,00/11,85 71,06/8,99 67,29/10,05 
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Tabel 2. Normalitas, Homogenitas, dan Uji t Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 
Data Kelas N Lhitung/Ltabel Fhitung Ftabel thitung ttabel 

Pretest Eksperimen 34 0,13/0,15 1,24 1,76 0,90 1,66 
Kontrol 34 0,13/0,15 

Posttest Eksperimen 34 0,11/0,15 1,58 1,76 1,87 1,66 
Kontrol 34 0,14/0,15 

Kesimpulan Berdistribusi 
normal* 
Lhit<Ltab 
H0 Diterima 

Varians 
Homogen** 
Fhit<Ftab 
H0 Diterima 

Pretest H0 diterima 
Posttest H0 ditolak 
thit<ttab H0 
Diterima 
thit>ttab H0 Ditolak 

 

Tabel 3. Hasil Lembar Kerja Siswa Berbasis Keterampilan Generik Sains 
Keterampilan 
Generik Sains 

Pertemuan I Pertemuan II Jumlah Rata-rata Kriteria 

Pengamatan 
langsung 

91 91 182 91 Tinggi 

Kesadaran akan 
skala besaran  

79 - 79 79 Sedang 

Hubungan sebab 
akibat  

85 85 170 85 Tinggi 

Pemodelan  69 78 147 74 Sedang 
Inferensia logika 84 89 173 87 Tinggi 

Rata – rata  83.2 Tinggi 
 

Lembar Kerja Siswa berbasis Keterampilan 
Generik Sains siswa pada konsep Archaebacteria dan 
Eubacteria yang diukur pada penelitian ini dibagi 
menjadi lima aspek, yaitu pengamatan langsung, 
kesadaran akan skala besaran, hubungan sebab akibat, 
pemodelan dan  inferensia logika. Distribusi hasil 
persentase yang diperoleh siswa dalam LKS berbasis 
KGS dapat dilihat pada Tabel 3. 

Lembar kerja siswa berbasis keterampilan 
generik sains yang digunakan dalam pembelajaran 
telah memberikan dampak yang cukup baik, karena 
rerata pencapaian nilainya tergolong tinggi (83.2).  
Dari kelima keterampilan generik sains tersebut dapat 
dilihat bahwa, pencapaian indikator keterampilan 
generik sains dengan kriteria paling tinggi yang 
dimiliki siswa adalah keterampilan pengamatan 
langsung (91%) , hubungan  sebab akibat (85%) dan 
inferensia logika (87%), namun  pada indikator 
kesadaran akan  skala besaran (79%) dan pemodelan 
(74%) masih dalam kriteria sedang. Hal ini dapat 
disebabkan karena siswa kurangnya pemahaman 
mengenai perbandingan ukuran benda yang 
sesungguhnya dengan ukuran benda tiruannya, serta 
siswa kurang dapat mengungkapkan fenomena dalam 
bentuk sketsa, gambar dan tabel. 

Data hasil belajar tersebut didukung dengan 
hasil observasi aktifitas siswa pada kelas eksperimen 
dan kelas kontrol yang menunjukkan bahwa langkah 
pembelajaran generik sains pada konsep 
Archaebacteria dan Eubacteria. Pada kelas 
eksperimen memperoleh persentase sebesar 92.8% 
(Sangat Baik), sedangkan pada kelas kontrol 
memperoleh persentase 79.7% (Baik). Langkah 
pembelajaran generik sains telah melibatkan siswa 
dalam kegiatan belajar. Sehingga siswa dapat 
berperan aktif dalam menggali keterampilan dan 
memperkaya pemahan terhadap konsep-konsep yang 
dipelajari. Kemudian LKS yang digunakan siswa 
dapat membimbing dalam pelaksanaan pembelajaran, 
sehingga siswa lebih mengerti dan mengerjakan LKS 
dengan baik dan benar. Akan tetapi pada kelas 
kontrol, LKS yang digunakan siswa tidak dapat 
membimbing dalam pelaksanaan pembelajaran, 
sehingga siswa kurang mengerti dalam mengerjakan 
LKS. Pada kegiatan praktikum, siswa diberi 
kebebasan untuk menemukan sendiri materi yang 
akan dipelajari dengan mengamati suatu objek secara 
langsung, menggambarkan hasil pengamatan objek, 
menjelaskan karakteristik objek, kemudian 
memberikan kesimpulan dari hasil kegiatan 
praktikum.  
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LKS sudah tersusun secara runtut, 
memudahkan siswa dalam merumuskan kesimpulan. 
Dan hasil belajar siswa yang diberi perlakuan 
menggunakan LKS dapat menuntaskan tujuan 
pembelajaran (Nurrohman, Suyatna, dan Ertikanto, 
2014). Walapun terdapat perbedaan hasil belajar 
siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dalam penggunaan LKS berbasis KGS yang masih 
tergolong dalam kriteria sedang, harus tetap dilatih 
dengan KGS. Kemampuan merupakan hasil interaksi 
kompleks antara pengetahuan dengan keterampilan 
sehingga untuk menguasainya diperlukan interaksi 
yang berulang kali dan waktu yang relatif lama 
(Rahman dkk.,2008). Sehingga diperlukan ketelitian 
dan kesabaran untuk melatih keterampilan tersebut. 
Peran guru dalam memberikan pengalaman belajar 
kepada siswa dengan penggunaan  metode praktikum  
dan mengisi lembar kerja siswa  sangat besar 
peranannya bagi peningkatan keterampilan generik 
sains. Hasil perbandingan posttest antara kelas 
eksperimen dengan kelas kontrol, dapat disimpulkan 
bahwa kelas eksperimen lebih unggul dibandingkan 
kelas kontrol. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar 
siswa dalam menggunakan LKS berbasis KGS.  

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
penggunaan Lembar Kerja Siswa berbasis 
keterampilan generik sains terhadap hasil belajar pada 
konsep archaebacteria dan eubacteria . Hal tersebut 
didasarkan pada hasil posttest melalui uji t dengan 
nilai thitung  = 1.87 dan ttabel = 1.66, sehingga H0 ditolak 
karena nilai thitung > ttabel. Hal ini menunjukkan terdapat 
perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 
dengan kelas kontrol. Dimana kelas eksperimen 
memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan 
dengan kelas kontrol. 

Saran 

Berdasarkan temuan-temuan selama penelitian, 
penulis mengajukan beberapa saran sebagai perbaikan 
di masa mendatang adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memastikan pengaruh LKS terhadap hasil 
belajar siswa, maka perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut dengan mengunakan LKS ini 
ditempat yang berbeda. 

2. Guru harus lebih teliti dalam memilih isi materi 
yang akan disajikan dalan LKS, materi yang 
dipilih harus bersifat kontekstual agar dapat 

membuat siswa tertarik dan termotivasi untuk 
belajar. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada konsep ekosistem 
setelah menggunakan media video. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. 
Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 30 orang siswa kelas X.5 SMA Muhammadiyah 25 
Pamulang tahun ajaran 2014/2015. Instrumen yang digunakan adalah tes berupa soal pilihan ganda 
sebanyak 20 soal dan instrumen nontes berupa lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. Data 
hasil instrumen tes dianalisis menggunakan N-Gain, sedangkan data hasil instrumen nontes berupa lembar 
observasi guru dan lembar observasi siswa dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan 
bahwa penggunaan media video dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terdapat peningkatan hasil belajar 
siswa pada siklus I sebesar 0,65 (sedang) dan penilaian hasil belajar siswa pada siklus II sebesar 0,71 
(tinggi). Siswa yang dapat mencapai nilai KKM meningkat dari siklus I sebanyak 22 (73,33%) siswa dan 
pada siklus II sebanyak 25 (83,33%) siswa. Peningkatan hasil belajar ini juga dipengaruhi oleh aktivitas 
guru dan aktivitas siswa dalam belajar. 

 
Kata kunci: media video, hasil belajar 

Abstract 
 

The purpose of this study was to determine the increase in student learning outcomes at the ecosystem 
concept after using video media. The method used was classroom action research. Subjects in the study of 
this class action is 30 X.5 grade students of SMA Muhammadiyah 25 academic year 2014/2015. 
Instruments used are in the form of multiple choice test of 20 questions and instruments in the form of sheet 
nontes teacher observation and student observation sheet. Data from the test instrument are analyzed using 
N-Gain, while data from instruments in the form of sheet nontes teacher observation and student 
observation sheet analyzed qualitatively. Results of this study concluded that the use of video media could 
improve student learning outcomes. There is an increase in student learning outcomes in the first cycle of 
0.65 (moderate) and assessment of student learning outcomes in the second cycle of 0.71 (high). Students 
who can reach the KKM increase from the first cycle were 22 (73.33%) and students in the second cycle of 
25 (83.33%) students. Learning outcome is also influenced by the activities of teachers and students in 
learning activities. 

 
Keywords: media video, learning outcomes 

 

PENDAHULUAN 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari 
proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru 
sebagai pemegang peran utama. Proses belajar 
mengajar juga merupakan suatu proses yang 
mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa 
atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 
Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan 
siswa merupakan syarat utama bagi berlangsungnya 
proses belajar mengajar (Usman, 1999). 

Salah satu indikator keberhasilan proses 
pembelajaran yang dilaksanakan adalah tercapainya standar 
ketuntasan belajar minimal yang telah ditentukan 
sebelumnya. Berdasarkan pada Kurikulum Tingkat Satuan 
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Pendidikan (KTSP) sistem pembelajaran yang diterapkan 
berbasis kompetensi, sistem belajar tuntas, dan sistem 
pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual 
siswa. Sistem tersebut ditandai dengan dirumuskannya 
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 
yang harus dikuasai oleh setiap siswa. 

Siswa yang telah mencapai SK dan KD tertentu 
dinyatakan telah mencapai ketuntasan pembelajaran. 
Ketercapaian SK dan KD diukur dengan menggunakan 
sistem penilaian acuan kriteria yang dikenal dengan sebutan 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Persentase tingkat 
pencapaian kompetensi dinyatakan dengan angka maksimal 
100, yang merupakan kriteria ketuntasan  ideal. Target 
ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 
75. Penetapan KKM merupakan tahap awal pelaksanaan 
penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah 
pengembangan kurikulum. Jadi nilai semua mata pelajaran 
yang diberikan pada siswa di sekolah harus berdasarkan 
kepada nilai KKM, karena sebagai tolak ukur pencapaian 
kompetensi. 

Pencapaian kompetensi setiap siswa berbeda-beda, 
yang mengakibatkan perbedaan ketuntasan belajar pada 
mereka. Berdasarkan hasil observasi di SMA 
Muhammadiyah 25 Pamulang pada kelas X.3 pada konsep 
Plantae, dalam pembelajaran masih dijumpai siswa yang 
mengalami kesulitan dalam  mencapai standar kompetensi, 
kompetensi dasar dan penguasaan materi pembelajaran 
yang telah ditentukan. Kesulitan tersebut dapat berupa 
kurangnya pemahaman siswa dalam mengerjakan tugas-
tugas latihan dan menyelesaikan soal-soal ulangan. Hal ini 
menyebabkan pada akhir materi pelajaran mereka tidak 
dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal 
ini dapat dilihat dari rata-rata nilai ulangan tengah semester 
(UTS) pada kelas X.3, siswa yang memperoleh nilai ≥70 
hanya 5 dari 30 siswa dengan nilai rata-rata 46,63. Jadi, 
presentase siswa kelas X.3 yang memperoleh nilai ≥ 70 
sebesar 16,67%. Pada nilai UTS kelas X.4, siswa yang 
memperoleh nilai ≥70 hanya 7 dari 26 siswa dengan nilai 
rata-rata 55,19. Jadi, presentase siswa kelas X.4 yang 
memperoleh nilai ≥ 70 sebesar 26,92%. Pada nilai UTS 
kelas X.5, siswa yang memperoleh nilai ≥70 hanya 7 dari 
30 siswa dengan nilai rata-rata 49. Jadi, persentase siswa 
kelas X.5 yang memperoleh nilai ≥ 70 sebesar 23,33%. 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh deskripsi 
umum mengenai situasi dan kondisi pembelajaran siswa. 
Infromasi lain yang diperoleh yaitu tentang kondisi 
lingkungan sekolah beserta fasilitas penunjang proses 
pembelajaran yang ada. Alokasi waktu untuk mata 
pelajaran Biologi disekolah untuk kelas X yaitu 3 jam 
pelajaran (2x pertemuan) perminggu. Sekolah ini memiliki 
13 ruang kelas yang dilengkapi dengan LCD, proyektor dan 
pendingin ruangan di tiap kelas. Sekolah ini mempunyai 
fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran seperti 
laboratorium IPA Terpadu dan Komputer. Selain itu, 
tersedia pula perpustakaan yang menyediakan bahan 
bacaan bagi siswa. 

Media merupakan bagian dari proses 
komunikasi. Baik buruknya sebuah komunikasi 
ditunjang oleh penggunaan saluran dalam komunikasi 
tersebut. Saluran yang dimaksud adalah media karena 
pada dasarnya pembelajaran merupakan proses 
komunikasi (Susilana & Riyana, 2009). 

Media sebagai alat bantu mengajar, 
berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. 
Variasi dan jenis media pun cukup melimpah, 
sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, 
antara lain melihat situasi dan kondisi, waktu, 
keuangan, serta materi yang akan diajarkan (Kustandi 
& Sutjipto, 2011). Salah satu media yang dinilai dapat 
membantu dalam proses belajar mengajar yaitu 
dengan menggunakan video. Jenis media ini memiliki 
unsur gambar dan unsur suara. Dengan media video, 
siswa akan terbantu dalam memahami konsep-konsep 
yang tidak dapat terwakilkan dengan melalui verbal 
saja. 

Media video dirasa cocok digunakan untuk 
menggambarkan konsep ekosistem yang dipelajari 
pada kelas X semeter genap. Terlebih konsep 
ekosistem ini penting mereka pelajari. Pada konsep 
ekosistem, siswa tidak hanya mempelajari komponen 
dan tipe-tipe ekosistem, rantai makanan, piramida 
ekologi, dan daur karbon dan nitrogen yang selama ini 
hanya dijelaskan secara abstrak oleh guru sehingga 
siswa sulit untuk mencerna materi tersebut. Dengan 
bantuan media video murid akan terbantu memahami 
proses daur karbon, daur nitrogen dan daur-daur 
lainnya. Melalui bantuan media video ini, diharapkan 
siswa mampu menguasai konsep dan diharapkan 
dapat meningkatkan hasil belajarnya menjadi lebih 
baik, sehingga dapat mencapai nilai KKM yang telah 
ditetapkan yaitu 75.  

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini 
peneliti bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
biologi siswa pada konsep ekosistem melalui 
penggunaan video. 

METODE 

Penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas 
(Classroom Action Research). Penelitian ini lebih 
menekankan pada action atau proses tindakan 
penelitian oleh sebab itu berhasil atau tidaknya 
sesuatu penelitian dapat dilihat dari proses 
tindakannya. Siklus akan terhenti apabila kriteria 
keberhasilan telah tercapai (Arikunto, 2006). 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan siklus 
yang meliputi tahap perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Siklus akan berhenti apabila 
kriteria keberhasilan telah tercapai. 
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Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini 
adalah 30 orang siswa kelas X.5 SMA 
Muhammadiyah 25, yang terdiri dari 14 siswa laki-
laki dan 16 siswa perempuan. Harapan intervensi 
tindakan adalah pencapaian 75% siswa dengan nilai 
KKM ≥ 75 pada konsep ekosistem. Selain itu, dengan 
diterapkannya pembelajaran menggunakan video 
pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil 
belajar Biologi siswa pada kelas X SMA 
Muhammadiyah 25. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian adalah observasi dan tes (pretest dan 
posttest). Teknik observasi yang digunakan pada 
penelitian ini adalah observasi nonpartisipan 
(nonparticipant observation). Peneliti tidak terlibat 
langsung dan hanya sebagai pengamat independen. 
Yang akan diobservasi meliputi tingkah laku siswa 
selama pembelajaran menggunakan media dan 
suasana kelas saat pembelajaran dengan 
menggunakan media. Observasi selama penelitian 
berlangsung dilaksanakan oleh observer terhadap 
peneliti dan siswa dalam pembelajaran dengan 
menggunakan lembar observasi.  

Instrumen tes berupa soal tes awal dan soal tes 
akhir digunakan untuk mengumpulkan data dengan 
teknik tes (pretest dan posttest). Soal merupakan soal 
objektif berupa pilihan ganda dengan lima alternatif 
jawaban (a, b, c, d, dan e) sebanyak 20 soal. 

Untuk melihat peningkatan pretest ke posttest 
maka dilakukan uji N-Gain (normalized gain). Nilai 
N-Gain ini dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut (Hake, 1999). 

 

Tabel 1. Kategori Nilai N-Gain 
Nilai N-Gain Kategori 

g > 0.7 Tinggi 
0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 
g < 0,3 Rendah 

 

Analisis tes hasil belajar dilakukan dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu 
membandingkan hasil belajar siswa dengan kriteria 
pencapaian ketuntasan belajar yang telah diterapkan 
sebelumnya, yaitu siswa dinyatakan tuntas jika tidak 
ada lagi siswa yang mendapatkan nilai dibawah 75. 
Untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus: 

Ketuntasan belajar = 
 X 100% 

Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan 
hasil belajar, observasi pembelajaran, wawancara, dan 
dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara 
dideskripsikan sebagai berikut: (1) Analisis hasil 
pengolahan data observasi, (2) Analisis proses 
tindakan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
mengamati, dan merefleksi, (3) Analisis hasil belajar 
tiap siklus. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahap pelaksanaan tindakan siklus I 
dilaksanakan selama 2 kali pertemuan yaitu 2 jam 
pelajaran (2x40 menit) dan 1 jam pelajaran (1x40 
menit). Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti 
mengimplementasikan rancangan pelaksanaan 
pembelajaran yang telah dibuat yaitu melaksanakan 
proses pembelajaran dengan menggunakan media 
video pada materi ekosistem. 

Berdasarkan hasil tindakan siklus I, diperoleh 
informasi bahwa guru melaksanakan setiap aspek 
yang diobservasi pada siklus I dengan kategori nilai 
baik dan cukup.  Persentase aktivitas guru selama 
proses pembelajaran pada siklus I sebesar 91,67%. 
Adapun untuk aktivitas siswa selama belajar dapat 
disimpulkan bahwa siswa mampu melaksanakan 
proses pembelajaran dengan baik, dan setiap aktivitas 
dalam pembelajaran dapat terlaksana. Persentase 
aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada 
siklus I sebesar 80%. 

Berdasarkan hasil tes pemahaman siswa 
terhadap materi yang telah dilakukan pada siklus I, 
diperoleh hasil sebagaimana tercantum pada Tabel 2. 

Data pada Tabel 2, menunjukkan terdapat 
peningkatan hasil belajar siswa pada pretest dan 
posttest. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat 
dari nilai rata-rata siswa pada saat melakukan pretest 
sebesar 35 dengan nilai tertinggi 60 dan nilai terendah 
15 sedangkan untuk posttest sebesar 77,5  dengan nilai 
tertinggi 95 dan nilai terendah 55. 

Pada siklus ini dapat dilihat peningkatan hasil 
belajar siswa. Pada saat pretest tidak ada siswa yang 
memiliki nilai mencapai KKM namun setelah 
dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media 
video, hasil posttest siswa memiliki peningkatan yaitu 
sebesar 22 siswa (73,33%)  telah mencapai KKM.  
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Tabel 2. Data Nilai Pretest, Posttest, dan N-Gain Siswa pada Siklus I 

No. Data Hasil Belajar 
Siklus I 

Pretest Posttest 
1. Nilai rata-rata 35 77,5 

2. Nilai tertinggi 60 95 

3. Nilai terendah 15 55 

4. Sudah memenuhi KKM 0 
(0%) 

22 
(73,33%) 

5. Belum memenuhi KKM 30 
(100%) 

8 
(26,67%) 

N-Gain : 0,65 (Kategori Sedang) 

Hasil pembelajaran pada siklus I ini memiliki 
beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dalam 
melaksanakan pembelajaran pada siklus berikutnya. 
Adapun hal yang diperbaiki adalah: 

1. Memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dalam 
belajar. 

2. Memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga siswa 
lebih memahami materi pembelajaran. 

3. Berdasarkan kritikan yang diberikan oleh observer, 
didapatkan perbaikan bahwa gambar pada video yang 
digunakan harus lebih jelas lagi agar siswa yang 
duduk di belakang bisa melihat video dengan baik. 

Berdasarkan hasil tindakan pada siklus II, 
diperoleh informasi bahwa guru melaksanakan setiap 
aspek yang diobservasi pada siklus II dengan kategori 
nilai baik. Persentase aktivitas guru selama proses 
pembelajaran pada siklus II sebesar 100%. Adapun 
untuk aktivitas siswa, dapat disimpulkan bahwa siswa 
mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan 
kategori sangat baik dan baik pada aspek 
memperhatikan penjelasan guru dan antusias belajar 

biologi.  Persentase aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran pada siklus II sebesar 85,71%. 

Berdasarkan hasil tes pemahaman siswa 
terhadap materi yang telah dilakukan pada siklus II, 
diperoleh hasil sebagaimana tercantum pada Tabel 3. 

Berdasarkan data pada tabel 3, menunjukkan 
terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada pretest 
dan posttest. Peningkatan hasil belajar siswa dapat 
dilihat dari nilai rata-rata siswa pada saat melakukan 
pretest sebesar 47,50 dengan nilai tertinggi 60 dan 
nilai terendah 35 sedangkan untuk posttest sebesar 
85,00 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 50. 

Setelah melaksanakan siklus I dan II dapat 
disimpulkan bahwa penelitian pembelajaran dengan 
menggunakan media video pada materi ekosistem 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Meningkatnya hasil belajar siswa sesuai dengan hasil 
pretest dan posttest yang telah dilaksanakan pada 
siklus I dan siklus II. 

 

Tabel 3. Data Nilai Pretest, Posttest, dan N-Gain Siswa pada Siklus II 
 

No. Data Hasil Belajar 
Siklus II 

Pretest Posttest 
1. Nilai rata-rata 47,50 85 

2. Nilai tertinggi 60 95 

3. Nilai terendah 35 50 

4. Sudah memenuhi KKM 0 
(0%) 

25 
(83,33%) 

5. Belum memenuhi KKM 30 
(100%) 

5 
(16,67%) 

N-Gain : 0,71 (Kategori tinggi) 
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Sejalan dengan pendapat Sadiman (1996) 
tentang kelebihan media video antara lain dapat 
menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat 
dari rangsangan, dengan alat perekam pita video, 
sejumlah besar penonton dapat memperoleh informasi 
dari ahli-ahli/spesialis, demonstrasi yang sulit bisa 
dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga pada 
waktu mengajar guru bisa memusatkan perhatian pada 
penyajiannya, menghemat waktu dan rekaman dapat 
diputar berulang-ulang.  Hal ini yang dapat 
mempengaruhi meningkatnya hasil belajar siswa. 

Pembelajaran pada konsep ekosistem memang 
lebih baik menggunakan media video, karena pada 
konsep ekosistem siswa dituntut untuk mempelajari 
tipe-tipe ekosistem dan siklus biogeokimia. Media 
video dapat memberikan pengetahuan mengenai tipe-
tipe ekosistem kepada siswa tanpa harus membawa 
siswa ke ekosistem sesungguhnya karena itu akan 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan, 
dengan menggunakan media video guru akan lebih 
mengemat waktu pembelajaran. 

Penelitian pada siklus II dilaksanakan 
berdasarkan hasil refleksi yang telah dilaksanakan 
pada siklus I, yaitu dengan memperbaiki kekurangan-
kekurangan yang terdapat pada siklus I. Hasil belajar 
siswa yang mencapai nilai KKM dari siklus I 
meningkat pada siklus II, sehingga menunjukkan 
bahwa siswa mampu memahami pembelajaran. 

PENUTUP 

Simpulan 

Pembelajaran menggunakan media video pada 
materi ekosistem dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus I 
sebesar 0,65 (sedang) dan hasil pembelajaran siswa 
pada siklus II sebesar 0,71 (tinggi). Siswa yang dapat 
mencapai nilai KKM meningkat dari siklus I sebanyak 
22 (73,33%) siswa dan pada siklus II sebanyak 25 
(83,33%) siswa. Peningkatan hasil belajar ini juga 
dipengaruhi oleh aktivitas guru dan aktivitas siswa 
dalam belajar. 

Saran 

1. Penggunaan media video diharapkan dapat 
dijadikan salah satu pilihan pendekatan 
pembelajaran di kelas, guna meningkatkan 
pemahaman siswa pada materi biologi. 

2. Dalam menggunakan media video sebaiknya 
guru terlebih dahulu memperhatikan kualitas dan 
kejelasan video yang akan ditampilkan, agar 

tujuan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 
baik. 

3. Sebaiknya sebelum pelaksanaan pembelajaran 
menggunakan media video, guru terlebih dahulu 
mengecek video, audio dan media pendukung 
lainnya agar saat pelaksaanaan pembelajaran 
tidak ada kendala, karena akan menghambat 
proses pembelajaran. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi dengan menerapkan Contextual 
and Teaching Learning (CTL) pada konsep ekosistem. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Kota Tangerang 
Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
PTK dilaksanakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul di dalam kelas. Metode ini 
dilakukan dengan empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Keempat tahapan 
tersebut merupakan siklus yang berlangsung secara berulang dan dilakukan dengan langkah-langkah yang 
sama dan difokuskan pada penerapan pendekatan Contextual and Teaching Learning (CTL. Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui siklus yang telah dilakukan. Pada siklus I rata-rata hasil belajar 
siswa 57,5 pada saat pretes dan 67,5 pada saat posttes. Sementara pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa 
59,5 pada saat pretes dan 83,5 pada saat posttest. Dan nilai rata-rata N-gain pada setiap siklusnya adalah 
0,37 pada siklus I dan 0,53 pada siklus II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan  
Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada konsep 
ekosistem. 

 
Kata kunci: penelitian tindakan kelas, hasil belajar siswa, pendekatan contextual teaching and learning 

(ctl) 

Abstract 
 

This research is aimed to know the improvement of students Biology achievement in applying Contextual 
Teaching and Learning (CTL) toward ecosystem concept. The research was conducted at SMAN 1 Kota 
Tangsel used classroom action research (CAR) to overcome the problems in the classroom which is 
concerned into four phases: planning, acting, observing, and reflecting. These phases are ongoing cycle 
through the same steps and focused on the learning of Contextual Teaching and Learning (CTL). This 
research indicated the improvement of students’ outcome. It can be seen in the first cycle that the average 
of students’ pretes is 57,5 and the average of students’ postes is 67,5. While in the second cycle the average 
of students’ pretes is 59,5  and the average of students’ postes is 83,5.  And on N-Gain value of each cycle 
is 0,37 in cycle I and 0,53 in cycle II. In conclusion, Contextual Teaching and Learning (CTL) can improve 
students’ learning outcomes of ecosystem concept. 

 
Keywords: Classroom Action Research, Student achievement, and Contextual Teaching and Learning 

(CTL) approach. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional pada dasarnya bertujuan 
mewujudkan manusia yang cerdas dan terampil 
sehingga mampu menjadi pelaksana pembangunan. 
Disamping itu tujuan utama pendidikan adalah untuk 

menghasilkan manusia yang beriman, berbudi pekerti 
luhur, berkepribadian, berdisiplin, mau bekerja keras, 
tangguh, bertanggung jawab, cerdas dan terampil serta 
memiliki jasmani dan rohani yang sehat.  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, 
berperan sebagai pusat peningkatan kualitas sumber daya 
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manusia. Tantangan pendidikan pada jenjang di masa 
depan disadari akan semakin berat. Hal ini merupakan 
konsekuensi kemajuan dari berbagai aspek kehidupan. 

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas 
pembelajaran dapat dilihat dari dua sisi yang sama 
pentingnya, yakni sisi proses dan sisi hasil belajar. Proses 
belajar berkaitan dengan pola perilaku siswa dalam 
mempelajari bahan pelajaran; sedangkan hasil belajar 
berkaitan dengan perubahan perilaku yang diperoleh 
sebagai pengaruh dari proses belajar. Hasil belajar 
merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan proses 
belajar (Sanjaya, 2011). Ada atau tidak hasil belajar di 
dalam diri siswa, akan menentukan apakah siswa akan 
terlibat aktif dalam belajar atau atau bersikap pasif dan 
tidak peduli. Kondisi yang berbeda ini akan menghasilkan 
hasil belajar yang berbeda pula. Hasil belajar pada anak 
merupakan langkah awal yang harus dilakukan guru agar 
anak memiliki kesiapan dalam belajar.   

Berdasarkan informasi data-data dari guru Biologi 
di SMAN 1 Kota Tangerang Selatan, bahwa hasil belajar 
siswa belum sepenuhnya mencapai target KKM, dari 
pelaksanaan ujian tengah semester hanya 30% dari 35 siswa 
yang mampu lulus diatas KKM. Hal ini diketahui dari nilai 
siswa  pada ujian tengah semester dalam satu kelas belum 
semuanya mencapai kriteria minimal (KKM), adapun 
KKM yang ditetapkan yakni 75. Selain itu berdasarkan 
hasil wawanacara yang dilakukan peneliti dengan guru 
biologi diketahui bahwa sebagian besar siswa sulit dalam 
memahami konsep sehingga hasil belajar siswa menjadi 
rendah. Hal ini karena pemahaman konsep akademik yang 
mereka peroleh hanyalah merupakan sesuatu yang abstrak, 
belum menyentuh kebutuhan praktis kehidupan mereka, 
baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 
masyarakat.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan 
adanya sebuah strategi pembelajaran yang lebih 
memberdayakan siswa, yaitu suatu pendekatan 
pembelajaran yang mampu mendidik siswa dengan 
pengalaman dan lingkungan sekitar. Sehingga 
pembelajaran dapat dikontekskan ke dalam situasi dunia 
nyata dan diharapkan hasil belajar pun dapat meningkat.  

Salah satu pendekatan yang dapat mengaitkan 
pengalaman belajar siswa dengan kehidupan atau situasi 
dunia nyata siswa adalah pendekatan kontekstual. 
Penerapan pembelajaran kontekstual ini diharapkan dapat 
mendorong minat, motivasi, dan keaktifan siswa dalam 
proses kegaitan belajar mengajar, sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. 
Pendekatan kontekstual pada proses pendidikan yang 
holistik bertujuan memotivasi siswa untuk memahami 
makna materi pelajaran yang dipelajarinya. Materi tersebut 
dikaitkan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari 
sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan 
yang secara fleksibel dapat diterapkan untuk ditansfer dari 
satu permasalahan ke permasalahan lain.  

Pembelajaran kontekstual dengan pendekatan 
Contextual Teaching and Learning (CTL) diharapkan 
kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif karena 
siswa akan belajar lebih aktif dalam berpikir dan 
memahami materi. Penggunaan sumber belajar yang 
bervariasi dapat digunakan  dalam meningkatkan kualitas 
proses pembelajaran terlebih dalam hal hasil belajar.  

Dalam proses pembelajaran interaksi tidak hanya 
terjadi antara guru dan siswa, melainkan dengan sumber 
belajar. Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan sumber 
belajar yang dapat memudahkan siswa untuk berinteraksi 
dengan materi yang diberikan, meningkatkan penguasaan 
materi siswa, melatih kemandirian belajar siswa, serta 
memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada 
siswa (Pratiwi, 2013). Peran LKS sangat besar dalam 
proses pembelajaran karena dapat meningkatkan aktivitas 
siswa dalam belajar sehingga mempengaruhi hasil belajar 
dan penggunaannya dalam pembelajaran dapat membantu 
guru untuk mengarahkan siswa menemukan konsep-konsep 
melalui aktivitasnya sendiri Dengan penggunaan LKS 
melalui pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) 
diharapkan penguasaan konsep siswa dapat dipahami 
dengan baik dan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

METODE 

Metode yang digunakan pada penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research). Penelitian ini lebih menekankan pada 
action atau proses tindakan penelitian oleh sebab itu 
berhasil atau tidaknya sesuatu penelitian dapat dilihat 
dari proses tindakannya. Siklus akan terhenti apabila 
kriteria keberhasilan telah tercapai (Arikunto, 2006). 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 
2 dari SMAN 1 Kota Tangerang Selatan dengan 
jumlah 29 orang pada Tahun Pelajaran 
2014/2015.Harapan intervensi tindakan adalah 
pencapaian 75% siswa dengan nilai KKM ≥ 75 pada 
konsep ekosistem. Selain itu, dengan diterapkannya 
pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual 
Teaching and Learning (CTL) diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar Biologi siswa pada kelas 
X SMAN 1 Kota Tangsel.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu tes dan nontes. Instumen tes berupa soal yang 
diberikan sebelum perlakuan (pretest) dan setelah 
perlakuan (posttes) berupa soal pilihan ganda (PG) 
pada siklus I dan soal menjodohkan serta essai pada 
siklus II. Intrumen nontes berupa lembar observasi 
untuk menilai tingkah laku siswa atau proses 
terjadinya suatu kegiatan belajar mengajar. 

Untuk melihat peningkatan pretest ke posttest 
maka dilakukan uji N-Gain (normalized gain). Nilai 
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N-Gain ini dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut (Hake, 1999). 

 

Analisis tes hasil belajar dilakukan dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu 
membandingkan hasil belajar siswa dengan kriteria 
pencapaian ketuntasan belajar yang telah diterapkan 
sebelumnya, yaitu siswa dinyatakan tuntas jika tidak 
ada lagi siswa yang mendapatkan nilai dibawah 75. 
Untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus: 

Ketuntasan belajar = 
 X 100% 

Tabel 1. Kategori Nilai N-Gain 
Nilai N-Gain Kategori 

g > 0.7 Tinggi 
0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 
 

Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan 
hasil belajar, observasi pembelajaran, wawancara, dan 
dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara 
dideskripsikan sebagai berikut: (1) Analisis hasil 
pengolahan data observasi, (2) Analisis proses 
tindakan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
mengamati, dan merefleksi, (3) Analisis hasil belajar 
tiap siklus. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dalam 
dua siklus pada materi ekosistem. Setiap siklus terdiri 
atas satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 3x45 
menit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan 
pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning (CTL) berbantuan LKS dan video 
pembelajaran. Sebelum dilakukan tindakan 
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 
Contextual Teaching and Learning (CTL) siswa 
terlihat siswa kurang tertarik terhadap pembelajaran 
biologi yang diberikan oleh guru. Hal ini berdampak 
pada kegiatan siswa yang kurang aktif dalam 
mengikuti pembelajaran biologi. 

Berdasarkan data pada siklus I diperoleh 
informasi bahwa terdapat 15 siswa sebesar 52% yang 
mencapai KKM (75) dan terdapat 14 siswa yang 
belum mencapai KKM. Adapun hasil refleksi dari 
tindakan siklus I adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa siswa yang terlihat tidak 
memahami instruksi yang terdapat pada LKS 
yang diberikan. 

2. Masih terdapat siswa yang berisik saat 
melakukan diskusi kelompok. 

3. Hasil nilai pada siklus I ini menunjukan siswa 
jumlah siswa yang mencapai KKM sebanya 15 
siswa dengan persentase 52% dan siswa yang 
belum mencapai KKM terdapat 14 siswa. 

Pada pelaksanaan siklus I berdasarkan tes hasil 
belajar siswa selama proses pembelajaran siklus I, 
bahwa hasil belajar siswa pada konsep ekosistem 
masih perlu dilakukan perbaikan. Hal ini terlihat 
dengan masih adanya siswa yang belum mencapai 
KKM (75). Oleh karena itu peneliti memutuskan 
untuk melanjutkan penelitian tindakan kelas ini ke 
siklus II. 

Adapun perbaikan-perbaikan pada siklus II 
yang dilakukan antara lain: 

1. Memperbaiki rancangan pembelajaran yang 
dapat mengoptimalkan siswa untuk berpikir 
kritis terhadap suatu permasalahan yang 
diberikan dan mencari solusi dari permasalahan 
tersebut. 

2. Pembelajaran tetap memperlihatkan kondisi 
yang menyenangkan bagi siswa yakni dengan 
menggunakan video dan mengaitkannya 
dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, 
sehingga proses belajar siswa menjadi lebih 
bermakna. 

3. Guru harus lebih berinteraksi dengan siswa dan 
dapat membimbing diskusi secara optimal. 
Selain itu guru harus mampu mengatur waktu 
yang tersedia sehingga penggunaan waktu lebih 
efektif selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan data siklus II diperoleh informasi 
bahwa persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus 
II adalah 87% siswa mencapai KKM (75). Nilai hasil 
belajar rata-rata kelas pada siklus II mengalami 
peningkatan yaitu dari 67,5 menjadi 85,3. Dari data 
tersebut, diketahui adanya peningkatan ketuntasan 
belajar dari 15 orang (52%) menjadi 27 orang (87%). 
Hal ini menunjukkan bahwa telah mencapai 
peningkatan hasil belajar siklus I ke hasil belajar 
siklus II dan indikator keberhasilan telah tercapai, 
maka tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

Adapun hasil refleksi dari tindakan siklus II 
adalah sebagai berikut: 

1. Dari pertemuan siklus kedua secara keseluruhan 
siswa berperan aktif selama pembelajaran, hanya 
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beberapa siswa saja yang masih pasif selama 
berdiskusi. 

2. Siswa sudah aktif menanyakan pertanyaan yang 
belum dipahaminya. 

3. Siswa sudah mulai mengoptimalkan daya 
pikirnya untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan yang telah diajukan oleh guru. 

4. Guru menggunakan waktu secara optimal selama 
pembelajaran. 

5. Siswa terbiasa belajar dengan menggunakan 
LKS dan media video pembelajaran. 

6. Hasil belajar pada siklus II ini menunjukkan 
seluruh siswa mencapai KKM (75) dengan 
presentase sebesar 87% siswa mencapai KKM. 

Tabel 2. Rekapitulasi Rata-rata N-Gain pada Siklus I 
dan Siklus II 

Data Siklus I Siklus II Kategori 

N-Gain 0.37 0.53 Sedang 

 

Pada siklus I, analisis nilai N-gain diperoleh 
nilai 0,37, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 
nilai hasil belajar siswa dari pretest ke posttet 
termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan pada 
siklus II, analisis nilai N-gain diperoleh nilai 0,53, hal 
ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai hasil 
belajar siswa dari pretest ke posttest pada siklus 2 
termasuk dalam kategori sedang. Dengan demikian 
maka terlihat jelas dari siklus I ke siklus II mengalami 
peningkatan nilai belajar siswa setelah menerapkan 
pendekatan Contextual Teaching and Lerning (CTL) 
dari 0,37  ke 0,53. 

Penggunaan pendekatan Contextual Teaching 
and Lerning (CTL) berbantuan LKS dan video dalam 
penelitian ini telah meningkatkan rasa keingintahuan 
dan cara berpikir siswa terhadap suatu konsep atau 
permasalahan yang terjadi dalam dunia nyata dan 
siswa lebih antuasias dalam mengikuti pembelajaran. 
Rasa keingintahuan, sikap kritis siswa dan antusias 
belajar yang tinggi, memberikan pengaruh yang 
positif terhadap hasil belajar siswa. Hal ini 
ditunjukkan dengan perolehan rata-rata kelas hasil 
belajar siswa pada siklus I 67,5 dan perolehan rata-
rata hasil belajar siswa pada siklus II adalah 83,5. 

Meningkatnya hasil belajar siswa dikarenakan 
dengan pendekatan Contextual Teaching and 
Learning (CTL) pembelajaran menjadi lebih 
bermakna dan riil. Pendekatan Contextual Teaching 
and Learning (CTL) merupakan pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik 
fisik maupun mental. Atinya dalam pembelajaran 
dengan pendekatan CTL siswa dituntut untuk terlibat 
secara aktif, sehingga pembelajaran menjadi lebih 
produktif dan mampu menumbuhkan penguatan 
konsep kepada siswa. Selain itu, dalam pembelajaran 
CTL siswa dituntut untuk menangkap hubungan 
anatara pengalaman belajar di sekolah dengan 
kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan 
mengaitkan materi yang ditemukan dengan kehidupan 
nyata, materi yang dipelajarinya akan tertanam dalam 
memori siswa, sehingga penguasan konsep siswa akan 
semakin kuat. dan hasil belajar siswa pun dapat 
meningkat. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 
bahwa pembelajaran dengan pendekatan Contextual 
Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada konsep ekosistem. Hal ini 
dapat diketahui dari hasil belajar siswa di kelas setelah 
menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 
Learning (CTL) berbantuan LKS meningkat dari 
siklus I ke siklus II. Berdasarkan data yang diperoleh 
siswa yang mencapai nilai KKM pada siklus I 
sebanyak 52% meningkat pada siklus II menjadi 87%. 
Adapun besarnya peningkatan siklus I sebesar  0,37 
meningkat pada siklus II menjadi 0,53 dengan 
kategori sedang. 

Saran 

1. Dalam menerapkan pendekatan pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) 
hendaknya disediakan alokasi waktu yang cukup 
agar diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan 
yang diharapkan.  

2. Guru hendaknya dapat memperkenalkan 
berbagai metode atau pendekatan pembelajaran 
lain agar siswa tidak merasa jenuh pada 
penggunaan metode atau pendekatan satu model 
saja, dengan melibatkan siswa dalam 
pembelajaran yang aktif sehingga kemampuan 
siswadalam pembelajaran dapat lebih digali dan 
dikembangkan. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar biologi siswa dengan metode pembelajaran STAD pada konsep daur biogeokimia. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas X IIS 2 tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa sebanyak 38 siswa yang terdiri 
dari 18 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Penelitian ini menggunakan instrument berupa tes yaitu 
pretest dan postest. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa pada konsep 
daur biogeokimia dengan penggunaan metode pembelajaran STAD adalah rata-rata pencapaian hasil 
belajar pada siklus I sebesar yaitu 77,97 dan pada siklus II sebesar 83,57. Rata-rata nilai N-Gain pada siklus 
I adalah 0,67 dan pada siklus II sebesar 0,80. 

 
Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Hasil belajar Biologi Siswa, Metode Pembelajaran STAD 

Abstract 
 

This research is the classroom action research. It was designed in two cycle. Each cycle consist of planning, 
action, observation, and reflection This research aims to improve learning outcomes biology students with 
learning method STAD on the concept of biogeochemical cycle. The subjects of this research are student 
of class X IIS 2 of academic year 2014/2015 with amount of students 38 peoples that consists of 18 means 
and 20 girls. This study uses instrument in the form of tests which pretest and posttest. The results showed 
that the improvement of student learning outcomes in the concept of biogeochemical cycle with the use of 
learning method STAD is the average achievement of learning outcomes in the first cycle of which 77.97 
and the second cycle of 83.57. The average value of the N-Gain of each cycle is 0,67 in cycle I and 0,80 in 
cycle II. 
Keywords: Action Research Class, Student Learning Result, and  STAD Learning Methods 

 

PENDAHULUAN 

Belajar, perkembangan, dan pendidikan 
merupakan suatu peristiwa dan tindakan sehari-hari. 
Dari sisi siswa sebagai pelaku belajar dan dari sisi 
guru sebagai pembelajar. Hubungan siswa dan guru 
adalah hubungan fungsional, dalam arti pelaku 
pendidik dan pelaku terdidik. Dari segi tujuan yang 
akan dicapai guru dan siswa sama sama mempunyai 
tujuan tersendiri. Meskipun demikian, tujuan guru dan 
siswa tersebut dapat dipersatukan dalam tujuan 
instruksional. Dari segi lama waktu tindakan, tindakan 
guru dan mengajar terbatas. Sebaliknya tindakan 
siswa belajar adalah sepanjang hayat atau sekurang-
kurangnya ia terus belajar walaupun sudah lulus 

sekolah. Dari segi proses, belajar dan perkembangan 
merupakan proses internal siswa. Pada belajar dan 
perkembangan siswa sendirilah yang mengalami, 
melakukan, dan menghayati.   

Manusia harus melalui proses belajar untuk 
memperoleh pengetahuan. Belajar membantu 
manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan 
sehingga mampu bertahan hidup. Menurut Winkel 
dalam Yatim Riyanto, mendefiniskan belajar adalah 
suatu aktivitas mental dan psikis yang berlangsung 
dalam interaksi dengan lingkungan yang 
menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku 
pada diri sendiri berkat adanya interaksi antar individu 
dengan individu dengan lingkungan (Riyanto, 2009).  
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Mata pelajaran Biologi di SMA merupakan 
bagian yang terdapat dalam program kelas pengajaran 
baik itu Matematika dan Ilmu Alam (MIA) maupun 
Ilmu-ilmu Sosial (IIS). Dikelas X program IIS mata 
pelajaran biologi merupakan mata pelajaran 
peminatan. Biologi merupakan ilmu yang membahas 
mengenai hasil kegiatan manusia berupa 
pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi 
tentang kehidupan makhuk hidup maupun proses yang 
terjadi dialam ini. Mata pelajaran Biologi merupakan 
salah satu mata pelajaran yang cukup sulit dikuasai 
dan dipahami oleh siswa-siswi Sekolah Menengah 
Atas (SMA). Hal ini dikarenakan materi Biologi 
cukup kompleks dan abstrak yang berisi fakta-fakta, 
konsep-konsep dan informasi-informasi beragam 
mengenai keseimbangan, kelestarian, dan interaksi 
yang terjadi dilingkungan. Melalui pembelajaran 
Biologi diharapkan siswa dapat memperoleh hasil 
belajar Biologi yang sesuai dangan batas minimal 
ketuntasan belajar. Namun kenyataan yang dijumpai 
di SMAN 6 Tangerang Selatan menunjukan 65% 
siswa yang hasil belajar biologinya masih rendah 
yaitu belum dapat memperoleh hasil belajar sesuai 
batas minimal ketuntasan belajar mata pelajaran 
biologi yaitu 75. 

Dari hasil evaluasi inilah dapat diketahui 
berhasil atau tidaknya proses kegiatan belajar 
mengajar di kelas. Demikian yang terjadi di SMAN 6 
Tangerang Selatan nilai evaluasi ulangan harian yang 
rendah, kurang aktifnya siswa di dalam kelas, siswa 
menampakan sikap kurang bergairah, kelas kurang 
berpusat pada siswa, dan kadang-kadang ada yang 
bermain main sendiri dengan gadget. Kondisi yang 
seperti ini tentunya sangat tidak diharapkan dalam 
proses belajar mengajar. Untuk mengatasi hal tersebut 
penulis mencoba melakukan terobosan untuk 
meningkatkan penguasaan siswa terhadap pokok 
bahasan ekologi dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 
Achievement Divisions) guna meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas X di SMAN 6 Tangerang selatan 
khususnya dikelas IIS 2. 

Penggunaan model pembelajaran ini dalam 
kegiatan proses belajar mengajar sebaiknya diarahkan 
untuk suasana komunikasi yang edukatif antara guru 
dan peserta didik sehingga akan membuat pelajaran 
lebih bermakna. Model pembelajaran ini 
memungkinkan siswa belajar aktif, kreatif, efektif dan 
menyenangkan, sehingga pada akhirnya dapat 
meningkatkan hasil belajar. 

Disamping menggunakan model STAD juga 
dilakukan penerapan Lembar Kerja Siswa (LKS). 
Penggunaaan LKS dilakukan karena LKS yang 

umumnya ditemukan dalam buku paket atau buku 
pendukung biologi lainnya, sering kali hanya 
merupakan rangkaian pertanyaan dan tanpa 
dilengkapi dengan gambar proses. LKS ini dirancang 
sebagai panduan untuk memvisualkan konsep, 
memandu siswa mengidentifikasi permasalahan, 
menguji konsep, dan penuntun belajar. LKS ini 
berisikan tentang gambar dan uraian permasalahan 
yang harus ditemukan pemecahannya yang terkait 
dengan kejadian nyata di masyarakat. Dengan LKS ini 
diharapkan dapat memotivasi siswa belajar, 
mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, memberikan 
latihan yang cukup, dan mendekatkan ilmu Biologi 
dengan lingkungan sehingga dapat mengubah 
paradigma siswa dari ilmu Biologi yang abstrak 
menjadi konkrit, ilmu Biologi yang teoritis menjadi 
aplikatif, dan ilmu Biologi yang sulit menjadi mudah, 
serta ilmu Biologi yang lepas relevansinya dengan 
dunia nyata menjadi ilmu Biologi yang kontekstual. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD berbantu LKS, memiliki potensi dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran Biologi. Melalui penerapan model 
pembelajaran ini, aktivitas dalam pembelajaran lebih 
didominasi oleh kegiatan siswa (student center). 
Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, 
mediator, motivator, konsultan, dan pendengar yang 
empati. Dalam hal ini, siswa belajar mulai dari 
mencari pengetahuan yang relevan, menelaah 
pustaka, merancang penyelidikan atau percobaan, 
mengamati, mengumpulkan dan menganalisis data 
hasil penelitian, memecahkan masalah yang 
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dan 
mengkomunikasikan pengetahuan yang diperolehnya. 
Akibatnya, aktivitas belajar siswa, dan pemahaman 
konsep siswa dalam pembelajaran Biologi dapat 
ditingkatkan. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas X di SMAN 6 Tangerang 
Selatan diperlukan penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD. Diharapkan siswa dapat 
meningkatkan keberanian mengungkapkan ide dan 
pendapat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 
hasil belajar dan bagi guru dapat dijadikan alternatif 
model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (Classroom Action Research). Penelitian ini 
lebih menekankan pada action atau proses tindakan 
penelitian oleh sebab itu berhasil atau tidaknya 
sesuatu penelitian dapat dilihat dari proses 
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tindakannya. Siklus akan terhenti apabila kriteria 
keberhasilan telah tercapai (Arikunto, 2006). 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan siklus 
yang meliputi tahap perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Siklus akan berhenti apabila 
kriteria keberhasilan telah tercapai. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IIS 2 
SMAN 6 Kota Tangerang Selatan, dengan jumlah 38 
siswa pada Tahun Pelajaran 2014/2015. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tes dan 
nontes. Instumen tes berupa soal yang diberikan 
sebelum perlakuan (pretest) dan setelah perlakuan 
(posttes) berupa soal pilihan ganda (PG). Intrumen 
nontes berupa lembar observasi untuk menilai tingkah 
laku siswa atau proses terjadinya suatu kegiatan 
belajar mengajar. 

Hasil intervensi tindakan yang diharapkan 
adalah pencapaian 75% siswa dengan nilai KKM ≥ 75 
pada konsep Daur biogeokimia. Selain itu, dengan 
diterapkannya pembelajaran menggunakan metode 
pembelajaran STAD diharapkan dapat meningkatkan 
hasil belajar Biologi siswa pada kelas X IIS 2 SMAN 
6 Kota Tangerang Selatan. 

Untuk melihat peningkatan pretest ke posttest 
maka dilakukan uji N-Gain (normalized gain). Nilai 
N-Gain ini dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut (Hake, 1999). 

 

 

 

Tabel 1. Kategori Nilai N-Gain 
Nilai N-Gain Kategori 

g > 0.7 Tinggi 
0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 
Analisis tes hasil belajar dilakukan dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu 
membandingkan hasil belajar siswa dengan kriteria 
pencapaian ketuntasan belajar yang telah diterapkan 
sebelumnya, yaitu siswa dinyatakan tuntas jika tidak 
ada lagi siswa yang mendapatkan nilai dibawah 75. 
Untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus: 

Ketuntasan belajar = 
 X 100% 

 

Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan 
hasil belajar, observasi pembelajaran, wawancara, dan 
dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara 
dideskripsikan sebagai berikut: (1) Analisis hasil 
pengolahan data observasi, (2) Analisis proses 
tindakan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
mengamati, dan merefleksi, (3) Analisis hasil belajar 
tiap siklus. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran pada siklus I dilakukan satu kali 
pertemuan, yang berlangsung selama 2 x 40 menit. 
Indikator pembelajaran pada siklus I ini yaitu: 
mendeskripsikan mekanisme aliran energi pada 
ekosistem, menjelaskan peran mikroorganisme dalam 
daur karbon dan nitrogen, membuat charta daur 
karbon dan nitrogen  

Berdasarkan hasil tes belajar yang dilaksanakan 
setelah tindakan pembelajaran biologi dengan 
menggunakan model pembelajaran STAD pada siklus 
I diperoleh informasi sebagai mana tercantum pada 
Tabel 2. 

Tabel 2.  Data Hasil Pretest dan Postest Siklus I 
Keterangan Pretest Postest 

Rata- rata 31,02 77,97 
Nilai Tertinggi 53 100 
Nilai terendah 7 67 
Siswa yang skornya ≥ 
75 

0 % 65,78% 

Bedasarkan data dari tabel diatas didapatkan 
persentase siswa yang mencapai nilai KKM hanya 
65,78 % yaitu sebanyak 25 siswa yang mencapai nilai 
75 sedangkan 13 siswa belum tuntas pada materi daur 
karbon dan nitrogen. 

Hasil refleksi dari tindakan siklus I diantaranya 
adalah: 

1. Terdapat beberapa siswa yang terlihat tidak 
memahami materi pembelajaran yang diberikan. 

2. Siswa masih enggan menanyakan materi yang belum 
dipahami kepada gurunya. 

3. Masih terdapat siswa yang berisik saat melakukan 
diskusi kelompok. 

Adapun perbaikan-perbaikan pada siklus II 
yang dianggap perlu oleh peneliti antara lain: 

1. Memperbaiki rancangan pembelajaran yang dapat 
mengoptimalkan keaktifan siswa seperti membuat 
nomor kelompok yang digunakan siswa saat berebut 
dalam memprsentasikan hasil diskusi kelompok. 
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2. Pembelajaran tetap memperlihatkan kondisi yang 
menyenangkan bagi siswa dengan mengamati secara 
teliti materi pembelajaran yang ditampilkan. 

3. Guru harus lebih berinteraksi dengan siswa dan dapat 
membimbing diskusi secara optimal. Selain itu guru 
harus mampu mengatur waktu yang tersedia sehingga 
penggunaan waktu lebih efektif selama proses 
pembelajaran. 

Berdasarkan hasil tes belajar yang dilaksanakan 
setelah tindakan pembelajaran biologi dengan 
menggunakan model pembelajaran STAD pada siklus 
II diperoleh informasi sebagai mana tercantum pada 
Tabel 3. 

Tabel 3.  Data Hasil Pretest dan Postest Siklus II 
Keterangan Pretest Postest 

Rata- rata 14,86 83,57 
Nilai Tertinggi 53 100 
Nilai terendah 7 67 
Siswa yang skornya 
≥ 75 

0 % 89,47% 

Berdasarkan data pada tabel 3 tersebut dapat 
diinformasikan bahwa persentase ketuntasan belajar 
siswa pada siklus II adalah 89.47% siswa mencapai 
KKM (75). Nilai hasil belajar rata-rata kelas pada 
siklus II mengalami peningkatan yaitu dari 14,86 
menjadi 83,57. Dari data tersebut, maka terjadi 
peningkatan ketuntasan belajar yang mencapai nilai 
75 dari 25 orang (65,78%) yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar mengalami kenaikan menjadi 34 
orang (89.47%). Hal ini menunjukkan bahwa telah 
mencapai peningkatan hasil belajar siklus I ke hasil 
belajar siklus II dan indikator keberhasilan telah 
tercapai, maka tidak dilanjutkan pada siklus 
berikutnya. 

Tabel 4. Rekapitulasi Rata-rata N-Gain pada Siklus I 
dan Siklus II 

  Siklus I Siklus II 

 N-Gain 0.67 (Sedang) 0.80 (Tinggi) 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan, bahwa 
kegiatan belajar siswa akibat penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan berbantu 
lembar kerja siswa pada siklus I belum berlangsung 
dengan baik, sehingga masih perlu ditingkatkan. Pada 
siklus I, siswa yang bertanya maupun yang menjawab 
pertanyaan masih sedikit dan didominasi oleh siswa 
yang pintar saja. Berdasarkan hasil observasi, juga 
ditemukan bahwa baru sekitar 60% dari jumlah siswa 
yang melakukan tanya jawab antar siswa dalam 
kelompok. Beberapa umpan balik guru untuk 
memotivasi siswa bertanya atau menjawab pertanyaan 

belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan. 
Siswa belum mampu memanfaatkan peran guru 
sebagai fasilitator dan nara sumber secara maksimal. 
Akibatnya, banyak permasalahan yang belum 
dimengerti dengan baik, terpaksa harus dijawab, 
sehingga hasilnya kurang memuaskan dan siswa tidak 
dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. 
Terdapat kecendrungan, beberapa tim mengumpulkan 
laporan hasil diskusi atau pengamatannya dengan 
tergesa-gesa. Dengan demikian kualitas Pembelajaran 
Biologi pada siklus I (pertama) perlu ditingkatkan.  

Kegiatan belajar siswa pada siklus II 
mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. 
Interaksi belajar siswa sangat dinamis, dimana siswa 
bekerja dan kerjasama sangat baik dalam kelompok 
maupun antarkelompok. Jumlah siswa yang berani 
bertanya meningkat serta mulai ada siswa yang 
menanggapi pertanyaan dari siswa atau guru. Bahkan 
ada kecendrungan pertanyaan yang diajukan 
mengarah kepada kehidupan nyata sehari-hari. 
Pemanfaatan waktu belajar, terlihat lebih efektif, yang 
dapat dilihat dari dapat dituntaskannya tugas-tugas, 
baik berupa pengamatan data, analisis data, maupun 
diskusi hasil pengamatan dengan baik dan sempurna. 
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Warpala 
(2006), yang menemukan bahwa pembelajaran 
kooperatif tipe STAD memiliki efektivitas yang 
relative sama dengan tipe GI dalam meningkatkan 
pemahaman siswa. Ini berarti, bahwa dengan 
penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD, maka 
pemahaman siswa terhadap materi Biologi 
meningkat, sehingga berpengaruh langsung terhadap 
sikap, minat, dan motivasi untuk mempelajari Biologi.  

Secara keseluruhan kegiatan pembelajaran 
berjalan sangat kondusif dan keterlibatan siswa sangat 
tinggi. Interaksi siswa dalam KBM, keberanian siswa 
bertanya atau berargumentasi, partisipasi siswa dalam 
mengerjakan tugas, motivasi, ketekunan, dan 
antusiasme siswa dalam KBM, kehadiran siswa, 
keakraban antarsiswa, dan hubungan siswa dengan 
guru relative baik dan ada peningkatan yang sangat 
signifikan dibandingkan dengan KBM pada siklus I 
(pertama). Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu 
1) siswa telah mempunyai pengalaman mengikuti 
pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD pada siklus I sehingga siswa 
sudah mampu beradaptasi dengan suasana 
pembelajaran, 2) adanya informasi mengenai 
penjelasan teknis serta kelemahan-kelemahan siswa 
dalam mengikuti pembelajaran oleh guru, 
menyebabkan siswa menerapkan strategi tertentu 
sebagai bentuk antisipasi, 3) penyampaian hasil 
belajar siswa baik secara individual maupun 
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kelompok, menimbulkan rasa jengah, untuk 
berkompetisi dalam memperoleh hasil belajar yang 
lebih baik, dan 4) pengalaman siswa untuk mengamati 
gejala Biologi di sekitar sekolah, meningkatkan minat, 
motivasi, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, 
sehingga pembelajaran Biologi menjadi tanpa beban 
dan menyenangkan. 

Berdasarkan data hasil tes awal dapat 
diinterpretasikan bahwa siswa belum memiliki 
pengetahuan awal yang baik tentang daur karbon dan 
daur nitrogen. Hal ini terlihat dari rerata skor hasil tes 
awal yang sangat rendah, yaitu sebesar 31,57. 
Walaupun mata pelajaran Biologi sudah dikenal sejak 
SMP, namun karena penerapan strategi pembelajaran 
yang lebih banyak hafalan mengakibatkan siswa cepat 
melupakan materi tersebut. Di samping itu, fakta ini 
juga dapat dijadikan indikator bahwa sebelum 
pembelajaran di kelas, siswa kurang mempersiapkan 
diri di rumah dengan membaca terlebih dahulu materi 
pokok yang akan dibahas di sekolah. Ketidaksiapan 
siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat besar 
pengaruhnya terhadap minat, motivasi, dan suasana 
kelas secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa siswa hanya mempelajari materi pokok (bahan 
kajian), jika sudah pernah dibahas dalam 
pembelajaran di kelas. 

Pengetahuan awal siswa yang rendah 
merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil 
belajar siswa. Dengan demikian pengetahuan awal 
merupakan informasi sebagai bahan refleksi bagi guru 
untuk merencanakan strategi pembelajaran. Hal ini 
karena salah satu indikator kualitas proses 
pembelajaran adalah mengaitkan pengetahuan awal 
yang dimiliki siswa dengan bahan kajian yang akan 
dibahas (Depdiknas, 2002). Dengan demikian, hasil 
tes awal sesungguhnya merupakan salah satu 
pertimbangan untuk merencanakan, melaksanakan, 
dan mengevaluasi proses pembelajaran.  

Oleh karena pengetahuan awal siswa masih 
rendah maka perlu direncanakan pembelajaran yang 
mampu memvisualisasi sesuatu yang tidak dapat 
dilihat dengan langsung, seperti proses proses yang 
terjadi pada berbagai daur biogeokimia. Salah satu 
diantaranya adalah dengan merencanakan dan 
merancang lembar kerja siswa. Hal ini sesuai dengan 
yang disebutkan oleh Edgar Dale bahwa pengalaman 
belajar yang paling tinggi tingkatannya adalah 
pengalaman belajar konkret. Sedangkan yang paling 
rendah adalah pengalaman belajar abstrak (Ali, 2000: 
89). Dengan penerapan lembar kerja siswa, maka 
pembelajaran menjadi lebih konkrit, aplikatif, dan 
kontekstual. 

Hasil belajar siswa pada siklus I belum 
memuaskan serta belum mencapai batas ketuntasan 
yang telah ditetapkan. Rerata skor hasil belajar siswa 
pada siklus I (skor posttest) sebesar 77,97. Data ini 
secara klasikal, tergolong sudah mencapai ketuntasan. 
Sedangkan jumlah siswa dengan perolehan skor ≥ 75 
sebanyak 65,78 %. Artinya dari 38 siswa hanya 25 
siswa yang mencapai KKM.  

Kelemahan tersebut dijadikan bahan refleksi 
baik oleh guru maupun siswa dalam melaksanakan 
KBM pada siklus II. Hasil belajar pada siklus II 
menunjukkan bahwa rerata skor posttest mencapai 
83,57. Sedangkan jumlah siswa dengan skor ≥ 75 
sebanyak 89,47%. Secara umum, kriteria keberhasilan 
yang telah ditetapkan, telah tercapai dengan baik. 
Kondisi ini terjadi karena siswa sudah menyadari dan 
mampu beradaptasi dengan penerapan model 
pembelajaran STAD yang dikembangkan.  Jika dilihat 
peningkatan perolehan skor dari tes awal, tes akhir 
pembelajaran siklus I, dan siklus II, terjadi 
peningkatan yang signifikan. Peningkatan skor hasil 
belajar ini didukung dengan penerapan strategi 
pembelajaran, yaitu penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dengan bantuan LKS 

Siswa cukup tertarik dengan strategi baru yang 
digunakan dalam pembelajaran yang terlihat dari 
kesungguhan siswa mengikut pembelajaran. Belajar 
akan sangat efektif jika dilakukan dalam suasana yang 
menyenangkan, kesungguhan, dan motivasi. 
Kesungguhan ini terlihat dari kehadiran siswa 
mengikuti pembelajaran dan tepat waktu berada di 
dalam kelas. Motivasi siswa dalam pembelajaran 
tidak terlepas dari penerapan model pembelajaran 
yang dikembangkan. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Jordan E Ayan (2002) yang menyatakan bahwa dalam 
proses pembelajaran, cara dan gaya baru yang 
disajikan kepada siswa, pada umumnya menimbulkan 
rasa ingin tahu siswa. Rasa ingin tahu mendorong 
seseorang untuk menyelidiki bidang baru atau 
mencari cara mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. 
Rasa ingin tahu dan kreativitas siswa dapat dilihat dari 
indikasi bahwa hampir seluruh siswa ikut bekerja dan 
bekerjasama, mengamati gejala-gejala alam, serta 
menghubungkan gejala itu dengan kondisi nyata 
dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, siswa 
telah melakukan proses saintifik. Secara keseluruhan 
kegiatan tersebut merupakan kreativitas yang 
dibangun oleh siswa sendiri dalam rangka 
memperoleh pengetahuan baru dalam pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD juga dapat mengoptimalkan pengalaman 
belajar, seperti pengalaman mengamati, mencatat 
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data, dan melakukan penelitian. Keadaan ini 
mendorong aksi dan refleksi pada siswa, untuk segera 
tanggap dengan situasi pembelajaran yang baru. 
Pembelajaran yang melibatkan seluruh indera akan 
lebih bermakna dibandingkan dengan satu indera saja 
(Dryden dan Jeannette V., 2002). Pada pembelajaran 
tanpa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD, kegiatan seperti itu tidak dapat ditemukan, 
sehingga pengalaman belajar siswa kurang 
mendukung terhadap kualitas proses dan hasil belajar 
siswa. Kualitas proses belajar dapat dilihat dari 
aktivitas siswa mengikuti pembelajaran. 

Dari konteks hasil belajar, ternyata penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD mampu 
meningkatkan pemahaman konsep Biologi siswa. Hal 
ini dapat dilihat dari peningkatan pemahaman konsep 
siswa dari siklus I ke siklus II. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 
sebagaimana telah diuraikan pada bab IV, maka dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menggunakan metode kooperatif tipe STAD dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 
Daur Biogeokimia. 

Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa di kelas 
setelah menggunakan model STAD meningkat dari 
siklus I ke siklus II. Berdasarkan data yang diperoleh, 
siswa yang mencapai nilai KKM pada siklus I 
sebanyak 25 siswa dari 38 siswa dengan persentase 
65,78% dan mengalami kenaikan menjadi 89,47% 
dengan jumlah kelulusan 34 siswa dari 38 siswa pada 
siklus II. Berdasarkan analisis nilai N-gain mengalami 
peningkatan dari siklus I kesiklus II, yaitu dari 0,67 
meningkat menjadi 0,80 dengan kategori pemahaman 
tinggi. 

Saran 

1. Pembelajaran Biologi dengan penerapan Metode 
Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat 
meningkatkan kegiatan belajar siswa, dan 
pemahaman konsep siswa sehingga disarankan 
agar guru-guru dapat menerapkannya sesuai 
dengan situasi dan kondisi sekolahnya; 

2. Disarankan kepada guru-guru pada umumnya 
dan guru biologi pada khususnya agar terus 
melakukan inovasi model pembelajaran sehingga 
dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil 
belajar siswa. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis masalah 
dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA pada konsep Kerusakan 
Lingkungan dan Pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subjek penelitian adalah seluruh peserta didik VII G SMP Negeri 37 Jakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Data aktivitas peserta didik digali dengan Lembar Observasi Aktivitas Peserta 
Didik, data proses pembelajaran oleh guru digali dengan Lembar Observasi Aktivitas Guru, sedangkan data 
hasil belajar peserta didik digali dengan Tes Hasil Belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 
Aktivitas belajar peserta didik maupun proses pembelajaran oleh guru di kelas VII G SMP Negeri 37 Jakarta 
Tahun Ajaran 2014/2015 dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran 
IPA konsep Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan 
dari siklus I ke siklus II; (2) Hasil belajar peserta didik kelas VII G SMP Negeri 37 Jakarta Tahun Ajaran 
2014/2015 pada konsep Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaannya mengalami peningkatan yang 
signifikan dilihat pada selisih nilai N-Gain untuk kategori nilai rendah menurun dari persentase 44,44% 
pada siklus I menjadi 16,67%, kategori nilai sedang tidak mengalami perubahan dengan persentase 36,11% 
dan kategori nilai tinggi meningkat dari 19,44% pada siklus I menjadi 47,22% pada siklus II. Berdasarkan 
hasil analisis data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis 
masalah dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VII G SMP Negeri 37 Jakarta pada Konsep 
Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaannya. 

 
Kata kunci: Hasil Belajar, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaannya, Pembelajaran Berbasis Masalah, 

Penelitian Tindakan Kelas 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara kesatuan menaruh 
harapan besar terhadap pendidik dalam mewujudkan 
cita-cita bangsa untuk melahirkan generasi muda yang 
berdaya guna dan menjadi ujung tombak generasi 
penerus bangsa yang cemerlang. Harapan tersebut 
telah dituangkan oleh pemerintah dalam Undang-
undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 
2003. Oleh sebab itu, setiap manusia yang pada 
awalnya dilahirkan dalam keadaan belum berdaya 
diharapkan mampu menggali potensi yang ada dan 
menjadikan potensi tersebut sebagai tugas dan 

tanggungjawab utama untuk menjadi seorang 
pembelajar.  

Pada abad ke-21 dewasa ini, untuk menunjang 
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK) diperlukan penguasaan terhadap ilmu-ilmu 
dasar salah satunya adalah ilmu Biologi yang 
merupakan salah satu komponen dalam mata 
pelajaran IPA Terpadu. Ilmu Biologi perlu dikuasai 
oleh setiap individu baik dalam penerapan maupun 
pembentukan pola pikir. Perkembangan IPTEK tidak 
hanya menuntut kemampuan menerapkan Ilmu 
Biologi dalam situasi nyata kehidupan sehari-hari 
namun juga menuntut kemampuan untuk membentuk 
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kemampuan penalaran dalam menyelesaikan berbagai 
masalah yang timbul. Oleh karena itu, penguasaan 
konsep ilmu Biologi sangat penting dalam 
mendukung hal tersebut. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan 
penguasaan konsep ilmu Biologi sebagai salah satu 
komponen dalam mata pelajaran IPA Terpadu yaitu 
dibutuhkannya sebuah model pembelajaran yang tepat 
sasaran. Model pembelajaran berbasis pemecahan 
masalah (Problem Based Learning) dapat diterapkan 
dalam pembelajaran Biologi untuk mencapai tujuan 
belajar serta melatih kemampuan penalaran peserta 
didik sehingga didapatkan hasil akhir yang 
diharapkan.  

Model pembelajaran berbasis masalah 
merupakan model pembelajaran yang dapat 
mendorong kemampuan peserta didik untuk 
memecahkan masalah dalam berbagai situasi. Model 
ini membantu peserta didik untuk mengembangkan 
kemampuan berpikir dalam mencari pemecahan 
masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh 
solusi untuk suatu masalah dengan rasional dan 
otentik (Rianto, 2009). Pembelajaran berbasis 
masalah dapat memotivasi peserta didik untuk 
melakukan investigasi-investigasi pemecahan 
masalah pada situasi kehidupan nyata serta 
merangsang peserta didik untuk menghasilkan sebuah 
produk atau karya (Mahanal, 2007). Model 
pembelajaran ini dipusatkan kepada masalah-masalah 
yang disajikan oleh guru dan peserta didik 
menyelesaikan masalah tersebut dengan seluruh 
pengetahuan dan keterampilan mereka dari berbagai 
sumber yang dapat diperoleh (Sudarman, 2007). 

Berdasarkan kegiatan observasi yang 
dilakukan, permasalahan umum yang terjadi di SMP 
Negeri 37 Jakarta khususnya kelas VII pada mata 
pelajaran IPA Terpadu adalah kurangnya minat serta 
rendahnya hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, 
peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran 
berbasis masalah pada salah satu konsep Biologi yaitu 
konsep kerusakan lingkungan dan pengelolaannya. 
Konsep kerusakan lingkungan dan pengelolaannya 
merupakan konsep yang membutuhkan solusi-solusi 
tertentu dikarenakan memberikan banyak 
permasalahan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab 
itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh peserta 
didik dalam proses pembelajaran sehingga pada 
akhirnya diharapkan dapat menunjukkan peningkatan 
kemampuan melalui hasil belajar yang terkategori 
baik.  

Rumusan masalah dalan penelitian ini yaitu 
“Bagaimana hasil belajar IPA peserta didik kelas VII 

G SMP Negeri 37 Jakarta Tahun Ajaran 2014/2015 
setelah menggunakan model pembelajaran berbasis 
masalah pada konsep kerusakan lingkungan dan 
pengelolaannya?”. Penelitian ini bertujuan untuk 
menentukan efektifitas penggunaan model 
pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran 
IPA Terpadu khususnya pada konsep Biologi yaitu 
konsep kerusakan lingkungan dan pengelolaannya 
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. 

Menurut Slameto dalam Ria Pravitriana hasil 
belajar merupakan perubahan tingkah laku yang 
memiliki ciri-ciri: 1) perubahan terjadi secara sadar; 
2) perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan 
fungsional; 3) perubahan dalam belajar positif dan 
aktif; 4) perubahan dalam belajar bukan bersifat 
sementara; 5) perubahan dalam belajar bertujuan atau 
berarah; 6) perubahan mencakup seluruh aspek 
tingkah laku (Pravitriana, 2013). Dari pengertian 
tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar 
yang diharapkan melalui penerapan model 
pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu 
output yang didapatkan peserta didik setelah melewati 
serangkaian proses pembelajaran. 

Secara teoritis pembelajaran berbasis masalah 
yaitu pendekatan dalam pembelajaran dimana peserta 
didik mengerjakan permasalahan yang otentik dengan 
maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 
mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir 
tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan 
kepercayaan diri (Trianto, 2007). Berdasarkan hal 
tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran berbasis 
masalah menggunakan permasalahan yang muncul di 
dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik 
untuk belajar secara terampil dalam melakukan 
pemecahan masalah serta mengkonstruksi 
pengetahuan dan konsep yang esensial dari konsep-
konsep yang dipelajari. Adapun tahapan model 
pembelajaran berbasis masalah dengan perilaku 
(arahan) yang diberikan oleh guru antara lain: 1) 
orientasi siswa kepada masalah; 2) mengorganisasi 
siswa untuk meneliti; 3) membimbing penyelidikan 
individual maupun kelompok; 4) mengembangkan 
dan mempresentasikan hasil karya; 5) menganalisis 
dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
(Sugiyanto, 2010).  

Model pembelajaran berbasis masalah 
memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. 
Adapun kelebihan model pembelajaran berbasis 
masalah saat diterapkan dalam proses pembelajaran 
antara lain: 1) peserta didik menjadi lebih ingat dan 
meningkatkan pemahamannya atas materi ajar; 2) 
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meningkatkan fokus peserta didik pada pengetahuan 
yang relevan; 3) mendorong peserta didik untuk 
berpikir; 4) membangun kerja tim, kepemimpinan dan 
keterampilan sosial; 5) membangun kecakapan belajar 
peserta didik; 6) memotivasi pembelajar (Amir, 
2010). Sedangkan kekurangan model pembelajaran 
berbasis masalah saat diterapkan dalam proses 
pembelajaran antara lain: 1) persiapan pembelajaran 
yang kompleks; 2) sulitnya mencari permasalahan 
yang relevan; 3) sering terjadi miskonsepsi; 4) 
konsumsi waktu (Trianto, 2010). 

Implementasi model pembelajaran berbasis 
masalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta 
didik kelas VII G SMP Negeri 37 Jakarta Tahun 
Ajaran 2014/2015 pada konsep kerusakan lingkungan 
dan pengelolaannya dikemas dalam bentuk kegiatan 
yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, penyajian dan 
penutup. Penilaian yang dilakukan tidak hanya kepada 
hasil akhir tetapi juga menekankan pada keseluruhan 
proses (otentik). Kajian relevan berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Esti Zaduqisti dalam 
Jurnal Forum Tarbiyah Vol.8, No.2, Desember 2010 
menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis 
masalah memberikan kontribusi positif dalam 
meningkatkan motivasi berprestasi peserta didik.  

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan melalui 
penggunaan model pembelajaran berbasis masalah 
akan memberikan pengalaman secara nyata kepada 
peserta didik dalam memecahkan permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam pembelajaran 
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Selain itu, 
diharapkan juga bagi guru dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memilih model pembelajaran 
yang efektif dan efisien dalam menunjang proses 
pembelajaran. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 37 
Jakarta, Jl. Wijaya Kusuma Raya, Cilandak, Jakarta 
Selatan.  Subjek dalam penelitian ini adalah peserta 
didik kelas VII G SMP Negeri 37 Jakarta yang 
berjumlah 36 peserta didik dan objek penelitian 
berupa berbagai kegiatan yang terjadi di dalam kelas 
selama penerapan model pembelajaran berbasis 
masalah yang meliputi: 1) suasana belajar saat 
berlangsungnya proses belajar-mengajar dengan 
penerapan model pembelajaran berbasis masalah; 2) 
hasil belajar peserta didik. Penelitian berlangsung 
pada semester genap tahun ajaran 2014/2015. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Penelitian ini berlangsung secara siklik, setiap siklus 

terdiri dari empat tahap/kegiatan, yaitu: 1) 
perencanaan (planning); 2) tindakan (acting); 3) 
pengamatan (observing) dan 4) refleksi (reflecting). 
Apabila dalam siklus I indikator keberhasilan belum 
tercapai, maka akan dilaksanakan siklus II 
berdasarkan perbaikan-perbaikan pada hasil refleksi 
siklus I dan seterusnya sampai memenuhi indikator 
keberhasilan. 

Rancangan penelitian pada setiap aspek pokok 
yang akan menjadi gambaran dari keseluruhan proses 
penelitian antara lain: 1) perencanaan, yaitu 
melakukan penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang disertai dengan penyusunan 
instrumen; 2) tindakan, yaitu menjalankan proses 
belajar-mengajar dengan menerapkan model 
pembelajaran berbasis masalah disertai dengan 
pengamatan aktivitas peserta didik berdasarkan 
lembar observasi yang telah disediakan peneliti; 3) 
pengamatan, yaitu melakukan tindakan monitoring 
terhadap proses tindakan kelas; 4) refleksi, yaitu 
mengumpulkan dan menganalisis data-data yang 
diperoleh secara menyeluruh untuk dilakukan 
evaluasi guna menyempurnakan tindakan selanjutnya.  

Peran dan posisi peneliti dalam penelitian yaitu 
merancang penggunaan model pembelajaran berbasis 
masalah pada konsep kerusakan lingkungan dan 
pengelolaannya untuk diterapkan selama proses 
pembelajaran mengacu pada rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang telah disiapkan. Peneliti juga 
berperan sebagai pemberi motivasi kepada peserta 
didik.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah dengan teknik yaitu: 1) tes, yaitu terdiri dari 
butir soal pilihan ganda mengenai konsep kerusakan 
lingkungan dan pengelolaannya yang diujikan pada 
setiap akhir siklus dan diperkaya dengan lembar kerja 
siswa (LKS) berbasis pemecahan masalah. Keduanya 
merupakan instrumen tes dan termasuk dalam data 
kuantitatif; 2) observasi, yaitu menggunakan lembar 
observasi baik untuk mengamati aktivitas peserta 
didik selama proses pembelajaran maupun aktivitas 
guru selama menerapkan model pembelajaran 
berbasis masalah yang dilakukan pada setiap 
pertemuan di kelas VII G SMP Negeri 37 Jakarta; 3) 
dokumentasi, yaitu berkaitan dengan foto-foto 
kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. 
Hasil observasi dan foto kegiatan termasuk dalam data 
kualitatif.  

Teknik analisis data dilakukan baik pada data 
kualitatif maupun kuantitatif. Hasil analisis tes 
kuantitatif dapat dihitung dengan rumus:  
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M =
∑  ����

∑ 	
 (1) 

Keterangan: 

M: mean (nilai rata-rata) yang dicari  

∑ F �X� : jumlah dari hasil perkalian antara masing-masing 
skor dengan frekuensinya 

N : number of cases (Sudijono, 2010) 

 

P = 
�

	
X 100% (2) 

Keterangan:  

F: frekuensi yang sedang dicari persentasenya  

N: number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

P: angka persentase (Sudijono, 2010) 

 

 g = 
���� ������������� �������

���� ���������� �������
 (3) 

Keterangan:  

g : normal-gain (selisih nilai pretest dan  posttest) (Meltzer, 
2009) 

Analisis kualitatif diambil untuk memperoleh 
data aktivitas peserta didik dan guru selama proses 
pembelajaran berbasis masalah diterapkan pada 
konsep kerusakan lingkungan dan pengelolaannya. 
Data ini diperoleh melalui lembar observasi yang 
telah disediakan peneliti. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari tindakan yang telah dilakukan dalam dua 
siklus, ditemukan adanya peningkatan hasil belajar 
melalui penerapan model pembelajaran berbasis 
masalah selama proses belajar-mengajar pada konsep 
kerusakan lingkungan dan pengelolaannya.  

A. Siklus I 

Deskripsi siklus I terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan/tindakan, observasi dan 
refleksi. Secara rinci diuraikan dalam paparan sebagai 
berikut: 

1. Perencanaan 

Peneliti membuat rancangan pelaksanaan 
pembelajaran yang berpatokan pada silabus IPA 
Terpadu mengenai konsep kerusakan lingkungan dan 
pengelolaannya. Rancangan pembelajaran dibuat 
untuk pengajaran 2x40 menit dengan rincian: 1) 
kegiatan pendahuluan (10 menit); 2) kegiatan inti 
berisi pengerjaan lembar kerja siswa berbasis masalah 

berkaitan dengan tema dan penerapan model tersebut 
dalam pembelajaran (60 menit); 3) kegiatan penutup 
berisi evaluasi dan penutup (10 menit). Selain RPP, 
dipersiapkan pula media pembelajaran, lembar kerja 
siswa berbasis pemecahan masalah, alat 
evaluasi/instrumen (tes dan nontes).  

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus I 
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015. 
Peneliti melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah 
direncanakan. Secara garis besar kegiatan dilakukan 
secara berurutan yang disesuaikan dengan sintaks 
model pembelajaran berbasis masalah yaitu: 1) 
membuka proses pembelajaran; 2) memberikan 
apersepsi; 3) memperkenalkan garis besar model 
pembelajaran berbasis masalah; 4) mengajukan 
permasalahan kepada peserta didik terkait konsep 
kerusakan lingkungan dan pengelolaannya; 5) 
membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok 
kecil; 6) mendiskusikan solusi dari permasalahan 
berdasarkan lembar kerja siswa yang dibagikan; 7) 
guru mengawasi dan membantu mengarahkan 
jalannya diskusi; 8) mempresentasikan hasil diskusi; 
9) memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk sesi tanya jawab; 10) guru memberikan 
feedback berupa klarifikasi pada konsep yang masih 
belum dipahami; 11) memberikan post test siklus I. 

3. Observasi  

Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan 
tahap pelaksanaan. Hal ini dapat dilakukan peneliti 
saat peserta didik mendiskusikan permasalahan yang 
ada di lembar kerja siswa. Peneliti berkeliling dan 
mencatat aktivitas peserta didik selama proses 
tersebut berlangsung. Adapun data yang dikumpulkan 
pada saat observasi antara lain yaitu observasi 
aktivitas peserta didik dan guru selama diterapkannya 
model pembelajaran berbasis masalah. Post test  
dilaksanakan setelah seluruh aktivitas yang tertuang 
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tercapai. 
Secara rinci diuraikan dalam paparan berikut: 

a. Aktivitas peserta didik, yaitu rata-rata hasil 
observasi aktivitas peserta didik pada siklus I saat 
diterapkannya model pembelajaran berbasis 
masalah mengenai konsep kerusakan lingkungan 
dan pengelolaannya di kelas VII G SMP Negeri 
37 Jakarta Tahun Ajaran 2014/2015 
menunjukkan hasil persentase rata-rata sebesar 
67,85% yang terkategori rendah.  

b. Aktivitas guru, yaitu rata-rata hasil observasi 
aktivitas guru pada siklus I saat menerapkan 
model pembelajaran berbasis masalah mengenai 
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konsep kerusakan lingkungan dan 
pengelolaannya di kelas VII G SMP Negeri 37 
Jakarta Tahun Ajaran 2014/2015 menunjukkan 
hasil persentase rata-rata sebesar 71,42% yang 
terkategori sedang.  

c. Hasil belajar, yaitu nilai peserta didik kelas VII 
G SMP Negeri 37 Jakarta Tahun Ajaran 
2014/2015 saat dilakukan pretest dan post test. 
Pada siklus I rincian nilai N-Gain yaitu 16 peserta 
didik dengan nilai N-Gain terkategori rendah 
menunjukkan persentase 44,44%, 13 peserta 
didik dengan nilai N-Gain terkategori sedang 
menunjukkan persentase 36,11% dan 7 peserta 
didik dengan nilai N-Gain terkategori tinggi 
menunjukkan persentase 19,44%.  

 
Gambar 1. Grafik N-gain siklus I 

Berdasarkan grafik diatas, grafik tersebut 
menunjukkan bahwa proses pembelajaran harus 
ditingkatkan kembali karena masih banyak peserta 
didik yang mendapatkan nilai dibawah rata-
rata/terkategori rendah. Oleh sebab itu, proses 
pembelajaran berbasis masalah perlu ditindaklanjuti 
untuk memasuki siklus selanjutnya/siklus II dengan 
tujuan untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik 
dan berkurangnya jumlah persentase peserta didik 
yang mendapatkan nilai dibawah rata-rata. 

4. Refleksi  

Berdasarkan hasil pengamatan dan post test 
masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh 
sebab itu, peneliti memutuskan untuk melanjutkan 
kegiatan pada siklus II dan melakukan replanning. 
Adapun kekurangan yang ditemukan pada siklus I 
yaitu: 1) guru kurang mengontrol kondisi peserta 
didik pada saat kegiatan diskusi kelompok sehingga 
banyak peserta didik yang mengobrol dengan 
temannya; 2) estimasi waktu untuk melakukan 
presentasi yang belum sesuai dengan kenyataan 
presentasi yang dibutuhkan peserta didik di kelas; 3) 

kerjasama peserta didik dalam kelompok yang masih 
kurang optimal misalnya masih adanya sebagian 
peserta didik yang tidak berkontribusi kepada 
kelompok; 4) belum terbiasanya peserta didik 
presentasi didepan kelas.  

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang 
ditemukan, maka tindakan refleksi yang dapat 
dilakukan antara lain yaitu: 1) guru melakukan 
pendekatan dan monitoring merata pada semua 
peserta didik; 2) mengatur estimasi waktu presentasi 
lebih baik sesuai dengan RPP; 3) bersikap tegas pada 
saat kegiatan diskusi dilakukan terhadap peserta didik 
yang tidak kooperatif dalam kelompok.  

B. Siklus II 

Deskripsi siklus II yaitu sama seperti siklus I 
yang terdiri dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan/tindakan, observasi dan refleksi. 
Kegiatan siklus II dilaksanakan pada Selasa, 19 Mei 
2015. Secara rinci diuraikan dalam paparan sebagai 
berikut: 

1. Perencanaan 

Peneliti membuat rancangan pelaksanaan 
pembelajaran yang berpatokan pada silabus IPA 
Terpadu mengenai konsep kerusakan lingkungan dan 
pengelolaannya. Rancangan pembelajaran dibuat 
untuk pengajaran 2x40 menit dengan rincian: 1) 
kegiatan pendahuluan (10 menit); 2) kegiatan inti 
berisi pengerjaan lembar kerja siswa berbasis masalah 
berkaitan dengan tema dan penerapan model tersebut 
dalam pembelajaran (60 menit); 3) kegiatan penutup 
berisi evaluasi dan penutup (10 menit). Selain RPP, 
dipersiapkan pula media pembelajaran sesuai dengan 
skenario pembelajaran yang diperkaya dengan video, 
lembar kerja siswa berbasis pemecahan masalah, alat 
evaluasi/instrumen (tes dan nontes).  

2. Pelaksanaan  

Peneliti melakukan kegiatan sesuai dengan 
yang telah direncanakan. Secara garis besar kegiatan 
dilakukan secara berurutan yang disesuaikan dengan 
sintaks model pembelajaran berbasis masalah yaitu: 1) 
membuka proses pembelajaran; 2) memberikan 
apersepsi; 3) mengajukan permasalahan kepada 
peserta didik terkait konsep kerusakan lingkungan dan 
pengelolaannya; 4) membagi peserta didik dalam 
kelompok-kelompok kecil; 5) mendiskusikan solusi 
dari permasalahan berdasarkan lembar kerja siswa 
yang diberikan; 6) guru mengawasi dan membantu 
mengarahkan jalannya diskusi; 7) mempresentasikan 
hasil diskusi; 8) memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk sesi tanya jawab; 9) guru 
memberikan feedback berupa klarifikasi pada konsep 
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yang masih belum dipahami; 10) memberikan post 
test siklus II. Perbedaan dengan siklus I yaitu peserta 
didik tidak lagi diberikan penjelasan mengenai model 
pembelajaran berbasis masalah dan guru berusaha 
menciptakan situasi yang kondusif saat diskusi 
kelompok yang telah disesuaikan dengan perbaikan-
perbaikan tahap refleksi siklus I.  

3. Observasi  

Secara rinci data hasil observasi aktivitas 
peserta didik, aktivitas guru dan hasil belajar peserta 
didik pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Aktivitas peserta didik, yaitu rata-rata hasil 
observasi aktivitas peserta didik pada siklus II saat 
diterapkannya model pembelajaran berbasis masalah 
mengenai konsep kerusakan lingkungan dan 
pengelolaannya di kelas VII G SMP Negeri 37 Jakarta 
Tahun Ajaran 2014/2015 menunjukkan hasil 
persentase rata-rata sebesar 92,85% yang terkategori 
tinggi. Terjadi selisih persentase yang cukup 
signifikan jika dibandingan dengan siklus I. 

Aktivitas guru, yaitu rata-rata hasil observasi 
aktivitas guru pada siklus II saat menerapkan model 
pembelajaran berbasis masalah mengenai konsep 
kerusakan lingkungan dan pengelolaannya di kelas 
VII G SMP Negeri 37 Jakarta Tahun Ajaran 
2014/2015 menunjukkan hasil persentase rata-rata 
sebesar 92,85% yang terkategori tinggi. Terjadi selisih 
persentase yang cukup signifikan jika dibandingan 
dengan siklus I. 

Hasil belajar, yaitu nilai peserta didik kelas VII 
G  SMP Negeri 37 Jakarta Tahun Ajaran 2014/2015 
saat dilakukan pretest dan post test. Pada siklus II 
rincian nilai N-Gain yaitu 6 peserta didik dengan nilai 
N-Gain terkategori rendah menunjukkan persentase 
16,67%, 13 peserta didik dengan nilai N-Gain 
terkategori sedang menunjukkan persentase 36,11% 
dan 17 peserta didik dengan nilai N-Gain terkategori 
tinggi menunjukkan persentase 47,22%.  

 

Gambar 2. Grafik N-gain siklus II 

Berdasarkan grafik diatas, grafik tersebut menunjukkan 
bahwa proses pembelajaran berbasis pemecahan masalah di 
kelas VII G SMP Negeri 37 Jakarta Tahun Ajaran 
2014/2015 pada konsep kerusakan lingkungan dan 
pengelolaannya mengalami peningkatan yang signifikan 
jika dibandingkan dengan siklus I. Jumlah peserta didik 
yang mendapatkan nilai terkategori rendah berkurang dan 
sebaliknya pada siklus II ini peserta didik yang 
mendapatkan nilai diatas rata-rata bertambah terutama pada 
kategori nilai tinggi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 
menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
berbasis masalah mengalami peningkatan dari siklus I ke 
siklus II dan tidak melanjutkan ke siklus berikutnya.  

C. Deskripsi antar Siklus  

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan mulai 
dari pemantauan awal hingga pelaksanaan tindakan 
dari siklus I ke siklus II maka dapat digambarkan 
dalam tabel dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 1. Deskripsi Data antara Siklus 
No. Indikator Siklus I Siklus II 
1. Observasi aktivitas 

peserta didik  
67,85% 92,85% 

2. Observasi aktivitas 
guru  

71,42% 92,85% 

3. Hasil belajar  
a. kategori nilai 
rendah  
b. kategori nilai 
sedang 
c. kategori nilai 
tinggi 
d. Pretest*   
e. Post test* 
f. rata-rata N-Gain* 

44,44% 16,67% 
36,11% 36,11% 
19,44% 47,22% 
56,91 62,61 
75,16 85,41 
0,42 0,58 

Berdasarkan tabel deskripsi antar siklus 
tersebut tampak adanya hasil dari masing-masing data 
yang telah dikumpulkan yang terdiri dari aktivitas 
peserta didik dan guru berdasakan lembar observasi 
serta hasil belajar peserta didik kelas VII G SMP 
Negeri 37 Jakarta Tahun Ajaran 2014/2015 mengenai 
konsep kerusakan lingkungan dan pengelolaannya 
melalui pelaksanaan pretest dan post test. Setelah 
diterapkannya model pembelajaran berbasis masalah 
pada konsep kerusakan lingkungan dan 
pengelolaannya tampak ketiga aspek tersebut 
mengalami peningkatan yang signifikan antar 
siklusnya. Proses pembelajaran yang tidak lagi 
berpusat pada guru telah menstimulus peserta didik 
untuk lebih aktif dan ikut berkontribusi dalam 
menyampaikan pendapat mengenai suatu 
permasalahan khususnya pada konsep Biologi. Hal ini 
pula yang akan memberikan dampak pada hasil 
belajar peserta didik karena melalui pembelajaran 
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yang membutuhkan keaktifan tersebut peserta didik 
dilatih untuk mampu mengkonstruksi 
pengetahuannya sendiri. Selain itu, peserta didik dapat 
berinteraksi secara efektif dengan semua anggota 
kelompok dan menguasai konsep tertentu pada tingkat 
yang setara. Hal ini didukung melalui penerapan 
model pembelajaran berbasis masalah di kelas seperti 
yang telah dilakukan pada siklus I dan II. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi 
peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas VII G SMP 
Negeri 37 Jakarta Tahun Ajaran 2014/2015 melalui 
penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada 
konsep kerusakan lingkungan dan pengelolaannya.  

PENUTUP 

Simpulan 

Dari penelitian tindakan kelas yang telah 
dilaksanakan pada tanggal 12 dan 19 Mei 2015 pada 
peserta didik kelas VII G SMP Negeri 37 Jakarta 
Tahun Ajaran 2014/2015 dengan menerapkan model 
pembelajaran berbasis masalah pada konsep 
kerusakan lingkungan dan pengelolaannya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran berbasis masalah mampu 
meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 
VII G di SMP Negeri 37 Jakarta Tahun Ajaran 
2014/2015 pada konsep kerusakan lingkungan 
dan pengelolaannya. Dengan demikian, 
pembelajaran berbasis masalah dapat dijadikan 
model pembelajaran alternatif untuk 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Terdapat perbandingan peningkatan yang 
signifikan pada nilai N-Gain dari siklus I ke 
siklus II. Hal ini dapat dilihat dari persentase nilai 
N-Gain untuk kategori nilai rendah menurun 
dengan persentase 44,44% pada siklus I menjadi 
16,67%. Sedangkan persentase nilai N-Gain 
untuk kategori nilai sedang tidak mengalami 
perubahan yaitu dengan nilai persentase 36,11% 
di kedua siklus. Dan persentase nilai N-Gain 
kategori nilai tinggi meningkat dari 19,44% pada 
siklus I menjadi 47,22% pada siklus II. 
Penjelasan lebih lengkap telah dipaparkan pada 
tabel deskripsi data antar siklus.  

3. Peserta didik pada siklus II telah banyak yang 
mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) dengan nilai ≥75. 

4. Berdasarkan lembar observasi aktivitas peserta 
didik dan guru terlihat peningkatan yang cukup 
signifikan pula saat diterapkan model 

pembelajaran berbasis masalah dari siklus I ke 
siklus II. 

Saran 

Setelah mengadakan penelitian tindakan kelas 
pada peserta didik kelas VII G SMP Negeri 37 Jakarta 
Tahun Ajaran 2014/2015 pada konsep kerusakan 
lingkungan dan pengelolaannya, maka disarankan 
pada: 

1. Guru sebaiknya mencoba model/metode 
pembelajaran lain selain ceramah/konvensional 
di depan kelas untuk menciptakan situasi 
pembelajaran yang lebih menyenangkan, 
partisipatif dan aktif. 

2. Guru sebaiknya dalam menyampaikan materi 
pembelajaran tetap memperhatikan aktivitas 
yang dilakukan oleh peserta didik sehingga 
peserta didik tetap dalam kondisi fokus dan tertib 
selama proses pembelajaran dan tidak 
mengalihkan perhatian untuk berbicara dengan 
teman lainnya.  

3. Guru sebaiknya dapat lebih memotivasi peserta 
didik tanpa mengenal lelah sehingga peserta 
didik akan berusaha untuk belajar lebih baik dan 
mendapatkan hasil belajar yang lebih baik pula.  

4. Guru dalam mengajar perlu menjadikan peserta 
didik sebagai jiwa dengan potensi yang lebih, 
sehingga guru cukup sebagai fasilitator agar 
peserta didik dapat mengembangkan 
kemampuannya dengan sebaik-baiknya. 
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Abstrak 

 
Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang yang memiliki peranan strategis dalam 
mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitannya dengan masalah kebencanaan 
yang sering terjadi di Negara Indonesia, peran pendidikan menjadi sangat penting untuk menciptakan bibit 
tunas bangsa yang cerdas dan berkualitas yang mampu berpikir global, namun dapat melakukan tindak aksi 
secara local dalam rangka pengurangan resiko bencana. Bencana datangnya sering tidak terduga dan dapat 
berakibat fatal bagi masyarakat. Namun demikian kejadian bencana jangan dipandang sebagai hal yang 
menakutkan, tetapi harus disikapi dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Pendekatan pengetahuan 
kebencanaan merupakan modal penting bagi pendidikan mitigasi bencana relatif sudah dimiliki oleh guru. 
Pihak sekolah, perlu memberikan pengetahuan kepadaguru-guru agar mampumengembangkan 
pengetahuan kebencanaan sehingga guru mampu mengintegrasikan dalam matapelajaran yang diajarkan 
pada siswa. Pihak pemerintah, perlu pengembangan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan mitigasi 
bencana di sekolah karena peran sekolah strategis dan sistematis bagi proses pembelajaram mitigasi 
bencana. 
 
Kata kunci: Pendidikan, Bencana, Sekolah Siaga Bencana 

 

PENDAHULUAN 

Tahun 2005, Konferensi Dunia untuk 
Pengurangan Risiko Bencana (World Conference on 
Disaster Reduction) diselenggarakan di Kobe, Jepang. 
Dari konferensi lintas-negara ini disusun dan 
disepakati kerangka kerja aksi bersama untuk 
pengurangan risiko bencana hingga tahun 2015. 
Kesepakatan tentang misi membangun ketahanan 
negara dan masyarakat terhadap bencana tersebut 
dikenal sebagai Platform Global untuk Pengurangan 
Risiko Bencana dengan Kerangka Kerja Hyogo 2005-
2015 (Hyogo Framework for Action/HFA 2005-2015). 

Kerangka aksi itu merekomendasikan 5 
prioritas tindakan untuk dilakukan oleh suatu negara 
yakni: (1) Memastikan bahwa pengurangan risiko 
bencana (PRB) ditempatkan sebagai prioritas nasional 
dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam 
pelaksanaannya; (2) Mengidentifikasi, mengevaluasi, 
dan memonitor risiko-risiko bencana dan 
meningkatkan pemanfaatan peringatan dini; (3) 
menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan 
untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan 
pada semua tingkatan; (4) Mengurangi faktor-faktor 
risiko dasar; dan (5) Memperkuat kesiapsiagaan 
terhadap bencana dengan respon yang efektif pada 
semua tingkatan. Memperkuat kapasitas-kapasitas 
pada tingkat komunitas untuk mengurangi risiko 
bencana pada tingkat lokal, dimana individu dan 

komunitas memobilisir sumberdaya lokal untuk upaya 
mengurangi kerentanan terhadap bahaya. 

Semenjak itu, Platform Global terus 
mendorong implementasi dan kerjasama dalam 
pengupayaan pengurangan risiko bencana dalam 
pembangunan di negara-negara. Juni 2009, misalnya, 
platform ini mendorong penekanan pentingnya 
pengurangan risiko bencana dalam pengelolaan 
dampak perubahan iklim dan pencegahan tergerusnya 
sejahteraan sosial dan ekonomi akibat bencana. 
Platform ini juga menyoroti makin meningkatnya 
kemauan politik (political will) dalam melakukan 
upaya pengurangan risiko bencana. Pemerintah   
maupun   masyarakat   sipil   didorong   untuk 
mengimplementasikan    praktik    pembangunan    
bottom-up yang menempatkan masyarakat sebagai 
pihak paling mengenal dan menyadari atas bahaya 
yang mereka hadapi, sehingga masyarakat memiliki 
kemampuan untuk mengelola an melakukan tindakan-
tindakan konkrit. 

Sejalan dengan perkembangan gerakan global, 
pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia pun 
bergerak aktif untuk membangun Platform Nasional 
untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB). 
Platform ini adalah wadah untuk membangun 
koordinasi bagi pelbagai pemangkukepentingan PRB 
di Indonesia. Setelah Planas terbentuk, di beberapa 
provinsi pun berdiri Platform Daerah/Forum PRB. 
Terbentuknya platform- platform tersebut menjadi 
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indikasi kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
membangun ketangguhan bangsa hingga ke daerah-
daerah maupun komunitas-komunitas. 

METODE 

Metode penelitian ini dilakukan melalui metode 
survey, wawancara dan studi pustaka di Kabupaten 
Bantul Yogyakarta pada bulan Desember 2014. 
Survey yang dilakukan dengan mendatangi lokasi-
lokasi sekolah yang telah menerapkan program 
Sekolah Siaga Bencana dengan melakukan 
wawancara pada warga sekolah dan melakukan studi 
pustaka dengan hasil survey dan wawancara 
dilapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kebencanaan di Indonesia 

Kepulauan Indonesia terbentuk dari titik-titik 
pertemuan lempeng bumi. Di bagian barat, lempeng 
Eurasia bertumbukan langsung dengan lempeng Indo-
Australia, dan di bagian timur adalah pertemuan tiga 
lempeng yaitu lempeng Filipina, Pasifik dan 
Australia. Letak geografis yang demikian ini, 
menjadikan negeri ini ‘sarat’ dengan kejadian-
kejadian bencana, seperti gempa bumi, tsunami, tanah 
longsor, serta gunung berapi. Selain itu, kerentanan 
Indonesia pun diyakini semakin meningkat dengan 
perubahan iklim global dan laju jumlah penduduk 
beserta pluralitas yang ada. Betapa tingginya tingkat 
risiko yang dihadapi dengan karakter geografis, 
demografis, serta berbagai aspek lainnya. Tahun 2009, 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
mencatat adanya 1.306 kejadian bencana dengan 
jumlah total korban meninggal sebanyak 624 jiwa 
meninggal dan hilang, 5.570.928 orang yang 
menderita dan mengungsi akibat kejadian bencana 
tersebut, serta 77.975 rumah rusak. 

Gempa bumi Sumatera Barat, 30 September 
2009, merupakan satu gambaran betapa besar 
kerugian yang ditimbulkan akibat bencana di 
Indonesia. Terhitung 1.195 orang meninggal dunia 
dan kerusakan 249.833 unit rumah (114.797 unit rusak 
berat), 2.512 unit fasilitas pendidikan (9.051 lokal), 
fasilitas kesehatan, 1.010 unit fasilitas pemerintahan, 
2.104 unit fasilitas ibadah, 177 km jalan, 4,980 m 
jembatan, 25 unit hotel, sarana irigasi, pasar, putusnya 
jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air 
bersih, serta sarana infrastruktur lainnya. Belum lagi 
dampak kerugian lain, yakni pada sisi psikologis 
masyarakat serta sendi- sendi kehidupan lainnya, 
seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. 

Menyadari dampak bencana, penting 
ditumbuhkan kesadaran dan pembudayaan 
pengurangan risiko bencana. Pemerintah pun mulai 
melakukan berbagai pengupayaan. Tahun 2006, 
Bappenas bekerjasama dengan Badan Koordinasi 
Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) 
dan didukung oleh United Nations Development 
Programme (UNDP) menyusun dokumen Rencana 
Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN 
PRB) 2006-2009. Dokumen ini berisikan komitmen 
upaya-upaya mengurangi risiko bencana di 
Indonesia. Komitmen pemerintah semakin nyata 
dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU PB dan 
turunannya menjadi panduan atau landasan yuridis 
dalam kerja-kerja penanggulangan bencana di 
Indonesia yang juga memandatkan visi membangun 
ketangguhan masyarakat terhadap bencana. 
Selanjutnya, dengan dibentuknya Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Platform 
Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas 
PRB), disusun dan ditetapkan dokumen RAN PRB 
2010-1012 sebagai dokumen nasional yang 
merupakan panduan pelaksanaan pembangunan 
nasional dengan pengurangan risiko bencana sebagai 
prioritas. Dalam bidang pendidikan, misalnya, 
Pemerintah telah mendorong adanya alokasi 1% 
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  
untuk  pengurangan  risiko  bencana, serta 20% untuk 
alokasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Kebencanaan dan Sekolah 

Tahun 2006, Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) dan UNESCO melakukan penelitian 
di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kota 
Bengkulu, dan Kota Padang. Penelitian itu bertujuan 
melihat tingkat kesiapsiagaan bencana di dalam 
sekolah, rumah tangga, dan komunitas. Dengan 5 
parameter kesiapsiagaan sekolah (pengetahuan 
tentang bencana, kebijakan dan panduan, rencana 
tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan 
mobilisasi sumber daya) ditemukan bahwa ternyata 
tingkat kesiapsiagaan sekolah lebih rendah dibanding 
masyarakat serta aparat. Dari temuan tersebut, dapat 
dibaca bahwa sekolah merupakan ‘ruang publik’ 
dengan tingkat kerentanan tinggi. Pengalaman gempa 
Sumatera Barat menunjukkan betapa besarnya 
dampak kerusakan sekolah, khususnya ruang kelas. 
Akibatnya, proses kegiatan belajar- mengajar secara 
normal pun terhenti. Hampir di sebagian besar 
wilayah Indonesia, sarana dan prasarana sekolah yang 
ada sangatlah rentan terhadap bencana. Selain 
infrastruktur bangunan sekolah, tak dapat 
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dibayangkan apabila kejadian bencana terjadi pada 
jam-jam sekolah. 

Gempa bumi 12 Mei 2008 di Sichuan, China, 
memberikan gambaran besarnya dampak ketika 
bencana terjadi di jam sekolah. Gempa berkekuatan 
7,9 skala richter itu menewaskan 87.000 orang dengan 
sedikitnya 5.335 murid. Artinya, sekitar 6% korban 
tewas adalah anak- anak sekolah. Berdasar laporan 
media pemerintah Cina, lebih dari 7.000 bangunan 
sekolah runtuh dan menimbun para pelajar dan guru. 
Lebih ironisnya, banyak bangunan di sekitar sekolah 
yang masih tegak. Para orangtua korban pun 
menuding telah terjadi korupsi dalam pembangunan 
gedung sekolah. Karena mutu material bangunan 
buruk, maka banyak gedung sekolah runtuh ketika 
terjadi gempa tersebut. 

Dari fakta di atas, maka pengupayaan 
kesiapsiagaan bencana di sekolah menjadi agenda 
penting bersama yang merupakan upaya dan tanggung 
jawab dari warga sekolah dan para pemangku 
kepentingan sekolah. Warga sekolah adalah semua 
orang yang berada dan terlibat dalam kegiatan belajar- 
mengajar:  murid,  guru,  tenaga  pendidikan dan 
kepala sekolah. Pemangkukepentingan sekolah adalah 
seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan 
dengan sekolah, baik warga masyarakat maupun 
lembaga/institusi masyarakat sekitar sekolah. 

Sekolah   merupakan   basis   dari   komunitas 
anak-anak. Mereka adalah pihak yang harus 
dilindungi dan secara bersamaan perlu ditingkatkan 
pengetahuan kebencanaannya. Sekolah adalah 
institusi yang sangat dipercaya masyarakat Indonesia 
untuk ‘menitipkan’ anak-anaknya. Hal ini ditunjukkan 
dengan tingginya angka partisipasi kasar (APK) dan 
angka partisipasi murni (APM) di tingkat SD dan 
SMP. 

Selain itu, sekolah merupakan wahana efektif 
dalam memberikan efek tular-informasi, pengetahuan, 
dan keterampilan kepada masyarakat terdekatnya. 
Dengan demikian, kegiatan pendidikan kebencanaan 
di sekolah menjadi strategi efektif, dinamis, dan 
berkesinambungan dalam upaya penyebarluasan 
pendidikan kebencanaan. Upaya sistemik, terukur, dan 
implementatif dalam meningkatkan kemampuan 
warga sekolah, niscaya mampu mengurangi dampak 
risiko bencana di sekolah. 

3. Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah 

Kampanye global untuk membangun ketahanan 
bangsa dan ketangguhan masyarakat hingga kini 
masih terus dilakukan. Di tahun 2010-2011 ini, 
UNISDR (United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction) mencanangkan kampanye PRB 
dunia dengan fokus pada pembangunan lingkungan 
perkotaan. Dengan tema “Membangun Kota yang 
Tangguh, Menyasar Risiko Perkotaan”, kegiatan 
bertema “Kampanye Satu Juta Sekolah dan Rumah 
Sakit yang Aman” dilaksanakan untuk mendorong 
praktik PRB di sekolah dan rumah sakit. Di Indonesia, 
Planas PRB yang secara konsisten bekerjasama 
dengan pelbagai pemangku kepentingan, termasuk 
pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, 
mencanangkan kampanye  nasional  tahun  2010  
sebagai  Tahun  Kampanye  untuk  Sekolah  dan  
Rumah Sakit Tangguh Bencana. Dicanangkan sejak 
Mei 2010, kampanye nasional tersebut juga 
ditindaklanjuti oleh daerah seperti di Jawa Barat, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa provinsi 
lainnya. 

Senafas dengan itu, pemerintah, dalam hal ini 
Kementerian Pendidikan Nasional, juga menyadari 
penting dan tingginya kebutuhan pengarusutamaan 
risiko bencana di sekolah. Didukung oleh UNDP SC-
DRR dan Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB), 
hal tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat 
Edaran mengenai Pengarusutamaan Pengurangan 
Risiko Bencana di Sekolah. Surat Edaran No. 
70a/MPN/SE/2010 tersebut ditujukan kepada para 
Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun 
dinas-dinas terkait. 

Hingga kini, pelbagai inisiatif dan kegiatan 
untuk mewujudkan apa yang dimaktubkan dalam 
Surat Edaran Kemendiknas tersebut telah dilakukan 
para pemangku kepentingan maupun institusi sekolah. 
Hanya saja, diperlukan adanya suatu kerangka kerja 
sebagai rujukan bagi para pemangkukepentingan 
dalam membangun Sekolah Siaga Bencana. Oleh 
karena itu Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana ini 
disusun untuk memberikan pokok rangkaian cita- cita 
dan implementasi dari upaya membangun 
kesiapsiagaan bencana di sekolah. 

4. Sekolah Siaga Bencana 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai ‘keadaan siap 
siaga’. Berasal dari kata dasar ‘siap siaga’, yang 
berarti ‘siap untuk digunakan atau untuk bertindak’. 
Dalam Bahasa Inggris, padanan kata ‘kesiapsiagaan’ 
adalah preparedness. Sementara definisi yang 
diberikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana, adalah 
‘serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian 
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serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya 
guna’. 

Secara umum UN-OCHA memberikan 
penjelasan bahwa kesiapsiagaan adalah aktivitas pra-
bencana yang dilaksanakan dalam konteks 
manajemen risiko bencana dan berdasarkan analisa 
risiko yang baik. Hal ini mencakup pengembangan/ 
peningkatan keseluruhan strategi kesiapan, 
kebijakan, struktur institusional, peringatan dan 
kemampuan meramalkan, serta rencana yang 
menentukan langkah-langkah yang dicocokkan untuk 
membantu komunitas yang berisiko menyelamatkan 
hidup dan aset mereka dengan cara waspada 
terhadap bencana dan melakukan tindakan yang tepat 
dalam mengatasi ancaman yang akan terjadi atau 
bencana sebenarnya.  

Sedangkan UNISDR dalam buku Panduan 
tentang ‘Konstruksi Sekolah yang Lebih- Aman’ 
(Guidance Notes on Safer School Construction), 
menyatakan bahwa kesiapsiagaan adalah 
pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh 
pemerintah, organisasi profesional penyelenggara 
tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, 
masyarakat dan individu - untuk secara efektif 
mengantisipasi, merespon, dan pulih dari dampak 
peristiwa bahaya atau kondisi  yang dapat terjadi dan 
akan terjadi. 

Dari  definisi  dan  penjelasan  di  atas,  dapat  
ditarik  pengertian  definitif  bahwa ‘sekolah siaga 
bencana adalah sekolah yang memiliki kemampuan 
untuk mengelola risiko           bencana di 
lingkungannya. Kemampuan tersebut diukur dengan 
dimilikinya perencanaan penanggulangan bencana 
(sebelum, saat dan sesudah bencana), ketersediaan 
logistik, keamanan dan kenyamanan di lingkungan 
pendidikan, infrastruktur,  serta  system kedaruratan,  
yang  didukung  oleh  adanya  pengetahuan dan  
kemampuan  kesiapsiagaan,  prosedur  tetap  
(standard  operational procedure), dan sistem 
peringatan dini. Kemampuan tersebut juga dapat 
dinalar melalui adanya simulasi regular dengan kerja 
bersama berbagai pihak terkait yang dilembagakan 
dalam kebijakan lembaga pendidikan tersebut untuk 
mentransformasikan pengetahuan dan praktik 
penanggulangan bencana dan pengurangan risiko 
bencana kepada seluruh warga sekolah sebagai 
konstituen lembaga pendidikan. 

5. Konsep Dasar 

Pengupayaan kesiapsiagaan sekolah terhadap 
bencana merupakan perwujudan dari Rencana Aksi 
Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 

2010-2012 (Prioritas 5) yang merupakan 
penerjemahan dari Prioritas 5 dalam Kerangka Kerja 
Aksi Hyogo 2005-2015, yaitu memperkuat 
kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang 
efektif di semua tingkatan masyarakat. Selain itu, 
dalam konteks pendidikan pengurangan risiko 
bencana, konsep dasar ini merupakan perwujudan dari 
Kerangka Kerja Hyogo 2005-1015, Prioritas 3 (tiga), 
yaitu menggunakan pengetahuan, inovasi dan 
pendidikan untuk membangun sebuah budaya 
keselamatan dan ketahanan di semua tingkat. 

Dengan demikian, konsep  sekolah siaga 
bencana tidak hanya terpaku pada unsur kesiapsiagaan 
saja, melainkan juga meliputi upaya-upaya 
mengembangkan pengetahuan secara inovatif  untuk 
mencapai pembudayaan keselamatan, keamanan, dan 
ketahanan bagi seluruh warga sekolah terhadap 
bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep 
sekolah siaga bencana (SSB) memiliki dua unsur 
utama, yaitu: 

a. Lingkungan Belajar yang Aman. 

b. Kesiapsiagaan Warga Sekolah. 

6. Tujuan 

Tujuan SSB adalah membangun budaya siaga 
dan budaya aman di sekolah, serta membangun 
ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga 
sekolah. 

Budaya siap siaga bencana merupakan syarat 
mutlak untuk mewujudkan terbangunnya SSB. 
Budaya tersebut akan terbentuk apabila ada sistem 
yang mendukung, ada proses perencanaan, 
pengadaan, dan perawatan sarana-prasarana sekolah 
yang baik. Konsepsi SSB yang dikembangkan KPB 
ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi inisatif-
inisiatif PRB dan penanggulangan bencana berbasis 
masyarakat pada umumnya dan berbasis sekolah pada 
khususnya. 

7. Peran Dan Tanggung Jawab 

Pengurangan risiko bencana (PRB) 
membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak – 
sesuai dengan ketersediaan, kapasitas, pengetahuan, 
dan keterampilan yang dimiliki. Berikut adalah hal-
hal dasar yang mungkin dapat dilakukan oleh masing-
masing pihak (warga sekolah, orangtua, lembaga 
pelaksana kegiatan, maupun donor): 

8. Pendukung Keberhasilan 

Dalam pengupayaan keberhasilan PRB dan 
implementasi SSB selain pihak sekolah sendiri  
(komitmen  dari  Kepala  Sekolah  dan  warga  
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sekolah)  serta  masyarakat  di sekitar lingkungan 
sekolah, juga dibutuhkan dukungan kebijakan dan 
komitmen dari pemerintah seperti Dinas Pendidikan, 
BPBD dan lembaga/organisasi yang terkait PRB di 
wilayahnya. 

9. Langkah-Langkah 

Beberapa lembaga anggota Konsorsium 
Pendidikan Bencana (KPB) berinisiatif untuk 
mempraktikkan dan mengembangkan Sekolah Siaga 
Bencana (SSB) di beberapa wilayah Indonesia dalam 
beberapa tahun terakhir. Berdasarkan praktik-
pengalaman tersebut, disepakati langkah-langkah 
yang dapat digunakan untuk mengembangkan SSB, 
yaitu: 

a. Membangun kesepahaman dan komitmen 
bersama antar anggota warga sekolah maupun 
dengan pemangkukepentingan lainnya dalam 
membangun SSB, dengan atau tanpa difasilitasi 
oleh pihak luar. 

b. Membentuk Tim SSB. 

c. Menyusun rencana untuk membangun SSB. 

d. Membuat “peta jalan” (roadmap) sekolah 
menuju SSB. 

e. Melakukan analisis ancaman, kapasitas, dan 
kerentanan sekolah. 

f. Melakukan analisis risiko sekolah terhadap 
bencana. 

g. Menyusun peta risiko dan peta evakuasi sekolah. 

h. Pembentukan  SSB  dengan  merumuskan  
kegiatan  untuk  meningkatkan ketangguhan 
sekolah terhadap bencana sesuai dengan empat 
parameter yaitu sikap dan tindakan, kebijakan 
sekolah, perencanaan kesiapsiagaan, dan 
mobilisasi sumberdaya  

i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 
SSB. 

PENUTUP 

Simpulan 

Bencana datangnya sering tidak terduga dan 
dapat berakibat fatal bagi masyarakat. Namun 
demikian kejadian bencana jangan dipandang sebagai 
hal yang menakutkan, tetapi harus disikapi dengan 
kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Pendekatan 
pengetahuan kebencanaan merupakan modal penting 
bagi pendidikan mitigasi bencana relatif sudah 
dimiliki oleh guru.  

Saran 

1. Pihak sekolah, perlu memberikan pengetahuan 
kepada guru-guru agar mampu mengembangkan 
pengetahuan kebencanaan sehingga guru mampu 
mengintegrasikan dalam mata pelajaran yang 
diajarkan pada siswa. 

2. Pihak pemerintah, perlu pengembangan 
pelatihan-pelatihan yang terkait dengan mitigasi 
bencana di sekolah karena peran sekolah strategis 
dan sistematis bagi proses pembelajaram mitigasi 
bencana. 
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Abstrak 
 

Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia tidak lepas dari masalah sampah. Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Piyungan Yogyakarta saat ini menampung hingga 500 ton sampah 
perhari. Selain itu, pembuatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah liar yang dilakukan oleh 
masyarakat mengakibatkan terjadinya peningkatan volume sampah yang berdampak negatif bagi kualitas 
kesehatan masyarakat. Sistem Ecowaste adalah salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah yang 
efektif. Sistem ini menerapkan prinsip ekoliterasi implementatif yang berorientasi pada sistematika 
organisasi ekologis melalui Pendekatan Edukasi untuk Pengembangan Berkelanjutan (Education for 
Sustainable Development atau EfSD). Penerapan Ecowaste diharapkan mampu meningkatkan pemahaman 
ekoliterasi masyarakat yang berimbang dalam lingkup 3P. Dalam hal ini, Ecowaste memberikan 
pemahaman implementatif untuk meningkatkan kelestarian lingkungan (Planet) melalui pemberdayaan 
masyarakat (People) yang menguntungkan secara finansial (Profit). Sistem Ecowaste mengubah alur 
distribusi  sampah yang semula berupa aliran terputus menjadi suatu siklus berkesinambungan sehingga 
menghasilkan lingkungan bebas sampah (zero waste). Sistem Ecowaste telah diimplementasikan pada 
sektor industri kecil yang terdiri dari : Layanan Jasa Sampah (sepuluh restoran, dan satu Pengembang 
Perumahan Mugi Mukti Mulia yang terdiri dari dua kompleks perumahan), dan Program Daur Ulang 
Sampah Plastik (produksi mencapai dua ton perbulan). Implementasi tersebut menjadi nilai positif bagi 
masyarakat sehingga tertarik untuk mengembangkan pengelolaan sampah masing-masing dalam sistem 
Ecowaste. Pembinaan sistem Ecowaste telah diimpelentasikan di beberapa tempat, yaitu : Dusun Cebongan 
(Program Bank Sampah konsep Ecowaste), Dusun Trayeman (Program Pemilahan dan Pembibitan, serta 
Program Pembuatan Pupuk dan Media Tanam dari Sampah Organik), dan Kecamatan Ngawen (Program 
Pembinaan 9 desa di Kelurahan Tancep). Penerapan sistem Ecowaste berhasil meningkatkan pemahaman 
ekoliterasi masyarakat sehingga kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup menjadi lebih baik. 

 
Kata kunci: Eco-Waste, Sampah, EfSD, Ekoliterasi, Zero Waste 

 

PENDAHULUAN 

Sampah merupakan salah satu masalah 
perkotaan yang dialami oleh kota-kota besar di 
Indonesia. Termasuk didalamnya Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Kepadatan penduduk yang mencapai 
lebih dari tiga juta jiwa mengakibatkan peningkatan 
konsumerisme masyarakat yang berdampak pada 

peningkatan volume sampah. Saat ini Yogyakarta 
memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah 
di Piyungan, Kabupaten Bantul, untuk menampung 
sampah dalam cakupan wilayah Kartamantul (Kota 
Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten 
Bantul). Desain awal TPA Piyungan hanya mampu 
menampung sampah sebanyak 2,7 juta meter kubik 
dan diperhitungkan penuh pada tahun 2014. Namun 
demikian, kondisi di lapangan saat ini, dengan input 
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sampah mencapai 500 ton perhari, diperkirakan 
mampu menampung sampah hingga 2017, naik 20% 
dari yang sebelumnya 400 ton sampah perhari. 
Bahkan, dari 500 ton sampah perhari yang masuk ke 
TPA Piyungan, 70% diantaranya berasal dari kota 
Yogyakarta (Anugraheni, 2014).  Konsekuensinya, 
diperlukan dana Rp. 11 Miliar pertahun untuk 
pengelolaan sampah, dan Rp. 2,7 Miliar diantaranya 
dikeluarkan untuk operasional TPA Piyungan dalam 
pengelolaan sampah (Kompas, 2009).  

Melimpahnya volume sampah di TPA 
piyungan menginisiasi masyarakat sekitar untuk 
memanfaatkan TPA tersebut menjadi lahan mata 
pencarian. Mereka bekerja sebagai pemulung dengan 
dalih untuk memanfaatkan limpahan sampah yang 
tidak terolah dengan baik. Namun demikian, 
banyaknya pemulung di TPA Piyungan justru 
mempersulit pemerintah dan dinas terkait untuk 
melakukan penertiban dan pengelolaan sampah. Para 
pemulung terkesan memonopoli kepemilikan sampah 
secara tidak terkendali. Mulai dari sampah anorganik 
yang mereka jual secara parsial di tempat penjualan 
bahan bekas, hingga sampah organik yang 
dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi liar di lahan 
TPA Piyungan. 

Di sisi lain, jumlah sampah mencapai 500 ton 
perhari yang masuk ke TPA Piyungan bukan 
merupakan keseluruhan sampah di seluruh wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Anugraheni, 2014). 
Masih banyak sampah yang tidak tertampung di TPA 
maupun TPS yang resmi dikelola dinas terkait. 
Akibatnya, masyarakat berinisiatif untuk membuat 
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar yang tidak 
terorganisasi sehingga volume sampah semakin 
meningkat dan tidak terkendali. Hal tersebut 
dikeluhkan karena menimbulkan berbagai dampak 
negatif bagi lingkungan, antara lain: sanitasi yang 
buruk, bau tidak sedap hingga radius 1 km, hingga 
berakibat pada penurunan kualitas kesehatan 
masyarakat setempat.  

Munculnya TPS-TPS liar di beberapa tempat 
yang dibangun masyarakat diduga disebabkan karena 
kurangnya ketegasan pihak terkait terhadap 
penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. 
Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan 
sampah adalah kegiatan sistematis yang 
berkesinambungan dan akhirnya diproses sehingga 
aman untuk dikembalikan ke alam. Faktanya, hamper 
semua sistem pembuangan sampah di Indonesia 
sampai saat ini hanya menggunakan sistem open 
dumping tanpa melalui proses pengolahan apapun. 
Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dikembangkan 

suatu  konsep sistematis yang dapat menangani 
sampah secara komprehensif dan berkesinambungan 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Pengelolaan Sampah (Hardjasoemantri, 
1997). Salah satu program yang dikembangkan untuk 
mengatasi permasalah sampah adalah dengan 
menerapkan Sistem Ecowaste.  

Sistem Ecowaste berorientasi pada upaya 
implementatif yang dapat dilakukan untuk 
memberikan pemahaman ekoliterasi yang baik kepada 
masyarakat dengan cara yang lebih sederhana. Sistem 
Ecowaste menyederhanakan pembahasan kritis ilmiah 
yang terkesan rumit  bagi masyarakat. Pemaparan 
yang sederhana melalui implementasi berbagai 
program dengan produk yang bermanfaat diharapkan 
mampu mempermudah masyarakat untuk memahami 
dan mempraktekan prinsip dasar ekoliterasi. 

Ekoliterasi menitikberatkan pada peningkatan 
pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap 
prinsip-prinsip organisasi ekologis dalam 
membangun kehidupan masyarakat yang 
berkelanjutan. Ekoliterasi mengkombinasikan sains 
dan ekologi secara komprehensif dalam satu kesatuan 
sistem melalui kerangka Edukasi untuk 
Pengembangan Berkelanjutan (Education for 
Sustainable Develompent atau EfSD). Ekoliterasi 
yang baik diharapkan mampu membangun sebuah 
paradigma ekologis dalam menyelesaikan 
permasalahan lingkungan secara sistemik. Artinya, 
masyarakat dibina untuk berfikir sistem, bukan 
berpikir parsial maupun sektoral dalam 
menyelesaikan masalah lingkungan (Maryono, 2010). 
Masyarakat juga diajak untuk mengubah pola pikir 
alur distribusi dalam pengelolaan sampah yang selama 
ini hanya berupa alur terputus menjadi sebuah siklus 
yang berkesinambungan (UNEP, 2012).  

Penerapan Sistem Ecowaste mempunyai target 
untuk dapat mengelola sampah dari hulu hingga ke 
hilir melalui pemberian pemahaman ekoliterasi yang 
baik bagi semua kalangan masyarakat. Selain itu, 
Ecowaste juga memperhatikan aspek sustainibilitas 
yang meliputi hubungan kelestarian lingkungan 
(Planet), pemberdayaan sosial masyarakat (People) 
dan keuntungan finansial (Profit). Sinergi dari unsur 
3P tersebut diharapkan mampu mempertahankan 
keberlangsungan sistem Ecowaste hingga ke generasi 
berikutnya (Fandeli, 2012). Dengan demikian, 
Ecowaste dapat dijadikan sebagai solusi bersama 
untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang 
lebih komprehensif, mulai saat ini hingga masa yang 
akan datang. Dengan demikian, revitalisasi 
pengelolaan sampah dari kota yang penuh sampah 
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menjadi kota bebas sampah (zero waste) dapat segera 
terwujud. 

METODE 

Penerapan Ecowaste dilakukan melalui dua 
program pengelolaan sampah dan lingkungan berbasis 
sistem ekologis dalam sebuah unit usaha yang diberi 
nama Envirostore dibawah manajemen Envirogroup. 
Manajemen Envirogroup dikelola oleh sekelompok 
mahasiswa Magister Teknologi untuk Pengembangan 
Berkelanjutan, Program Studi Ilmu Lingkungan, 
Universitas Gadjah Mada, sebagai wadah transfer 
ilmu yang diterima secara tekstual di perkuliahan 
kepada masyarakat secara lebih sederhana dan 
implementatif. Secara prinsip, kedua program tersebut 
memberikan paradigma baru kepada masyarakat 
tentang pengelolaan sampah yang selama ini hanya 
dianggap sebagai satu aliran terputus menjadi bagian 
dalam kesatuan siklus yang sistemik dan 
berkesinambungan. Sistem Ecowaste yang 
diperkenalkan oleh Envirogroup menitikberatkan 
pada pengelolaan sampah sesuai dengan siklus 
materinya dalam ekosistem. Manajemen Envirogroup 
juga menerapkan aspek sustainibilitas yang mencakup 
integrasi unsur 3P. Dalam hal ini, dapat diartikan 
bahwa, program Ecowaste dilakukan untuk 
kelestarian alam (Planet) melalui pemberdayaan 
masyarakat (People) yang menguntungkan secara 
finansial (Profit). Program tersebut terdiri dari (1) 
Usaha Kecil Berbasis Ekologi, dan (2) Pembinaan 
Masyarakat Berbasis Ekologi. 

Usaha Kecil Berbasis Ekologi 

Pada program ini, dikembangkan suatu unit 
usaha pengelolaan sampah menggunakan teknologi 
sederhana dan murah yang dikelola sendiri oleh 
manajemen Envirogroup. Namun demikian, produk 
usaha berbasis lingkungan ini dapat dirasakan 
manfaatnya bagi masyarakat serta dapat 
menguntungkan secara finansial dengan target pasar 
yang jelas. Program ini terdiri dari (1) Layanan Jasa 
Sampah, dan (2) Program Daur Ulang Sampah 
Plastik.  

Program Layanan Jasa Sampah Ecowaste 
mengambil segmen sampah rumah tangga di 
lingkungan perumahan. Sampah tersebut diambil dan 
diolah sesuai dengan daur ekologisnya tanpa harus 
singgah ke TPA Piyungan terlebih dahulu. 
Manajemen Envirogroup menyediakan gerobak roda 
tiga bermotor dan mempekerjakan karyawan untuk 
mengambil sampah dari masyarakat dan dibawa untuk 
diolah sendiri dengan sistem Ecowaste. Karyawan 
diberi kostum yang rapi dan bersih untuk mengsankan 

masyarakat bahwa pengelolaan sampah dapat berjalan 
rapi, bersih dan tidak kumuh. Pada program ini, 
masyarakat berperan sebagai konsumen yang 
mendapatkan layanan dari Program Ecowaste.  

Program Daur Ulang Sampah Plastik 
disediakan instalasi pengolahan limbah plastik. Bahan 
baku yang digunakan adalah sampah plastik air 
minum kemasan gelas yang berbahan Polipropilen 
(PP). Plastik gelas kemasan tersebut terlebih dahulu 
dipilah dari jenis sampah plastik kemasan yang lain 
dan dipisahkan dari plastik penutupnya. Bahan yang 
yang sudah dipilah dan terpisah tersebut kemudian 
dicacah dengan alat pencacah berkekuatan 8 pk 
menggunakan bahan bakar solar. Plastik hasil cacahan 
kemudian direndam dengan deterjen dan kemudian 
dibilas hingga bersih. Hasil cacahan kemudian dijual 
ke pabrik peleburan untuk dilebur menjadi bijih 
plastik yang akan digunakan sebagai bahan baku pada 
pabrik penghasil produk plastik lainnya. 

Pembinaan Masyarakat Berbasis Ekologi 

Program pembinaan berbasis ekologi ini 
dilakukan dengan menggandeng masyarakat sebagai 
mitra yang berperan aktif dalam pelestarian 
lingkungan, khususnya pengelolaan dan pengolahan 
sampah dengan menerapkan sistem Ecowaste 
dibawah manajemen Envirogroup. Tahap awal yang 
dilakukan adalah memberikan penyuluhan melalui 
kerjasama dengan tokoh masyarakat, pegiat 
lingkungan, dan/atau pihak pemerintah daerah 
setempat. Program ini menitikberatkan pada 
pemberian pemahaman ekoliterasi yang baik kepada 
masyarakat dengan berbekal produk-produk usaha 
kecil yang telah dilakukan dengan sistem Ecowaste 
secara mandiri. Pada program pembinaan ini, 
masyarakat dikenalkan dengan Gerakan Memanen 
Sampah. Gerakan tersebut bertujuan untuk 
memberikan paradigma baru bagi masyarakat dalam 
mengelola sampah. Sampah yang selama ini dianggap 
sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat dan hanya 
dibuang begitu saja serta dianggap tidak memberikan 
nilai manfaat apapun ternyata juga dapat dipanen 
sesuai dengan siklus alamiahnya. Sampah yang telah 
dikelola dengan baik tersebut justru dapat 
memberikan hasil yang cukup menguntungkan.  

Program penyuluhan ini terdiri dari tiga 
tahapan, yaitu : (1) Penyuluhan Pengantar, dilakukan 
untuk penyadartahuan kepada masyarakat tentang 
poin-poin yang terdapat dalam ekoliterasi, (2) 
Persiapan dan Pembekalan, dilakukan setelah 
masyarakat memberikan respon positif untuk 
dilanjutkan pada implementasi aktif, (3) Monitoring 
dan Evaluasi, dilakukan selama desa tersebut masih 



Sistem Ecowaste Sebagai Solusi Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Ekoliterasi.... 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 198-202 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

tergabung dalam binaan manajemen Envirogroup 
untuk menerapkan Ecowaste guna mempertahankan 
keberlanjutan dan pengembangan pengelolaan 
lingkungan di desa tersebut pada masa yang akan 
datang. Hasil akhir dari program ini adalah 
terwujudnya Desa Binaan yang terintegrasi dengan 
sistem Ecowaste yang mampu mengelola dan 
mengolah sampah mereka sendiri untuk mewujudkan 
desa yang bebas sampah (zero waste). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi sistem Ecowaste mendapat 
respon positif dan kerja sama yang baik dari 
masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat 
lebih mudah menerima informasi melalui pendekatan 
implementatif jika dibandingkan dengan sekedar 
penyuluhan konvensional tanpa produk yang dapat 
dirasakan langsung manfaatnya (Sly, 2015). Selain 
itu, penerapan sistem Ecowaste juga berhasil 
meningkatkan pemahaman ekoliterasi masyarakat. 
Hal ini terlihat dari  kepedulian masyarakat terhadap 
kelestarian lingkungan yang menjadi lebih baik. 
Sebagian masyarakat bahkan berinisiatif untuk 
bekerjasama dengan Envirogroup untuk 
mengembangkan Ecowaste dalam mengelola 
sampahnya. 

Sistem Ecowaste berhasil memberikan 
paradigma baru kepada masyarakat bahwa sesuatu 
yang dianggap sampah oleh bagian parsial dari sebuah 
sistem dapat menjadi sesuatu yang dibutuhkan bagi 
sebagian parsial yang lain dalam sistem tersebut 
(Stone, 2012). Dengan demikian, tidak ada bagian dari 
sistem yang akan terputus. Artinya, pengelolaan 
sampah tidak hanya terputus dari rumah hingga TPA 
Piyungan saja, melainkan dapat diolah untuk dipanen 
menjadi sesuatu yang lebih bernilai. 

Hasil Implementasi pada Industri Kecil dan 
Pembinaan Masyarakat 

Secara umum, produk pengelolaan sampah 
dengan sistem Ecowaste yang dikembangkan oleh 
manajemen Envirogroup menjadi nilai tambah positif 
yang dapat disaksikan masyarakat secara langsung, 
baik produk Layanan Jasa Sampah, maupun Program 
Daur Ulang Sampah Plastik. Dengan adanya produk 
tersebut, masyarakat lebih mudah memahami bahwa 
Ecowaste mampu memberikan solusi implementatif 
dalam pengelolaan dan pengolahan sampah.  

Layanan Jasa Sampah 

Layanan Jasa Sampah didesain untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam 
mengelola sampah rumah tangga. Program ini pernah 

menangani sepuluh restoran, dan satu pengembang 
perumahan yaitu, Pengembang Perumahan Mugi 
Mukti Mulia yang terdiri dari Komplek Perumahan 
Mukti Banguntapan dan Komplek Perumahan Mukti 
Kaliurang. Program terkendala permasalahan ijin 
pengambilan sampah dengan dinas terkait. Dinas 
terkait memberikan tawaran untuk membayar sampah 
yang diambil dari perumahan dan restoran tersebut 
jika Program Layanan Jasa Sampah masih ingin terus 
bergerak. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, 
Layanan Jasa Sampah pernah dihentikan sementara 
sampai mendapatkan titik temu kerja sama yang baik 
dengan pihak dinas terkait. Perlu adanya penegasan 
hukum yang dapat menaungi kegiatan masyarakat 
untuk mengelola sampahnya sendiri tanpa harus 
membayar retribusi pengambilan sampah oleh dinas 
terkait. Namun demikian, program Layanan Jasa 
Sampah tetap menjadi salah satu bagian dari sistem 
Ecowaste yang siap dikerahkan untuk melayani 
masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah. 

Pabrik Daur Ulang Sampah Plastik 

Program daur ulang sampah plastik yang 
dikembangkan dengan sistem Ecowaste telah 
berkembang baik dalam unit Usaha Envirostore. 
Dalam menjalankan operasional pabrik, manajemen 
Envirogroup menggandeng beberapa pengepul 
sampah, menempatkan tenaga kerja, tiga desa sortir, 
dan satu pabrik pengolahan plastik. Alur distribusi 
input dan output telah tersusun dengan rapi. Sampah 
gelas plastik kemasan kotor yang dibeli dari pemulung 
dipilah dan dibersihkan dengan baik oleh masyarakat 
menengah kebawah di tiga desa sortir binaan 
Envirogroup di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. 
Ketiga Desa tersebut yaitu Desa Karanggayam, Desa 
Bojong, dan Desa Trukan. Peran serta desa sortir ini 
menjadikan input bahan baku yang masuk ke pabrik 
menjadi lebih bersih. Kebersihan bahan baku yang 
masuk kedalam mesin dapat menjaga kemampuan 
mesin untuk dapat bekerja maksimal. 

Keterbatasan kapasitas alat pencacah 
mengakibatkan pabrik Envirogroup hanya mampu 
menghasilkan produk sebanyak dua ton cacahan 
sampah plastik perbulan. Nilai tersebut sebenarnya 
berada dibawah permintaan pabrik pengolah plastik. 
Namun demikian, melihat produk cacahan 
Envirostore adalah produk yang lebih bersih jika 
dibandingkan dengan produk lain yang sejenis, maka 
produk cacahan sampah plastik Envirostore tetap 
dapat diterima oleh pabrik pengolah plastik tersebut. 
Dua ton produk cacahan plastik bersih dapat dijual 
dengan harga Rp.10.000,-    per-kg. Dari hasil 
penjualan tersebut, diperoleh pendapatan kotor 
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(a)    (b) 

 

(c)      (d) 

Gambar 1. Proses daur ulang sampah plastik di Pabrik Envirostore. (a) mesin pencacah 
berkekuatan 8pk, (b) pemilahan hasil cacahan plastik, (c) penjemuran hasil bersih, (d) hasil 

bersih siap jual. 

mencapai Rp.20.000.000,- perbulan, belum dipotong 
untuk gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. 
Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk 
keberlangsungan program Envirogroup yang lain, 
seperti membangun sistem Ecowaste dalam 
pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan 
Memanen Sampah. Keuntungan finansial tersebut 
akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya 
volume sampah yang masuk dan mampu diolah di 
kemudian hari. 

Envirogroup saat ini tengah mengembangkan 
alat pencacah plastik portable dengan ukuran dan 
kapasitas yang lebih kecil. Alat tersebut nantinya akan 
ditempatkan di kantong-kantong penghasil sampah 
gelas plastik, seperti kantin, rumah makan dan 
sejenisnya, serta di desa-desa binaan Envirogroup. 
Kedepannya, dengan memanfaatkan alat pencacah 
portable tersebut diharapkan mampu meningkatkan 
kapasitas dan efisiensi kerja pabrik. Dengan 
meningkatnya efektifitas pengolahan sampah plastik 
maka, pengelolaan pengolahan sampah plastik akan 
lebih mudah dan keuntungan yang didapat akan 
menjadi lebih meningkat. 

Gerakan Memanen Sampah 

Gerakan Memanen Sampah yang digalakkan 
oleh Envirogroup berhasil membina masyarakat di 
berbagai tempat untuk mengelola sampah mereka 
sesuai dengan siklus ekologis dari setiap sampah yang 
mereka miliki. Beberapa desa yang mengembangkan 
sistem Ecowaste dibawah binaan Envirogroup adalah 
: (1) Dusun Cebongan, Kecamatan Mlati, Kabupaten 
Sleman, (2) Dusun Trayeman, Kecamatan Pleret, 
Kabupaten Bantul dan (3) Kecamatan Ngawen, 
Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta.  

Gerakan Memanen Sampah di Dusun Cebongan 
diimplementasikan dalam bentuk program Bank 
Sampah konsep Ecowaste. Pengelolaan sampah ini 
berbeda dengan beberapa Bank Sampah yang 
sebelumnya telah ada di beberapa tempat. Sebagian 
besar Bank Sampah yang dikelola masyarakat hanya 
sekedar manajemen perguliran distribusi sampah dari 
warga ke Bank Sampah dengan imbalan tertentu.   

Kondisi ini membuat bank sampah terkesan 
hanya menjadi pengepul sampah, atau sekedar TPS 
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sebelum nanti bekerjasama dengan pihak terkait untuk 
membawa sampah tersebut ke TPA Piyungan. 
Sebagian Bank Sampah memang sudah ada yang 
mengolah sampah mereka sendiri. Namun demikian, 
pengolahan sampah yang dilakukan dirasakan belum 
optimal. Produk yang dihasilkan dari pengolahan 
beberapa Bank Sampah tidak memperhatikan siklus 
ekologis dari sampah yang dikelola. Bahkan, produk 
yang dihasilkan bukan merupakan produk yang 
bernilai manfaat langsung bagi masyarakat. 
Akibatnya, masyarakat masih enggan untuk 
menggunakan sebagian produk Bank Sampah 
tersebut. Hal ini berdampak pada keberlanjutan Bank 
Sampah tersebut di masa yang akan datang. Produk 
yang tidak terjual akhirnya menumpuk di gudang dan 
menunggu untuk dibuang ke TPA. Untuk menangani 
hal tersebut, dilakukan perbaikan manajemen Bank 
Sampah dengan sistem Ecowaste yang terintegrasi 
dengan manajemen Envirogroup untuk 

mengolahsampah dengan pengolahan yang sesuai 
dengan daur alamiahnya.  

Gerakan Memanen Sampah di Dusun 
Trayeman, diimplementasikan melalui program 
pembinaan pengolahan sampah organik berwawasan 
agro. Manajemen Envirogroup membina masyarakat 
untuk dapat melakukan pemilahan sampah organik 
serta mampu pembibitan tanaman. Dalam program 
tersebut masyarakat juga dibina untuk melakukan  
pembuatan pupuk dan media tanam dari sampah 
organik. Masyarakat mampu membuat produk 
kompos dengan mengunakan digester starter EM4 
yang dibuat sendiri dari bahan-bahan sederhana. 
Produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah 
organik tersebut kemudian sebagian dimanfaatkan 
sendiri oleh masyarakat untuk kebutuhan mereka 
sehari-hari dan sebagian lagi dijual melalui 
Envirostore dengan pembagian hasil yang menarik. 

 

(a)    (b) 

(c)    (d) 

 

Gambar 2. Produk program pemberdayaan berbasis Ecowaste di Dusun Trayeman, Kecamatan Pleret, Kabupaten 
Bantul. (a) bibit sayuran, (b) alat pembuat EM4, (c) dan (d) bibit siap tanam. 
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Gerakan Memanen Sampah di Kecamatan 
Ngawen diimplementasikan dalam program 
pembinaan desa di Kelurahan Tancep. Lokasi ini 
adalah lokasi terbaru yang bergabung dalam sistem 
Ecowaste dibawah binaan Envirogroup. Envirogroup 
membangun kerjasama dengan pihak pemerintah 
setempat untuk membangun Bank Sampah berbasis 
Ecowaste. Program ini dimulai dengan memberikan 
pembinaan berupa sosialisasi tentang edukasi 
ekoliterasi dalam lingkup Ecowaste. Mulai dari 
pemilahan sampah yang sangat sederhana seperti 
pengolahan sampah organik berbasis agro, hingga 
pengorganisasian sampah anorganik yang tidak dapat 
didaur-ulang. Inisiasi awal pembinaan masyarakat 
cukup berhasil dengan adanya dukungan penuh dari 
pemerintah setempat. Pemerintah berperan aktif 
dalam penggalangan massa untuk menerapkan sistem 
Ecowaste di Kecamatan Ngawen tersebut. Hasilnya, 
Sembilan desa tergabung untuk berpartisipasi dalam 
penerapan Ecowaste dibawah binaan Envirogroup.  
Program  di Kecamatan Ngawen dimulai dengan 
tahap awal dengan memilah dan mengolah sampah 
sederhana sesuai dengan daur ekologisnya dan akan 
dilakukan pembinaan lebih lanjut sebagaimana yang 
telah dilakukan di beberapa lokasi sebelumnya.  

PENUTUP 

Simpulan 

Penerapan sistem Ecowaste yang 
dikembangkan oleh Envirogroup telah 
diimplementasikan dalam sektor usaha kecil hingga 
pembinaan masyarakat berbasis sistem ekologis. 
Sistem Ecowaste mengubah paradigma pengelolaan 
sampah yang semula berupa alur terputus menjadi 
suatu kesatuan siklus yang tergabung dalam sistem 
ekologis. 

Program Usaha Kecil Berbasis Lingkungan 
yang dikembangkan Envirogroup berbasis Ecowaste 

menjadi nilai tambah positif yang dapat dirasakan 
oleh masyarakat. Layanan Jasa Sampah pernah 
dipercaya oleh salah satu Pengembang Perumahan di 
Yogyakarta hingga akhirnya mengalami sedikit 
permasalahan dengan Dinas terkait.Disisi lain, pabrik 
Envirostore telah mengolah sampah plastik gelas air 
minum kemasan menjadi produk cacahan plastik yang 
lebih bersih dan mendapat harga yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. 

Program Pembinaan Masyarakat Berbasis 
Ecowaste yang dikembangkan oleh manajemen 
Envirogroup berhasil meningkatkan pemahaman 
ekoliterasi masyarakat di beberapa daerah di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari respon 
positif masyarakat untuk ikut andil dalam 
menjalankan program pelestarian lingkungan di 
daerahnya masing-masing dibawah binaan Ecowaste. 
Meningkatnya pemahaman ekoliterasi masyarakat 
telah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap 
kelestarian lingkungan menjadi lebih baikPenerapan 
sistem Ecowaste yang dikembangkan oleh 
Envirogroup telah diimplementasikan dalam sektor 
usaha kecil hingga pembinaan masyarakat berbasis 
sistem ekologis. Sistem Ecowaste mengubah 
paradigma pengelolaan sampah yang semula berupa 
alur terputus menjadi suatu kesatuan siklus yang 
tergabung dalam sistem ekologis. 

Program Usaha Kecil Berbasis Lingkungan 
yang dikembangkan Envirogroup berbasis Ecowaste 
menjadi nilai tambah positif yang dapat dirasakan 
oleh masyarakat. Layanan Jasa Sampah pernah 
dipercaya oleh salah satu Pengembang Perumahan di 
Yogyakarta hingga akhirnya mengalami sedikit 
permasalahan dengan Dinas terkait.Disisi lain, pabrik 
Envirostore telah mengolah sampah plastik gelas air 
minum kemasan menjadi produk cacahan plastik yang 
lebih bersih dan mendapat harga yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. 

 

(a)   (b) 
Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan kepada (a) Pemerintah dan (b) pemuda setempat, di Kecamatan Ngawen, 

Kabupaten Gunung Kidul untuk pendirian Bank Sampah berbasis Sistem Ecowaste 
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Program Pembinaan Masyarakat Berbasis 
Ecowaste yang dikembangkan oleh manajemen 
Envirogroup berhasil meningkatkan pemahaman 
ekoliterasi masyarakat di beberapa daerah di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari respon 
positif masyarakat untuk ikut andil dalam 
menjalankan program pelestarian lingkungan di 
daerahnya masing-masing dibawah binaan Ecowaste. 
Meningkatnya pemahaman ekoliterasi masyarakat 
berbanding lurus dengan meningkatnya kepedulian 
masyarakat terhadap kelestarian lingkungan untuk 
menjadi lebih baik 

Saran 

Sistem Ecowaste yang dikembangkan oleh 
Envirogroup akan terus berinovasi seiring dengan 
perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan 
adanya kerjasama yang baik dari semua pihak yang 
terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mengembangkan sistem Ecowaste. Pelayanan Jasa 
Sampah memerlukan perhatian dan kerjasama yang 
baik dengan pihak terkait agar hal-hal yang tidak 
dinginkan tidak terjadi lagi. Kapasitas daur ulang 
sampah plastik yang dijalankan Envirogroup harus 
terus ditingkatkan. Selain itu, pembinaan masyarkat 
dalam menerapkan Ecowaste harus dapat dipastikan 
untuk terus berjalan di masa yang akan datang. 
Dengan demikian, pengembangan desa, bahkan kota, 
yang bebas sampah (zero waste) dapat terpenuhi. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan mengembangkan poster pendidikan lingkungan hidup berbasis pengelolaan 
lingkungan dalam masyarakat suku Baduy untuk siswa SMA dan mengetahui kelayakan poster tersebut 
pada konsep permasalahan lingkungan dan upaya mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan (R & D) dengan pendekatan ASSURE (Analysis learners, State Objectives, Select Method, 
Media and Material, Utilize Media and Material, Require learner partisipation dan evaluate and revise). 
Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juni 2015, di SMA N 2 Kota Serang dan di Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa. Instrumen dalam penelitian ini adalah angket, soal pretest dan rubrik penilaian. Poster 
dinilai dari aspek kelayakan isi / materi, kebahasaan, penyajian dan kegrafisan. Data yang diperoleh dari 
rubrik penilaian dianalisis secara kuantitatif, kemudian digunakan untuk perbaikan poster yang dibuat. 
Hasil dari penelitian ini adalah poster pendidikan lingkungan hidup berbasis pengelolaan lingkungan dalam 
masyarakat suku Baduy untuk siswa SMA pada konsep permasalahan lingkungan dan upaya mengatasinya. 
Penilaian poster menurut para ahli adalah sangat layak dan bisa digunakan sebagai perangkat pembelajaran 
di dalam kelas. 

 
Kata kunci: Pengelolaan Lingkungan, Poster, R & D, suku Baduy 

Abstract 
 

This research was aimed to develop environmental education poster based on Baduy environmental 
management for senior high school and to know the feasibility of the poster, within  the concept of  
environment problem and efforts  to handle it. This research was a development research (R & D) with 
ASSURE (Analysis learners, State Objectives, Select Method, Media and Material, Utilize Media and 
Material, Require learner partisipation dan evaluate and revise) approach. The research conducted on April- 
June 2015 in SMAN 2 Kota Serang and Sultan Ageng Tirtayasa University. The instruments in this research 
were  questionnaire, pretest questions, assessment protocol. The poster was assessed from the elegibility 
aspects of content, language, presentation and graphics. The data were obtained from assesment protocol  
and  analyzed quantitatively, then used to maintain  poster and lesson plan made. The result of this research  
was a poster of environmental education based on Baduy environmental management for senior high 
school, lesson within the concept of problem of environmental  problem and efforts to handle it. The result 
had shown that the poster assessment, according to experts was reasonably feasible and able to be applied 
as learning aids in classroom. 

 
Keywords: Baduy ethnic, Environmental management, Poster, R & D 

 

PENDAHULUAN 

Kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia 
seperti halnya pencemaran, polusi, banjir, gunung 
gundul dan sampah tidak akan terhenti begitu saja, 
perilaku tersebut selalu menjadi permasalahan 

sepanjang masa. Manusia merupakan unsur utama 
dari alam semesta yang harus bertanggung jawab atas 
segala degradasi alam yang terjadi, karena manusia 
bertindak sebagai pengguna, perusak dan akhirnya 
harus menjadi pelestari alam. Kerusakan lingkungan 
tersebut dapat diminimalisir dengan cara menerapkan 
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pendidikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal 
daerah. 

Banten memiliki suku khas yang bernama suku 
Baduy yang masih memegang nilai–nilai kebudayaan 
untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungannya. 
Pandangan mereka dalam kelestarian lingkungan, 
sama dengan pemikiran dalam pembangunan 
berkelanjutan dimana mereka beranggapan bahwa 
kerusakan lingkungan atau perubahan terhadap 
bentuk lingkungan akan mengancam sumber 
kehidupan mereka.  

Suku Baduy merupakan salah satu suku di 
Indonesia yang sampai sekarang masih 
mempertahankan nilai - nilai budaya dasar yang 
dimiliki dan diyakininya, ditengah - tengah kemajuan 
peradaban di sekitarnya. Suku Baduy tinggal di Desa 
Kanekes, Kecamatan Lebak, Kabupaten Lebak, 
Propinsi Banten (Prihantoro, 2006).  

Senoaji (2011) dalam penelitiannya 
mengungkapkan tentang bagaimana pola kehidupan 
masyarakat Baduy sangat ditentukan oleh aturan dan 
norma-norma yang berlaku membentuk homogenitas 
masyarakatnya. Masyarakat Baduy sangat patuh 
terhadap norma dan aturan adat dalam menjalani 
kehidupannya. Aturan adat dan norma ini mengatur 
semua hal dalam kehidupannya mulai dari aturan 
mengelola lahan pertanian, aturan hidup 
bermasyarakat, aturan memanfaatkan sumber daya 
hutan dan lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan 
adat menciptakan perilaku yang baik terhadap 
alamnya dan merupakan kearifan lokal masyarakat 
dalam mengelola lingkungannya.  

Kemudian, menurut Mahmudin (2014), agar 
lingkungan hidup tetap lestari, masyarakat Baduy 
melakukan beberapa perilaku konservasi yang 
diwujudkan dalam kehidupan keseharian mereka, 
diantaranya; sistem pertanian, sistem pengetahuan, 
sistem teknologi dan praktik konservasi.  Perilaku 
masyarakat Baduy tersebut diimplementasikan dalam 
berbagai kegiatan, seperti pengelolaan lahan 
pertanian, pengelolaan hutan, perhatian pada 
lingkungan sekelilingnya dan pendekatan edukasi. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, membuktikan 
upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh 
masyarakat suku Baduy di desa Kanekes. Hal ini 
menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan 
penelitian yang menghasilkan media pembelajaran 
dalam konteks pendidikan lingkungan hidup berupa 
poster yang ditujukan pada edukasi formal. Edukasi 
formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 
pendidikan menengah dan pendidikan atas. 

Berkenaan dengan uraian diatas, edukasi 
formal yang dimaksud adalah siswa Sekolah 
Menengah Atas. Selama ini pendidikan lingkungan 
hidup yang diajarkan di Sekolah  Menengah Atas 
hanyalah sebatas teori tanpa implementasi dalam  
bentuk pengetahuan dan keterampilan yang bersifat 
langsung aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 
Secara garis besar dapat dijelaskan, bahwa sampai 
saat ini belum ada media pembelajaran yang tepat 
untuk mengajarkan mengenai pendidikan lingkungan 
hidup yang ditujukan pada edukasi formal. Menyikapi 
fenomena diatas, maka peneliti akan mengembangkan 
poster pembelajaran pendidikan lingkungan hidup 
berbasis pengelolaan lingkungan dalam masyarakat 
suku Baduy untuk siswa SMA utamanya dalam 
mendukung kurikulum 2013 dengan perspektif 
pendekatan saintifik. 

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian 
Choer (2014) poster merupakan media pembelajaran 
yang dapat menyampaikan suatu pesan atau informasi 
dan mempengaruhi siswa sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. Poster memiliki kekuatan dramatik 
yang begitu tinggi memikat dan menarik perhatian, 
sehingga dapat membantu siswa untuk lebih 
memahami pembelajaran Pendidikan Lingkungan 
Hidup yang berbasis kearifan lokal masyarakat suku 
Baduy. Poster hasil penelitian ini nantinya akan 
digunakan sebagai media pembelajaran di dalam 
kelas. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang 
dituliskan peneliti mengenai pengelolaan lingkungan 
masyarakat suku Baduy maka penelitian tentang “ 
Pengembangan Poster Pendidikan Lingkungan Hidup 
Berbasis Pengelolaan Lingkungan Dalam Masyarakat 
Suku Baduy Untuk Siswa SMA ” ini sangat penting 
sebagai media pembelajaran untuk siswa Sekolah 
Menegah Atas agar memiliki pengetahuan dan 
keterampilan mengenai pendidikan lingkungan hidup 
yang langsung aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana poster 
pendidikan lingkungan hidup berbasis pengelolaan 
lingkungan dalam masyarakat suku Baduy yang layak 
digunakan sebagai media pembelajaran untuk siswa 
SMA? Dengan berpedoman pada rumusan masalah 
diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengembangkan poster pendidikan lingkungan hidup 
berbasis pengelolaan lingkungan dalam masyarakat 
suku Baduy yang layak digunakan sebagai media 
pembelajaran untuk siswa SMA. Berdasarkan tujuan 
penelitian diatas, manfaat yang akan diperoleh dari 
penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai 
pengelolaan lingkungan hidup masyarakat suku 
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Baduy, sebagai media pembelajaran yang layak dalam 
bentuk poster tentang pengelolaan lingkungan oleh 
masyarakat suku Baduy, yang diharapkan dapat 
menambah pengetahuan siswa SMA tentang 
pendidikan lingkungan hidup, referensi bagi 
akademisi untuk bahan kajian penelitian, studi atau  
dapat dijadikan dasar bagi penelitian berikutnya yang 
berhubungan dengan masyarakat suku Baduy, 
memberikan informasi secara tidak langsung 
mengenai kondisi masyarakat suku Baduy dan juga 
informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup 
yang telah dilakukan oleh masyarakat. 

METODE 

Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 
2015, di SMA N 2 Kota Serang dan di Universitas 
Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian yang dilakukan 
berupa penelitian pengembangan (Research And 
Development). Penelitian pengembangan adalah 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu 
produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 
tersebut (Sugiyono, 2008). Metode penelitian 
pengembangan yang digunakan dalam  penelitian ini 
mengacu pada desain penelitian ASSURE. Penelitian 
ini dilakukan dengan mengembangkan poster 
pendidikan lingkungan hidup berbasis pengelolaan 
lingkungan dalam masyarakat suku Baduy untuk 
siswa SMA. Desain penelitian ini mengacu pada 
beberapa tahap model penelitian pengembangan 
ASSURE yang disesuaikan dengan tahap penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti. Langkah-langkah dalam 
penelitian ASSURE antara lain: 1) Analyze Learners 
(Analisis karakteristik siswa). 2) State Objectives 
(Menetapkan tujuan pembelajaran). 3) Select 
Methods, media, and Mathrials (Memilih metode, 
media, dan bahan ajar). 4) Utilize Methods 
(Pemanfaatan media dan bahan ajar). 5) Requires 
Learner Participation (melibatkan siswa secara aktif 
dalam proses belajar). 6) Evaluate and revise 
(Evaluasi dan revisi).  

Instrumen dalam penelitian ini adalah angket, 
soal pretest dan rubrik penilaian. Setelah data 
terkumpul, data kemudian dianalisis. Teknik analisis 
hasil uji instrumen yang digunakan pada penelitian ini 
adalah teknik analisis statistik deskriptif. Teknik 
analisis pada penelitian ini merupakan menganalisis 
data kuantitatif yang diperoleh dari lembar penilaian 
uji ahli. Uji ahli dilakukan oleh dua orang dosen 
Untirta dan dua orang guru SMA, yang masing-
masing ahli di bidang media dan materi. Hasil data 
yang diperoleh akan dihitung dengan rumus tertentu 
sehingga diperoleh data berupa angka yang akan 
diubah kedalam bentuk presentase yang kemudian 

ditafsirkan dengan menggunakan kalimat bersifat 
kualitatif, seperti sangat layak, layak, cukup layak, 
kurang layak, dan tidak layak. Untuk mengetahui 
penilaian kualitas poster, penilaian dari hasil uji ahli 
yang merupakan data masukan berupa lembar 
penilaian menggunakan skala likert yang akan 
dihitung menggunakan rumus tertentu. Langkah-
langkah pengolahan data dalam penelitian ini antara 
lain: 

1. Mengubah penilaian dari bentuk kualitatif 
menjadi kuantitatif sesuai dengan kriteria 
pemberian skor sebagai berikut: 

Tabel 1. Kriteria Pemberian Skor 
Kategori Penilaian Skor 

Sangat Baik 5 
Baik 4 

Cukup 3 
Kurang 2 

Sangat Kurang 1 
(Riduwan, 2011) 

2. Data dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

100x
SM

R
NP = [Purwanto, 2009:102] 

Keterangan: 

NP  = Nilai Persen yang Diharapkan 

R  = Skor Mentah yang Diperoleh 

SM  = Skor Maksimum 

100%  = Bilangan Tetap 

3. Nilai yang diperoleh kemudian akan 
diinterpretasikan kedalam kriteria sebagai 
berikut: 

Tabel 2. Kategori Presentase Kelayakan Poster 

Nilai Dalam 
Persen (%) 

Kategori Kelayakan 

81 % - 100 % Sangat layak 
61 % - 80 % Layak 
41 % - 60 % Cukup Layak 
21 % - 40 % Kurang layak 
0 % - 20 % Tidak layak 

(Modifikasi Riduwan, 2011) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Poster pendidikan lingkungan hidup berbasis 
pengelolaan lingkungan dalam masyarakat suku 
Baduy disusun melalui enam tahapan. Pada tahap 
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pertama, (analysis learner) menganalisis siswa, ada 
karakteristik yang perlu diperhatikan, yaitu 
karakteristik umum siswa dan karakteristik khusus 
siswa. Karakteristik umum yang dianalisis meliputi: 
satuan pendidikan, kelas/ semester, usia siswa, 
pekerjaan orang tua dan etnis. Sedangkan 
karakteristik khusus siswa yang dapat diamati yaitu 
analisis kebutuhan  akan media pembelajaran dan 
pengetahuan awal siswa tentang pengelolaan 
lingkungan oleh masyarakat suku Baduy.  

Analisis karakteristik umum peserta didik 
dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi 
menggunakan lembar kuisioner yang telah disebar di 
SMA N 2 Kota Serang. Dari hasil kuisioner 
didapatkan bahwa karakteristik umum siswa terdiri 
dari satuan pendidikan siswa adalah SMA N 2 Kota 
Serang, kelas / semester adalah kelas X semester II, 
umur siswa rata-rata 15-16 tahun, pekerjaan orang tua 
siswa bermacam-macam diantaranya adalah 
wiraswasta, wirausaha, PNS, pegawai swasta, Polri 
dan buruh. Siswa berasal dari berbagai suku/ etnis, 
diantaranya Betawi, Sunda, Bugis, Jaseng, Jawa, 
Minang dan Bengkulu. . 

 Pengetahuan awal siswa tentang pengelolaan 
lingkungan oleh masyarakat suku Baduy dilakukan 
dengan cara mengumpulkan informasi melalui soal 
pretest yang berisi sepuluh soal esai. Pretest ini 
dikerjakan oleh siswa kelas X IIS 4 SMA N 2 Kota 
Serang. Yaumi (2013:122) berpendapat bahwa 
melakukan penilaian terhadap pengetahuan awal 
peserta didik ini penting untuk dilakukan, karena 
pengetahuan dan keterampilan baru tergantung pada 
pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada, maka 
mengetahui apa yang peserta didik ketahui, alami dan 
kuasai sebelum mereka memulai pembelajaran dapat 
membantu pengembang pembelajaran merancang 
kegiatan pembelajaran yang membangun kekuatan 
dan mengatasi kelemahan mereka. 

Dari hasil pretest didapatkan bahwa rata-rata 
pengetahuan siswa mengenai pengelolaan lingkungan 
oleh masyarakat suku Baduy adalah rendah, rata-rata 
nilai siswa dibawah 60.  Hampir semua siswa belum 
pernah berkunjung ke Baduy dan hanya mengetahui 
sekilas tentang nilai kearifan lokal masyarakat suku 
Baduy dalam mengelola lingkungan, hal ini tercermin 
dari jawaban mereka yang singkat dan tidak 
mendalam. Hanya dua sampai tiga siswa yang 
mengetahui tentang nilai kearifan lokal masyarakat 
Baduy dalam mengelola lingkungan.  

Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara 
mengumpulkan informasi menggunakan lembar 
kuisioner yang telah disebar di SMA N 2 Kota Serang. 

Dari hasil kuisioner didapatkan bahwa SMA N 2 Kota 
Serang menggunakan kurikulum 2013. Untuk jenis 
bahan ajar yang digunakan adalah LKS dan buku 
paket. Guru sudah pernah mengajarkan materi 
mengenai pendidikan lingkungan hidup dan guru 
mengetahui tentang nilai kearifan lokal masyarakat 
Baduy dalam mengelola lingkungan. Guru pernah 
memasukkan nilai kearifan lokal masyarakat suku 
Baduy dalam mengelola lingkungan pada saat acara 
Go Green di sekolah. Dari hasil kuesioner juga 
didapatkan bahwa guru Biologi belum pernah 
membuat dan menggunakan poster pada materi 
tertentu untuk melengkapi buku paket/ LKS pada 
pembelajaran biologi. Berdasarkan analisis tersebut, 
kebutuhan bahan ajar yang sesuai dengan Kurikulum 
2013 sangat dibutuhkan. 

Pada tahap kedua, menyatakan standar dan 
tujuan (State Standard and Objectives). Menurut 
Sadiman (2006: 104) dalam proses belajar mengajar, 
tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat 
penting. Tujuan ini merupakan pernyataan yang 
menunjukkan perilaku yang harus dapat dilakukan 
siswa setelah siswa mengikuti proses intruksional. 
Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah menganalisis 
materi yang sesuai dengan KI dan KD yang terdapat 
pada kurikulum 2013. Analisis materi merujuk pada 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 
Menengah Atas atau Madrasah Aliyah. Analisis 
materi dilakukan dengan tujuan agar materi yang 
terdapat di dalam poster sesuai dengan kebutuhan.  

Pada tahap ketiga, memilih metode, media dan 
materi (Select Strategies, Media and Materials). 
Menurut Sanjaya (2008: 145) metode adalah cara 
yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 
yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan 
yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode 
yang digunakan adalah presentasi, diskusi dan 
pembelajaran berkelompok. Materi yang terdapat 
dalam poster berfokus pada kompetensi dasar materi 
“permasalahan lingkungan dan upaya mengatasinya”.  
Media pembelajaran yang digunakan disesuaikan 
dengan metode/ strategi yang telah dipilih. Adapun 
media yang digunakan adalah media poster. 

Pada tahap keempat, menggunakan media dan 
materi (Utilize Media and Material). Pada tahap ini 
dirancang dan didesain poster pembelajaran yang 
disesuaikan dengan kriteria produk yang ideal yang 
memperhatikan kelayakan isi/ materi, kebahasaan, 
penyajian dan kegrafisan. Analisis konten materi 
kearifan lokal yang terdapat dalam poster diantaranya 
adalah: 1. Pengetahuan masyarakat Baduy tentang 
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pencemaran lingkungan. 2. Potensi terjadinya 
pencemaran lingkungan di Baduy akibat pengunjung. 
3. Contoh upaya pelestarian dan pengelolaan  
lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy 
untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan 
dan kerusakan lingkungan. 4. Tindakan penanganan 
limbah yang dilakukan oleh masyarakat suku Baduy. 
Desain produk awal poster ini terdiri dari 1 bab utama 
yaitu permasalahan lingkungan dan upaya 
mengatasinya. Berikut adalah adalah gambaran umum 
dari poster: 

a. Media penyimpanan : Kertas Photo Paper with 
Glossy 

b. Ukuran  : A0 (119 cm x 84 cm) 

c. Jenis huruf  : Cooper Black, Arial 
Rounded Mt Bold, Segoe Ui, Arial, Monotype 
Corsiva. 

 

Gambar 1. Miniatur poster pendidikan lingkungan 
hidup berbasis pengelolaan lingkungan dalam 

masyarakat Suku Baduy 

Pada tahap ini juga dibuat Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan 
kurikulum 2013. RPP sendiri dapat menjadi panduan 
langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam 
kegiatan pembelajaran yang disusun dalam skenario 
kegiatan (Trianto, 2012: 108). Penggunaan poster 
pembelajaran di dalam proses belajar mengajar 
disesuaikan dengan pendekatan saintifik kurikulum 
2013. Menurut Kemendikbud (2013: 209), 
pendekatan Scientific dalam proses pembelajaran 
meliputi menggali informasi melalui pengamatan, 
bertanya, percobaan mengolah informasi dan 
menyimpulkan atau mengkomunikasikan. Kondisi 
pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 
diharapkan dapat mengarahkan siswa untuk mampu 
merumuskan masalah dan melatih kemampuan 

berpikir analitis. Sehingga akan terwujud kondisi 
pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk 
belajar dengan memaknai apa yang dipelajarinya. 

Pada tahap kelima, mengharuskan partisipasi 
peserta didik (Require Learner Participation). 
Berdasarkan pendapat Warsono & Haryanto (2013: 
12) proses belajar mengajar yang baik adalah proses 
belajar yang dapat melibatkan siswa secara aktif. 
Pembelajaran yang dipilih untuk melibatkan siswa 
secara aktif dalam proses pembelajaran adalah 
pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran ini, 
guru membagi peserta didik dalam beberapa 
kelompok atau tim. Setiap kelompok / tim terdiri dari 
beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan 
berbeda. Guru memberi tugas atau permasalahan 
untuk dikerjakan atau dipecahkan oleh masing-
masing kelompok / tim. Model pembelajaran yang 
dipilih adalah think pair and share merupakan model 
pembelajaran yang dilakukan dengan cara sharing 
pendapat antar siswa. Model  ini dapat digunakan 
sebagai umpan balik materi yang diajarkan guru.  

Partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran 
ini disiapkan melalui pertanyaan diskusi yang terdapat 
dalam LKS perangkat rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP). Pertanyaan diskusi yang terdapat dalam LKS 
perangkat RPP menuntut siswa untuk menganalisis 
mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan 
oleh masyarakat suku Baduy dan membandingkan berbagai 
upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh 
masyarakat suku Baduy dengan pengelolaan lingkungan 
yang dilakukan oleh masyarakat umum. Keaktifan siswa 
dalam berdiskusi akan dinilai menggunakan instrumen 
penilaian psikomotorik dan afektif yang terdapat dalam 
perangkat RPP. 

Pada tahap terakhir, evaluasi dan revisi 
(Evaluate and Revise). Produk awal berupa poster 
pendidikan lingkungan hidup berbasis pengelolaan 
lingkungan dalam  masyarakat suku Baduy dan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran akan dinilai 
untuk mendapatkan saran dan masukan. Saran dan 
masukan dari dosen pembimbing dianggap sebagai 
revisi 1. Masukan dan saran dari pembimbing 
ditindaklanjuti untuk menyempurnakan poster 
pembelajaran  yang telah dibuat. Selanjutnya, poster 
pembelajaran yang telah dibuat mendapatkan 
penilaian dari ahli. Selain menilai, para ahli juga 
memberi saran dan masukan untuk perbaikan poster. 
Tahap berikutnya adalah revisi poster pembelajaran. 
Revisi dilakukan berdasarkan pada penilaian, saran 
dan masukan dari para ahli. Revisi ini dianggap 
sebagai revisi II. Hasil dari revisi II merupakan 
produk akhir dari poster yang dibuat. Contoh 
perbaikan-perbaikan pada poster dapat dilihat pada 
gambar-gambar dibawah ini: 
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1. Materi 

 

Sebelum direvisi 

 

Sesudah direvisi 

Gambar 2. Pemberian tanda petik pada pengertian pengelolaan lingkungan. 
 

 
Sebelum direvisi    Sesudah direvisi 

Gambar 3. Pemberian keterangan pada gambar 

 
Pada pengertian pengelolaan lingkungan 

diberikan tanda petik pada kalimat “pengembangan 
lingkungan hidup” karena setelah dinilai oleh ahli, 
pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh 
masyarakat Baduy tidak termasuk mengembangkan 
lingkungan. Pada gambar bambu yang sering 
digunakan untuk mengambil air oleh masyrakat 
Baduy diberikan keterangan kele agar siswa 
mengetahui nama dan fungsi  alat tersebut sebagai 

bagian dari upaya pengelolaan lingkungan oleh 
masyarakat suku Baduy untuk menghindari 
pencemaran air. Perbaikan materi ini penting untuk 
dilakukan karena sesuai dengan pendapat Sanjaya 
(2008: 227) media yang akan digunakan harus sesuai 
dengan materi pembelajaran. 

2. Bahasa 

 

.   

Sesudah direvisi   Sebelumdirevisi 

Gambar 4. Perbaikan kalimat keterangan 

 
Sebelum direvisi    Sesudah direvisi 

 
Gambar 5. Perbaikan tanda baca pada kalimat ajakan 
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Bahasa yang digunakan dinilai kurang 
konsisten oleh penilai, sehingga penulis perlu 
memperbaiki kalimat tersebut  karena sebuah media 
pembelajaran yang baik harus menggunakan bahasa 
yang mudah dicerna dan mudah dipahami. Oleh 
karena itu sebaiknya menggunakan kalimat tunggal 
yang pendek bukan kalimat majemuk yang panjang 

dengan kata lain menggunakan bahasa yang 
komunikatif (Sanjaya, 2012: 142). Tanda baca juga 
diperbaiki agar sesuai dengan kaidah bahasa yang 
baik dan benar. 

3. Penyajian 

 

 

Sebelum direvisi   Sesudah direvisi 

Gambar 6. Perbaikan gambar 

 

 

Sebelum direvisi (A1)   Sesudah direvisi (A0) 

Gambar 7. Perbaikan ukuran poster 

 

 
Sebelum direvisi 

 
Sesudah direvisi 

Gambar 8. Perbaikan Background poster 

 

 
Sebelum direvisi    Sesudah direvisi 

 
Gambar 9. Perbaikan desain tampilan keterangan gambar. 



Pengembangan Poster Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Pengelolaan Lingkungan.... 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 210-213 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

Perbaikan pada aspek penyajian adalah 
perbaikan gambar dan perbaikan ukuran poster. Salah 
satu gambar yang dibuat sebelumnya tidak fokus pada 
kegiatan pengelolaan lingkungan yang dituju, akan 
tetapi lebih tertuju pada hal lain. Ukuran poster juga 
diperbaiki menjadi lebih besar dari A1 menjadi A0. 
Perbaikan aspek penyajian ini sejalan dengan 
pendapat Munadi (2010) keberhasilan sebuah poster 
banyak tergantung dari kalimat untuk menyatakan 
pesan yang akan disampaikan. Kata-kata harus dapat 
dimengerti secara cepat, sesuai dengan sifat poster dan 
harus menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan 
dan bukan sebagai tambahan saja. Bentuk huruf harus 
sederhana dan cukup besar untuk dapat dibaca dari 
jauh. Ukuran poster harus dapat dilihat dengan jelas 
dari tempat poster dipasang, dengan desain gambar 
yang tegap, pengaturan ruang harus lega, baik untuk 
gambar, maupun untuk kata-kata. Warna tidak boleh 
banyak ragam. 

4. Kegrafisan 

Pada aspek kegrafisan desain poster secara 
keseluruhan sudah baik, yang diperbaiki adalah 
background poster yang terlalu menyolok, sehingga 
membuat siswa kesulitan untuk fokus pada gambar-
gambar upaya pengelolaan lingkungan oleh 
masyarakat suku Baduy. Desain tampilan keterangan 
gambar juga diperbaiki agar terlihat lebih rapi dan 
serasi dengan gambar. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Sari, (2012) ciri-ciri poster yang baik adalah 
sederhana, menyajikan satu ide dan untuk mencapai 
satu tujuan pokok, berwarna, slogan yang ringkas dan 
jitu, ulasannya jelas, serta memiliki motif dan desain 
bervariasi. 

Berdasarkan hasil penilaian 2 orang guru dan 2 
orang dosen terhadap poster pendidikan lingkungan 
hidup berbasis kearifan lokal masyarakat Baduy 
didapatkan hasil penilaian kualitas poster dan RPP. 
Adapun hasil penilaian kualitas poster pendidikan 
lingkungan hidup berbasis kearifan lokal masyarakat 
suku  Baduy disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3. Hasil Penilaian Ahli terhadap Poster 
Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan 

Lokal Masyarakat Suku 
No. Penilai Nilai 

Rata-rata 
Kategori 

1 Dosen ahli 
materi 

89 Sangat layak 

2 Dosen ahli 
media 

85 Sangat layak 

3 C (Guru 
SMAN 1 
Pandeglang) 

84 Sangat layak 

4 D (Guru 
SMAN 1 
Ciruas) 

79 Layak 

Rata-rata 84,25 Sangat 
Layak 

 

Penilaian kualitas poster oleh ahli secara 
keseluruhan mendapat nilai rata-rata 84,25 dengan 
kategori sangat layak. Berikut hasil penilaian kualitas 
poster pembelajaran oleh ahli pada tiap aspek. 

 

 

Gambar 10. Nilai rata-rata uji ahli pada semua aspek. 
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Pada gambar 3.10 disajikan penilaian poster 
pada semua aspek dari nilai tertinggi sampai terendah. 
Nilai tertinggi diperoleh oleh aspek kelayakan isi/ 
materi. Nilai tertinggi menurut ahli pada aspek 
kelayakan isi/ materi terdapat pada indikator 
kesesuaian dengan nilai kearifan lingkungan, 
moralitas dan sosial dengan nilai rata-rata 95 dari dari 
nilai rata-rata maksimal 100 (lampiran 9), hal ini dapat 
terjadi karena poster yang dibuat memang berbasis 
pada nilai kearifan lokal masyarakat suku Baduy 
dalam mengelola lingkungan. Didalam poster juga 
terdapat nilai moralitas dan sosial dalam bentuk 
pikukuh untuk senantiasa menjaga kelestarian 
lingkungan. Nilai terendah menurut ahli yaitu pada 
indikator manfaat untuk penambahan wawasan siswa 
dan merangsang pengetahuan siswa untuk mencari 
tahu dengan nilai rata-rata 80 dari nilai rata-rata 
maksimal 100. Hal ini dikarenakan menurut salah satu 
penilai, informasi mengenai pengelolaan lingkungan 
oleh masyarakat Baduy yang dituangkan dalam poster 
kurang merangsang siswa untuk mencari tahu. Faktor 
inilah yang berdampak pada berkurangnya penilaian.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Sanjaya (2012) 
dalam penyusunan materi pembelajaran harus 
memunculkan dan memperkaya ide / gagasan siswa. 
Selain itu juga harus memperhatikan tingkat 
kebermaknaan (significant), artinya materi pelajaran 
bermakna untuk siswa untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang dikembangkan. Keberhasilan 
suatu proses pembelajaran ditentukan oleh seberapa 
banyak siswa dapat menguasai materi kurikulum. 
Materi juga harus menarik minat (interest). Artinya 
penyajian materi pelajaran harus dapat memotivasi 
siswa mempelajarinya lebih lanjut dan merangsang 
siswa untuk mencari tahu. 

Selanjutnya aspek yang mendapatkan nilai 
tertinggi adalah aspek kebahasaan. Secara 
keseluruhan penilaian pada aspek kelayakan 
kebahasaan mendapatkan nilai rata-rata 85 dari nilai 
rata-rata maksimal 100 dan termasuk dalam kategori 
sangat layak, adapun saran dari tim ahli adalah 
perbaikan pada kekonsistenan bahasa sehingga lebih 
memudahkan siswa memahami materi yang disajikan. 
Aspek kebahasaan memperoleh nilai sangat layak 
karena poster yang dibuat telah memenuhi semua 
indikator penilaian. Menurut Munadi (2010) 
keberhasilan sebuah poster banyak tergantung dari 
kalimat untuk menyatakan pesan yang akan 
disampaikan. Hal yang harus diperhatikan dalam 
penggunaan kalimat ialah kalimat tidak boleh banyak 
dan tidak boleh panjang. Kata-kata harus dapat 
dimengerti secara cepat, sesuai dengan sifat poster. 

Aspek ketiga yang mendapatkan nilai tertinggi 
adalah aspek kegrafisan. Secara keseluruhan penilaian 
ahli terhadap kelayakan kegrafisan mendapatkan nilai 
rata-rata 84 dari nilai rata-rata maksimal 100 dan 
termasuk dalam kategori sangat layak. Indikator yang 
mendapatkan nilai tertinggi adalah bahan produk 
pengembangan dan penggunaan font dengan nilai 
rata-rata 90 dari nilai rata-rata maksimal 100 dan 
termasuk dalam kategori sangat layak. Hal ini dapat 
terjadi karena kertas yang digunakan untuk membuat 
poster adalah photo paper with glossy. Jenis kertas ini 
bila digunakan untuk mecetak poster akan 
menghasilkan kualitas dan efek yang baik. Font yang 
digunakan juga sederhana dan mudah untuk dibaca. 
Indikator yang mendapat nilai rendah adalah lay out 
dan tata letak isi, ilustrasi isi poster dan desain 
tampilan poster dengan nilai rata-rata 80 dan termasuk 
dalam kategori layak. Hal ini dapat terjadi karena 
menurut tim ahli backgroud poster masih terlalu 
kontras dengan gambar utamanya dan tata letak masih 
perlu diperbaiki, hal ini berdampak pada 
berkurangnya penilaian. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Munadi (2010) gambar yang disajikan 
dalam poster tidak saja harus besar, jelas dan menarik, 
akan tetapi harus sesuai dengan subjek yang 
divisualisasikannya. Karena keserasian ilustrasi 
dengan subjek adalah syarat mutlak bagi poster yang 
baik. 

Aspek yang mendapatkan nilai terendah adalah 
aspek penyajian. Secara keseluruhan penilaian pada 
aspek penyajian mendapatkan nilai rata-rata 82 dari 
nilai rata-rata maksimal 100 dan termasuk dalam 
kategori sangat layak.  Indikator yang mendapatkan 
nilai tertinggi adalah indikator terdapat kalimat ajakan 
dengan nilai rata-rata 95 dan termasuk dalam kategori 
sangat layak.  Hal ini dapat terjadi karena di dalam 
poster yang dibuat memang terdapat kalimat ajakan 
untuk senantiasa menjaga dan melestarikan 
lingkungan yang syarat dengan kehidupan sehari-hari. 
Nilai terendah menurut ahli yaitu pada indikator 
pemberian motivasi dan menarik minat baca siswa 
serta kelengkapan informasi dengan nilai rata-rata 75 
dan termasuk dalam kategori layak, hal ini dapat 
terjadi karena menurut tim ahli gambar yang disajikan 
dalam poster masih terlalu ramai sehingga kurang 
menarik minat siswa untuk membaca. Adapun saran 
dari tim ahli adalah perbaikan pada gambar yang 
disajikan agar tidak terlalu ramai. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Munadi (2010) poster tidak boleh 
ramai oleh detail, sehingga pesan yang disampaikan 
tenggelam dalam detail yang banyak tersebut. 

Berdasarkan penilaian para ahli, secara 
keseluruhan poster pendidikan lingkungan hidup 
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berbasis kearifan lokal masyarakat suku Baduy untuk 
siswa SMA ini mendapatkan nilai sangat layak. 
Artinya poster yang dibuat layak digunakan sebagai 
media pembelajaran di dalam kelas pada konsep 
permasalahan lingkungan dan upaya mengatasinya. 
Poster yang dibuat mendapatkan nilai sangat layak 
karena setelah mengalami revisi poster yang dibuat 
telah memenuhi syarat poster yang baik. Syarat poster 
yang baik diantaranya adalah mudah diingat, artinya 
orang yang melihat tidak akan mudah melupakan 
kandungan pesan. Dalam suatu poster hanya 
mengandung pesan tunggal, yang digambarkan secara 
sederhana dan menarik perhatian. Dapat ditempelkan 
atau dipasang dimana saja, terutama di tempat yang 
strategis yang mudah diingat orang. Mudah dibaca 
dalam kurun waktu yang sangat singkat. Poster yang 
baik ditandai dengan kemudahan menangkap isi 
pesan. Dengan hanya melihat sepintas saja, orang 
sudah dapat mengerti maksud dan tujuannya (Sanjaya, 
2012). 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa penilaian kualitas 
poster oleh ahli secara keseluruhan adalah sangat 
layak. Artinya poster yang dibuat bisa digunakan 
sebagai media pembelajaran di dalam kelas pada 
konsep permasalahan lingkungan dan upaya 
mengatasinya. 

Saran 

1. Untuk penelitian serupa, sebaiknya angket 
kebutuhan akan media pembelajaran dan soal 
pretest harus disebar di lebih dari satu sekolah 
agar lebih terlihat keragaman kebutuhan akan 
media pembelajaran dan keragaman pengetahuan 
awal siswa. 

2. Poster pendidikan lingkungan hidup berbasis 
kearifan lokal masyarakat Baduy untuk siswa 
SMA ini hanya terbatas sampai uji ahli saja, 
sehingga perlu adanya tindak lanjut penelitian 
berupa uji terbatas dan uji lapangan. 
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1. Bapak Lukmanul Hakim, M.Pd yang telah 
bersedia menguji kelayakan media pembelajaran 
dari hasil penelitian.  
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Abstrak 

 
Produksi Bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat terpadu dan preventif dengan prinsip 
utama mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bahayanya terhadap manusia. Kesuksesan 
penerapan konsep Produksi Bersih dalam lembaga pemerintahan maupun industri memerlukan sumber 
daya manusia yang professional,terlatih dan terdidik mengenai konsep Produksi Bersih. Produksi Bersih 
bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan terbentuknya limbah, meningkatkan efisiensi penggunaan 
bahan baku dan bahan penunjang, dan energi pada seluruh tahapan produksi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengidentifikasi manfaat dan penerapan konsep Produksi Bersih dalam bidang pendidikan serta 
pengelolaan limbah dan lingkungan. Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan studi 
literatur dengan studi kasus penerapan konsep Produksi Bersih dalam pendidikan dan pengelolaan 
lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perguruan tinggi atau Higher Education 
Institutions (HEI) merupakan faktor penting dalam menciptakan strategi Produksi Bersih karena 
mempunyai peran utama dalam mendidik para stakeholders, pengusaha dan akademisi dalam penerapan 
konsep Produksi Bersih. Penerapan konsep Produksi Bersih dalam pengelolaan limbah di lingkungan 
industri dan universitas mampu mengurangi limbah dan memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. 

 
Kata kunci: Produksi Bersih, Pendidikan, Pengelolaan Lingkungan 

Abstract 
 

Improved resource efficiency, minimization of risks and environmental impact, and reduced waste and 
costs in an organizations operations. Successful implementation of Cleaner Production concepts at the 
government and industry level requires that professionals in those institutions receive adequate education 
and training in this field. Cleaner Production aims to prevent and minimize waste, increase the efficient use 
of raw and supporting materials and also energy at all stages of production. The aims of this research was 
to identify benefits of the concept and application of Cleaner Production in the field of education as well as 
waste and environmental management. This was a descriptive study using the approach of the study of 
literature and case studies of the application of Cleaner Production in the field of education and 
environmental management. The result showed that the involvement of universities is crucial to identify 
how Cleaner Production strategies are formed in practice so that companies integrate sustainability into 
their strategies. Higher Education Institutions (HEI) play a major role, as they contributes to the education 
of decision-makers, entrepreneurs, and academics. The application of Cleaner Production concept in waste 
management in industry and university proven to reduce waste and also provide economic and 
environmental benefit. 

 
Keywords: Cleaner Production, Education, Environmental Management 

 

PENDAHULUAN 

Produksi bersih merupakan suatu strategi 
pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, 
terpadu dan diterapkan secara kontinu pada proses 
produksi, produk, dan jasa untuk meningkatkan eko-
efisiensi sehingga mengurangi resiko terhadap 

kesehatan manusia dan lingkungan. Produksi bersih 
merupakan kunci dari implementasi proyek ekologi 
yang mempunyai 3 tujuan yaitu pertama, penggunaan 
sumber daya alam yang rasional dan mengurangi 
penggunaannya sumber daya alam dengan 
menggunakannya secara komprehensif. Kedua adalah 
dengan menurunkan jenis dan emisi dari limbah dan 
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polusi, untuk mendukung  adanya koordinasi antara 
proses produksi industri dan alam. Ketiga adalah 
dengan menghasilkan produk-produk yang bersih 
dimana mengurangi dampak negatif dan memberikan 
keuntungan bagi lingkungan (Miao, 2011) 

Prinsip-prinsip pokok dalam strategi produksi 
bersih adalah sebagai berikut: 

1. Mengurangi dan meminimisasi penggunaan bahan 
baku, air dan pemakaian bahan baku beracun dan 
berbahaya serta mereduksi terbentuknya limbah pada 
sumbernya sehingga mencegah dan atau mengurangi 
timbulnya masalah pencemaran dan kerusakan 
lingkungan serta resikonya terhadap manusia. 

2. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi, 
berlaku balk pada proses maupun produk yang 
dihasilkan, sehingga harus dipahami betul analisis 
daur hidup produk. 

3. Upaya produksi bersih ini tidak akan berhasil 
dilaksanakan tanpa adanya perubahan dalam pola 
pikir, sikap dan tingkah laku dari semua pihak terkait 
baik pemerintah, masyarakat maupun kalangan dunia 
usaha. Selain itu pula perlu diterapkan pola 
manajemen di kalangan industri maupun pemerintah 
yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan. 

4. Mengaplikasikan teknologi akrab lingkungan, 
manajemen dan prosedur standar operasi sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan-
kegiatan tersebut tidak selalu membutuhkan biaya 
investasi yang tinggi, kalaupun terjadi seringkali 
waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal 
investasi relatif singkat. 

5. Pelaksanaan program produksi bersih ini lebih 
mengarah pada pengaturan diri sendiri (self 
regulation) dari pada pengaturan secara command and 
control. Jadi pelaksanaan program produksi bersih ini 
tidak hanya mengandalkan peraturan pemerintah saja, 
tetapi lebih didasarkan kesadaran untuk merubah 
sikap dan tingkah laku. 

Ada empat strategi Produksi bersih dalam hal 
meminimisasi ataupun menghilangkan limbah yaitu 
pencegahan, daur ulang, perlakuan, serta 
pembuangan. Pencegahan (prevention strategy), 
merupakan strategi pengurangan limbah yang terbaik 
karena telah dilakukan berbagai usaha secara dini 
untuk mengurangi terbentuknya limbah selama proses 
produksi berlangsung. Daur ulang (recycle strategy), 
strategi ini diimplementasikan bila terbentuknya 
limbah sudah tidak dapat dihindarkan lagi sehingga 
salah satu strategi untuk meminimisasi terbentuknya 
limbah adalah dengan melakukan daur ulang maupun 
pemanfaatan kembali. Dalam beberapa kasus, 
pemanfaatan limbah dapat memberikan nilai komersil 
karena limbah dapat dijadikan produk yang bernilai 

ekonomi. Perlakuan (treatment strategy), apabila 
limbah tidak dapat diminimisasi maupun dikurangi 
dengan strategi daur ulang maupun pemanfaatan 
kembali maka perlakuan terhadap limbah harus 
dilakukan dengan mengurangi baik secara kualitas 
maupun kuantitas limbah yang terbentuk. 

Penerapan produksi bersih hingga saat ini telah 
memperoleh dukungan yang luas dengan penerapan 
pada skala nasional maupun intemasional melalui 
program Clean-Development Mechanism (CDM) 
yang tercantum dalam Pasal 12 Protokol. Kyoto. 
Penerapan CDM terutama adalah untuk mengurangi 
emisi karbon ke atmosfir, dan dilakukan sesuai 
dengan kemampuan masing-masing negara. Selain 
itu, negara maju khususnya yang tergabung dalam JI 
(Joint Implementation) hams membantu negara-
negara berkembang dalam penerapan CDM. Dengan 
membantu penerapan CDM tersebut, negara maju 
dapat memperoleh unit pengurangan emisi (Emission 
Reduction Unitl ERU) dan sertifikasi pengurangan 
emisi (Certified Emission Reduction/CER) dari 
penerapan CDM tersebut, serta peningkatan jatah 
emisinya di dalam negeri melalui perdagangan emisi. 
Bagi negara berkembang, kerjasama tersebut dapat 
meningkatkan kegiatan ekonomi dan pembangunan di 
negara tersebut serta membantu mempercepat 
tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. 
(Murdiyarso, 2003 dalam Suroso, 2011). 

Penerapan produksi bersih di Indonesia tetap 
memiliki kendala dalam pelaksanaan dan 
implementasinya seperti, belum tersedianya kebijakan 
publik yang kondusif untuk menerapkan Produksi 
Bersih, Ketersediaan dan kemudahan untuk 
mendapatkan informasi teknologi Produksi Bersih 
relatif masih terbatas, Terbatasnya kapasitas dan 
pengetahuan tentang Produksi Bersih pada sektor 
industri, asosiasi, aparat pemerintah, lembaga 
jasa/konsultan, Penerapan dan pengembangan 
Produksi Bersih yang terfokus hanya pada sektor 
manufaktur ,Skema-skema pendanaan untuk suatu 
kegiatan belum mengadopsi prinsip-prinsip Produksi 
Bersih, Belum adanya insentif, pengakuan dan 
penghargaan bagi kegiatan-kegiatan yang telah 
menerapkan Produksi Bersih.  

Upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah 
adalah dengan mengembangkan kebijakan yang 
kondusif bagi penerapan produksi bersih seperti, 
Melibatkan dan mengikutsertakan seluruh pihak-
pihak yang berkepentingan dalam pengembangan 
Produksi Bersih, Meningkatkan pemahaman konsep 
Produksi Bersih agar dapat diimplementasikan oleh 
seluruh pihak yang berkepentingan, Pemerintah 
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menyediakan dukungan sarana dan prasarana baik 
fisik maupun nonfisik, Meningkatkan kemampuan 
sumberdaya manusia dan Peran serta masyarakat di 
tingkat sektoral dan daerah, Melaksanakan Program 
Produksi Bersih secara holistik, komprehensif, 
terintegrasi dan berkesinambungan, Mendorong 
perubahan perilaku masyarakat untuk menghasilkan 
dan menggunakan produk-produk dan jasa-jasa yang 
ramah lingkungan.  

Selain mengembangkan kebijakan yang 
kondusif, selalu melakukan upaya peningkatan 
kesadaran masyarakat mengenai konsep produksi 
bersih juga merupakan faktor penting untuk 
keberhasilan pelaksanaan konsep produksi bersih. 
Misalnya melalui jalur pendidikan dan pelatihan, 
melaksanakan proyek-proyek percontohan 
(demonstration project) serta penyebarluasan 
informasi melalui seminar, penyuluhan dan kegiatan 
lainnya yang berkaitan dengan produksi bersih (KLH, 
2015). Sebagian besar hambatan pelaksanaan bersih 
produksi dapat diatasi dengan pendidikan yang sesuai 
dan pelatihan. Sejumlah program pelatihan tentang 
produksi bersih dan sejumlah inisiatif untuk 
mengintegrasikan produksi bersih ke dalam 
kurikulum universitas telah diluncurkan di beberapa 
tahun terakhir di seluruh dunia. 

Keberhasilan pelaksanaan konsep produksi 
bersih di tingkat pemerintah dan industri 
mengharuskan para profesional dilembaga-lembaga 
tersebut menerima pendidikan dan pelatihan yang 
memadai di bidang ini. Keterlibatan perguruan tinggi 
sangat penting untuk mengidentifikasi bagaimana 
strategi Produksi Bersih terbentuk sehingga 
perusahaan dapat menerapkan produksi bersih dalam 
strategi produksi mereka. Lembaga Pendidikan 
Tinggi (HEI) memainkan peran utama, karena mereka 
berkontribusi pada pendidikan, pengambilan 
keputusan atau kebijakan, pengusaha, dan akademisi. 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
menyusun karya ilmiah ini menggunakan studi 
literatur dari sejumlah data sekunder yang berupa 
buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi 
yang berisikan informasi yang dibutuhkan penulis. 
Data dari informasi sekunder tersebut kemudian 
dianalisis menjadi landasan bahan dasar bagi 
penulisan karya ilmiah ini. Hasil data yang ada 
kemudian dianalisis dalam pembahasan guna 
menjawab permasalahan yang dikaji. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produksi Bersih (cleaner production) bertujuan 
untuk mencegah dan meminimalkan terbentuknya 
limbah atau bahan pencemar lingkungan diseluruh 
tahapan proses produksi. Disamping itu, produksi 
bersih juga melibatkan upaya-upaya untuk 
meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, 
bahan penunjang dan energi diseluruh tahapan 
produksi. Keberhasilan penerapan produksi bersih 
didukung oleh beberapa faktor yaitu, Perubahan sikap 
(changing attitudes) dari pihak-pihak yang terlibat 
didalam suatu orgasasi yang menerapkan produksi 
bersih dan hal ini sama pentingnya dengan penerapan 
perubahan teknologi; Penerapan pengetahuan 
(applying know-how) yang berarti peningkatan 
efisiensi, penerapan teknik manajemen yang lebih 
baik, perbaikan teknik tata cara kerja (housekeeping 
practices), dan penyempumaan kebijakan dan 
prosedur kerja perusahaan; dan Perbaikan teknologi 
(improving technology) yang dilakukan antara lain 
dengan (a) perubahan proses dan teknologi 
manufaktur; (b) perubahan penggunaan input proses 
(bahan baku, sumber energi, resirkulasi air); (c) 
perubahan produk akhir atau pengembangan produk-
produk altematif; dan (d) penggunaan kembali limbah 
dan hasil samping (Suroso, 2011). 

Produksi bersih dirancang untuk mewujudkan 
kelestarian lingkungan dengan menggunakan 
pendekatan win-win antara bisnis dan lingkungan dan 
juga memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkatan 
sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk 
mewujudkan kelestarian lingkungan maka diperlukan 
masyarakat yang lestari, hal ini dapat diwujudkan 
dengan cara membangun sumber daya manusia yang 
tangguh dan terdidik sehingga mampu mengatasi 
berbagai permasalahan lingkungan dengan 
pendekatan konsep produksi bersih (Khalili et al., 
2014) 

Konsep Produksi Bersih Dalam Pendidikan:  

Studi Kasus Pendirian dan Pengoperasian Cleaner 
Production Center (CPC) di Universitas Cienfuegos, 
Kuba 

Pada tahun 2008 sampai dengan 2011 
Universitas Cienfuegos bersama dengan universitas 
Brussels dan Leuven (Belgia) menerapkan sebuah 
proyek yang didanai oleh The Flemish Interuniversity 
Council untuk mendirikan Cleaner Production Center 
(CPC) di Universitas Cienfuegos, Kuba. Kolaborasi 
dilakukan dengan tujuan untuk mendirikan program 
master untuk studi Produksi Bersih yang merupakan 
jembatan antara universitas dan sektor-sektor 
produksi dan layanan, untuk mempromosikan dan 
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menerapkan strategi produksi bersih. Cleaner 
Production Center (CPC) di Universitas Cienfuegos 
mempunyai dua tujuan untuk diraih yaitu dalam 
pertama, bidang akademik adalah memperkuat 
kemampuan dalam studi Cleaner Production (CP) di 
provinsi Cienfuegos, dimana para pemegang gelar 
Master CP akan melatih orang-orang teknis yang 
bertanggung jawab dalam manajemen lingkungan di 
perusahaan. Selain itu, infrastruktur dan peralatan 
laboratorium disediakan, dan CP diperkenalkan di 
kurikulum teknik Universitas Cienfuegos (UCF) serta 
memulai Kegiatan penelitian dan pengembangan CP. 
Kedua, bidang pembangunan dengan meningkatkan 
kinerja lingkungan dan efisiensi perusahaan melalui 
pengenalan CP dan penyebaran informasi tentang CP, 
dan peningkatankesadaran lingkungan di antara 
pemangku kepentingan dan masyarakat pada 
umumnya. 

Pendirian CPC diatur dengan dua kondisi, 
pertama perusahaan dan sektor jasa yang terlibat 
adalah milik pemerintah, kedua sumber dana CPC 
berasal dari pemerintah dan tidak ddizinkan untuk 
melakukan aktivitas yang komersial. Misinya adalah 
untuk memenuhi permintaan dalam menciptakan 
sumber daya profesional yang berkualitas dan 
enelitian dan pengembangan kegiatan yang dituntut 
oleh sektor-sektor produksi dan layanan dari provinsi 
Cienfuegos.  CPC Mengadopsi konsep "Mendidik 
para pendidik untuk memberikan mahasiswa dengan 
keahlian CP yang diperlukan dan para profesional 

dalam manajemen lingkungan perusahaan di 
Cienfuegos. 

Pada gambar 1 diketahui alur kerja dalam CPC 
dimana para siswa dari program master dipilih dari 
perusahaan di Cienfuegos. Mereka mengembangkan 
penelitian yang relevan untuk meningkatkan kinerja 
ekonomi dan lingkungan dari perusahaan. Kelompok 
kerja dipandu oleh para profesor dari pusat CPC 
(bertindak sebagai promotor darimahasiswa master); 
sementara pekerjaan lapangan dikembangkan oleh 
mahasiswa master dibantu oleh mahasiswa. 
Kelompok kerja ini dilengkapi oleh para ahli bidang 
di daerah yang berbeda dari perusahaan.  

Maka dengan ini terbentuk sebuah jembatan 
yang menghubungkan perusahaan dengan universitas 
melalui program master dan memberikan manfaat 
yang saling menguntungkan. Untuk perusahaan 
meningkatkan sumber daya manusia para pekerjanya, 
strategi CP, penghargaan lingkungan, keuntungan dari 
segi ekonomi dan lingkungan, citra perusahan 
menjadi baik, sedangkan untuk universitas akan 
mendapatkan berbagai macam permasalahan 
lingkungan yang nyata, hasil penelitian yang dapat 
dipublikasi, pelatihan untuk para mahasiswa dan 
mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar. 
dengan konsep ini maka konsep dan strategi CP dapat 
diterapkan di perusahaan karena para mahasiswa 
program master merupakan pegawai dari perusahaan 
tersebut (Eras et al. 2014). 

 

 
 

Gambar 1. Alur Kerja pada CPC (Sumber: Eras et al. (2014)) 
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Kebijakan Produksi Bersih Di Indonesia 

Idealnya setiap kegiatan industri berusaha 
untuk mencegah pencemaran sebelum pencemaran itu 
terjadi. Oleh sebab itu strategi end-of-pipe treatment 
sudah tidak tepat lagi dan harus beralih pada strategi 
Pollution Prevention. Dalam kaitannya dengan 
penerapan produksi bersih, guna mendorong 
terwujudnya pembangunan berkelanjutan, pemerintah 
mempunyai kebijakan antara lain: 

Mempromosikan program produksi bersih agar 
semua pihak terkait mempunyai persepsi yang sama, 
sehingga dapat dicapai suatu konsensus yang 
dinyatakan dalam Komitmen Nasional dalam 
penerapan strategi produksi bersih di Indonesia. 

Menganjurkan pelaksanaan produksi bersih 
termasuk berbagai perangkat manajemen lingkungan, 
seperti audit lingkungan, sistem manajemen 
lingkungan (ISO 14001), evaluasi kinerja lingkungan, 
ekolabel dan produktivitas ramah lingkungan (green 
productivity) di Indonesia. 

Mengkaji kembali kebijakan dan program 
nasional dalam pengelolaan lingkungan untuk 
mengantisipasi diberlakukannya kebijaksanaan 
lingkungan yang bersifat global. 

Mengantisipasi diberlakukannya standar-
standar internasional di bidang lingkungan dengan 
ikut aktif dalam keanggotaan ISO/ TC 207 agar 
Indonesia dapat melakukan negosiasi dengan negara-
negara maju yang ingin memberlakukan standar-
standar lingkungan seperti Sistem Manajemen 
Lingkungan (SML), Ekolabel maupun ketentuan 
lainya di bidang lingkungan secara internasional. 

Menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi 
aktif semua pihak dalam implementasi produksi 
bersih dan semua perangkat manajemen lingkungan 
yang diperlukan berdasarkan prinsip kemitraan. 

Melaksanakan pembinaan teknis dengan cara 
memberikan bantuan tenaga ahli, melaksanakan 
proyek-proyek percontohan serta menyebarluaskan 
informasi mengenai teknologi bersih melalui seminar, 
penyuluhan, website, pendidikan dan latihan. 

Upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah 
adalah dengan mengembangkan kebijaksanaan yang 
kondusif bagi penerapan produksi bersih disamping 
selalu melakukan upaya peningkatan kesadaran 
masyarakat mengenai konsep produksi bersih, 
misalnya melalui jalur pendidikan dan pelatihan, 
melaksanakan proyek-proyek percontohan 
(demonstration project) serta penyebarluasan 
informasi melalui seminar, penyuluhan dan kegiatan 

lainnya yang berkaitan dengan produksi bersih. 
Partisipasi masyarakat sebagai konsumen misalnya 
dapat dilakukan dengan cara hanya membeli barang 
atau produk yang akrab lingkungan (environmentally 
products) disamping mendorong dan berpartisipasi 
dalam kegiatan-kegiatan program efisiensi, daur 
ulang, dll. Peranan LSM dan lembaga-lembaga 
penelitian di berbagai instansi dan perguruan tinggi 
menjadi sangat penting di dalam menyebarluaskan 
informasi mengenai produk akrab lingkungan. Di sisi 
lain partisipasi masyarakat akan mendorong dunia 
usaha untuk terus berinovasi dalam menghasilkan 
produk yang akrab lingkungan. 

Saat ini para pelaku usaha sudah mulai 
menerapkan strategi produksi bersih di dalam 
pengembangan bisnisnya karena dapat memperoleh 
manfaat sebagai berikut: 

Meningkatkan daya saing dan kegiatan 
usahanya juga dapat berkelanjutan, mengingat 
semakin besarnya peranan lingkungan hidup dalam 
kebijakan perdagangan internasional. 

Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan 
dalam setiap kegiatan proses produksi secara 
berkesinambungan maka perusahaan memperoleh 
keuntungan ekonomis dengan adanya peningkatan 
efektifitas dan efisiensi di segala aspek. 

Dengan menjalankan strategi produksi bersih 
perusahaan dapat menurunkan biaya produksi dan 
biaya pengolahan limbah serta sekaligus mengurangi 
terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. 

Strategi produksi bersih merupakan metode 
kunci untuk mengharmonisasikan kepentingan 
ekonomi dan pemeliharaan lingkungan (KLH, 2015) 

Penerapan Produksi Bersih  

Produksi Bersih di Universitas 

Pengembangan produksi bersih sudah mulai 
dikembangkan di kampus ITB sejak beberapa tahun  
yang lalu. Konsep penerapan produksi bersih dengan 
pengolahan grey water (limbah cucian) untuk 
dimanfaatkan sebagai air flushing toilet adalah salah 
satu konsep yang masih dikembangkan oleh 
Direktorat Pengembangan ITB. Selain itu, penerapan 
Sistem Penampungan Air Hujan (SPAH), sumur 
resapan dan sistem pemilahan sampah merupakan 
beberapa teknologi bersih yang terus disempurnakan 
fungsinya di kampus ITB. Sistem otomatis dalam 
penggunaan alat penerangan, dimana lampu hanya 
akan menyala saat digunakan, juga mulai diterapkan 
di kampus ITB (Akbar, 2014) 
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Pelaksanaan tiga proyek limbah untuk energi di 
Universitas Cincinnati yaitu limbah minyak goreng –
untuk menjadi biodiesel , limbah kertas untuk bahan 
bakar pelet dan limbah makanan menjadi biogas 
Pelaksanaan proyek-proyek ini akan mengarah pada 
peningkatan kampus keberlanjutan dengan 
meminimalkan upaya pengelolaan sampah dan 
mengurangi emisi gas rumah kaca melalui 
perpindahan dari penggunaan bahan bakar fosil. 
proyek tersebut sukses menghasilkan 3712 L ( 982 
galon ) biodiesel dari 3682 L ( 974 galon ) minyak 
jelantah; menghasilkan 138 ton pelet bahan bakar dari 
133 ton limbah kertas ( dengan penambahan 20,75 ton 
plastik ) yang seara dengan 121 ton batubara ; dan 
menghasilkan biogas yang akan cukup untuk 
menggantikan 12.767 m3 gas alam setiap tahun dari 
146 ton limbah makanan.(Tu et al., 2015) 

Penerapan Produksi Bersih Pada Industri 

Kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan 
gas bumi menghasilkan limbah kegiatan yang 
berbentuk padat, cair, dan gas.dengan komposisi 80% 
merupakan limbah cair bahkan  pada lapangan minyak 
yang menua mencapai nilai 95%. Air terproduksi 
merupakan limbah cair terbesar yang dihasilkan oleh 
kegiatan tersebut. Teknologi dan strategi pengelolaan 
air terproduksi dapat diurutkan menjadi 3 langkah 
pengelolaan atau tingkatan dalam pencegahan polusi, 
yaitu minimisasi, recycle/re-use, dan pembuangan. 
Rekomendasi para ahli dengan menggunakan AHP 
menghasilkan tiga kriteria dalam memilih teknoloogi 
produksi bersih yang dapat diterapkan perusahaan. 
Tiga criteria tersebut adalah kemudahan operasional, 
manfaat yang diambil, dan daya tampung lingkungan. 
Perusahaan memilih teknologi bersih reinjeksi dan 
praktek Good Housekeeping untuk mengelola air 
terproduksi yang dihasilkan (Hasiany, 2015) 

PENUTUP 

Simpulan 

Pendirian Cleaner Production Center (CPC) 
yang menghubungkan perusahaan dengan universitas 
melalui program master dan memberikan manfaat 
yang saling menguntungkan yaitu Untuk perusahaan 
meningkatkan sumber daya manusia para pekerjanya, 
strategi CP, penghargaan lingkungan, keuntungan dari 
segi ekonomi dan lingkungan, citra perusahan 
menjadi baik, sedangkan untuk universitas akan 
mendapatkan berbagai macam permasalahan 
lingkungan yang nyata, hasil penelitian yang dapat 
dipublikasi, pelatihan untuk para mahasiswa dan 
mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar. 
Penerapan Produksi Bersih dalam lingkup universitas 

dan industri dapat dilakukan dengan Sistem otomatis 
dalam penggunaan alat penerangan, limbah minyak 
goreng untuk menjadi biodiesel, limbah kertas untuk 
bahan bakar pelet dan limbah makanan menjadi 
biogas. 

Saran 

Metode diskusi dan media video sebaiknya 
Pendirian Cleaner Production Center (CPC) dalam 
universitas di Kuba terbukti mampu menjembatani 
antara kebutuhan perusahaan dan universitas. 
Pemerintah Indonesia diharapkan dapat lebih jeli 
dalam melihat studi kasus pendirian CPC ini untuk 
diterapkan pada universitas di Indonesia sebagai salah 
satu alternatif dalam penyelesaian berbagai masalah 
lingkungan terutama dalam bidang industri. 
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Abstrak 

 
Bakteri udara adalah mikroba yang tersebar di atmosfer kemudian diisolasi dan diidentifikasi dari 
lingkungan TPAS Tamangapa untuk mengetahui jenis dan jumlah bakteri. Isolasi bakteri yaitu proses 
mengambil bakteri di lingkungan TPAS Tamangapa pada jarak 0 m, 500 m, serta 1000 m dan 
menumbuhkannya di medium selektif sehingga diperoleh biakan murni. Penelitian ini menggunakan media 
BA (Blood Agar) sebagai media pertumbuhan dan alat yang digunakan yaitu MAS 100 untuk menangkap 
bakteri udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik jenis bakteri udara yang terdapat di 
lingkungan sekitar TPAS Tamangapa Makassar. Penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. 
Hasil dari penelitian didapatkan berbagai variasi bakteri kontaminan udara di Lingkungan TPAS 
Tamangapa Makassar termasuk bakteri gram positif diantaranya yaitu Bacillus subtilis, Bacillus cereus, 
dan Staphylococcus saphrophyticus. Dari hasil karakterisasi menunjukkan bahwa Bacillus cereus 
merupakan bakteri yang mendominasi di Lingkungan TPAS Tamangapa Makassar.  

 
Kata kunci: Bakteri Udara, Bacillus sp, Karakterisasi, TPAS Tamangapa 

Abstract 
 

Air borne bacteria are microbes that spread in the atmosphere then isolated and identified from the 
environmental TPAS Tamangapa to determine the type and number of  bacteria. Where the isolation of the 
bacteria that is the process of taking the bacteria in the environment TPAS Tamangapa at a distance of 0 
m, 500 m and 1000 m and grow on selective medium in order to obtain pure cultures. This study uses a BA 
medium (Blood Agar) as growdth media and the used are MAS 100 to capture airborne bacteria. This study 
aims to determine the characteristics genus of airborne bacteria founded in the environment around TPAS 
Tamangapa Makassar. This study uses purposive sampling method. Results of the research founded variety 
of bacterial contaminants in the air Environmental Tamangapa TPAS Makassar including gram-positive 
bacteria such as Bacillus subtilis, Bacillus cereus and Staphylococcus saphrophyticus. The results of 
Characterization showed that the bacterium Bacillus cereus dominant in the Environment TPAS 
Tamangapa Makassar. 

 
Keywords: Bacillus sp, Air Bacteria, Characterization, TPAS Tamangapa 

 

PENDAHULUAN 

Keterbatasan tempat tinggal di daerah 
perkotaan semakin bertambah dari waktu ke waktu, 
karena pertumbuhan penduduk lebih cepat 
dibandingkan dengan ketersediaan lahan. Kondisi ini 
mengakibatkan munculnya permasalahan perumahan 
yang semakin rumit di perkotaan terutama masalah 
sanitasi lingkungan yang kurang baik. Penduduk 
dengan status sosial ekonomi yang rendah bertambah 
banyak jumlahnya. Untuk mengatasi kebutuhan 
perumahan mereka cenderung tinggal di daerah 
pinggiran, termasuk masyarakat umum dan pemulung 
yang bermukim di sekitar lokasi tempat pembuangan 

akhir sampah (TPAS). Kebutuhan ekonomi yang 
semakin tinggi dengan kesulitan mencari pekerjaan 
yang layak membuat para pemulung tetap bertahan 
tinggal di lokasi TPAS (Soedojo, 1993 dalam Suharti, 
2015). 

TPAS mempunyai fungsi yang sangat penting, 
namun dapat menimbulkan dampak yaitu 
menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan 
karena tumpukan sampah menghasilkan berbagai 
polutan yang dapat menyebabkan pencemaran udara. 
Pemukiman yang ada disekitar TPAS sangat beresiko 
bagi kesehatan penghuninya. Pembusukan sampah 
akan menghasilkan antara lain gas metana (CH4), gas 
amonia (NH3), dan gas hidrogen sulfide (H2S) yang 
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bersifat racun bagi tubuh. Selain beracun H2S juga 
berbau busuk sehingga secara estetis tidak dapat 
diterima jadi penumpukan sampah yang membusuk 
tidak dapat dibenarkan (Soemirat, 2004 dalam Shinta, 
2012). 

Udara dapat dikelompokkan menjadi udara luar 
ruangan (outdoor air) dan udara dalam ruangan 
(indoor air). Kualitas udara dalam ruang sangat 
mempengaruhi kesehatan manusia, karena hampir 
90% hidup manusia berada dalam ruangan. Sebanyak 
400 sampai 500 juta orang khususnya di negara yang 
sedang berkembang sedang berhadapan dengan 
masalah polusi udara dalam ruangan (Aditama, 1992 
dalam Cahyatri, 2013). 

Jenis bakteri Gram negatif lain yang 
mengkontaminasi udara dan dapat menyebabkan 
bahaya pada saluran pernafasan adalah Klebsiella 
pneumonia dan Pseudomonas aeruginosa. Klebsiella 
pneumonia banyak ditemukan di mulut, kulit, saluran 
usus, dan udara namun habitat alami dari bakteri ini 
adalah di tanah. Bakteri ini terdapat dalam saluran 
nafas sekitar 5% dari orang normal. Apabila bakteri 
ini lebih dari normal pada udara dan terhirup melalui 
saluran pernafasan, maka dapat menimbulkan 
pneumonia dan bronkopneumoniae (Jawetz et 
al.,2007 dalam Erin, 2007).  

Banyaknya faktor yang mempengaruhi 
kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan 
masyarakat khususnya yang berhubungan dengan 
sanitasi lingkungan dengan diare merupakan suatu 
masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan 
dengan masalah-masalah kesehatan lingkungan antara 
lain pada sanitasi (jamban), penyediaan air minum, 
perumahan, pembuangan sampah dan pembuangan air 
limbah. Salah satu penyakit akibat sampah adalah 
diare dan ISPA. Faktor lingkungan merupakan faktor 
paling penting yang menjadi penentu pendorong 
terjadinya diare. Menurut model segitiga 
epidemiologi, suatu penyakit timbul akibat interaksi 
satu sama lain yaitu antara faktor lingkungan, agent 
dan host (Timmreck, 2004).  

Tempat Pembuangan Akhir (TPAS) limbah 
rumah tangga dan industri kecil diduga mengandung 
bakteri penghasil lipase, karena merupakan tempat 
penimbunan bermacam-macam sampah, seperti 
makanan yang membusuk dan limbah rumah tangga 
yang mengandung minyak. Sampah-sampah tersebut 
kemungkinan juga telah membentuk kompos 
(Zulfahair, 2010). Lokasi TPAS Tamangapa yang 
berada di sekitar perumahan penduduk sangat 
berpeluang menimbulkan berbagai permasalahan 
lingkungan, diantaranya pencemaran udara di luar 

maupun di dalam rumah. Timbunan sampah yang ada 
di TPAS Tamangapa menimbulkan bau yang tidak 
sedap. Tercemarnya udara di sekitar TPAS 
menyebabkan kesehatan lingkungan terganggu 
(Sukamawa, et. al, 2006 dalam Suharti, 2015).  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, 
maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui total 
mikroba dan jenis bakteri udara di lingkungan TPAS 
Tamangapa. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui genus bakteri yang terdapat di lingkungan 
TPAS Tamangapa dengan cara mengisolasi dan 
mengidentifikasi bakteri udara. 

METODE 

1. Alat dan Bahan 
1. Alat 

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini 
adalah alat tulis, bunsen, petridish, koloni counter, 
kaca preparat, kamera, inkubator, masker, mikroskop 
binokuler, mikropipet, lampu, rak tabung reaksi, 
tabung reaksi, jarum ose, objek glass, lampu, spidol, 
dan sarung tangan.  

2. Bahan 
Adapun bahan yang digunakan adalah udara 

disekitar TPAS yang diambil di lokasi TPAS dan 
daerah pemukiman masyarakat yang berada di sekitar 
TPAS. Media yang digunakan adalah alkohol 96%, 
gentian violet, lugol, air fuchsin, medium BA (Blood 
Agar) sebagai media pertumbuhan, medium Urea, 
Sitrat, medium KIA (Klinger Iron Agar), medium 
PAD, media gula-gula (glukosa, laktosa, sukrosa, 
manitol, maltosa), medium MIO (Motil Indol 
Ornitin), media MR-VP (Metil-Red-Voges Proskaurt) 
termasuk medium penguji/uji biokimia. 

2. Prosedur Kerja 
1. Pengukuran Jumlah Mikroorganisme 

Sampel udara diambil di daerah pemukiman 
masyarakat di sekitar TPAS Tamangapa pada sisi 
kanan dan kiri arah selatan dari TPAS dengan titik 
sampel yang tersebar pada jarak 0 m (observasi) di 
lokasi TPAS dan keluar kearah perumahan penduduk 
500 m dan 1000 m. Cara pengambilan sampel adalah 
dengan meletakkan alat MAS yang berisi plate dengan 
media BA (Blood Agar) yang dibuka selama 5 menit 
pada waktu pagi hari. Setelah terjadi pertumbuhan 
pada media BA maka koloni dihitung, diinkubasi dan 
kembali ditanam pada media KIA untuk 
mengidentifikasi bakteri gram negatif dan bakteri 
gram positif, kemudian dilanjutkan dengan uji 
biokimia.  

Setelah selesai media dibawa ke laboratorium, 
lalu diinkubasi pada 37ºC selama 24 jam. Koloni yang 
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tumbuh dihitung pada media dengan menggunakan 
Koloni Counter. 

2. Identifikasi Mikroorganisme Udara 
a. Pemeriksaan makroskopis 

Setelah dilakukan penghitungan jumlah 
mikroorganisme dari media BA dilakukan identifikasi 
secara makroskopis terhadap bentuk, sifat, morfologi 
koloni mikroorganisme yang tumbuh. Koloni dengan 
ciri-ciri dan bentuk yang berbeda-beda diambil dan 
dilakukan pewarnaan Gram, diambil kembali koloni 
dari BA ditanam ke media KIA dan diinkubasi pada 
suhu 37ºC selama 24 jam dan diidentifikasi 
(Soemarno, 2000). 

b. Pemeriksaan mikroskopis 
Pemeriksaan secara mikroskopis dilakukan 

dengan uji Biokimia dengan menggunakan uji Urea, 
uji Citrat, MIO, PAD, LIA, Malonet, VP-MR, 
karbohidrat (Glukosa, Laktosa, Sukrosa, Manitol, 
Maltosa).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan dalam 
mengkarakteristik bakteri udara di lingkungan TPAS 
Tamangapa Antang Makassar. Kegiatan penelitian 
tersebut dilakukan pukul 08.00 hingga selesai pada 
jarak 0 m (observasi), 500 m dan 1000 m dan 
ditumbuhkan pada media BA (Blood Agar) dengan 
jarak 500 dan 1000 m sampel udara positif tumbuh 3 
jenis bakteri gram positif. Adapun karakteristik serta 
hasil uji aktivitas biokimia dapat dilihat pada tabel 
berikut.  

1. Karakteristik Jenis Bakteri Udara di Lingkungan 
TPAS Tamangapa Makassar 

a. Pengamatan Morfologi secara Makroskopis 

Berdasarkan tabel 1 tentang identifikasi bakteri 
udara diperoleh hasil dari isolat dengan menggunakan 
bahan BA (Blood Agar) menunjukkan morfologi dari 
bakteri yaitu dengan bentuk bulat, ukuran sedang, 
permukaan mengkilap, kemudian warna kelabu dan 
tepi rata.  

b. Pengamatan Morfologi secara Mikroskop 
Pada tabel 2 hasil identifikasi bakteri udara 

secara mikroskopis diperoleh hasil dengan bentuk sel 
koloni lisis pada jarak 500 m serta koloni dominan 
500 m dan koloni dominan 1000 m berbentuk batang 
(Basil) sedangkan pada koloni lisis 1000 m berbentuk 
bulat (Cocus). Dari semua jarak pada tabel koloni 
bakteri tersebut memiliki sifat gram positif. 

Dalam identifikasi morfologi secara 
mikroskopik dilakukan dengan menggunakan 
mikroskop. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat 
bentuk dan warna sel dibawah mikroskop dengan 
perbesaran 100 x/1,25. Perbedaan warna antara 
bakteri gram positif dan bakteri gram negatif 
disebabkan oleh adanya perbedaan struktur pada 
dinding selnya. Dinding bakteri gram positif banyak 
mengandung peptodiglikan, sedangkan dinding pada 
bakteri gram negatif banyak mengandung 
lipopolisakarida (Sylvia, 2008). 

2. Uji Aktivitas Biokimia 
Dari hasil identifikasi koloni bakteri udara 

dengan uji biokimia didapatkan berbagai bakteri 
kontaminan udara pada TPAS Tamangapa Makassar 
pada jarak 0 m, 500 m dan 1000 m dari titik pusat 
tergolong dari genus Bacillus dengan bakteri gram 
positif yaitu Bacillus subtilis, Bacillus cereus, dan 
Staphylococcus saphrophyticus. Pada hasil diperoleh 
bahwa Bacillus cereus merupakan bakteri yang paling 
dominan di lingkungan TPAS Tamangapa Makassar.  

 

Tabel 1. Karakteristik dan Identifikasi Bakteri Udara 
No Isolat Bentuk Ukuran Permukaan Warna Tepi 
1 BA Bulat Sedang Mengkilap Kelabu Rata 

 

Tabel 2. Karakteristik dan Identifikasi Bakteri Udara 

No 
 

Isolat 
 

Bentuk Sel 

Sifat Gram 
Koloni Lysis 

500 M 

Koloni 
Dominan 
500 M 

Koloni 
Lysis 

1000 M 

Koloni 
Dominan 
1000 M 

1 BA Basil (Batang) 
Basil 

(Batang) 
Cocus 
(Bulat) 

Basil 
(Batang) 

Gram 
Positif 
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Tabel 3. Karakteristik dan Identifikasi Bakteri Udara 

N
o Kode Isolat 

Jenis Uji Aktivitas  

Jenis   Bakteri K 
I 
A 

U 
R 
E 
A 

C 
I 
T 
R 
A 
T 

M 
I 
O 

P 
A 
D 

L 
I 
A 

M 
A 
L 
O 
N 
E 
T 

M 
R 

V 
P 

G 
L 
U 
K 
O 
S 
A 

L 
A 
K 
T 
O 
S 
A 

S 
U 
K 
R 
O 
S 
A 

M 
A 
N 
I 
T 
O 
L 

M
A 
L 
T 
O 
S 
A 

1. 
Koloni Lisis 

500 M 

A
L 
A
C 
- 
- 

V
+ - 

+ 
- 
- 

- + - 
 

V 
- 

- + 
A - + 

A 
+ 
A 

+ 
A 

Basillus subtilis  

2 
Koloni 

Dominan 500 
M 

A
L 
A
C 
 - 
- 

- - 
+ 
- 
- 

- + - - - + 
A - + - + Basillus cereus 

3 
Koloni Lisis  

1000 M 

A
L 
A
L  
- 
- 

- - 

+ 
- 
- 
 

- - - V 
+ - A - A V A 

Staphylococcus 
saphrophyticus  

4 
Koloni 

Dominan 
1000 M 

A
L 
A
C 
- 
- 

- - 

+ 
- 
- 
 

- + - V 
+ - A - A - A Basillus cereus 

Keterangan :  
V = Variabel 
Keterangan Reaksi Biokimia 
1. Uji KIA : (+)  Warna merah  

  (-) Selain warna merah 
2. Uji Urea  : (+) Warna merah muda   

  (-) Selain merah muda 
3. Uji Sitrat  : (+) Warna Biru 

  (-) Selain warna biru 
 

4. Uji MIO (Motility Indol Ornithin)  
Motil  = Ada pergerakan/kekeruhan 
Indol  = Terbentuk cincin merah 
Ornitin  = Warna ungu 

   (-)Selain Warna Ungu  
5. Uji PAD : (+)  Warna Hijau 

    (-)    Selain warna hijau 

6. Uji LIA (Lysine Iron Agar) 
(+)  Warna Ungu 
(-)  Selain warna ungu 

7. Uji Malonet : (+)  Warna Biru 
(-)  Selain warna biru 

8. Uji Metil-Red: (+)  Terbentuk cincin merah 
(-)  Tidak terbentuk cincin merak 

9. Uji VP : (+) Cincin Lembayung (orange mudah) 
(-) Tidak terbentuk orange mudah 

10. UJI Glukosa   
11. Uji Laktosa   (+) Warna Kuning 
12. Uji Sukrosa  (-) Selain warna kuning

  
13. Uji Manitol 
14. Uji Maltosa 

Bakteri gram positif lebih banyak dan 
mendominasi lingkungan sekitar TPAS disebabkan 
karena kecenderungan hidup pada kelembaban udara 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri gram 
negatif terkait dengan perubahan struktur membran 

selnya yang mengandung lipid bilayer. Bakteri yang 
lebih dominan di lingkungan TPAS Tamangapa yaitu 
bakteri Basillus cereus karena bakteri ini mempunyai 
sifat yang lebih menguntungkan daripada 
mikroorganisme lain karena sesuai dengan faktor 



Nurhidayah S, Cut Muthihadin 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 225-225 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

kondisi lingkungan yang mendukung dapat bertahan 
hidup dalam kurun waktu yang lama serta memacu 
pertumbuhan dan reproduksi bakteri, selain itu 
kebanyakan anggota genus Bacillus dapat membentuk 
endospora yang tahan panas dan dibentuk secara 
intraseluler sebagai respon terhadap kondisi 
lingkungan yang kurang menguntungkan, oleh karena 
itu anggota genus Bacillus memiliki toleransi yang 
tinggi terhadap kondisi lingkungan yang berubah-
ubah/ekstrim, suhu optimun yang sesuai dengan 
pertumbuhan bakteri B. cereus di lingkungan tersebut 
yaitu 300C.  

Berdasarkan teori tentang pengaruh faktor 
lingkungan pada pertumbuhan bakteri. Salah satunya 
faktor fisik yaitu temperatur yang menentukan 
aktivitas enzim yang terlibat dalam aktivitas kimia. 
Peningkatan temperatur sebesar 10oC dapat 
meningkatkan aktivitas enzim sebesar dua kali lipat. 
Pada temperatur yang sangat tinggi akan terjadi 
denaturasi protein yang tidak dapat balik 
(irreversible), sedangkan pada temperatur yang 
sangat rendah aktivitas enzim akan berhenti. Pada 
temperatur pertumbuhan optimal akan terjadi 
kecepatan pertumbuhan optimal dan dihasilkan 
jumlah sel yang maksimal (Sylvia, 2008). Hal ini 
sesuai dengan pertumbuhan bakteri B. Cereus yang 
tumbuh pada temperatur maksimal yaitu 30oC.  

Bacillus cereus merupakan bakteri Gram-
positif, anaerob fakultatif, dan dapat membentuk 
spora, tempat tinggalnya di tanah, bersifat endemik. 
Selnya berbentuk batang besar dan sporanya tidak 
membengkakkan sporangiumnya. Sifat-sifat ini dan 
karakteristik-karakteristik lainnya, termasuk sifat-
sifat biokimia, digunakan untuk membedakan dan 
menentukan keberadaan B. cereus. Organisme ini 
dibedakan berdasarkan pada motilitas/gerakan 
(kebanyakan B. cereus motil/dapat bergerak), 
kemampuan untuk menghancurkan sel darah merah 
(aktivitas hemolytic ) (B. cereus bersifat beta 
haemolytic) (Madigan, 2005).  

PENUTUP 

Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis bakteri 
udara di lingkungan TPAS Tamangapa Makassar pada 
jarak 0 m, 500 m dan 1000 m dari titik pusat tergolong 
dari genus Bacillus tergolong bakteri gram positif 
yaitu Bacillus subtilis, Bacillus cereus, dan 
Staphylococcus saphrophyticus. 
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Abstrak 

 
This research aims at developing a prototype of constructed wetland, using local plants as bioremidiators. 
The plants were chosen after field study; based on their morphological features and abundance in the 
enviroment. Four plants were tested in this research, i.e Limnocharis flava, Pistia stratoites, Ipomea 
aquatica, Marsilea crenata. The constructed wetland was developed by taking reference from EPA. Some 
water quality parameters were tested, including E.coli, N, DO, and BOD. The prototype of constructed 
wetland tested in this research is a promising tool for reducing pollutants. It could be shown that at day 
10thLimnocharis flava, Pistia stratoites, Ipomea aquatica, Marsilea crenatacould improve water quality, 
seen from E.coli, N, DO, and BOD. Although they could not improve N at day 10th. At day 20th, almost 
of parameters showed improvement, except for P.  Unfortunately, Ipomoea aquatica could not survive at 
day 20th, making it least potential as bioremidiator compared to other plants. 

 
Kata kunci: contructed wetland, bioremidiation, water treatment 

 

BACKGROUND 

Gajah Wong River in the eastern part of 
Yogyakarta City has been famously known to have 
historical role of shaping the civilization in 
Yogyakarta, especially in the development of 
KasultananNgayogyakartaHadiningrat – The 
Sultanate of NgayogyakartoHadiningrat 
(Sulastriyono, 2008). According to Watershed 
Management Agency (BPDAS), Gajah Wong is 
actually as sub-watershed that belongs to Opak 
Watershed.   

Throughout the years, Gajah Wong Rives has 
shown a decline in its water quality.  The 
Environmental Protection Agency of Yogyakarta 
(BLH) showed that its water contained Biological 
Oxygen Demand (BOD) that exceeded the criteria 
published by BLH. The number of BOD content 
varied, from 6.3 to 13 mg/L (BLH, 2008). Previous 
research, such as Syafaat (2012) and Sulistiyowati, et 
al. (2012) had showed a similar trend. By using biotic 
indices, those two research discovered that the 
ecosystem quality fell into categories of heavily 
polluted. Further, they recommended that Gajah 
Wong’s water could not be used for domestic uses 

such as washing, cleaning, and maintaining personal 
sanitation. Based on a map of pollutant developed by 
Syafaat (2012), it can be concluded that Gajah Wong 
River had received pollutants from settlements (in the 
form of liquid and solid waste, agricultural waste, and 
industrial waste. This result was confirmed by 
WahanaLingkunganHidup (WALHI) (2013) which 
showed that liquid domestic waste was the major 
contributor of degradation of water quality in Gajah 
Wong. Further, WALHI suggested that most toilets 
were not connected to sewerage and/or septic tank, as 
a result black water from the toilets run directly into 
the river.  In addition to this, WALHI found that there 
are illegal garbage dumps in Gajah Wong, with a total 
number of 11 dumps.  

The above facts described that Gajah Wong 
River experienced environmental stress due to many 
sources of pollutions entering its water way.  It is also 
clear that scientific evidences show that Gajah Wong 
water could not be used for maintaining domestic 
uses, sanitation, and hygiene. However, it still could 
also be observed that people were still relying on 
Gajah Wong water (Jane, 2010; Syafaat, 2012), and 
thus it needs technological intervention to treat liquid 
waste before entering the channel. 
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In many developed countries, one profound 
idea to purify domestic liquid waste is by using 
constructed wetland system. This system adopts the 
concept of natural processes occur in wetlands and 
mangrove forests. (Berezowsky, 1995; Kirby, 
2013).Some previous constructed-wetlands used 
familiar plants such as water (Eichorniacrassipes) and 
Typha sp. (Environmental Protection Agency, 2013). 
Some of the installed constructed-wetlands had 
performed to treat pollutants, such as domestic waste 
(Berezowsky, 1995); heavy metal (Knight et al, 
2000); hydrocarbon (Eke, 2008), and storm water 
(Kirby, 2013). All of those constructed wetlands have 
played a significant role in treating liquid waste in 
some countries such as Europe, America, and 
Australia. Eke (2008) evaluated performances of 12 
constructed-wetland system in America and found 
that all of them were able to purify hydrocarbon as a 
side-product of mining.  

While the plants used for constructed wetland 
are quite familiar to developed countries, in Indonesia 
the use of such system is still limited. Hence this 
research was conducted to design an artificial wetland 
by using local plants as bioremidiator to treat liquid 
waste from settlements adjacent to Gajah Wong River. 

METHODS 

This research followed several steps. i.e: 
determining local plants as bioremidiators, 
propagating of the targeted plants and experimenting 
the constructed wetland.   

1. Determining local plants as bioremidiators 

Some wetlands areas around Gajah Wong 
River, particularly in Sleman (Hargobinangun, 
Sardonoharjo, and Minomartani) were observed for 
their potential plants as bioremidiators. For this 
purpose, we employed imaginary transect that pass 
through some wetland ecosystems, such as paddy 
fields (sawah), ponds, and natural springs (belik). In 
addition, we searched the potential bioremidiator 
agents along river bank and its riparian areas. 
Vegetations that existed, then, were collected and 
were studied according its habitus, biological feature 
such as abundance and density, and the plants’ value 
based on the existing local knowledge. From this 
study, four plants were chosen, i.ekangkung (Ipomoea 
sp), semanggi (Marsileacrenata), genjer 
(Limnocharisflava), and mataikan (Pistia sp).  

2. Propagation 

After the desired plants were harvested from 
their natural ecosystem, they were planted in an 

artificial ecosystem built in the UIN SunanKalijaga’s 
greenhouse. The purpose was to propagate the 
targeted plants for meeting the needs of the 
constructed wetland system. Each plant was cultivated 
in the artificial ecosystem until they multiplied into 
four times of their initial mass.  

3. Constructed Wetland Experiment 

Prototype of constructed wetland was built in 
Kalijaga’s green house. The design followed a guide 
line set up by EPA (2013) (see table 1). 

Table 1.  Design of Constructed Wetland [modified 
from EPA (2013) 

Parameter Unit 
Hydraulic loading rate 
(cmd-1) 

1 

Hydraulic retention time 
(day) 

15 

Depth  (cm) > 10 cm 
Measurement of water 
quality parameters 

Day 10th and 20th 

Density (individual/m2) 50 
Plants Ipomoea sp, 

Marsileacrenata, 
The following diagram shows the design of 

constructed wetland employed in this research:  

 
 

Picture 1. Constructed wetland designed for this 
research [modified from EPA (2013)] 

4. Collecting domestic waste water 

Liquid domestic waste was collected from 
household outlets that were directly diverted into the 
water channel. Three sources of liquid waste were 
determined, i.e.  All were checked for biological and 
chemical parameters such as E. coli, BOD, pH, DO 
and N.  

5. Measurement of biological and chemical 
parameter 

Parameters measured in this research include 
pH, temperature, Dissolved Oxygen (DO), E.coli, 
Biological Oxygen Demand (BOD), and Phosphorus  
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Table 2.Water Quality in The Location Where Potential Bioremidiator Agents were Taken 
Stations Substations pH DO (mg/L) Temperature (C) 

I. Harjobinangun 
  
  

1 7.024 7.5 27.12 
2 6.874 6.8 27.06 
3 6.3 7.2 27.34 

II. Sardonoharjo 
  
  

1 6.874 6.8 27.06 
2 6.3 6.9 26.86 
3 6.3 7.1 26.78 

III. Minomartani 
  
  

1 7.176 6.8 27.52 
2 6.7 6.7 27.64 
3 6.3 6.6 27.54 

Reference for water categorized 
as Class 2 based on PP 82/2001 

 6-9 4 30 

 

and Nitrogen Content. All of these parameters were 
measured in the inlet and outlet of the constructed 
wetland. Parameters were measured during day 0 
(when the liquid waste was sampled), day 10, and day 
20. pH and temperature were measured directly from 
the water sample by using pH and temperature probe. 
Meanwhile, chemical parameters, such as Dissolved 
Oxygen (DO), E.coli, Biological Oxygen Demand 
(BOD), and Phosphorus and Nitrogen Content were 
measured in Balai Kesehatan Lingkungan.  

RESULT AND DISCUSSION 

One of the aims of this research was to 
determine suitable plants as bioremidiator agents for 
the experimented constructed wetland. Several 
stations in upstream Gajah Wong were plotted, i.e 
Harjobinangun, Sardonoharjo, and Minomartani. Out 
initial findings found that water quality in the sampled 
locations met the criteria of water quality guideline 
(based on Goverment Regulation/PP No. 82 Year 
2001) (see table 2). 

Our findings found that based on pH, DO, and 
temperature, the sampling locations were still in a 
good quality. In fact, DO exceeds the minimum 
criteria, meaning that the three stations where plants 
were taken represent healthy ecosystem. In this 
healthy ecosystem we found several potential plants, 
i.e Typha latifolia, Eichhorniacrassipes, Limnocharis 
flava, Pistia stratoites, Ipomea aquatica, Marsilea 
crenata. Based on the avaliability and abundance, four 
plants were chosen i.e Limnocharis flava, Pistia 
stratoites, Ipomea aquatica, and Marsilea crenata.   

All of these plants are used considering that 
they are local species to Gajah Wong. Some author 
suggested that the use of native plants are preferable, 
because it avoids the introduction of invasive species 
to the ecosystems that will bring negative impacts to 

the biodiversities (Newman et al., 1998 in Devinny et 
al., 2005, Jadhav et al., 2013). Another reason is to 
have species adaptable to the designed wetland and its 
surrounding environment. Lastly, economics 
efficiency could be achived by using local plants, that 
are readily available and no need to purchase. Another 
explanation for choosing the above plants is due to 
their rapid ability to reproduce and to propagate, 
hence it is easier to obtain desired amounts of plants 
for experimenting the constructed wetland. Before 
testing the plant in the constructed wetland, plants 
were acclimatedfor 2 weeks (see picture 1). 

 

 
 

Picture 2. Plants propagation and acclimatisation in 
the prototype of constructed wetland 

Next important step in this research was to 
obtain liquid waste from domestic outlet along the 
bank of Gajah Wong River. For this purpose, two 
samples from two locations were taken and were 
mixed together in a big liquid container. The content 
of PO4, NO3-N, BOD, DO and E.coli  from each 
sample, and when the samples were mixed were , then, 
measured. The mixed sample was the one that used for 
testing the constucted-wetland. The result is as folow: 
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Table 2. Parameter measured from waste-water sample 
Sample code Parameter 

E. coli PO4 
(mg/L) 

NO3-N 
(mg/L) 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

A Positive 5.941 5.105 2.88 2.56 
B Positive 5.535 5.077 3.418 3.14 

Mixed Sample (used for test) Positive 5.738 5.091 3.149 2.85 
Reference (according to PP. 

No.82 Year 2001 
Positive 0.2 10 4 3 

  

The above table shows that all parameters 
tested for waste water sample did not meet the criteria, 
using reference of  PP No. 82 Year 2001. Only one 
parameter, NO3-Ndid meet the standart. It shows that 
the liquid waste contains a high level of phosporous, 
probably arriving from urban run-off and excess of 
fertilizer (Cohn, et al., 1999). It also indicates that 
liquid waste from urban settlement brings numerous 
contaminants into waterway, including E.coli. 
Meanwhile, the presence of nitrogen in the liquid 
domestic waste could be coming from human 
excretory N (Follett and Hatfield, 2007). Another 
possibility, N could be derived fromfertilizer used in 
human’s settlements for tending gardens and 
greenery. N itself it the water body could bring harm 
to the whole ecosystem, because it is a main nutrient 
for algal growth, which is able to bring algal bloom in 
the water.  

After finding out the quality of waste water, the 
next step was to testing it in the prototype of 
constructed-wetland. Measurement of all parameters 
were performed twice, at day 10th, dan day 20th (table 
3) 

The above table shows that at day 10th, the 
tested plants could improve almost all water quality 
parameters. At day 10th, three plants could remove 
E.coli, only Marsilea crenata which did not show 
purification effect against E. coli. However, when it 
was measured at day 20th, all of plants used in the 
constructed wetland were able to remove E.coli. It was 

probably due to anti-bacterial and anti-
microorganisms effect performed by a constructed 
wetland. Plants are able to produce pytochemicals that 
kill microorganisms, the substance could be in the 
form of phytochemicals which are released to the 
environment as a secondary metabolite (Vermerris 
and Nicholson, 2006). Next to E.coli, the system could 
reduce phosporus content at day 10th, unfortunately P 
continue to increase slightly at day 20th –although it 
still meets the standart. The exact mechanisms for this 
phenomenon is not yet known. Probably, at day 20th, 
plants are starting to release P to the environment 
through degradation of some tissues.  

On the contrary, N content had a different trend. 
At day 10th, almost all plants (except Limnocharis 
flava) contribute to the release of N to the system. 
However, at day 20th, N content could be reduced. N 
is a building block for protein in the plants’ tissue. 
Probably, at day 10th, the tested plants were still adapt 
to the introduction of high content of N in the 
environment, that some of their tissue were decayed; 
adding to N content in the system. Yet, as the plants 
were more adaptable to high content of N, they used 
the exceeding N for producing proteins, hence 
slowing the release of N to the environment. A 
constructed wetland is also a home for beneficial 
microorganisms that help to degrade dangerous 
substance such as N. In the constructed wetland, these 
microorganisms could stay together, forming a film 
which is called biofilm (Puspita, 2005).  

Table 3. Water quality at day 10th and 20th 
Treatment

Day 10th Day 20th Day 10th Day 20th Day 10th Day 20th Day 10th Day 20th Day 10th Day 20th

Control Positive Postive 5.74* 5.73* 5.1 5,091* 3.15* 3.01* 2.85* 2.85*

Limnocharis flava Negative Negative 1.10 2.71 7.06 1.76 4.12 5 <0,86 2.72

Pistia statoites Negative Negative 1.06 4.71 26.51* 0.36 5 5.56 0.86 2.48

Marsilea crenata Positive Negative 1.17 2.62 18.15* 0,64 5.46 5.23 1.45 <0,89

Ipomoea sp Negative dead 1.144 dead 24.88* dead 4.44 dead 0.89 dead

BODDONO3-NPO4E. coli

 
*)Parameters measured could not meet ctiteria set up by water quality guideline 



Constructed Wetland for Treatment of Domestic Liquid Waste in .... 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 230-231 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

Meanwhile, DO dan BOD as a parameters that 
determine the Oxygen content of wate, were slightly 
improved both in day 10th and day 20th. The 
explanation was that constructed wetland was an 
active system. Plants are able to photosyntesize to 
produce Oxygen, hence by help from water movement 
in the water column this oxygen is distributed in the 
system.  

Although the result of the prototype tested in 
this research is relatively promising, there is one 
treatment –using Ipomea aquatica- that could not 
survive up to day 20th. All of Ipomoea used in this 
research was decayed after day 10th. This is probably 
due to delicate stucture of Ipomoea, that is easily 
broken down by excessive pollutants. 

CLOSING 

Conclusion 

It could be concluded that the prototype of 
constructed wetland tested in this research is a 
promising tool for reducing pollutants. It could be 
shown that at day 10th  Limnocharis flava, Pistia 
stratoites, Ipomea aquatica, Marsilea crenata could 
improve water quality, seen from E.coli, N, DO, and 
BOD. Although they could not improve N at day 10th. 
At day 20th, almost of parameters showed 
improvement, except for P.  Unfortunately, Ipomoea 
aquatica could not survive at day 20th, making it least 
potential as bioremidiator compared to other plants. 

Recomendation  

In the future, a similar research could be 
conducted to test other native plants of Gajah Wong 
and using various pollutants –not only domestic 
waste. 
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Abstract 

 
Banana peel is a nonedible material which is often discarded as waste. However, it can be used as substrate 
to produce nata because of its richness of beneficial compounds mainly carbohydrate (18,5%). Two 
varieties of banana (ambon lumut and tanduk), were used in this research. Three variations of sugar 
concentrations were applied: 5%, 10%, and 15%. The quality of nata was examined by observing its 
chemical and physical characteristics. The data on chemical and physical characteristics of nata were 
measured by statistical methods (ANOVA and LSD) and also by descriptive qualitative analysis. Based on 
its thickness and weight, the nata de banana peel from ambon lumut and tanduk were best observed from 
the addition of sugar of 5% and 15% respectively. The highest fiber content of nata was resulted from the 
addition of 10 % and 10% sugar variations. 
 
Keywords: Quality, Nata de Banana Peel, Banana Peel of Ambon Lumut, Banana Peel of Tanduk, Sugar. 

 

PENDAHULUAN 

Banyak jenis pisang yang biasa dikonsumsi 
masyarakat dengan berbagai olahan yang beragam.  
Kulit pisang merupakan salah satu bagian buah pisang 
yang dibuang dan dianggap sebagai limbah. Menurut 
Rossi, et al (2008) setiap industri pengolahan pisang 
baik skala besar maupun kecil akan menghasilkan 
limbah kulit pisang dengan jumlah banyak. Limbah 
ini oleh sebagian besar masyarakat biasanya hanya 
dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Bagi sebagian 
lain hanya dibuang (Susanti, 2005) sehingga akan 
berakibat mencemari lingkungan. Jumlah limbah kulit 
pisang yang melimpah dapat diolah menjadi produk 
yang memiliki nilai jual tinggi jika diketahui 
pemanfaatannya.  

Komposisi kimia kulit pisang cukup beragam. 
Anhwange et al. (2009) melaporkan bahwa kulit 
pisang Musa sapientum mengandung beragam 
mineral antara lain K, Ca, Na, Fe, Mn, Br, Rb 
(rubidium), Sr (srontium), Zr (zirconium), dan Nb 
(niobium). Kandungan tertinggi adalah K dan Mn 
masing-masing 78.10mg/g dan 76.20mg/g. 
Kandungan gizi lain adalah karbohidrat, lemak, 
protein, vitamin B, vitamin C, air (Lies cit Susanti, 
2006) dan serat kasar (Anhwange et al., 2009). 

Karbohidrat dan serat kasar memiliki persentase 
tertinggi masing-masing 59% dan 31.70% 
(Anhwange et al., 2009). Kulit pisang juga memiliki 
kandungan senyawa antibiotik dan antifungi yang 
strukturnya berhasil diidentifikasi mengandung 
neurotransmitter norephineprin, serotonin dan 
dopamin (Kumar et al., 2012).  

Melimpahnya kulit pisang dilingkungan akan 
menimbulkan polusi namun dapat diatasi dengan 
memanfaatkan komponen yang terkandung di 
dalamnya antara lain sebagai substrat dalam 
pembuatan pangan fungsional yang berserat 
(Wachirsiri et al., 2008).   Sodchit et al, (2013) 
melaporkan telah berhasil mengekstrak selulosa yang 
berasal dari kulit pisang dan menambahkannya 
sebagai suplemen pada adonan pembuatan kue serta 
untuk meningkatkan kandungan serat pada produk 
yang dibuat. Persentase kandungan serat pada kue 
dengan penambahan selulosa kulit pisang baik 
(perlakuan 1.5% dan 3.0)  lebih tinggi dibandingkan 
kontrol (penambahan selulosa komersil) masing-
masing 1.60% dan 1.59% sedangkan kontrol hanya 
0.83% (Sodchit et al., 2013). Dengan demikian 
pengolahan kulit pisang lebih lanjut sebagai suplemen 
atau substrat bahan pangan selain sebagai pakan 
ternak memiliki peluang besar untuk dikembangkan 
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misalnya sebagai substrat dalam proses pembuatan 
nata. 

Nata atau bioselulosa merupakan lapisan 
polisakarida ekstraseluler (selulosa) yang dihasilkan 
bakteri Acetobacter xylinum dan terapung pada 
permukaan nutrien (Suparti, 2007 cit Edria, et al., 
2008) dan bersifat tidak larut dalam air (Nisa, et al., 
1997). Umumnya selulosa sering dijumpai pada 
dinding sel tumbuhan atau dikenal dengan mikrofibril.  
Selulosa yang dihasilkan bakteri memiliki 
karakteristik kimiawi dan fisika yang lebih unggul 
bila dibandingkan selulosa dari tanaman (Mohammad 
et al., 2014) karena tingkat kemurniannya tinggi (Ross 
et al., 1991). Bakteri A. xylinum termasuk kelompok 
bakteri Gram Negatif yang telah cukup luas dikenal 
sebagai model sistem penghasil bioselulosa yang 
unggul (Saxena & Junior, 2005) bahkan aktivitas 
enzim yang terlibat dalam produksi bioselulolasa 
yaitu cellulose synthase telah dipelajari secara 
mendalam dan jalur proses produksi bioselulosa juga 
telah dipelajari melalui pendekatan genetik dengan 
hasil yang signifikan (Delmer & Amor, 1995).  

Menurut Misgiyarta (2007) nata atau 
bioselulosa dapat dijadikan sebagai produk pangan 
untuk dessert (pencuci mulut) karena kandungan 
kadar seratnya tinggi sehingga bermanfaat 
memperlancar pencernaan. Serat merupakan salah 
satu golongan jenis zat gizi yang dibutuhkan untuk 
kesehatan. Terdapat dua macam serat, yaitu crude 
fiber (serat kasar) dan dietary fiber (serat makanan). 
Serat kasar merupakan residu dari bahan makanan 
atau pertanian setelah diperlakukan dengan asam atau 
alkali mendidih dan terdiri dari selulosa dengan 
sedikit lignin dan pentosan (Sudarmadji, 1997). Serat 
kasar dalam nata sangat bermanfaat untuk kesehatan 
manusia (Nurhayati, 2006).  

Bakteri A. xylinum membutuhkan nutrien yang 
cukup untuk menunjang pertumbuhannya. Nutrien 
yang tersedia harus mengandung sumber C, N dan 
energi yang diperlukan oleh bakteri. Kulit pisang 
mengandung karbohidrat yang dapat dihidrolisis 
membentuk senyawa sederhana yang tersedia untuk 
A. xylinum. Ketersediaan senyawa tersebut 
kemungkinan terbatas, maka diperlukan penambahan 
alternatif sumber C. Gula pasir merupakan pilihan 
alternatif sebagai sumber C karena mudah larut 
sehingga dapat dengan cepat terhidrolisis membentuk 
glukosa yang selanjutnya digunakan untuk 

pembentukan nata melalui fermentasi. Alasan lain 
adalah karena gula pasir lebih eonomis. Menurut 
White & Brown (1989) cit Jagannath et al. (2008) 
beberapa strain bakteri A. xylinum mampu 
menghasilkan nata dalam berbagai substrat misal 
glukosa, sukrosa, fruktosa, etanol dan gliserol. 
Dengan demikian gula pasir dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber karbon alternatif dalam menghasilkan 
nata.  

Sulistyo et al. (2007) melaporkan bahwa nata 
yang dihasilkan dengan penambahan gula pasir 10% 
dan molase 10% sebagai sumber karbon dapat 
menghasilkan berat dan tebal nata yang tidak jauh 
berbeda. Penelitian ini bertujuan  untuk 
memvariasikan gula pasir dalam pembuatan nata de 
banana peel melalui proses fermentasi.  

METODE 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 

a. Preparasi sampel 

Sampel kulit pisang tanduk dan pisang ambon 
lumut sebanyak 1 kilogram dibersihkan dan dipotong 
ukuran kecil. Potongan kulit pisang dihaluskan 
blender dengan ditambahkan air (perbandingan kulit 
pisang:air adalah 1:2). Starter A. xylinum diperoleh 
dari Laboratorium Bioteknologi, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

b. Produksi nata melalui proses fermentasi 

Hasil blender potongan kulit pisang dan air 
kemudian disaring dan filtrat yang diperoleh di 
panaskan (suhu 100°C selama 1 jam). Proses ini 
dilakukan 3 kali pengulangan sampai diperoleh 1800 
ml filtrat kulit pisang. Ketika filtrat mendidih 
tambahkan 0,2% ZA dan gula pasir dengan variasi 
5%, 10% dan 15% (masing-masing dilakukan 
pengulangan 3 kali). Tambahkan asam cuka hingga 
mencapai pH 4-5. Larutan media sebanyak 1800 ml 
dibagi dan dimasukkan ke dalam 9 media fermentasi 
(masing-masing toples diisikan 180 ml larutan media) 
dan untuk masing-masing perlakuan ditambahkan 
10% starter. Media fermentasi diinkubasikan pada 
suhu ruang selama 10-12 hari. Amati adanya selaput 
gel dipermukaan media yang menunjukka adanya 
pembentukan nata. 
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Tabel 1. Ketebalan dan Berat Basah Nata de Banana Peel dari Kulit Pisang 
Ambon Lumut dan Kulit Pisang Tanduk dengan Variasi Konsentrasi Gula 

Pasir 

 
ket : angka yang diikuti huruf beda berarti berbeda nyata pada taraf 5% 

angka yang diikuti huruf sama berarti tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

Tabel 2. Kadar serat kasar dan kadar gula total nata de banana peel dari kulit 
pisang ambon lumut dan kulit pisang tanduk dengan variasi konsentrasi gula 

pasir 

 

ket : angka yang diikuti huruf beda berarti berbeda nyata pada taraf 5% 

angka yang diikuti huruf sama berarti tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

c. Pengukuran  karakteristik fisik dan kimiawi 
nata de banana peel 

Nata yang telah jadi dibersihkan dan diukur 
berat serta tebal natanya. Karakter fisik nata yang 
diukur meliputi ketebalan dan berat basah nata. 
Karakter kimiawi meliputi kadar serat dan kadar gula 
total dilakukan di Lab Bioteknologi, Fakultas 
Teknologi Pertanian, UGM, Yogyakarta 

d. Analisis Data 

Data hasil pengukuran kualitas nata de banana 
peel yang meliputi karakter fisik dan kimiawi 
dianalisis menggunakan ANOVA (Analysis of 
Variance) dan apabila berbeda nyata dilanjutkan 
dengan LSD (Least Significans Difference) pada taraf 
kepercayaan 5%. Data hasil visual nata de banana 
peel dianalisis menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nata de banana peel yang dihasilkan dari 
substrat kulit pisang ambon lumut dan kulit pisang 
tanduk dengan penambahan konsentrasi gula pasir 
berbeda tampak menunjukkan karakter fisik dan 
kimiawi berbeda (Tabel 1 dan Tabel 2). Pada substrat 
kulit pisang ambon lumut menghasilkan ketebalan dan 
berat basah nata terbaik pada variasi penambahan gula 
pasir 5% (8,13 mm dan 71,53 gram) serta ketebalan 
dan berat basah nata terendah pada variasi 
penambahan gula pasir 15% (6,77 mm dan 63,70 
gram). Fermentasi dengan substrat kulit pisang 
tanduk, ketebalan dan berat basah nata terbaik pada 
variasi penambahan gula pasir 15% yaitu 10 mm dan 
89,73 gram serta ketebalan dan berat basah nata 
terendah pada variasi penambahan gula pasir 5% yaitu 
8,53 mm dan 64,97 gram. 
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Tabel 2 menunjukkan kadar serat kasar dan 
gula total tampak berbeda dari dua varietas kulit 
pisang. Kadar serat terbaik untuk kedua varietas 
pisang ditunjukkan pada konsentrasi penambahan 
gula pasir 10% sedangkan kadar gula total terendah 
pada variasi penambahan gula pasir 10% yaitu 0,01% 
dan 0,001% untuk masing-masing kulit pisang ambon 
lumut dan tanduk. Meski berbeda dalam hal ketebalan 
dan berat basah tetapi penampakan fisik nata yang 
dihasilkan dari kedua substrat kulit pisang tampak 
sama (Gambar 1). 

Ketersediaan nutrien seperti gula pasir 
merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
A. xylinum. Serat kasar untuk kedua jenis kulit pisang 
dengan konsentrasi penambahan gula sebesar 10% 
memberikan hasil tertinggi dibandingkan perlakuan 
lainnya (Tabel 2). Kadar serat kasar nata dari jenis 
kulit pisang tanduk dan ambon relatif rendah masing-
masing sebesar 1,41% dan 1,13%. Hal ini 
dimungkinkan karena kandungan pati kulit pisang 
jenis ambon dan tanduk relatif rendah masing-masing 
8,58% dan 2,67% (Musita, 2009). Menurut penelitian 
Heruwatno, et al (1993), di dalam kulit pisang 
terdapat tanin, yaitu senyawa polihidroksifenol yang 
mempunyai sifat mudah berikatan dengan protein atau 
polimer lainnya seperti selulosa, hemiselulosa dan 
pektin untuk membentuk senyawa komplek yang 
stabil sehingga dapat menghambat kerja enzim 
protease dan selulase. Akhirnya selulosa tidak 
terbentuk secara optimal dan berimbas terhadap serat 
kasar yang dihasilkan. 

 Sukrosa yang terdapat dalam gula pasir 
(sukosa) akan di hidrolisis dan di pecah menjadi 
fruktosa dan glukosa kemudian mengubahnya 
menjadi selulosa (Fardiaz, 1992). Ketebalan nata yang 
rendah dimungkinkan karena pemecahan gula pasir 
(sukrosa) menjadi senyawa yang lebih sederhana 
berupa monomer glukosa tidak optimal sehingga 
pembentukan jalinan selulosa yang dihasilkan sel  A. 

xylinum rendah. Ketersediaan glukosa pada media 
memiliki peranan penting dalam pembentukan nata 
atau bioselulosa (Jagannath et al., 2008). Menurut 
Ross et al. (1991) satu sel A. xylinum mampu 
mempolimerisasi 200,000 molekul glukosa perdetik 
menjadi rantai β-1,4-glukan yang dilepaskan ke 
media. 

Terjadinya kenaikan serat kasar yang 
dihasilkan pada nata dari kedua substrat kulit pisang 
dengan penambahan gula pasir 10%, dimungkinkan 
selama proses fermentasi A. xylinum memecah 
glukosa dan berikatan dengan asam lemak 
membentuk prekursor GDP-glukosa dengan 
melibatkan enzim selulosa sintase. Kemudian 
prekursor penanda selulosa tersebut akan dilepaskan 
dan terjadi polimerisasi sehingga membentuk selulosa 
pada permukaan media fermentasi (Chawla, et al., 
2009). Ketika fermentasi berlangsung, A. xylinum 
membutuhkan sumber C dan N untuk kebutuhan 
metabolismenya dalam menghasilkan selulosa. 
Tercukupinya sumber karbon pada media dapat 
merangsang A. xylinum dalam memecah sukrosa dan 
menghasilkan nata dengan ikatan selulosa yang kuat. 
Kuatnya ikatan selulosa dalam jaringan nata tersebut 
menyebabkan serat nata semakin meningkat 
(Kornmann, et al; 2003). 

Konsentrasi gula pasir yang tinggi pada media, 
dimungkinkan akan menghambat sel A. xylinum 
dalam membentuk selulosa. Larutan gula pasir dengan 
konsentrasi yang tinggi dimungkinkan akan berdifusi 
dan menekan masuk ke arah sel yang konsentrasinya 
rendah dan sel bakteri akan mengembang akhirnya 
hancur. Dengan demikian bakteri tidak mampu 
menghasilkan selulosa, maka berimbas pada serat 
kasar yang menurun. 

 

  

 

  
 

Gambar 1. Penampakan fisik nata de banana peel yang di hasilkan dari dua varietas pisang dengan konsentrasi 
gula 10% (a ) ambon lumt; (b) tanduk 

 

b a 
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Sebagian gula pasir yang ditambahkan pada 
media, akan diubah menjadi glukosa. Glukosa akan 
saling berikatan dengan glukosa lain membentuk 
selulosa, sedangkan sebagian gula pasir lainnya diurai 
menjadi metabolit primer berupa asam asetat. 
Menurut Barlina, et al. (2007) A. xylinum mampu 
memecah sebagian gula menjadi selulosa dan 
sebagian lagi diurai menjadi asam asetat yang akan 
menurunkan pH media. Penurunan pH dapat 
menyebabkan terganggunya proses fermentasi nata 
dan terurainya kembali selulosa menjadi glukosa yang 
dapat teroksidasi menjadi asam asetat. Selama proses 
fermentasi, pH media mengalami penurunan dari 4,5 
menjadi 3. Penurunan pH diperkirakan berpengaruh 
terhadap selulosa yang dihasilkan, karena menurut 
Susanti (2006), pH optimum untuk A. xylinum 
berkisar antara 4-5. Rossi, et al (2008) mengatakan 
bahwa kondisi fermentasi yang kurang baik seperti pH 
yang sangat rendah akan mengakibatkan pertumbuhan 
A. xylinum menjadi terhambat. 

Kadar gula total cenderung mengalami 
penurunan (Tabel 2) dimungkinkan karena selama 
proses fermentasi berlangsung, gula habis dipecah dan 
digunakan untuk memproduksi asam asetat dan 
selulosa. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh 
adanya perubahan total gula menjadi asam. Selain 
proses fermentasi maka terjadi peningkatan kadar air 
produk dan juga peningkatan total mikrobia, sehingga 
mulai terjadi perombakan kadar gula menjadi asam 
(Barlina, et al., 2007). 

PENUTUP 

Simpulan 

Terdapat perbedaan karakter fisik dan kimiawi 
nata de banana peel yang dihasilkan. Perbedaan 
terletak pada karakter fisik nata de banana peel yaitu 
pada ketebalan dan berat basah nata, namun tidak 
terjadi perbedaan pada karakter kimiawi. Persentase 
terbaik penambahan kadar gula pasir pada pembuatan 
nata de banana peel dari substrat kulit pisang ambon 
lumut dan tanduk untuk menghasilkan kadar serat 
kasar tinggi yaitu 10%. 

Saran 

Perlu adanya penelitian lanjutan tentang 
varietas kulit pisang lainnya dan perlu di uji lebih 
lanjut kandungan kimiawi nata yang dihasilkan lebih 
lengkap.  
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Abstrak 

 
Kawasan kars Indonesia merupakan yang terluas di Asia Tenggara dan memiliki manfaat ekologis yang 
tidak tergantikan. Kandungan kalsium karbonat tinggi menjadi pendukung kekhasan flora dan fauna yang 
mendiaminya, sehingga banyak yang cenderung endemik. Potensi ekonomi dari sektor penambangan 
membuat banyak kawasan kars tereksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan kawasan dan juga 
kelangsungan hidup hayatinya. Penelitian eksploratif di salah satu kawasan kars terluas di Pulau Jawa 
(Pegunungan Sewu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta) telah dilakukan pada bulan Agustus 2014 
hingga Maret 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan, keanekaragaman dan 
mendeskripsi genus keong darat, fauna yang bergantung pada keberadaan kalsium karbonat dan memiliki 
potensi endemisitas tinggi di kawasan kars. Metode koleksi dilakukan dengan observasi langsung selama 
satu jam oleh dua orang pada 20 plot (seluas 10m x 10m) dan pengayakan 100L sampel tanah dan serasah 
(5L dari  tiap plot). Sebanyak  2595 spesimen keong darat dari 17 Famili dan 29 genus berhasil dikoleksi. 
Genus Macrochlamys ditemukan paling banyak di lokasi penelitian. Genus Gyliotrachela (Gyliotrachela 
fruhstorferi, species endemik Jawa) ditemukan sebanyak 8% dari total spesimen yang berhasil dikoleksi. 
Dua genus yang cenderung endemik –Diplommatina dan Opisthostoma- juga ditemukan di Gunungkidul. 
Indeks keanekaragaman (Shannon-Wiener) genus keong darat di Gunungkidul berada di tingkat sedang 
dengan H ’= 2,377. Indeks keanekaragaman genus terendah tercatat pada mulut Gua wisata Rancang 
Kencono (1,1708) dan tertinggi pada sekitar air terjun Srigethuk (2,3749). Penelitian hayati lain di 
Gunungkidul dan kars lainnya sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengelolaan kawasan kars 
yang berkelanjutan.  

 
Kata kunci: Gunungkidul, Kars, keanekaragaman, keong darat 
 

Abstract 
 

Indonesia covers the widest karst area in Southeast Asia and saves an irreplaceable ecological benefit. The 
high calcium carbonate content supports the specificity of the residence flora and fauna, therefore many 
tend to be endemic.  Economy prospective from quarrying had caused countless karst exploitation without 
pondering the sustainability of karst and its biodiversity. An explorative research in one of the largest karst 
areas in Java (Sewu Mountains, Gunungkidul, Yogyakarta) had been conducted in August 2014 to March 
2015. The research aimed to discover the abundance, diversity and describe the land snail genera, fauna 
which highly depends on calcium carbonate and potentially endemic in karst area. Collection methods were 
conducted by direct observation in 20 plots (each 10m x 10m per hour per two persons) and sorted 100L of 
soil and leaf litter (5L per plot). In total of 2595 specimens of land snail, from 17 families and 29 genera 
were collected. The genus Macrochlamys was found most abundant in the area. Genus Gyliotrachela 
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(Gyliotrachela fruhstorferi, endemic Java species) was found 8% from the total specimens. Two potentially 
endemic genera –Diplommatina and Opisthostoma- were also found in Gunungkidul. The diversity index 
(Shannon-Wiener) of land snail genus in Gunungkidul are in moderate level with H ’= 2,377. The lowest 
diversity index was recorded from mouth Rancang Kencono Cave (H ’= 1,1708), whereas the highest was 
from surrounds Srigetuk waterfall (H ’= 2,3749). Further biodiversity research in Gunungkidul and other 
karst areas are vital for sustainable karst management.  

 
Keywords: biodiversity, Gunungkidul, Karst, land snails 

 

PENDAHULUAN 

Kars merupakan bentang alam khas yang telah 
melalui proses interaksi unik antara batuan mudah 
larut, karbondioksida dari atmosfer dan air. Ford dan 
Williams (1989) mendefinisikan kars sebagai medan 
dengan kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat 
dari batuan yang mudah larut dan mempunyai 
porositas sekunder yang berkembang baik. Adapun 
istilah kars di Indonesia  berdasarkan Keputusan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia Nomor 1456 K/20/MBM/2000 tentang 
Pengelolaan Kawasan Kars didefinisikan sebagai 
suatu kawasan batuan karbonat (batu gamping dan 
dolomit) yang memperlihatkan morfologi khas. 
Keunikan fisik kawasan kars tidak saja berpengaruh 
terhadap kondisi lingkungan fisik yang berkembang di 
wilayah ini, tetapi berpengaruh pula terhadap 
kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya 
(Sudarmadji dkk., 2013). Kawasan kars memiliki 
karakteristik dengan kandungan kalsium karbonat 
yang tinggi sehingga menjadi ekosistem spesifik dan 
diduga memiliki keanekaragaman spesies yang khas, 
langka, dan tingkat endemisitas yang tinggi.  

Dari seluruh kawasan kars di Asia Tenggara, 
Indonesia memiliki wilayah kars yang paling luas 
dengan total 154.000 km2 (Surono dkk., 1999 dalam 
Samodra, 2001). Kurang lebih 22.000 km2 (15% dari 
total kars Indonesia) adalah kawasan yang dilindungi 
sehingga Indonesia memiliki kawasan kars dilindungi 
terbesar di Asia Tenggara yaitu sebanyak 44 kawasan 
(Day dan Urich, 2002). Salah satu kawasan kars 
terluas di Jawa adalah kars Pegunungan Sewu, 
Yogyakarta. Kawasan ini melingkupi area seluas 1300 
km2 (Balázs, 1968). Secara geologis, Gunung Sewu 
terbentuk dari batuan kapur dari zaman Neogen (23.03 
sampai 2.58 juta tahun yang lalu) atau zaman Miosen 
Tengah. Ketebalan massa kapur di kawasan ini, atau 
dikenal juga dengan endapan Wonosari, mencapai 
200 m.  

Tersebarnya kawasan kars di Indonesia 
membuat beranekaragamnya spesies yang hidup di 

kawasan ini, salah satunya keong darat. Keong darat 
(terrestrial gastropod) membutuhkan secret dari zat 
kapur untuk pembentukan cangkang dan reproduksi 
(Sen dkk., 2012). Tingginya kalsium karbonat dan pH 
alkali di kars menyediakan kondisi yang sesuai untuk 
organisme dengan kebutuhan kalsium yang tinggi atau 
toleran terhadap pH yang rendah (Schilthuizen dkk., 
2005). Sehingga kawasan kars (kalsium karbonat) 
merupakan habitat yang tepat untuk mendapatkan 
kelimpahan dan keanekaragaman keong (Pearce dan 
Örstan, 2006).  

Potensi ekonomi dari sektor pertambangan 
membuat banyak kawasan kars tereksploitasi tanpa 
memperhatikan keberlanjutan kawasan dan juga 
kelangsungan hidup hayatinya. Sampai saat ini, 
pertambangan dan pengolahan batu gamping semakin 
meningkat jumlahnya, baik itu industri skala kecil, 
sedang maupun besar (Adji, 2013). Selain itu 
beberapa faktor lain yang merusak kawasan kars 
antara lain penebangan, kontruksi jalan yang melintasi 
kawasan kars, kontruksi bendungan yang 
menenggelamkan sebagian kawasan kars, objek 
wisata, polusi/pencemaran udara maupun air bawah 
tanah, pertanian, dan kebakaran (Ko, 1985; 
Schilthuizen dkk., 2005).  

Kawasan kars yang berkembang dengan baik 
memungkinkan terbentuknya ekosistem yang 
mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang 
tinggi. Di sisi lain kawasan kars yang rusak tidak akan 
dapat pulih kembali dan keanekaragaman hayati di 
dalamnya akan hilang dan tidak diketahui (Ko, 1985).  
Penelitian mengenai keanekaragaman genus keong 
darat ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan, 
keanekaragaman dan mendeskripsi genus keong 
darat, fauna yang bergantung pada keberadaan 
kalsium karbonat dan memiliki potensi endemisitas 
tinggi di kawasan kars. Harapannya, informasi 
mengenai keanekaragaman genus keong darat ini 
dapat berguna dalam rancangan konservasi maupun 
pemanfaatan kawasan kars Pegunugan Sewu, 
kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. 

 



Keanekaragaman Genus Keong Darat di Kawasan Kars Pegunungan Sewu Kabupaten Gunungkidul…. 

|Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran, 240-246 
Copyright © 2015 | ISBN 978-602-73551-0-1 

METODE 

Penelitian keanekaragaman genus keong darat 
dilakukan dengan pengambilan data lapangan (koleksi 
spesimen) dan proses laboratorium.  Pengambilan 
data lapangan dilakukan di kawasan Kars Pegunungan 
Sewu Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta antara 
7o5’56” LS sampai 8o12’40” LS dan 110o19’33” BT 
sampai 110o49’50” BT. Sementara proses pengolahan 
dan identifikasi dilakukan di Museum Zoologicum 
Bogoriense LIPI Cibinong. Seluruh kegiatan 
penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 
sampai bulan Maret 2015. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu alkohol 70% dan 96%, aquades dan malam. 
Sedangkan alat yang digunakan yaitu pinset, skop, 
beaker plastic 1L, plastik klip, tabung kecil, USC 
(ultrasonic cleaner), jangka sorong, mikroskop 
Olympus tipe SZX 7 dilengkapi kamera digital 
Olympus E 330, GPS, jangka sorong, kamera, ayakan 
tepung ukuran 2 mm dan 4 mm, pinset, baki, alat tulis, 
lup, sikat gigi, koas dan ember. 

Sebanyak 20 plot (masing-masing 10m x 10m) 
dipilih secara acak di dalam kawasan kars 
Pegunungan Sewu, Kabupaten Gunungkidul. 
Pengambilan data di lapangan (koleksi spesimen) 
dilakukan dengan dua metode (1) metode pengamatan 
langsung atau direct search method. Metode ini 
dilakukan dengan mengoleksi langsung keong darat 
dalam rentang waktu yang ditentukan yaitu 1 jam/2 
orang/plot (Liew et al 2010; Nurinsiyah 2015). Keong 
darat baik yang masih hidup maupun yang sudah mati 
(cangkangnya saja) dikoleksi. Keong makro (>10mm) 
disimpan dalam plastik klip dan keong mikro 
(<10mm) disimpan dalam tabung kecil. Keong darat 
hidup disimpan dalam alkohol 70% dan keong mikro 
dalam alkohol 96%. (2) metode tidak langsung atau 
sorting/sieveng dilakukan dengan mengambil sampel 
tanah dan serasah sebanyak 5L dari masing-masing 
plot. Tanah dan serasah dimasukan ke dalam plastik 
yang telah ditandai nomor plot.  

Di laboratorium, tanah dan serasah tersebut 
diayak dan disortir  dengan pengayakan sampel tanah 
kering (dry sieving) dan pengayakan sampel tanah 
basah  (wet sieving) (Cameron & Pokryszko, 2005). 
Seluruh cangkang keong darat kemudian dibersihkan. 
Keong darat makro dibersikan dengan cara direndam 
dahulu di dalam air kemudian disikat lembut dengan 
koas dan sikat gigi. Sedangkan keong mikro 
dibersihkan dengan cara direndam dalam tabung kecil 
yang telah diberi alkohol 96% kemudian dibersihkan 
dengan koas kecil, atau tabung kecil berisi keong darat 

tersebut digetarkan dalam USC (ultrasonic cleaner). 
Setelah dibersihkan, cangkang keong darat tersebut 
disimpan di atas baki dan dijemur di bawah matahari 
sampai kering kemudian disimpan kembali dalam 
plastik klip. Seluruh keong tersebut kemudian 
diidentifikasi hingga tingkat genus mengacu pada Van 
Benthem Jutting (1948, 1950, 1952), Vermeulen & 
Whitten (1998), Heryanto dkk. (2003),  dan Dharma 
(2005), Data yang telah dikumpulkan dianalisis 
dengan perhitungan jumlah (kelimpahan) dan Indeks 
Keanekaragaman Shannon-Wiener. Analisis Indeks 
Shannon-Wiener untuk mengetahui keanekaragaman 
genus keong darat dengan rumus menurut Krebs 
(1989 dalam Santosa, 2008): 

 
H’ =  Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener 

Pi =proporsi jumlah individu ke-I (ni/N) 

Kriteria Indeks Keanekaragaman Shannon - Wiener : 

H’< 1,5  = Rendah 

1,5 ≤ H’≤ 3,000 = Sedang 

> 3,5  = Tinggi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebanyak  2595 spesimen keong  darat berhasil 
dikoleksi dari total 20 plot dan 100 L sampel tanah dan 
serasah kars Pegunungan Sewu, Kabupaten 
Gunungkidul, Yogyakarta. Seluruh spesimen tersebut 
termasuk ke dalam 17 Famili dan 29 genus keong 
darat (Tabel 1). Hasil penelitian saat ini melengkapi 
catatan keong darat Gunungkidul yang sebelumnya 
dilakukan oleh Listiawan dkk (2008). Hasil 
penelitiannya menyebutkan 22 genus dari 16 famili 
Moluska berhasil dicatat di Gunungkidul. Namun 
hanya 8 genus yang teridentifikasi sebagai keong 
darat (terrestrial Gastropoda), genus lainnya 
merupakan keong dan kerang air tawar. 

Famili yang paling banyak ditemukan di lokasi 
penelitian adalah Ariophantidae. Hanya satu genus 
dari family tersebut yang ditemukan di Gunungkidul 
yaitu Macrochlamys. Famili dengan jumlah individu 
paling sedikit yang berhasil dikoleksi adalah 
Trochomorphidae (genus Trochomorpha sebanyak 1 
individu) dan Veronicellidae (genus Filicaulis 
sebanyak 1 individu). Famili Veronicellidae 
merupakan kelompok keong darat yang tidak 
memiliki cangkang atau dikenal dengan siput 
telanjang (slug).      

 

H’ = -∑(��)(����) 
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Tabel 1. Famili dan Genus Keong Darat di Kars Pegunungan Sewu, Kabupaten Gunungkidul 
Nama Famili Nama Genus Jumlah Individu 

Achatinidae Achatina 39 

Achatinidae Allopeas 3 

Achatinidae Paropeas 4 

Ariophantidae Macrochlamys 844 

Camaenidae Landouria 288 

Camaenidae Amphidromus 5 

Cerastidae Rhachistia 22 

Charopidae Charopa 6 

Charopidae Philalanka 124 

Cyclophoridae Alycaeus 3 

Cyclophoridae Cyclophorus 10 

Cyclophoridae Cyclotus 64 

Cyclophoridae Japonia 16 

Cyclophoridae Leptopoma 50 

Diplommatinidae Diplommatina 1 

Diplommatinidae Opisthostoma 2 

Dyakiidae Elaphroconcha 20 

Enidae Coccoderma 23 

Euconulidae Liardetia 131 

Euconulidae Microcystina 498 

Ferussacidae Geostilbia 4 

Helicarionidae Helicarion 48 

Helicarionidae Sundavitrina 2 

Hydrocenidae Georissa 90 

Streptaxidae Gulella 38 

Trochomorphidae Trochomorpha 1 

Veronicellidae Filicaulis 1 

Vertiginidae Gastrocopta 50 

Vertiginidae Gyliotrachela 208 

  2595 

 

Enidae (genus Coccoderma), Streptaxide (genus 
Gulella), Trochomorpha (genus Trochomorpha), dan 
Veronicellidae (genus Filicaulis).  

Genus yang paling banyak ditemukan di lokasi 
penelitian adalah genus Macrochlamys dengan jumlah 
individu koleksi 844 (32,5% dari seluruh specimen 
koleksi). Sementara itu, sebanyak 16 genus di 
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Gunungkidul hanya ditemukan tidak lebih dari 1% 
dari total specimen koleksi. Di antara genus yang 
ditemukan, terdapat tiga genus yang memiliki 
kecenderungan endemik terhadap pulau Jawa yaitu 
Diplommatina, Opisthostoma, dan Gyliotrachela. 
Tiga individu dari family Diplommatinidae ini, genus 
Diplommatina satu individu dan genus Opisthostoma 
2 individu. Genus Gyliotrachela (Gyliotrachela 
fruhstorferi, species endemik Jawa) ditemukan 
sebanyak 8% dari total spesimen yang berhasil 
dikoleksi. Sementara itu, tercatat lima genus yang 
anggota jenisnya merupakan jenis pendatang 
(introduce species) dan invasif (invasive species). 
Genus-genus tersebut antara lain Achatina dan 
Allopeas (Famili Achatinidae), Rachistia (Famili 
Cerastidae), Geostilbia (Famili Ferussacidae), dan 
Gulella (Famili Streptaxidae).  

Di Jawa, hanya satu jenis keong darat yang 
termasuk ke dalam genus Achatina, yaitu Achatina 
fulica. Jenis yang dikenal dengan nama Giant African 
Snail atau Keong Racun atau Bekicot ini merupakan 
keong kosmopolit dan telah menjadi jenis pendatang 
bahkan hama di banyak negara di dunia. Achatina 
fulica bahkan termasuk ke dalam 100 jenis asing 
(alien species) dan invasif terburuk di dunia (Lowe, et 
al., 2000). Namun, jenis tersebut juga berpotensi 
dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, pangan, 
pengobatan, hingga kosmetik (Nurinsiyah, 2010). 
 Genus pendatang lainnya yang tercatat di 
Gunungkidul adalah Gulella. Hanya tercatat satu jenis 
keong darat di Jawa yang termasuk ke dalam genus 
ini, yaitu Gulella bicolor. Gulella bicolor sering pula 
disebut dengan rosy snail  atau two-tone gulella 
(Chaijirawong et al, 2008). Jenis ini merupakan satu-

satunya keong darat karnivora yang berada di Jawa, 
jenis keong darat lainnya umumnya merupakan 
herbivora. 

Berdasarkan hasil analisis keanekaragaman 
Shannon-Wiener, indeks keanekaragaman genus 
keong darat di Gunungkidul berada di tingkat sedang 
dengan H ’= 2,377. Indeks keanekaragaman genus 
keong darat di Gunungkidul lebih rendah 
dibandingkan indeks serupa di kars Pacitan Jawa 
Timur, yaitu 2,69 (Nurlela, 2015 unpublished) dan 
indeks keanekaragaman jenis keong darat di kars 
Sukolilo Jawa Tengah, yaitu 2,88 (Nurinsiyah, 2015). 
Kawasan kars yang kaya akan kapur seharusnya 
menjadi habitat yang baik untuk keong darat, akan 
tetapi hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
keanekaragaman keong darat di kawasan kars 
Pegunungan Sewu Kabupaten Gunungkidul, 
Yogyakarta berada di tingkat sedang dan keong darat 
yang ditemukan pun sebagian besar merupakan keong 
yang mati (cangkang). Keong darat yang ditemukan 
hidup pun ditemukan bersembunyi atau sedang 
hibernasi di dalam cangkangnya dan mulut 
cangkangnya tertutupi oleh lendir yang mengeras. Hal 
tersebut dikarenakan lingkungan yang kering, 
beberapa area yang dijadikan tempat wisata dan 
terjadi letusan gunung Merapi di tahun yang sama saat 
pengamatan. Letusan gunung Merapi di Yogyakarta 
terjadi pada tanggal 27 Maret 2014 (Gunadha, 2014). 
Akibat dari letusan ini, lokasi pengamatan cukup 
kering, beberapa vegetasi di lokasi ini pun masih 
terlihat sisa-sisa abu vulkanik begitu pun pada saat 
penyortiran, tanah yang diayak terlihat sisa-sisa abu 
vulkanik.  

 

 

 

Gambar 1. Keanekaragaman genus keong darat berdasarkan indeks Shannon-Wiener 
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Indeks keanekaragaman genus terendah tercatat 
pada plot 7 atau di mulut Gua wisata Rancang 
Kencono (1,1708).  Gua Rancang Kencono 
merupakan tempat wisata yang kering dan dikunjungi 
banyak orang sehingga habitat keong darat di tempat 
tersebut terganggu. Keanekaragaman tertinggi 
terdapat pada plot 4 yakni  H ’= 2,3749 yang terletak 
di dekat air terjun Srigethuk. genus keong terbanyak 
ditemukan pada plot 4 dengan ditemukan sebanyak 15 
genus bertempat di dekat sumber air terjun Srigethuk. 
Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk 
hidup, begitu juga dengan keong darat. Hutan 
sekunder yang berdekatan dengan sumber air 
membuat keong darat dapat bertahan hidup, namun 
sumber air yang dijadikan tempat wisata atau sering 

dilalui manusia membuat kehidupan keong darat  
terancam sehingga meskipun genus keong darat ini 
lebih beragam, namun jumlah individu keong ini 
sedikit.  

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-
nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian 
mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-
benda itu jika kamu memang orang-orang yang 
benar!" (Q. S. Al-Baqarah : 31). Dalam 
mengidentifikasi suatu jenis atau genus diperlukan 
pengetahuan mengenai karakter pembeda jenis atau 
genus tersebut. 

 

 

  

 

  

 

Gambar 2. Atas kiri: genus Leptopoma (Irsyad, 2014), atas kanan: genus Macrochlamys (Irsyad, 2014), bawah 
kiri: Achatina (Sari, 2014), bawah kanan: Gyliotrachela (Nurinsiyah, 2014) 
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Tabel 2. Karakteristik morfologi cangkang genus keong darat 

No Nama Genus  
Ukuran Bentuk Mulut 

Cangkang 
Tepi Mulut 
Cangkang 

Menerus/tidak 

Jenis 
Pusat 

Putaran 
Cangkang 

1 Achatina Besar Contong Bundar Menerus Tertutup Dekstral 

2 Allopeas Sedang Gulungan 
benang 

Lonjong Tidak Tertutup Dekstral 

3 Paropeas Sedang Gulungan 
benang 

Lonjong Tidak Tertutup Dekstral 

4 Macrochlamys Sedang Pipih Perbani Tidak  Lingkar Dekstral 

5 Landouria Sedang Contong Perbani Tidak Lebar Dekstral 

6 Amphidromus Sedang Contong Lonjong  Tidak  Lingkar Sinistral  

7 Rhachistia Sedang Contong Perbani Tidak  Tertutup Dekstral  

8 Charopa Mikro Cakram Lingkar  Tidak  Lebar  Dekstral  

9 Philalanka Mikro Contong Sabit  Tidak  Lingkar Dekstral  

10 Alycaeus Mikro Contong Bulat  Menerus  Lingkar  Dekstral 

11 Cyclophorus Sedang Contong  Bulat  Menerus  Lingkar Dekstral  

12 Cyclotus Sedang Pipih Bulat Menerus  Lebar Dekstral  

13 Japonia  Sedang Contong Bulat Menerus  Lingkar Dekstral  

14 Leptopoma Sedang Contong Bulat  Menerus  Lingkar  Dekstral  

15 Diplommatina Mikro Contong Bulat  Tidak  Tertutup  Dekstral  

16 Opisthostoma Mikro Contong Bulat Menerus  Celah  Sinistral  

17 Elaphroconcha Sedang Contong Perbani Tidak  Lingkar  Dekstral   

18 Coccoderma  Sedang Gulungan 
benang 

Bulat Menerus  Lingkar  Dekstral  

19 Liardetia Mikro Contong Perbani Tidak  Lingkar Dekstral   

20 Microcystina Mikro Cakram Perbani  Tidak   Lingkar  Dekstral  
21 Geostilbia Mikro Gulungan 

benang 
Perbani Tidak  Celah Dekstral  

22 Helicarion Sedang Bulat Perbani  Tidak  Tertutup  Dekstral  

23 Sundavitrina Sedang Bulat Perbani Tidak Celah Dekstral 

24 Georissa Mikro Contong Bulat Tidak  Celah Dekstral  

25 Gulella Sedang Gulungan 
benang 

Lonjong Tidak  Tertutup  Dekstral  

26 Trochomorpha Sedang Pipih Jajar 
genjang  

Tidak  Lingkar  Dekstral  

27 Filicaulis Sedang  - -  -   -  - 

28 Gastrocopta Mikro Contong Perbani Menerus  Lingkar Dekstral  

29 Gyliotrachela Mikro Kerucut Bulat Menerus  Lebar Dekstral  
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PENUTUP 

Simpulan 

Keong darat asal kawasan kars Pegunungan 
Sewu Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta yang 
berhasil ditemukan sebanyak 2595 keong darat 
kemudian diidentifikasi menjadi 19 Famili yang 
terdiri dari 29 Genus dengan keanekaragaman genus 
keong darat di kawasan ini tergolong sedang dihitung 
dengan Indeks Diversitas Shannon-Wiener, dimana 
H’ = 2,2377. H’ tertinggi terletak pada plot 4 yakni  H 
’= 2,3749 yang terletak di dekat air terjun Srigethuk 
dan yang terendah yaitu terdapat pada plot 2 yakni H’ 
= 1,1708 yang terletak di mulut Gua Rancang 
Kencono. Keong darat yang ditemukan kebanyakan 
memiliki cangkang berbentuk contong, putaran 
cangkang dekstral, memiliki ukuran dan karakteristik 
morfologi yang bervariasi.  
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PENGARUH EKSTRAK ETANOL DAUN SERAI WANGI (Cymbopogon nardus L.) 
TERHADAP PERTUMBUHAN Fusarium oxysporum PADA TANAMAN  CABAI 

(Capsicum annum L.) 
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Abstrak 

 
Daun serai wangi merupakan tanaman yang memiliki senyawa sebagai antifungi dalam menekan 
pertumbuhan cendawan patogen. Penelitian tentang pengaruh ekstrak etanol daun serai wangi 
(Cymbopogon nardus L.) terhadap pertumbuhan Fusarium oxysporum  pada tanaman cabai merah 
(Capsicum annum L.). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak etanol 
daun serai wangi terhadap pertumbuhan Fusarium oxysporum pada tanaman cabai merah. Penelitian 
dilakukan dengan metode difusi, menggunakan paper disk berdiameter 7 mm, dengan masa inkubasi 3 
sampai 7 hari pada suhu ruangan. Penelitian ini menggunakan kontrol negatif yaitu DMSO 1%. Ekstrak 
etanol daun serai wangi dari semua perlakuan dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%, dapat 
menghambat pertumbuhan Fusarium oxysporum. Hasil analisis statistik dengan 0,001 > 0,005 artinya 
ekstrak daun serai wangi (Cymbopogon nardus L.) memiliki antifungi yang dapat menghambat 
pertumbuhan Fusarium oxysporum pada tanaman cabai merah (Capsicum annum L.) 

 
Kata kunci: Antifungi, ekstrak daun Serai wangi dan Fusarium oxysporum 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan cabai merah terus meningkat 
sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan 
berkembangnya industri makanan yang 
membutuhkan bahan baku cabai (Ainun et al., 2011). 
Hal ini  menyebabkan komoditas  cabai merah paling 
sering menjadi perbincangan di seluruh lapisan 
masyarakat karena harganya dapat melambung sangat 
tinggi pada saat-saat tertentu  sehingga nilai konsumsi 
lokal cabai di daerah Sulawesi selatan tergolong tinggi 
dan merupakan suatu komoditas pertanian yang utama 
di Sulawesi selatan sehingga minat para petani untuk 
membudidayakan tanaman cabai semakin tinggi (Puji, 
2002). 

Perkembangan produksi cabai besar di 
Sulawesi Selatan antara tahun 2011-2014 yang 
cenderung meningkat. Produksi cabai besar tahun 
2014 sebesar 28,01 ribu ton atau meningkat sebesar 
6,64 ribu ton (31,10%) dibandingkan tahun 2011. 
Sehingga rata-rata peningkatan produksi cabai besar 
selama 4 tahun terakhir adalah sekitar 7%. Dari tahun 
2013 ke 2014 produksi cabai besar juga mengalami 
peningkatan. Dibandingkan tahun 2013, produksi 
cabai besar Sulawesi Selatan mengalami peningkatan 
sebesar 879 ton (3,24%). Kenaikan ini disebabkan 
oleh kenaikan produktivitas sebesar 0,38 ton/hektar 

(5,14%. Sedangkan untuk luas panen mengalami 
penurunan relatif kecil sebesar 66 hektar (-1,82%). 
Peningkatan angka-angka produksi tersebut 
menunjukkan bahwa komoditas hortikultura dapat 
menjadi salah satu sumber pertumbuhan tinggi bagi 
sektor pertanian (Dinas, 2014). 

Penurunan produksi cabai merah dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 
adanya organisme pengganggu tanaman seperti 
patogen. Patogen dapat menyebabkan penyakit pada 
tanaman cabai merah yang mengakibatkan produksi 
tanaman cabai merah mengalami penurunan. Salah 
satu patogen penyebab penyakit yang umum terdapat 
pada tanaman cabai merah adalah cendawan. 
Cendawan dapat ditemukan pada saat melalukan 
penanaman di musim hujan, sehingga produksi cabai 
besar yang dihasilkan mengalami penurunan (Siwi et 
al, 2006). 

Salah satu tanaman yang berpotensi dijadikan 
sebagai pestisida alternatif adalah serei wangi 
(Cymbopogon nardus L.). Serei wangi banyak 
digunakan sebagai antimikroba terhadap bakteri 
patogen pada manusia yang ada di dalam mulut 
khususnya bakteri pembentuk plak pada gigi. Serei 
merupakan tanaman yang memiliki senyawa 
metabolit sekunder yang berpotensi untuk dijadikan 
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sebagai fungisida. Hal tersebut ditunjang oleh seorang 
penelitian Kurniasih et al (2014), mengenai aplikasi 
dari ekstrak daun serai wangi yang secara nyata dapat 
menghambat pertumbuhan cendawan patogen. 
Kandungan kimia yang terdapat pada serai wangi 
adalah minyak atsiri, geraniol dan senyawa sitronelal 
(Ganjewala, 2009). 

Penggunaan serai wangi sebagai antifungi 
terhadap cendawan patogen pada tanaman belum 
banyak dilakukan, maka peneliti akan mencoba 
menggunakan ekstrak daun serai wangi sebagai 
antifungi dalam menekan pertumbuhan cendawan 
patogen. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian 
untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun serai 
wangi dengan berbagai konsentrasi terhadap 
pertumbuhan Fusarium oxysporum pada tanaman 
cabai merah. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun serai wangi 
(Cymbopogon nardus L.) terhadap pertumbuhan 
Fusarium oxysporum pada tanaman cabai merah  
(Capsicum annum L.) dan untuk mengetahui 
konsentrasi ke berapa ekstrak etanol daun serai wangi 
(Cymbopogon nardus L.) dapat menghambat 
pertumbuhan Fusarium oxysporum pada tanaman 
cabai merah (Capsicum annum L.) 

METODE 

Instrumen Penelitian  

1. Alat 

Adapun alat yang digunakan di dalam 
penelitian ini adalah autoklaf (Hirayama), batang 
pengaduk, bejana maserasi, cawan petri (Iwaki 
Pyrex), botol coklat, gelas erlenmeyer, gelas ukur 
(Iwaki Pyrex), vortex (Vortex Merk), inkubator 
(Memmert), mikropipet, ose bulat, oven (Memmert), 
pinset, rak tabung, rotary evaporator (IKA), spoit 5 ml 
(One Med), spoit 10 ml (One Med), timbangan analitik 
(Kern), jangka sorong, kompor gas, lampu spiritus, 
Laminar Air Flow (LAF) (Esco),  tabung reaksi 
(Pyrex) dan vial. 

2. Bahan  

Adapun bahan yang digunakan yaitu daun serai 
wangi (Cymbopogon nardus L.), biakan murni 
cendawan patogen, aquadest steril, aluminium foil, 
NaCl 0,9%, etanol 96%,  DMSO (Dimethyl sulfoxide), 
Medium Potato Dextrose Agar (PDA), Paper disk, 
dan tissue. 

 

Prosedur Kerja 

1. Tahapan Persiapan 

a. Pengambilan Sampel 

Sampel daun serai wangi (Cymbopogon nardus 
L.) diperoleh disekitar Desa Panciro, Kecamatan 
Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 
Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari, daun 
yang digunakan adalah seluruh daun yang tidak rusak 
dan berjamur. 

b. Pengolahan Sampel 

Daun Serai wangi (Cymbopogon nardus L.) 
yang telah diambil, dicuci hingga bersih dengan air 
mengalir, dikeringkan dengan sinar matahari 
langsung hingga kadar airnya berkurang, lalu di 
serbukkan hingga menjadi simplisia. 

c. Ekstraksi Sampel 

Simplisia daun serai wangi (Cymbopogon 
nardus L.) dimasukkan ke dalam wadah maserasi, 
direndam dengan etanol 96% hingga simplisia 
terendam secara merata. Wadah maserasi ditutup dan 
disimpan selama 24 jam di tempat terlindung dari 
sinar matahari dan sesekali diaduk. Selanjutnya 
disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya.  

Ampas diekstraksi kembali dengan pelarut 
yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini terus 
dilakukan hingga cairan pelarut tampak bening. 
Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan 
dan dipekatkan dengan cairan pelarut dalam rotavavor 
40oC. Ekstrak encer diupkan di water bath hingga 
diperoleh ekstrak kental. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pembuatan PDA 

Medium yang digunakan untuk cendawan 
adalah Potato Dextrose Agar (PDA). Pembuatan 
medium PDA adalah sebagai berikut: menimbang 
sebanyak 3,9 gram serbuk PDA instan kemudian 
dilarutkan dalam 1 liter aquadest di dalam erlenmeyer 
ukuran 2 liter, kemudian didihkan sambil sesekali 
diaduk. Media yang telah dibuat, kemudian ditutup 
rapat dengan kapas untuk selanjutnya disterilisasi di 
dalam autoclaf selama 15 menit pada suhu 1210C 
dengan tekanan 1,5 atm. 

b. Peremajaan Cendawan Patogen Uji 

Medium Potato Dextrose Agar (PDA) yang 
telah dibuat dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu 
dimiringkan, setelah medium PDA memadat, diambil 
1 ose isolat cendawan patogen uji dengan 
menggunakan ose bulat yang steril kemudian 
digoreskan pada permukaan medium PDA lalu 
disimpan pada suhu ruangan selama 3 hari. 
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c. Pembuatan Suspensi Cendawan Patogen Uji 

Kultur cendawan yang sudah diinkubasi selama 
3 hari telah diremajakan dalam medium PDA miring, 
disuspensikan dengan NaCl fisiologis (NaCl 0,9%) 
sebanyak 3 ml dimasukkan kedalam tabung reaksi lalu 
dituang kedalam botol vial kemudian dihomogenkan 
sebelum dituang kedalam cawan petri. 

d. Pembuatan konsentrasi Suspensi Ekstrak Etanol 
Daun Serai Wangi (Cymbopogon nardus L.). 

Konsentrasi suspensi dibuat dengan cara yaitu 
ekstrak etanol daun serai wangi ditimbang sebanyak 
5000 mg, ditambahkan DMSO (0,4 ml) sedikit demi 
sedikit hingga homogen dengan menggunakan vortex. 
Setelah itu ditambahkan aquadest steril sebanyak 9,6 
mL, kemudian membuat konsentrasi suspensi 50% 
dilakukan pengenceran dengan cara memipet 5 ml 
konsentrasi suspensi lalu dimasukkan ke dalam botol 
vial dan ditambahkan aquadest 5 ml. Selanjutnya 
memipet 8 ml konsentrasi suspensi ekstrak 50% lalu 
dimasukkan ke dalam botol vial konsentrasi 40% 
kemudian ditambahkan 2 ml aquadest steril. 
Selanjutnya memipet 7,5 ml konsentrasi suspensi 
ekstrak 40% lalu dimasukkan ke dalam botol vial 
konstrasi 30% kemudian ditambahkan 2,5 ml 
aquadest steril. Selanjutnya memipet 6,5 ml 
konsentrasi suspensi ekstrak 30% lalu dimasukkan ke 
dalam botol vial konsentrasi 20% kemudian 
ditambahkan 3,5 ml aquadest steril. Selanjutnya 
memipet 5 ml konsentrasi suspensi ekstrak 20% lalu 
dimasukkan ke dalam botol vial konsentrasi 10% 
kemudian ditambahkan 5 ml aquadest steril. 

e. Uji Daya Antifungi Ekstrak Daun Serai wangi 
terhadap Cendawan Patogen Uji 

Metode yang digunakan pada uji ini yaitu 
metode difusi disk (Kirby -Baeur). Dimana medium 
PDA yang sebelumnya telah tercampur dengan 
cendawan patogen uji dihomogenkan kemudian 
dituang ke dalam cawan petri dan dibiarkan memadat. 
Kemudian memipet dengan masing-masing 
konsentrasi suspensi ekstrak daun serai wangi ke 
paper disk. Setelah medium memadat, Di pasang 
paper disk didalam cawan petri sesuai dengan 
konsentrasi dan diatur jaraknya. Setelah itu disimpan 
selama 3 hari pada suhu ruangan. Penghambatan dapat 
dilihat dengan terbentuknya zona bening di sekitar 
paper disk suspensi ekstrak diukur dengan 
menggunakan jangka sorong dalam satuan milimeter 
(mm). Diameter zona hambat dapat diukur dengan 
menggunakan rumus diameter rata-rata (mm) = 

( ) ( ) ( ) ( )
4

7777 −+−+−+− DCBA
 

Keterangan: 

A, B, C, D = Diameter Zona hambat/bening  

7  = Diameter kertas saring 

 

Tabel 1. Kriteria Kekuatan Zona Hambat (Hutabarat 
et al, 2013: 3) 

Zona Bening (mm) Keterangan 

0 Resisten 

<5 Lemah 

6-10 Intermedit 

11-20 Sensitif 

21-30 Sangat sensitif 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh ekstrak etanol 
daun serai wangi (Cymbopogon nardus L.) terhadap 
pertumbuhan Fusarium oxysporum pada tanaman 
capai (Capsicum annum L.), menunjukkan 
terbentuknya zona hambat disekitar paper disk yang 
telah diberikan perlakuan ekstrak daun serai wangi  
yaitu konsentrasi 50%, 40%, 30%, 20% dan 10%. 
Dimana hasil dari pengukuran zona hambat dapat 
disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2. Diameter Zona Hambat Ekstrak Daun Serai 
Wangi terhadap Pertumbuhan Fusarium oxysporum 
pada Cabai Merah dengan Masa Inkubasi 3 hari dan 

7 hari 

Perlakuan 
Diameter Zona Hambat 

(mm) Rata-
rata 

I II Jumlah 

A 0 0 0 0 

B 2,75 5,75 8,5 4,25 

C 3,25 7 10,25 5,12 

D 4,75 8 12,75 6,37 

E 9,25 12,5 21,75 10,87 

F 10,75 13,75 25,5 12,25 

Keterangan: 

A : Kontrol Negatif (DMSO 1%) 

B : Ekstrak daun serai wangi konstrasi 10% 
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C : Ekstrak daun serai wangi konstrasi 20% 

D : Ekstrak daun serai wangi konstrasi 30% 

E : Ekstrak daun serai wangi konstrasi 40% 

F : Ekstrak daun serai wangi konstrasi 50% 

Berdasarkan pada tabel diatas, apabila 
perbandingan rata-rata diameter zona hambat 
pertumbuhan Fusarium oxysporum pada tanaman 
cabai dengan masa inkubasi 3 hari dan 7 hari dapat 
dilihat pada gambar dibawah ini: 

Berdasarkan pada uji One-Way Anova untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh berbagai 
konsentrasi ekstrak daun serai wangi terhadap 
pertumbuhan Fusarium oxysporum pada tanaman 
cabai merah,  dapat disajikan pada tebel dibawah ini: 

Tabel 3. Hasil Uji One-Way Anova Pengaruh 
berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Serai Wangi 
terhadap PertumbuhanFusarium oxysporum pada 

Tanaman Cabai Merah. 
Zona 

Hambat 
     

JK Db RK F Sig 
Between 
Groups 

202.839 5 40.568 9.153 .009 

Within 
Groups 

26.594 6 4.432   

Total 229.432 11    
 

 

Keterangan: 

JK : Jumlah Kuadrat 

Db : Derajat bebas 

RK : Kuadrat Total 

Sig : Nilai signifikansi 

   Nilai signifikansi > 0,05 maka H1 diterima 

   Nilai signifikansi < 0, 05 maka H0 ditolak 

Berdasarkan hasil uji One-Way Anova 
menunjukkan bahwa nilai F.hitung  terhadap 
pertumbuhan Fusarium oxysporum yaitu 9,153 
dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,09 > 
0,05), maka  H1 diterima, artinya terdapat pengaruh 
konsentrasi ekstrak daun serai wangi terhadap rata-
rata diameter penghambatan pertumbuhan Fusarium 
oxysporum pada tanaman cabai merah. 

Kemudian dilanjutkan uji LSD (Least 
Significance Differen) atau biasa dikenal dengan uji 
BNt (Beda Nyata terkecil) dengan program Statistical 
Product and Service Solutions (SPSS) for Microsof 
Windows Release 20 dengan tingkat kepercayaan 95% 
untuk mengetahui kemaknaan pada setiap kelompok 
perlakuan. Signifikansi perbedaan penghambatan 
pertumbuhan Fusarium oxysporum dapat ditujukan 
dengan masing-masing zona hambat ekstrak daun 
serai wangi 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dapat 
disajikan pada tabel 4. 

  

 

  

(Batang Ulangan II)   (Batang Ulanagan I) 

 

Gambar 1. Hasil uji daya hambat ekstrak serai wangi terhadap pertumbuhan Fusarium oxysporum pada batang 
tanaman cabai merah 
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Tabel 4. Hasil Uji LSD Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Daun Serai Wangi terhadap Pertumbuhan Fusarium 
oxysporum pada Tanaman Cabai. 

(I) PERLA 
KUAN 

(J) PERLAKUAN Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. Kesimpulan 

PERLAKUAN 
A 

PERLAKUAN a 
-4.25000 2.10530 .426    Bermakna 

 PERLAKUAN b -5.12500 2.10530 .275 Bermakna 

 PERLAKUAN c -6.37500 2.10530 .142   Bermakna 

 PERLAKUAN d -10.87500* 2.10530 .015 Bermakna 

 PERLAKUAN e -12.25000* 2.10530 .009    Bermakna 

PERLAKUAN 
B 

PERLAKUAN a 
4.25000 2.10530 .426   Bermakna 

 PERLAKUAN b -.87500 2.10530 .998 Bermakna 

 PERLAKUAN c -2.12500 2.10530 .899 Bermakna 

 PERLAKUAN d -6.62500 2.10530 .124 Bermakna 

 PERLAKUAN e -8.00000 2.10530 .061 Bermakna 

PERLAKUAN 
C 

PERLAKUAN a 
5.12500 2.10530 .275 Bermakna 

 PERLAKUAN b .87500 2.10530 .998 Bermakna 

 PERLAKUAN c -1.25000 2.10530 .988   Bermakna 

 PERLAKUAN d -5.75000 2.10530 .198   Bermakna 

 PERLAKUAN e -7.12500 2.10530 .095    Bermakna 

PERLAKUAN 
D 

PERLAKUAN a 6.37500 2.10530 .142 Bermakna 

PERLAKUAN b 2.12500 2.10530 .899 Bermakna 

PERLAKUAN c 1.25000 2.10530 .988   Bermakna 

PERLAKUAN d -4.50000 2.10530 .378   Bermakna 

PERLAKUAN e -5.87500 2.10530 .185   Bermakna 

PERLAKUAN 
E 

PERLAKUAN a 10.87500* 2.10530 .015 Bermakna 

PERLAKUAN b 6.62500 2.10530 .124 Bermakna 

PERLAKUAN c 5.75000 2.10530 .198   Bermakna 

PERLAKUAN d 4.50000 2.10530 .378   Bermakna 

PERLAKUAN e -1.37500 2.10530 .981 Bermakna 

PERLAKUAN 
F 

PERLAKUAN a 12.25000* 2.10530 .009 Bermakna 

PERLAKUAN b 8.00000 2.10530 .061   Bermakna 

PERLAKUAN c 7.12500 2.10530 .095 Bermakna 

PERLAKUAN d 5.87500 2.10530 .185 Bermakna 

PERLAKUAN e 1.37500 2.10530 .981   Bermakna 
 

Keterangan: 

Perlakuan A, B, C, D, E, dan F : Konsentrasi ekstrak daun serai wangi 

*     : Bermakna (0,02 - 0,049) 

**       : Sangat Bermakna (0,00 – 0,01) 
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Hasil uji LSD dengan nilai signifikansi 0,000 
(sig < 0,05). Pada tabel 3 dan menunjukkan 
terdapatnya perbedaan yang bermakna antara 
kelompok-kelompok perlakuan dengan konsentrasi 
ekstrak 50%, 40%, 30%, 20% dan 10%. 

Pembahasan 

Pada penelitian ini menggunakan ekstrak etanol 
daun serai wangi (Cymbopogon nardus L.) yang 
diekstraksi dengan cara maserasi. Sebelum dilakukan 
pengujian efektifitas, terlebih dahulu cendawan 
diinokulasikan pada media agar miring (PDA) dalam 
tabung reaksi. Inokulasi dimaksudkan untuk 
meremajakan cendawan murni supaya pertumbuhan 
dalam media uji optimal. Cendawan  yang telah 
diremajakan dimasukkan ke dalam NaCl, hal ini 
bertujuan untuk menjaga kondisi fisiologis cendawan. 

Cendawan yang didapatkan pada tanaman cabai 
setelah melakukan penelitian yaitu Fusarium 
oxysporum, untuk melihat penghambatan cendawan 
patogen maka yang dilihat yaitu terbentunya zona 
bening disekitar Paper disk. 

Chili (Capsicum annuum L.) merupakan 
tanaman sayuran dan rempah-rempah penting di 
seluruh dunia, yang diproduksi dan dikonsumsi segar 
atau olahan. Cabai layu telah ditemukan sebagai 
masalah penyakit yang paling sering ditemui. 
mikroorganisme yang terlibat dalam menyebabkan 
penyakit layu dan mati tanaman cabai yaitu spesies 
Fusarium oxysporum (Abuzar, 2013). 

Metode yang digunakan adalah metode difusi. 
Metode ini dilakukan untuk mengetahui besarnya 
zona hambat yang terbentuk, dengan menggunakan 
paper disk yang berdiameter 7 mm yang diletakkan 
pada medium Potato Dextrose Agar (PDA) yang telah 
direndam dalam ekstrak etanol daun Serai wangi 10% 
b/v, 20% b/v, 30% b/v, 40% b/v dan 50% b/v dan 
larutan DMSO 1% sebagai kontrol negatif. Paper disk 
digunakan karena zat-zat yang ada dalam suspensi 
ekstrak dan larutan mudah untuk berdifusi ke dalam 
dan keluar paper disk. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 
pertumbuhan jamur terlihat setelah dilakukan 
inkubasi selama 3 hari dan 7 hari. Pada tabel 2, 
menunjukkan pertumbuhan cendawan Fusarium 
oxysporum pada kontrol tidak menunjukkan adanya 
zona bening. Hal ini disebabkan DMSO yang 
merupakan kontrol negatif (-) tidak bersifat 
membunuh mikroorganisme ataupun menghambat 
pertumbuhan mikroorganisme. Kontrol negatif disini 
digunakan untuk membuktikan terbentuknya zona 
bening bukan disebabkan oleh pelarut, melainkan 

disebabkan oleh ekstrak daun serai wangi. Cendawan 
Fusarium oxysporum berdasarkan uji penghambatan 
pada tanaman cabai merah, dimana pada perlakuaan 
tersebut pengaruh pemberiaan ekstrak serai wangi 
memberikan pengaruh terhadap daya hambat semakin 
tinggi (50%) maka daya hambat semakin tinggi 
(12,25%). Berturut-turut dikuti oleh daya hambat 
40%, 30%, 20% dan 10%. Dari kenyataan ini dapat 
diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi yang 
digunakan, maka daya hambatnya juga semakin tinggi 
(Gusti et al., 2014).  

Pada gambar 4.1 juga terlihat adanya 
pertumbuhan jamur yang apabila semakin tinggi 
konsentrasi ekstrak daun serai wanginya maka 
semakin tinggi pula daya hambatnya. 

Pada penelitian ini, saya melakukan uji 
penghambatan dengan menggunakan konsentrasi 
ekstrak daun serai wangi yaitu 0,001%, 0,1%, 1%, dan 
5% tetapi tidak mengalami penghambatan 
pertumbuhan cendawan patogen baik pada batang 
maupun daun. Sehingga saya mencoba melakukan uji 
penghambatan dengan konsentrasi tertinggi yaitu 
10%, 20%, 30%, 40% dan 50% ternyata efektif 
memberikan penghambatan pertumbuhan Fusarium 
oxysporum pada tanaman cabai merah. 

Hasil uji daya hambat ekstrak serai wangi 
terhadap pertumbuhan Fusarium oxysporum pada 
tanaman cabai terjadi peningkatan zona hambat 
seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak serai 
wangi, dapat dikatakan bahwa peningkatan 
konsentrasi ekstrak berbanding lurus dengan 
peningkatan zona hambat. Semakin tinggi konsentrasi 
ekstrak, maka jumlah senyawa anti jamur yang 
dilepaskan semakin tinggi. 

Persentase penghambatan dihitung untuk 
mengetahui sejauh mana ekstrak serai wangi dapat 
memberikan pengaruh penghambatan terhadap 
pertumbuhan diameter koloni cendawan Fusarium 
oxysporum pada tanaman cabai merah. Hasil 
perhitungan persentase penghambatan diperoleh, 
bahwa semakin besar perlakuan konsentrasi ekstrak 
serai wangi, memiliki persentase penghambatan yang 
tinggi pula. Semakin besar konsentrasi ekstrak serai 
wangi yang diberikan, semakin besar pula persentase 
penghambatan terhadap pertumbuhan Fusarium 
oxysporum. 

Untuk dapat membunuh jamur, senyawa 
antijamur harus masuk ke dalam sel melalui dinding 
sel. Kemampuan antibakteri ekstrak serai wangi 
terhadap pertumbuhan cendawan pada batang dan 
daun tanaman cabai diduga karena adanya kandungan 
senyawa aktif. Ekstrak serai wangi mengandung 
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sitronelal. Senyawa tersebut diketahui berpotensi 
sebagai anti jamur (Sastrohamidjojo 2004).. 

Senyawa terpenoid ini dapat juga 
mempengaruhi pengambilan nutrien oleh sel dari 
lingkungannya (Larber and Muller, 1976 dalam 
Rhoumah 2009), sehingga akibatnya dapat 
menghambat kebutuhan energi dan selanjutnya 
pertumbuhan dan perkembangan hifa menjadi 
berkurang dan hifa menjadi pendek-pendek. 
Akibatnya miselium yang terbentuk menjadi 
berkurang dan pertumbuhan koloni menjadi tidak 
normal (Sastrohamidjojo 2004). 

Berdasarkan pada hasil analisis statistik dengan 
menggunakan analisis statistik Anova (SPSS) 
terhadap pertumbuhan Fusarium oxysporum pada 
tanaman cabai merah dengan nilai signifikansi 0,001 
< 0,005. Dengan demikian H0 ditolak, artinya tidak 
ada pengaruh konsentrasi ekstrak daun serai wangi 
(Cymbopogon nardus L.) terhadap rata-rata diameter 
penghambatan pertumbuhan Fusarium oxysporum 
pada tanaman cabai merah (Capsicum annum L.). Jika 
dilihat dari rata-ratanya (RK) dari hasil uji One-Way 
Anova, dapat dikatakan bahwa setiap adanya 
penambahan konsentrasi ekstrak maka dapat juga 
memperlihatkan adanya penambahan daya hambat.  

Hasil analisis data dengan uji LSD, 
menunjukkan dengan terdapatnya perbedaan yang 
bermakna antara kelompok ekstrak daun serai wangi 
dengan konsentrasi 50%, 40%, 30%, 20% dan 10% 
pada pertumbuhan Fusarium oxysporum. 

Daun serai wangi mempunyai daya antifungi 
yang didalamnya terdapat zat-zat yang terkandung 
senyawa sitronelal dan geraniol, senyawa triterpenoid. 
Senyawa-senyawa tersebut diketahui berpotensi 
sebagai anti jamur. Aktifnya formula pestisida nabati 
sehingga dapat menekan pertumbuhan Fusarium 
oxysporum. Menurut Sastrohamidjojo (2004), 
kemampuan komponen terpenoid yan terdapat pada 
pestisida nabati dalam menghambat proses 
metabolisme, yaitu dengan cara mengakumulasi 
globula lemak di dalam sitoplasma sel, mengurangi 
jumlah organel-organel sel terutama mitokondria dan 
merusak membran nukleus sel cendawan. Senyawa 
terpenoid ini dapat juga mempengaruhi pengambilan 
nutrien oleh sel dari lingkungannya (Larber and 
Muller, 1976 dalam Rhoumah 2009), sehingga 
akibatnya dapat menghambat kebutuhan energi (ATP) 
dan selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan hifa 
menjadi berkurang dan hifa menjadi pendek-pendek. 
Akibatnya miselium yang terbentuk menjadi 
berkurang dan pertumbuhan koloni menjadi tidak 
normal. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan: 

1. Ekstrak daun serai wangi pada konsentrasi 50%, 
40%, 30%, 20% dan 10% dapat menghambat 
pertumbuhan Fusarium oxysporum  pada tanaman 
cabai merah (Capsicum annum L.). 

2. Konsentrasi yang dapat memberikan 
penghambatan yang baik terhadap pertumbuhan 
Fusarium oxysporum  pada tanaman cabai merah 
adalah 50% dengan rata-rata diameter zona hambat 
12,25 mm dibandingkan dengan konsentrasi yang 
lain dan kontrol. 
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Abstrak 
 

Bakteri asam laktat (BAL) adalah agen antimikroba yang tersebar luas di alam yang menghasilkan senyawa 
antimikroba untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen sebagai salah satu syarat menjadi kandidat 
probiotik. Pediococcus acidilactici adalah bakteri yang telah diisolasi dari whey dangke. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui daya antimikroba P. acidilactici terhadap pertumbuhan Bacillus cereus, 
Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Metode yang digunakan adalah 
well-difussion menggunakan bakteri uji B. cereus, E. coli dan S. aureus dengan masa inkubasi 24 jam, 48 
jam dan 72 jam dengan 3 kali ulangan, dianalisis dengan uji General Linear Model-Unvariate dan 
dilanjutkan dengan Duncan dan Least Significant Difference (LSD). Hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa jenis bakteri patogen uji dan masa inkubasi memperlihatkan pengaruh daya hambat yang signifikan. 
P. acidilactici tidak menunjukkan efek penghambatan terhadap B. cereus tetapi menunjukkan daya hambat 
terkuat terhadap S. aureus pada masa inkubasi 24 jam dengan diameter rata-rata zona bening sebesar 15 
mm sedangkan  E. coli sebesar 2,5 mm. Masa inkubasi 72 jam P. acidilactici tidak menunjukkan efek 
penghambatan terhadap bakteri uji. Oleh karena itu, P. acidilactici dapat berpotensi sebagai kandidat 
probiotik lokal. 

 
Kata kunci: Pediococcus acidilactici, daya hambat, bakteri patogen, masa inkubasi 

Abstract 
 

Lactic acid bacteria (LAB) is an antimicrobial agent widespread in nature that produce antimicrobial 
compounds to inhibit the growth of pathogenic bacteria as one of the requirements to a candidate probiotic. 
Pediococcus acidilactici is a bacteria that has been isolated from the waste dangke manufacture. This study 
aims to determine the antimicrobial power of P. acidilactici to the growth of Bacillus cereus, Escherichia 
coli and Staphylococcus aureus. This research was quantitative research with an experimental approach by 
used a completely randomized design (CRD). This research used Well-difussion method with B. cereus, E. 
coli and S. aureus as the test bacteria whereas the incubation period that used 24 hours, 48 hours and 72 
hours each treatments was done with repetitions, it were analyzed by General Linear Model-Unvariate and 
continued with Duncan and Least Significant Difference (LSD). The results obtained showed that the type 
of pathogenic bacteria test and the incubation period had a significant effect in power inhibitor. P. 
acidilactici wasn’t showed inhibitory effect against B. cereus, but showed higher inhibition against S. 
aureus in the incubation period of 24 hours with an average diameter of clear zone was 15 mm while E. 
coli was 2,5 mm. The incubation period of 72 hours, P. acidilactici wasn’t showed inhibitory effect against 
the pathogenic bacteria test. Therefore, P. acidilactici can potentially as local probiotic candidate. 
  
Keywords: Pediococcus acidilactici, inhibition, pathogenic bacteria, incubation period 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu produk olahan susu tradisional 
Indonesia adalah dangke. Dangke merupakan produk 
sejenis keju lunak segar yang terbuat dari susu sapi 
atau susu kerbau segar oleh masyarakat kabupaten 
Enrekang, provinsi Sulawesi Selatan. Kandungan gizi 
pada dangke tinggi yang terdiri dari air 55%, protein 

23,8%, lemak 14,8%, kepadatan 2,1% dan nilai pH 6,4 
(Hatta dkk, 2013). Dangke diolah secara tradisional 
melalui teknik penggumpalan dengan penambahan 
getah pepaya sebagai enzim koagulan setelah 
dipanaskan dengan api kecil sehingga terjadi 
penggumpalan atau pemisahan padatan kasein (curd) 
sebagai produk dan whey sebagai limbahnya (Kesuma 
dkk, 2013). Dari nilai gizinya, whey dangke masih 
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mengandung nutrisi, misalnya laktosa, persenyawaan 
nitrogen (protein, peptida dan asam amino), abu dan 
lemak. Kandungan nutrisi tersebut memungkinkan 
bagi mikroba untuk tumbuh, khususnya kelompok 
bakteri asam laktat (BAL). Bakteri kelompok ini 
umumnya menyukai substrat yang mengandung 
komposisi susu selain pada bahan pangan lain 
diantaranya sayur-sayuran, buah-buahan dan produk 
daging (Fitriyani, 2010) 

Peranan BAL banyak yang menguntungkan 
daripada yang merugikan (Fitriyani, 2010). Kelompok 
bakteri ini juga secara alami terdapat dalam tubuh 
manusia sebagai flora normal tubuh (Kusuma, 2009: 
2). Bakteri Asam Laktat dapat mengendalikan 
pertumbuhan bakteri patogen dengan memproduksi 
asam organik, karbondioksida, reuterin, hidrogen 
peroksida, diasetil dan bakteriosin (Hutabarat dkk, 
2013: 1). Bakteriosin merupakan substansi protein 
yang disekresikan bakteri-bakteri tertentu, yang 
bersifat bakterisidal terhadap bakteri Gram positif 
(Rachmawati dkk, 2005).  

Pada umumnya penyakit oleh infeksi bakteri 
patogen dahulu dapat diatasi hanya dengan 
penggunaan antibiotik tetapi hal tersebut dapat 
menimbulkan efek samping karena keseimbangan 
floranormal yang ada di saluran pencernaan dapat 
terganggu sehingga sistem kekebalan tubuh akan 
menurun. Bakteri asam laktat bekerja di dalam saluran 
pencernaan manusia untuk menghambat pertumbuhan 
bakteri patogen dari makanan atau minuman yang 
telah terkontaminasi oleh B. cereus, E. coli dan S. 
aureus dengan metabolit yang dihasilkannya. 

Berdasarkan hal tersebut pembuktian 
Pediococcus acidilactici yang merupakan BAL yang 
diisolasi dari whey dangke berpotensi sebagai 
kandidat probiotik perlu dilakukan untuk mendukung 
ketersediaan produk pangan fungsional yang 
menguntungkan bagi kesehatan. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan informasi tentang P. 
acidilactici memiliki daya antimikroba terhadap 
bakteri patogen seperti B. cereus, E. coli dan S. aureus 
yang berpotensi sebagai kandidat probiotik sehingga 
dapat diaplikasikan dalam berbagai industri.  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah bagaimana daya antimikroba P. acidilactici 
terhadap pertumbuhan B. cereus, E. coli dan S. aureus 
sebagai kandidat probiotik. Adapun tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui daya antimikroba P. 
acidilactici terhadap pertumbuhan B. cereus, E. coli 
dan S. aureus sebagai kandidat probiotik. Penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 
jenis kandidat probiotik dari whey dangke yang 

berpotensi dikembangkan sebagai probiotik lokal 
serta dapat menjadi acuan dan memberikan kontribusi 
bagi masyarakat dan industri yang bergerak di bidang 
pangan, peternakan dan medis. 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
eksperimental, dimana untuk mengetahui kemampuan 
daya antimikroba Pediococcus acidilactici terhadap 
bakteri patogen yaitu B. cereus, E. coli dan S. aureus 
yang dilakukan dengan tiga perlakuan dan tiga kali 
ulangan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) pada masa inkubasi 24 jam, 48 jam dan 72 jam 
dengan perlakuan sebagai berikut: 

Pada penelitian ini terdapat dua macam variabel 
yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah daya antimikroba 
BAL dari whey dangke dan masa inkubasi. Sedangkan 
variabel terikatnya yaitu pertumbuhan bakteri patogen 
(B. cereus, E. coli dan S. aureus). 

Adapun alat-alat yang digunakan pada 
penelitian ini adalah autoklaf, batang pengaduk, botol 
semprot, botol steril, bunsen, cawan petri, 
DensiCHEK, gelas kimia, gelas ukur, hot plate dan 
stirrer, inkubator, incubator shaker, jangka sorong, 
kulkas, labu Erlenmeyer, Laminar Air Flow (LAF), 
mikropipet, microwave, neraca analitik, ose bulat, 
pencadang, pinset, pipet ukur, rak tabung, sendok, 
tabung reaksi, tabung falcon steril, tip dan vortex 
mixer. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah adalah kultur murni isolat BAL 
dari whey dangke (P. acidilactici), indikator pH, 
kantong plastik, kapas, karet, kertas, medium 
deMann, Rogosa and Sharpe Agar (MRSA), medium 
deMann Rogosa and Sharpe Broth (MRSB), medium 
MHA (Mueller-Hinton Agar), medium Manitol Salt 
Agar (MSA), medium Eosin Methylen Blue Agar 
(EMBA), medium Nutrient Agar (NA), medium 
MacConkey Agar (MCA), Medium Brain Heart 
Infusion (BHIB), NaCl steril, plastik silk, spritus, 
swab steril, aluminium foil, alkohol 70% dan aquades 
steril. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan 
model penyajian seperti dalam bentuk tabel atau 
grafik dan memastikan analisis statistiknya. Data yang 
diperoleh dianalisis secara statistik inferensial dengan 
menggunakan uji General Linear Model yang 
dilanjutkan Least Significant Difference (LSD) dan 
Duncan untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan 
yang terjadi antar perlakuan dengan menggunakan 
program Statistical Product and Service Solutions 
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Gambar 1. Layout penelitian 

Keterangan: 

B0 = Aquades    M1 = Masa inkubasi 24 jam  

B1 = Suspensi BAL P. acidilactici  M2 = Masa inkubasi 48 jam 

P1   = B. cereus    M3 = Masa inkubasi 72 jam 

P2 = E. coli    

P3 = S. aureus   

(SPSS) for Microsoft Windows release 20 dan p < 0,05 
dipilih sebagai tingkat minimal signifikasinya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Daya antimikroba Pediococcus acidilactici 

yang diisolasi dari whey dangke terhadap 
pertumbuhan bakteri patogen B. cereus, E. coli dan S. 
aureus dapat diketahui dengan menggunakan metode 
well-difussion. Pada penelitian ini, kemampuan P. 
acidilactici dalam menghambat bakteri uji dapat 
dilihat dari besarnya zona bening yang terbentuk di 
sekitar sumuran sampel.  

Perbandingan rata-rata diameter zona hambat 
P. acidilactici terhadap pertumbuhan bakteri B. 
cereus, E. coli dan S. aureus pada variasi waktu 
inkubasi 24 jam, 48 jam dan 72 jam dapat disajikan 
dalam bentuk grafik seperti yang terlihat pada gambar 
2. 

Berdasarkan pada Gambar 2 tersebut, dapat 
diketahui bahwa P. acidilactici lebih efektif 
menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan S. 
aureus pada masa inkubasi 24 jam. Data yang 
diperoleh dapat dianalisis secara statistik dengan 

menggunakan program Statistical Product and 
Service Solutions (SPSS) for Microsoft Windows 
Release 20 dan p < 0,05 sebagai tingkat minimal 
signifikannya untuk membuktikan hipotesis pada 
penelitian ini. 

Hasil analisi data menggunakan Least 
Significant Difference (LSD) dan Duncan dengan 
program Statistical Product and Service Solutions 
(SPSS) for Microsoft Windows Release 20 dengan 
tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) untuk pengujian 
hipotesis penelitian ini. Hasil  yang diperoleh 
menunjukkan antar perlakuan terdapat perbedaan 
yang nyata (signifikan), sebagaimana hasil analisis 
data menggunakan program Excel menunjukkan 
masing-masing F. hitung > F. tabel menunjukkan p 
(0,00) < α (0,05). Berdasarkan hal tersebut dapat 
dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan terbukti 
bahwa BAL yang telah diisolasi dari whey dangke 
yaitu P. acidilactici memiliki daya antimikroba 
terhadap pertumbuhan B. cereus, E. coli dan S. aureus 
karena ada pengaruh yang signifikan dari daya 
antimikroba BAL whey dangke dan variasi masa 
inkubasi (24 jam, 48 jam dan 72 jam) terhadap 
pertumbuhan bakteri patogen tersebut.
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Gambar 2. Grafik perbandingan rata-rata diameter zona hambat P. acidilactici  terhadap  
pertumbuhan bakteri B. cereus, E. coli dan S. aureus pada variasi waktu inkubasi. 

Pembahasan 

Pengujian daya antimikroba dilakukan dengan 
menggunakan BAL yang diisolasi whey dangke yang 
berasal dari Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi 
Selatan yaitu P. acidilactici terhadap tiga jenis bakteri 
patogen uji mewakili bakteri Gram positif dan Gram 
negatif yang sering mengkontaminasi makanan dan 
terdapat pada saluran pencernaan yaitu B. cereus, E. 
coli dan S. aureus dengan variasi masa inkubasi 24 
jam, 48 jam dan 72 jam.  

Pada penelitian ini, kontrol negatif yang 
digunakan adalah aquades steril. Pada permukaan 
medium MHA menunjukkan di sekitar sumuran yang 
mengandung aquades 250 μL tidak ada zona bening 
tetapi semua permukaannya ditumbuhi oleh bakteri 
patogen uji yaitu B. cereus, E. coli dan S. aureus 
(pertumbuhan masih normal). Hal ini menunjukkan 
bahwa bakteri patogen uji yang digunakan dapat 
tumbuh dengan baik. Kontrol negatif ini hanya 
digunakan sebagai indikator pembanding secara 
normal terhadap berbagai perlakuan yang dilakukan 
karena aquades tidak bersifat bakterisida ataupun 
bakteriostatik. 

Pengujian daya antimikroba  P. acidilactici 
terhadap pertumbuhan B. cereus  

Hasil uji daya antimikroba P. acidilactici 
terhadap pertumbuhan B. cereus menunjukkan bahwa 
P. acidilactici tidak menunjukkan efek penghambatan 
terhadap pertumbuhan B. cereus. Hal ini juga sama 
yang dinyatakan oleh Armita (2014) bahwa BAL yang 
diisolasi dari usus itik tidak memiliki daya hambat 
terhadap B. cereus. P. acidilactici tidak menunjukkan 
daya hambat pada ketiga masa inkubasi tersebut. 

Menurut teori B. cereus merupakan  bakteri 
Gram positif dapat dengan mudah dihambat 
pertumbuhannya oleh BAL karena memiliki susunan 
dinding sel lebih sederhana yang terdiri dari sebagian 
besar peptidoglikan dan komponen-komponen khusus 
yang berupa asam-asam teikoat dan teikuronat serta 
polisakarida sehingga senyawa antimikroba yang 
dihasilkan oleh BAL dapat dengan mudah masuk 
(Bachtiar dkk, 2012: 58).  Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2014) yang 
menyatakan bahwa BAL yang diisolasi dari dangke 
memiliki daya hambat terhadap B. cereus. Tetapi, 
hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan teori. 

 Kemampuan B. cereus menghasilkan spora 
dapat membantu melindungi dirinya dari perubahan 
lingkungan yang ekstrim karena spora bakteri ini 
bersifat resisten. B. cereus membentuk spora ketika 
nutrisi yang ada dalam lingkungan kurang dan 
berkecambah menjadi sel vegetatif ketika nutrisi 
tersedia dalam lingkungan. Inti dari spora dilapisi oleh 
membran dalam dan korteks luar dilapisi oleh 
membran luar dengan mantel eksterior tambahan. 
Lapisan spora terbuat dari protein dan sejumlah kecil 
dan karbohidrat yang berkontribusi terhadap 
ketahanan oksidasi agen dan bahan kimia dengan 
menghalangi molekul beracun. Selain itu, struktur 
spora luar memungkinkan mereka untuk tahan 
terhadap panas dan radiasi (Kenneth, 2012). Adanya 
spora yang dihasilkan oleh B. cereus dapat membantu 
bertahan pada perubahan pH medium yang semakin 
rendah karena aktivitas BAL. Selain itu, dalam 
pertumbuhan B. cereus menghasilkan toksin selama 
pertumbuhan. Salah satunya toksin emetic yaitu 
toksin yang sangat stabil yang tahan terhadap suhu 
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tinggi, pH ekstrim (asam) serta tahan terhadap enzim 
pencernaan (Indriani, 2014: 31-32). 

Pengujian daya antimikroba P. acidilactici 
terhadap pertumbuhan E. coli 

Hasil uji daya antimikroba P. acidilactici 
terhadap pertumbuhan E. coli menunjukkan daya 
hambat lemah dengan diameter zona bening sebesar 
2,5 mm sebagaimana yang telah ditunjukkan pada 
Tabel 4.5. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Harimurti dkk (2005) menunjukkan P. 
acidilactici menunjukkan zona hambat yang lemah 
terhadap pertumbuhan E. coli. Berdasarkan hasil 
pengamatan selama 3 hari berturut-turut daya hambat 
P. acidilactici semakin menurun pada bakteri patogen 
tersebut.  

Efek penghambatan senyawa antimikroba P. 
acidilactici terutama disebabkan oleh produksi asam 
laktat. Asam laktat yang dihasilkan dapat menurunkan 
pH medium. Asam laktat yang dihasilkan oleh BAL 
berperan sebagai penghambat mikroorganisme 
patogen. Proses penghambatan bakteri patogen oleh 
asam organik berkaitan dengan keseimbangan asam 
laktat, produksi oleh energi sel dan penambahan 
proton. Kerusakan sel dan keseimbangan asam basa 
dapat terganggu oleh interaksi senyawa kimia. 
Ketersediaan ion-ion logam dapat mengganggu 
permeabilitas membran karena membran sel bakteri 
kurang permeabel terhadap ion daripada molekul non 
muatan. Terganggunya permeabilitas membran sel 
dapat menyebabkan transport nutrisi ke dalam sel 
tidak lancar dan metabolit internal keluar dari sel. 

Peningkatan dan penurunan aktivitas BAL 
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah 
nutrisi relatif tinggi (terutama gula), suhu dan waktu 
pada proses fermentasi dan sinergi antara BAL. 
Aktivitas antimikroba BAL dapat mengalami 
penurunan karena nutrien dalam medium sudah 
banyak digunakan (berkurang) dan terbentuknya 
metabolit oleh bakteri uji. Menurut Pelczar dan Chan 
(1988), penghambatan senyawa antimikroba terhadap 
bakteri patogen dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu konsentrasi zat antimikroba, jumlah 
mikroba, suhu, jenis mikroorganisme, adanya bahan 
organik dan pH. 

Menurut Sumarno (2000), hal-hal yang 
mempengaruhi terbentuknya zona hambat lainnya 
adalah 1) Kekeruhan suspensi bakteri uji, semakin 
keruh zona hambat semakin kecil sedangkan kurang 
keruh zona hambat semakin besar. 2) Waktu 
pengeringan/pengeresapan suspensi bakteri ke dalam 
Mueller Hinton Agar (MHA). 3) Temperatur inkubasi, 

untuk pertumbuhan optimal inkubasi pada suhu 35oC. 
4) Waktu inkubasi, kurang dari 16 jam pertumbuhan 
bakteri belum sempurna sehingga sukar 
dibaca/diameter zona hambatan lebih besar. Lebih 
dari 18 jam pertumbuhan lebih sempurna sehingga 
zona hambatan makin sempit, 5) Tebalnya agar-agar, 
tebal medium agar sekitar 4 mm kurang dari itu difusi 
senyawa antimikroba lebih cepat, tetapi akan lambat 
jika lebih dari 4 mm dan 6) Jarak antara sumur difusi, 
jaraknya minimal 15 mm agar zona hambat yang 
terbentuk tidak tumpang tindih. 

Pengujian daya antimikroba P. acidilactici terhadap 
pertumbuhan S. aureus 

Hasil uji daya antimikroba P. acidilactici 
terhadap pertumbuhan E. coli menunjukkan P. 
acidilactici menunjukkan daya hambat kuat dengan 
diameter zona bening sebesar 15 mm (sensitif) pada 
masa inkubasi 24 jam sebagaimana yang telah 
ditunjukkan pada Tabel 4.6. Hal ini sesuai dengan 
yang disampaikan oleh Kusmarwati dkk (2014) 
bahwa bakteriosin memiliki penghambatan terhadap 
S. aureus dan Mandal et al., (2008) yang melaporkan 
bakteriosin yang dihasilkan oleh P. acidilactici lebih 
efektif menghambat pertumbuhan S. aureus.  

P. acidilactici dapat menghambat pertumbuhan 
S. aureus dengan baik sebagian besar disebabkan 
karena adanya asam laktat yang dihasilkan oleh P. 
acidilactici sebagai metabolit utama. Menurut Wee et 
al., (2006) menyatakan asam laktat 
(CH3CHOHCOOH) sebagai GRAS (Generally 
Recognized As Safe) dapat dihasilkan oleh bakteri 
asam laktat melalui proses fermentasi sedangkan 
dengan proses sintesis kimia membutuhkan senyawa 
petrokimia untuk menghasilkan asam laktat. Dimana 
asam laktat akan menurunkan pH lingkungan menjadi 
lebih rendah sehingga dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri patogen yang tidak tahan 
terhadap kondisi asam. Menurut Antara (2004), P. 
acidilactici dapat memproduksi asam laktat pada jam 
ke-3. Produksi asam laktat P. acidilactici pada waktu 
24 jam dapat menyebabkan penurunan pH medium 
menjadi 4,0. 

Selain itu, metabolit lainnya yang dihasilkan P. 
acidilactici adalah bakteriosin. Bakteriosin 
merupakan senyawa protein penghambat bakteri 
Gram negatif dan Gram positif. Pediocin dari P. 
acidilactici merupakan bakteriosin kelas dua dimana 
berukuran  kecil dan stabil terhadap panas (Amanah, 
2011: 8). Pediosin yang diproduksi P. acidilactici 
telah diteliti berpotensi sebagai pengawet makanan 
(Mandal et al., 2008: 106-108).  
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Masa inkubasi dapat mempengaruhi aktivitas 
antimikroba BAL. Seperti halnya penelitian ini P. 
acidilactici menunjukkan penurunan daya hambat 
terhadap bakteri uji pada 48 jam dan 72 jam.  Menurut 
Desniar dkk (2012: 138), menyatakan lima BAL yang 
diisolasi dari bekasam secara umum produksi asam 
laktat meningkat dari 12-36 jam inkubasi, kemudian 
cenderung menurun sampai 72 jam inkubasi. Zona 
bening yang keruh (telah ditumbuhi oleh bakteri uji) 
menunjukkan semakin rendahnya konsentrasi asam 
yang dihasilkan oleh BAL sehingga aktivitas 
penghambatannya semakin menurun (Indriani, 2014: 
48). Hal tersebut juga dapat terjadi karena bakteriosin 
BAL hanya disintesis pada fase eksponensial. Waktu 
inkubasi yang melebihi fase stationer dapat 
menurunkan aktivitas bakteriosin karena protease 
keluar dari sel pada saat melewati fase kematian. Fase 
eksponesial BAL selama 4 – 10 jam. Bakteriosin 
dapat membunuh bakteri Gram negatif dan Gram 
positif spektrum luas terhadap bakteri target yang 
memiliki specific binding site (sifat pengikatan 
spesifik) (Fauziah dkk, 2013: 132). Bakteriosin yang 
diproduksi BAL bersifat tahan panas, aktif pada pH 
rendah dan peka terhadap enzim proteolitik. Aktivitas 
antimikroba bakteriosin BAL dapat dipengaruhi oleh 
pH. Bakteriosin optimal bekerja pada pH 6-7. 
Aktivitas bakteriosin dapat berkurang jika pH tinggi.   

PENUTUP 

Simpulan 

Pediococcus acidilactici tidak mampu 
menghambat pertumbuhan bakteri B. cereus 
(resisten), tetapi memperlihatkan daya hambat yang 
kuat terhadap S. aureus pada masa inkubasi 24 jam 
dengan diameter rata-rata zona bening sebesar 15 mm 
sedangkan bakteri E. coli hanya sebesar 2,5 mm 
(lemah). Pada masa inkubasi 48 jam, yang 
menunjukkan daya hambat terhadap S. aureus dengan 
diameter rata-rata zona bening sebesar 2,58 mm dan 
E. coli sebesar 2,5 mm. Sedangkan pada masa 
inkubasi 72 jam P. acidilactici tidak menunjukkan 
efek penghambatan terhadap ketiga bakteri patogen. 
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan dari daya antimikroba BAL whey 
dangke dan variasi masa inkubasi (24 jam, 48 jam dan 
72 jam) terhadap pertumbuhan bakteri patogen 
tersebut. 

Saran 

Pada penelitian ini uji daya hambat P. 
acidilactici terhadap bakteri patogen perlu 
memperhatikan faktor pH dan suhu terhadap aktivitas 
antimikrobanya. Selain itu, perlu adanya karakterisasi 

jenis antimikroba yang dihasilkan oleh P. acidilactici 
karena kemungkinan BAL yang diisolasi dari whey 
dangke  ini dari strain yang berbeda yang telah dikenal 
sebelumnya. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan metode diskusi berbantu 
media video pada konsep Daur Biogeokimia. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMAN 3 Tangerang Selatan tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah 
siswa sebanyak 34 orang. Instrumen dalam penelitian ini berupa tes bentuk pilihan ganda dan essai serta 
non tes berupa lembar observasi siswa dan guru. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan rata-rata hasil 
belajar siswa pada setiap siklusnya yaitu 79.4% pada siklus I, dan 97% pada siklus II. Aktivitas belajar 
siswa menunjukkan peningkatan yaitu 72.5% pada siklus I, dan 82.5% pada siklus II. Begitu pula hasil N-
Gain menunjukkan peningkatan dari 0.75 pada siklus I menjadi 0.80 pada siklus II dengan kategori tinggi. 
Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa metode diskusi berbantu media video dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa. 

 
Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Hasil Belajar Siswa, Metode Diskusi berbantu Media 

Video 

Abstract 
 

The potential of Lactic Acid Bacteria (LAB) as a candidate probiotic, one of which is indicated to 
have the ability to interact (aggregation), both between the same bacterial cell (auto aggregation) as well as 
between different bacterial cells (co aggregation). Pediococcus acidilactici is a lactic acid bacteria isolated 
from waste of Dangke processing tested the ability of aggregates as a candidate probiotic. This is a 
descriptive qualitative study using either single culture nor mixed culture with two types of test bacteria. 
The results show the ability of aggregation and co aggregation and the adhesion of lactic acid bacteria in 
the small intestine of Mus musculus. This is an indication of aggregation capability, both auto aggregation 
of Pediococcus acidilactici nor co aggregation of Pediococcus acidilactici + Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus + Bacillus cereus. Pediococcus acidilactici also have the ability to adhere to the 
small intestine of mice so that the lactic acid bacteria has potential as a candidate probiotic. 
  
Keywords: Pediococcus acidilactici, aggregation, waste of Dangke processing 

 

PENDAHULUAN 

Dangke merupakan salah satu produk khas 
olahan susu di kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. 
Produk ini dihasilkan melalui pemanasan susu segar 
yang ditambahkan larutan getah pepaya sehingga susu 
membentuk gumpalan (curd) dan cairan (whey) 
sebagai limbahnya. Curd dan whey kemudian 
dipisahkan dengan tempurung kelapa sebagai alat 
penyaring sekaligus pencetak dangke, setelah 
memadat dangke lalu dibungkus dengan daun pisang 
dan siap dipasarkan atau dikonsumsi. Whey masih 

mengandung sekitar 55% total nutrisi dari susu seperti 
laktosa, protein, lemak, vitamin, dan garam mineral. 
Kandungan nutrisi whey yang masih tinggi tersebut 
berpotensi untuk dimanfaatkan oleh bakteri sebagai 
sumber nutrisi pertumbuhan, dan kondisi tersebut 
memungkinkan mikroorganisme termasuk bakteri 
asam laktat (BAL) menjadikannya sebagai media 
untuk tumbuh dan berkembang (Pato, 2003), 
sebagaimana dengan Pediococcus acidilactici yang 
telah berhasil diisolasi dari whey. 
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Bakteri Asam Laktat merupakan kelompok 
bakteri yang mampu memproduksi asam laktat 
sebagai produk akhir metabolik karbohidrat dan 
memiliki berbagai keunggulan, terutama yang dapat 
dikategorikan sebagai probiotik. Berbagai upaya 
dilakukan untuk mengisolasi BAL yang berpotensi 
sebagai probiotik dari berbagai sumber seperti dari air 
susu ibu (Djide dan Wahyudin, 2008), susu sapi segar 
dan dari bahan susu serta olahan susu lainnya. Tidak 
semua BAL memenuhi kriteria sebagai probiotik. Ada 
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu 
bakteri sehingga dapat dikategorikan bakteri 
probiotik. 

Menurut Widiyaningsih (2011) probiotik yang 
efektif harus memenuhi kriteria yaitu memberikan 
efek yang menguntungkan bagi host yaitu 
mengandung sejumlah sel besar hidup yang mampu 
bertahan dan melakukan metabolisme dalam usus 
halus manusia yang memberikan efek positif bagi 
kehidupan mikroflora di usus halus, probiotik juga 
harus mampu menempel pada sel epitel usus manusia, 
mampu membentuk kolonisasi pada saluran 
pencernaan, mampu menghasilkan zat antimikroba 
(bakteriosin), dan memberikan pengaruh yang 
menguntungkan bagi kesehatan manusia. Dari 
beberapa syarat tersebut, salah satunya adalah harus 
mampu berkolonisasi pada saluran pencernaan dan 
mampu menempel pada sel epitel usus untuk dapat 
menjaga keseimbangan mikroflora pada saluran 
pencernaan. Prinsip berkolonisasi ini merupakan 
bentuk interaksi bakteri probiotik yang menghasilkan 
agregat sehingga dikenal dengan istilah agregasi. 
Sedangkan kemampuan penempelan bakteri probiotik 
pada sel epitel usus melibatkan prinsip adhesi. 
Berdasarkan prinsip tersebut tersebut, penelitian ini 
mengungkap potensi bakteri asam laktat indigenous 
limbah dangke tersebut sebagai probiotik khususnya 
dalam kemampuannya membentuk agregat hasil 
interaksi dengan bakteri patogen juga mengetahui 
kemampuan bakteri asam laktat tersebut menempel 
pada sel epitel usus.  

METODE 

1. Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat (Pediococcus acidilactici) 
diisolasi dari sampel limbah (whey) dangke secara 
kultural dengan mengacu metode dari Sharpe (Gibbs 
dan Skinner, 1966). Sampel whey dangke 
ditumbuhkan pada media penyubur MRS Broth lalu 
disubkultur pada media MRS agar sampai diperoleh 
koloni bakteri BAL yang murni. Identifikasi bakteri 
asam laktat diawali dengan karakterisasi morfologi 

koloni dan sel serta pengujian biokimia. Hal ini dapat 
memberikan beberapa gambaran sifat dan ciri-ciri 
morfologis dan fisiologis bakteri yang diperoleh. 
Pengamatan secara morfologi dilakukan dengan 
pengamatan koloni secara makroskopik dan 
pengamatan morfologi sel dengan pewarnaan Gram. 
Pengujian biokimia meliputi uji katalase, uji gula-gula 
yaitu glukosa, sukrosa, laktosa, dekstrosa, xylose, 
maltosa, rhamnosa, trehalose, mannitol, arabinosa, 
dulcitol, tryptosa, phenylalanine, sorbitol, inositol, 
dan raffinosa yang masing-masing ditambahkan 
indikator phenol red. Untuk kepastian jenis bakteri, 
identifikasi juga dilanjutkan uji molekuler guna 
mengetahui spesies bakteri yang diperoleh secara 
spesifik. 

2. Uji Autoagregasi dan Koagregasi Bakteri 
secara In Vitro 

Uji autoagregasi dengan bakteri asam laktat 
dilakukan secara in vitro dengan menggunakan bakteri 
asam laktat yang diisolasi dari whey dangke mengacu 
metode Jankovic dkk. (2003). Pada uji ini, bakteri 
asam laktat ditumbuhkan pada MRS Broth selama 24 
jam pada suhu 37oC. Sedangkan uji koagregasi dengan 
bakteri asam laktat dilakukan secara in vitro dengan 
menggunakan bakteri asam laktat yang diisolasi dari 
whey dangke mengacu metode Simoes dkk. (2008). 
Pada uji ini, bakteri asam laktat dengan Escherichia 
coli, bakteri asam laktat dengan Bacillus cereus, dan 
bakteri asam laktat dengan Staphylococcus aureus 
ditumbuhkan pada MRS Broth selama 24 jam pada 
suhu 37oC. 

3. Uji Penempelan Bakteri pada Usus Mencit 
secara In Vitro 

Pengujian penempelan (adhesi) bakteri asam 
laktat sebagai kandidat probiotik secara in vitro dengan 
menggunakan usus halus mencit pasca inkubasi 
dengan bakteri asam laktat yang diisolasi dari whey 
dangke mengacu metode Kost dkk. (2003). Pada uji 
ini, sebelumnya sampel usus dipersiapkan dengan cara 
mencit dipelihara terlebih dahulu dengan perlakuan 
awal yaitu mencekoknya dengan antibiotik 
(amoxicillin) dengan pemberian selama lima hari. 
Dosis amoxicillin yang diberikan yaitu 5 mg sebanyak 
0,2 ml per hari. Selanjutnya, enam hari berikutnya 
hanya diberikan pakan berupa pelet starter broiler 
sebanyak 30 gram per hari. Sampel usus diambil 
dengan cara membedah mencit yang telah dianestesi 
dengan cara memasukkan mencit ke dalam toples yang 
berisi kapas yang telah diberi larutan kloroform 
kemudian di-double-pithing. Setelah mencit mati 
kemudian dilakukan pembedahan pada bagian perut 
untuk mengambil sampel usus halusnya. Sampel usus 
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kemudian dipotong-potong dengan ukuran 1 cm2, 
kemudian dibagi ke dalam kelompok perlakuan yaitu 
kontrol usus yang tidak dicuci dengan larutan PBS atau 
usus dengan mukus (K1) dan kontrol usus yang dicuci 
sebanyak tiga kali dengan larutan PBS 4oC selama 30 
menit atau usus tanpa mukus (K2). Sampel usus dari 
kedua perlakuan kemudian diinkubasi dengan 
suspense bakteri asam laktat (109 sel dalam PBS) pada 
suhu 37oC selama 30 menit. Masing-masing kelompok 
usus yang telah diinkubasi dibagi lagi menjadi dua 
kelompok perlakuan yaitu usus yang tidak dicuci 
larutan PBS (P1) dan usus yang dicuci dua kali dengan 
larutan PBS (P2), sehingga terdapat empat perlakuan, 
yaitu K1P1, K1P2, K2P1, K2P2 yang dikultivasi pada 
media MRSA dari suspensi usus pasca inkubasi dalam 
larutan suspensi bakteri 1,2 x 109 sel ml-1 dalam PBS 
selama 24 jam pada suhu 37oC.  

Analisis kemampuan autoagregasi dan 
koagregasi bakteri asam laktat yang diisolasi dari 
whey dangke menggunakan analisis deskriptif. Data 
dari hasil pengujian agregasi berupa pengamatan 
terbentuknya agregat (endapan) pada tabung uji dan 
suspensi media terlihat keruh setelah diinkubasi pada 
suhu 37oC selama 24 jam, sedangkan data dari hasil 
pengamatan penempelan bakteri asam laktat pada 
sampel usus halus mencit berupa pengamatan 
mikroskopik adanya koloni bakteri yang menempel 
ditandai dengan dengan terlihatnya koloni bakteri 
diantara jaringan epitel dan mukus gel yang melapisi 
permukaan jaringan epitel sampel usus halus mencit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji autoagregasi dan koagregasi secara in vitro 
terhadap Bakteri asam laktat (Pediococcus 
acidilactici) yang diisolasi dari limbah (whey) dangke. 
P.acidilactici, E.coli, S.aureus, dan B.cereus. Daya 
autoagregasi terindikasi positif jika terdapat endapan 
di dasar tabung uji setelah diinkubasi selama 1 x 24 
jam pada suhu 37oC (Jankovic dkk., 2003). Sedangkan 
daya koagregasi menurut Simoes dkk. (2008) memiliki 
level penilaian, yaitu level A ( jika tidak ada koagregat 
terlihat dalam suspensi sel), B (jika koagregat terlihat 
sangat kecil dalam suspensi keruh), C (jika koagregat 
kecil mudah terlihat dalam suspensi keruh), D (jika 
koagregat terlihat jelas yang menetap, meninggalkan 
supernatan yang jelas) serta E (jika endapan sangat 
besar koagregatnya yang menetap hampir seketika 
meninggalkan supernatan yang jelas). Untuk 
memperkuat informasi tentang daya agregasi dari 

P.acidilactici ini dilakukan uji penempelan pada usus 
halus mencit dengan mukus dan tanpa mukus. Hasil 
pengamatan endapan yang terbentuk di dasar tabung 
media MRS Broth tercantum pada Gambar 1 
(autoagregasi) dan Gambar 2 (koagregasi) dan hasil 
pengamatan koloni P.acidilactici pada sampel usus 
tercantum pada Gambar 3. 

Hasil penelitian menunjukkan daya 
autoagregasi P.acidilactici dapat digolongkan 
agregasi (autoagregasi) sedang. Hal ini terlihat dari 
jumlah endapan yang terbentuk. Semakin banyak 
endapan yang terbentuk secara makroskopik di dasar 
tabung uji, maka koloni bakteri yang tampak secara 
mikroskopik juga semakin banyak dan terlihat 
membentuk koloni. Hal ini juga mempengaruhi 
kemampuan penempelan P.acidilactici ini pada 
saluran pencernaan (Morsheder dkk., 2008). 

Untuk uji daya koagregasi antara P.acidilactici 
dengan S.aureus dan P.acidilactici dengan B.cereus 
pada pengamatan makroskopik menunjukkan level D 
karena pembentukan endapan terlihat jelas yang 
menetap, meninggalkan supernatan yang jelas, 
sedangkan pada pengamatan mikroskopik tidak 
terlihat jelas. Hal ini karena S.aureus dan B.cereus 
termasuk bakteri Gram positif yang dinding selnya 
tidak mudah dirusak oleh zat metabolit yang 
dihasilkan P.acidilactici karena kandungan 
peptidoglikannya tinggi. Pada pengamatan 
P.acidilactici dengan E.coli terlihat sedikit jelas 
karena asam organik yang mampu menembus E.coli 
sebagai bakteri Gram negatif akan menyebaban 
bakteri tersebut lisis dan mati. 

Sedangkan hasil uji penempelan yang diperoleh 
dari keempat perlakuan bersifat sementara, 
kemungkinan dapat terbuang bersama lepasnya sel-sel 
pada permukaan mukosa usus halus tersebut yang 
telah mati. Karena sel-sel pada saluran pencernaan 
tidak bersifat permanen dapat mengalami apoptosis 
atau mati dan tergantikan dengan sel-sel yang baru 
terjadi setiap lima hari, sehingga perlu mengkonsumsi 
produk yang mengandung bakteri probiotik secara 
berkala untuk mempertahankan dominasi bakteri 
probiotik di saluran pencernaan terutama usus halus. 
Selain itu, proses apoptosis menguntungkan bagi 
kesehatan karena apabila sel-sel tersebut tidak 
tergantikan kemungkinan terjadinya populasi bakteri 
asam laktat berlebih pada saluran pencernaan 
(Sumarni, 2011). 
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Gambar 1. Autoagregasi P.acidilactici Indigenous limbah dangke (a = makroskopik dan b = mikroskopik dengan 
perbesaran lensa objektif 1000x) 

 

 

Gambar 2. Koagregasi P.acidilactici dengan E.coli  (1 = E.coli, 2 = P.acidilactici, 3 = reaksi koagregasi, 

a = makroskopik dan b = mikroskopik dengan perbesaran lensa objektif 1000x) 

 

Gambar 3. Koagregasi P.acidilactici dengan B.cereus (1 = B.cereus, 2 = P.acidilactici, 3 = reaksi koagregasi,  

a = makroskopik dan b = mikroskopik dengan perbesaran lensa objektif 1000x) 

 

 

 

Gambar 4. Koagregasi P.acidilactici dengan S.aureus (1 = S.aureus, 2 = P.acidilactici, 3 = reaksi koagregasi, a = 
makroskopik dan b = mikroskopik dengan perbesaran lensa objektif 1000x). 
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Gambar 3. (a) P.acidilactici yang diisolasi dari usus mencit dengan perlakuan K1P1, (b) P.acidilactici yang 
diisolasi dari usus mencit dengan perlakuan K1P2, (c) P.acidilactici yang diisolasi dari usus mencit dengan 

perlakuan K2P1, dan (d) P.acidilactici yang diisolasi dari usus mencit dengan perlakuan K2P2 (perbesaran lensa 
objektif 1000x). 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Adapun kesimpulan berdasarkan penelitian ini 
adalah Pediococcus acidilactici mampu 
berautoagregasi yang ditandai dengan terbentuknya 
endapan pada dasar tabung dan suspensi media 
menjadi keruh setelah diinkubasi pada kultur cair 
selama 1 x 24 jam pada suhu 37oC. Pediococcus 
acidilactici mampu berkoagregasi terbukti dengan 
adanya penggabungan kedua koloni bakteri 
Pediococcus acidilactici dengan Escherichia coli, 
Pediococcus acidilactici dengan Bacillus cereus, serta 
Pediococcus acidilactici dengan Staphylococcus 
aureus melalui pengamatan mikroskop setelah 
diinkubasi pada kultur cair selama 1 x 24 jam pada 
suhu 37oC. Pediococcus acidilactici indigenous 
limbah dangke memiliki kemampuan menempel pada 
permukaan mukosa usus halus mencit (Mus musculus) 
secara in vitro khususnya perlakuan usus dengan 
mukus tanpa pencucian sehingga memenuhi salah satu 
syarat probiotik yang berfungsi mencegah dominasi 
bakteri patogen pada usus halus. 
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Abstrak 

 
Bivalvia merupakan biota laut yang dapat digunakan sebagai bioindikator untuk menduga kualitas perairan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar logam berat Kadmium (Cd) yang terakumulasi dalam 
tubuh bivalvia yang terdapat di wilayah pesisir kecamatan Ujung Tanah kota Makassar. Pengambilan 
sampel dilakukan pada dua stasiun yaitu di dermaga Cambayya (stasiun 1) dan pelabuhan Paotere (stasiun 
2) masing-masing dengan tiga transek. Analisis kadar kadmium dilakukan pada otot bivalvia menggunakan 
Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) AA-240FS varian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua 
stasiun didominasi oleh tiga jenis bivalvia dengan kandungan logam Kadmium rata-rata yaitu 0.321 mg/kg 
pada Anadara antiquata, 0.017 mg/kg pada Mytilus viridis, dan 0.6 mg/kg pada Marcia hiantina. 
Berdasarkan hasil penelitian, kandungan kadmium yang terakumulasi dalam tubuh bivalvia yang terdapat 
di wilayah pesisir kecamatan Ujung Tanah kota Makassar masih berada dibawah ambang batas yang 
ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) 7387:2009 tentang batas maksimum cemaran logam berat 
dalam pangan untuk makanan laut kerang senilai 1 mg/kg.  

 
Kata kunci: Bivalvia, Kadmium, Anadara antiquata, Mytilus viridis, Marcia hiantina 

Abstract 
 

Bivalves constitute marine life that can be used as bio-indicators to assess water quality. This study aims 
to determine the level of heavy metals Cadmium (Cd) accumulates in the bivalves body found in coastal 
regions of Ujung Tanah Makassar district. Samples were taken at two stations, namely in the dock 
Cambayya (station 1) and port Paotere (Station 2) each with three transects. Analysis of cadmium levels in 
the muscles of bivalves is done by using Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) variant AA-240FS. 
The results showed that both stations are dominated by three types of bivalves with a metal content of 
Cadmium average is 0321 mg / kg in Anadara antiquata, 0.017 mg / kg in Mytilus viridis, and 0.6 mg / kg 
on Marcia hiantina. Based on the research results, the content of cadmium accumulates in bivalves body 
was found in the coastal areas of the Ujung Tanah Makassar District is under the threshold set by the 
Indonesian National Standard (INS) 7387: 2009 on limit contamination maximum heavy metals in food for 
sea shells valued at 1 mg / kg. 

 
Keywords: Bivalves, Cadmium, Anadara antiquata, Mytilus viridis, Marcia hiantina 

 

PENDAHULUAN 

Permasalahan lingkungan perairan bukanlah 
hal yang baru, melainkan sudah ada sejak manusia 
mulai memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Sumber pencemaran ini secara 
umum berasal dari kegiatan alam dan kegiatan 
manusia. Pencemaran yang berasal dari kegiatan alam 
seperti kegiatan vulkanik, pengikisan batuan, hujan, 
tanah longsor dan bencana alam lainnya. Sedangkan 
pencemaran yang berasal dari kegiatan manusia antara 

lain limbah rumah tangga, limbah industri, kegiatan 
pertanian, transportasi, sarana rekreasi dan pariwisata.  

Aktivitas kehidupan yang sangat tinggi yang 
dilakukan oleh manusia ternyata telah menimbulkan 
bermacam-macam efek yang buruk bagi kehidupan 
manusia dan tatanan lingkungan kehidupannya. 
Aktivitas yang pada prinsipnya merupakan usaha 
manusia untuk dapat hidup dengan layak dan 
berketurunan dengan baik telah merangsang manusia 
untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi 
kaidah-kaidah yang ada dalam tatanan lingkungan 
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hidup. Akibatnya terjadi pergeseran keseimbangan 
dalam tatanan lingkungan dari bentuk asal ke bentuk 
baru yang cenderung lebih buruk (Palar, 2008). 

Salah satu bahan pencemar lingkungan yang 
banyak menarik perhatian adalah pencemaran oleh 
logam berat. Pencemaran logam berat merupakan 
salah satu faktor penyebab timbulnya isu perubahan 
lingkungan terutama dalam hal pencemaran 
lingkungan oleh senyawa logam berat beracun. 
Penyebaran logam berat di tanah, perairan, ataupun 
udara dapat melalui berbagai hal, seperti pembuangan 
secara langsung limbah indutri, baik limbah padat 
maupun limbah cair, dapat pula melalui udara karena 
banyak industri yang membakar begitu saja 
limbahnya dan membuang hasil pembakaran ke udara 
tanpa melalui pengolahan lebih dulu (Palar, 2008). 

Jumlah aliran limbah cair yang berasal dari 
industri sangat bervariasi tergantung dari jenis dan 
besar kecilnya industri, pengawasan pada proses 
industri, derajat penggunaan air, dan derajat 
pengolahan limbah cair yang ada (Darmono, 2008). 

Limbah industri dan limbah rumah tangga 
dapat masuk ke dalam laut melalui sungai-sungai dan 
saluran-saluran pembuangan. Limbah industri dan 
limbah rumah tangga pada mulanya akan diencerkan 
dan kekuatan pencemarannya secara perlahan-lahan 
akan diperlemah sehingga menjadi tidak berbahaya, 
namum bila buangan tersebut semakin banyak dan 
melampaui daya dukung lingkungan, maka bahan 
buangan tersebut secara perlahan-lahan akan 
menumpuk menyebabkan pencemaran yang serius 
terhadap lingkungan laut misalnya air laut itu sendiri 
atau sedimen laut (Darmono, 2008). 

Jika melebihi ambang batas logam berat di 
perairan sangat berbahaya baik secara langsung 
terhadap kehidupan biota perairan, maupun efeknya 
secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. 
Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat yang 
sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi dalam 
lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami 
sulit dihilangkan, dapat terakumulasi dalam biota 
perairan termasuk kerang, ikan dan sedimen, memiliki 
waktu paruh yang tinggi dalam tubuh biota laut serta 
memiliki nilai faktor konsentrasi yang besar dalam 
tubuh biota laut. Logam berat yang masuk ke perairan 
pada kadar di luar batas yang diperkenankan akan 
mencemari perairan laut. Logam berat, selain 
mencemari perairan juga akan mengendap pada 
sedimen yang memilki waktu tinggal (residence time) 
sampai ribuan tahun. Logam berat juga akan 
terkosentrasi dalam tubuh makhluk hidup melalui 
proses bioakumulasi (Darmono, 2008).  

Bedasarkanhasil penelitian, salah satu logam 
berat yang sering mencemari perairan adalah logam 
kadmium. Logam kadmium akan mengalami proses 
biotransformasi dan bioakumulasi dalam organisme 
hidup (tumbuhan, hewan dan manusia). Logam ini 
masuk ke dalam tubuh bersama makanan yang 
dikonsumsi, tetapi makanan tersebut telah 
terkontaminasi oleh logam Cd dan atau 
persenyawaannya. Dalam tubuh biota perairan jumlah 
logam yang terakumulasi akan terus mengalami 
peningkatan. Di samping itu, tingkatan biota dalam 
sistem rantai makanan turut menentukan jumlah Cd 
yang terakumulasi. Di mana pada biota yang lebih 
tinggi stratanya akan ditemukan akumulasi Cd yang 
lebih banyak, sedangkan pada biota top level 
merupakan tempat akumulasi paling besar. Bila 
jumlah Cd yang masuk tersebut melebihi ambang 
maka biota dari suatu level atau strata tersebut akan 
mengalami kematian dan bahkan kemusnahan (Palar, 
2008). 

Bahaya logam berat Kadmium tidak bisa 
dianggap remeh karena mengakibatkan banyak 
penyakit seperti kerusakan pada organ kadiovaskuler. 
Seperti pada penelitian internasional dengan bukti 
eksperimental, mendukung hubungan antara paparan 
kadmium dan penyakit kardiovaskular terutama 
penyakit jantung koroner. Jumlah studi dengan stroke, 
gagal jantung (HF) dan penyakit arteri perifer (PAD) 
endpoint kecil. Studi lebih lanjut, khususnya studi 
mengevaluasi endpoint insiden, diperlukan (Tallez, 
2013). 

Selain itu paparan kadmium juga telah 
ditemukan terkait dengan plak aterosklerotik di arteri 
karotis dan dengan tingkat sirkulasi dari 
proatherogenic. Jika darah dan kadar kadmium kemih 
berhubungan dengan rendah indeks pergelangan - 
brakialis (ABI) sebagai ukuran penyakit arteri perifer 
memediasi efek proatherogenic paparan kadmium 
(Bjoren, 2012). 

Salah satu perairan laut di kota Makassar yang 
berpotensi mengalami pencemaran logam berat 
adalah Kecamatan Ujung Tanah.  Kecamatan Ujung 
Tanah merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di 
Kota Makassar yang berbatasan di sebelah utara 
dengan Pantai Makassar, di sebelah timur Kecamatan 
Tallo, di sebelah selatan Kecamatan Bontoala  dan  di 
sebelah barat berbatasan dengan Pantai Makassar. 
Sebanyak 7 kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah 
merupakan daerah pantai yaitu Kodingareng, Barrang 
Lompo, Barrang Caddi, Cambayya, Camba Berua, 
gusung, patinggaloang dan 5 kelurahan lainnya 
merupakan daerah bukan pantai yaitu Tamallabba, 
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Ujung Tanah, Pattinggaloang baru, Totaka, 
Tabaringan dengan topografi ketinggian dibawah 500 
meter dari permukaan laut. Hasil penelitian dari 
Febrianti dkk (2013) tingginya pencemaran pada 
wilayah pesisir paotere dikarenakan menumpuknya 
logam dari kegiatan sekitar lokasi tersebut seperti 
buangan sisa-sisa minyak, tumpahan cat dari kapal-
kapal juga buangan limbah rumah tangga serta 
buangan industri yang beroperasi dipelabuhan 
tersebut serta adanya muara sungai yang menuju ke 
lokasi tersebut yang membawa dampak buruk 
terhadap perairan di Ujung Tanah ini, di samping itu 
juga lokasi ini yang paling berdekatan dengan jalan 
raya. Di lokasi penelitian juga padat pemukiman yang 
setiap harinya membuang sampah rumah tangga ke 
laut, baik limbah cairnya maupun limbah padat yang 
secara langsung mencemari badan air dan akan 
terakumulasi logam berat kadmium dalam jaringan 
biota laut. 

Selain pelabuhan Paotere, lokasi yang juga 
tercemar logam berat di kecamatan Ujung Tanah yaitu 
Dermaga Kapal Cambayya di kelurahan Cambayya 
yang lokasinya dekat dengan pemukiman warga  
padat aktivitas penduduk, kapal nelayan dan dekat 
dengan PT.IKI (Industri Kapal Indonesia). Pesisir di 
kelurahan cambayya juga dekat dengan Muara Sungai 
Tallo yang telah tercemar logam berat Kadmium 
sebagaimana di tuliskan pada laporan penelitian 
Facruddin (2009) Konsentrasi logam berat Cd pada air 
di pantai muara Sungai Tallo adalah 0,06 mg/l dan 
pantai Losari Makassar 0,054 mg/l jauh melebihi baku 
mutu air laut baik untuk keperluan pariwisata maupun 
untuk keperluan organisme perairan. Sebaliknya 
konsentrasi logam Cd dalam sedimen di perairan 
pantai Makassar belum menimbulkan efek biologis 
pada  organisme perairan. Konsentrasi Cd pada daging 
Mylitus viridis di muara Sungai Tallo adalah 3,49 
mg/kg, melebihi standar maksimum untuk keamanan 
konsumsi pangan. 

Seperti pada penelitian Danau Sentani Papua, 
Lingkungan air menjadi rentan karena antropogenik 
polutan akibat industrialisasi dan kegiatan urbanisasi. 
peningkatan populasi memiliki pertumbuhan linier zat 
kimia buang ke lingkungan. Hasil menunjukkan 
tingkat tertentu konsentrasi Cd dalam kolom air 
melewati baku mutu. Kerang dan Ikan ditangkap dari 
Danau Sentani masih aman untuk dikonsumsi, namun 
dapat menimbulkan bahaya kesehatan  terus-menerus 
dan panjang periode konsumsi (Rantetampang, 2013). 

 Dari waktu ke waktu tingkat pencemaran 
dianggap mulai sulit dikendalikan. Semakin 
bertambahnya aktivitas manusia dan kemajuan 
teknologi membuat pencemaran khususnya di daerah 

perairan sebagai salah satu habitat mahluk hidup  tidak 
luput dari ancaman bahaya pencemaran tersebut. 
Seperti pada penelitian Noor (2005) bahwa 
Kandungan logam Cd pada sampel kerang yang 
dianalisis tergolong cukup tinggi di kelurahan Gusung 
kecamatan Ujung Tanah Makassar jika akan 
dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Setelah masuk 
kedalam tubuh, Cd berakumulasi terutama dalam 
ginjal (terutama dalam kortex) dan dalam hati. Jika 
konsentrasi mencapai 200 µg per gram atau lebih, 
kerusakan ginjal rupanya tidak dapat kembali normal, 
gejala yang ditimbulkan oleh konsentrasi Cd yang 
tinggi yaitu suatu penyakit yang dikenal di Jepang 
dengan nama itai-itai disease. Sumber logam Cd dapat 
berasal dari logam-logam yang dapat disepuh dengan 
Cd, bahan-bahan eksplorating, atau insektisida (Noor, 
2005).  

Beberapa organisme mempunyai kemampuan 
untuk mengontrol jumlah racun dalam tubuh mereka 
melalui proses pengeluaran, sementara organisme lain 
tidak dapat melakukan hal ini. Organisme yang tidak 
dapat mengontrol jumlah kandungan racun akan 
mengakumulasi polutan dan jaringan mereka 
menunjukan adanya polutan. Salah satu contoh biota 
tersebut adalah Bivalvia yang sangat baik 
mengakumulasi polutan sehingga digunakan sebagai 
biomonitor polusi (Philips 1980, 33). Bivalvia 
termasuk biota laut yang mudah ditemukan dan 
banyak dikonsumsi oleh masyarakat.  

Menyadari dampak negatif dari pencemaran 
lingkungan akibat terpapar logam berat Kadmium 
(Cd)  di sekitar pesisir kecamatan Ujung Tanah 
Makassar melatar belakangi dilakukannya penelitian 
ini sebagai acuan dan perbaruan informasi mengenai 
tingkat pencemaran logam berat Kadmium yang 
terakumulasi dalam tubuh Bivalvia yang hidup di 
daerah pesisir kecamatan Ujung Tanah sebagai salah 
satu pemasok biota laut yang biasa dikonsumsi oleh 
masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kadar kadmium yang terakumulasi 
dalam tubuh tiap jenis Bivalvia yang terdapat di 
daerah pesisir kecamatan Ujung Tanah Makassar. 

METODE 

Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah 
peralatan lapangan dan laboratorium. Alat lapangan 
meliputi plot, meteran, PH meter, handrefraktor, 
thermometer,  kamera, cool box, tali rafia, kertas 
label, kantung plastik, dan alat tulis menulis. 
Sedangkan alat laboratorium meliputi gelas kimia, 
labu ukur 50 ml, gelas ukur 10 ml, kaca arloji, corong, 
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botol sampel, statif dan klem, timbangan digital, hot 
plate, lemari asam, Spectrofotometer serapan atom 
(SSA) AA-240FS Varian. 

Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini 
adalah Anadara antiquata, , dan Marcia hiantina 
kertas saring whattman No.42, aquades (H2O) 1 liter, 
larutan asam nitrat pekat (HNO3 ) 5 ml, Perchloric 
acid (HCLO4)  1 ml dan larutan standar Kadmium 
(Cd).  

Prosedur Penelitian 

a. Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel kerang dilakukan dengan 
menggunakan transek berukuran 10 x10 m pada dua 
titik stasiun yaitu 1 (area dekat dermaga Cambayya) 
dan stasiun 2 (daerah Pelabuhan Paotere) kemudian 
sampel disimpan dalam cool box. Kandungan logam 
berat Kadmium (Cd) pada Mylitus viridis, Anadara 
antiquata dan Marcia hiantina dianalisis di 
laboratorium Kesehatan Makassar dan Laboratorium 
Kimia Anorganik Sains dan Teknologi Uin Alauddin 
Makassar. 

b. Pengukuran kondisi lingkungan 

Pengukuran parameter air seperti suhu, pH, dan 
salinitas dilakukan secara in situ langsung di lokasi 
pengambilan sampel. Suhu air diukur menggunakan 
termometer, pH menggunakan pH meter, salinitas 
dengan menggunakan hand refraktometer. Sedangkan 
pengukuran DO, BOD dan analisis kandungan logam 
berat kadmium dilaksanakan di Laboratorium 
Kualitas Air Laut Universitas Hasanuddin. 

c. Preparasi bahan 

Preparasi kandungan logam berat Kadmium 
(Cd) pada bivalvia dilakukan dengan cara yaitu 
pertama-tama mengumpulkan bivalvia yang terdapat 
di lokasi penelitian. Mengeluarkan dari cangkang 
dengan menggunakan pinset sehingga yang 
didapatkan hanya daging dari bivalvia. Kemudian 
dimasukkan ke dalam wadah, diambil  seluruh 
jaringannya dan diberi label, menimbang berat basah 
bivalvia sebanyak 5 gram, lalu dipanaskan di atas hot 
plate dengan suhu 1000C dan menambahkan asam 
nitrat (HNO3) pekat sebanyak 5 ml sampai daging dari 
bivalvia larut (hancur) dan uap nitrat habis hingga 
terlihat jernih. 

Jika sampel sudah jernih, dinginkan. Setelah 
itu, menambahkan Perchloric acid sebanyak 1 ml, lalu 

disaring menggunakan kertas saring Whatman no. 42 
ke dalam labu ukur 100 ml dan menambahkan Aqua 
Bidestilata steril. Kemudian dihomogenkan, setelah 
itu diimpitkan sampai batas dengan menambahkan  
Aqua Bidestilata steril.  

d. Pengujian Sampel 

Hasil preparasi kemudian dianalisis dengan 
menggunakan SSA pada panjang gelombang 228,8 
nm. Konsentrasi yang diperoleh dalam bentuk mg/L 
dikonversi ke dalam bentuk mg/kg. 

a) Pembuatan Larutan Standar 

Sebelum sampel di analisis, terlebih dahulu di 
buat larutan standar kadmium 100 ppm. Larutan baku 
kemudian di pipet masing – masing 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 
dan 1 ml kemudian masing – masing di tambah 
dengan 100 ml aquadest untuk pembuatan larutan 
standar 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 dan 1 ppm. 

b) Penentuan Kadar Kadmium pada Sampel 

Sampel yang telah di dekstruksi dan larutan 
standar kemudian dianalisis dengan spekrofotometer 
serapan atom (SSA) tipe AA-240FS Varian dengan 
panjang gelombang 228,8 nm. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh diolah secara deskriptif 
yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang 
yang menggambarkan tingkat kadar Kadmium dalam 
Anadara antiquata, Mylitus viridis, dan Marcia 
hiantina. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pengambilan sampel penelitian Bivalvia di 
kecamatan Ujung Tanah ditemukan tiga jenis 
Bivalvia. Di dua kelurahan yaitu kelurahan Cambayya 
hanya terdapat satu jenis bivalvia yaitu Marcia 
hiantina sedangakan di kelurahan Gusung dua jenis 
yaitu Anadara antiquata dan Mylitus viridis. Adapun 
konsetrasi logam Cadmium (Cd)  yang terakumulasi 
pada tiap kerang dan pada air dengan parameter lain 
seperti suhu, pH, salinitas, Dissolve Oxygen (DO), 
Biological oxygen demand (BOD) di daerah pesisir 
kecamatan ujung tanah berdasarkan hasil analisa 
dapat dilihat pada tabel 1  di bawah ini. 
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Tabel 1. Konsentrasi Logam Cd pada Sampel dan Faktor Lingkungan di Daerah Pesisir 
Kecamatan Ujung Tanah Makassar 

No Parameter 
Stasiun 1 Stasiun 2 

Satuan 
Nilai Nilai 

1.  Marcia hiantina 0,6  mg/kg 

2.  
Anadara 
antiquata 

 0,321 mg/kg 

3.  Mylitus viridis  0,017 mg/kg 

4.  Air 0.183 0,088 mg/l 

5.  Suhu 32 30 0C 

6.  Salinitas 27 30 0/00 

7.  pH 8 8  

8.  DO 2,9 3,8 ppm 

9.  BOD 2,1 1,0 ppm 

 

Berikut adalah grafik perbandingan konsetrasi 
kandungan logam berat Cd yang terakumulasi pada 
Bivalvia jenis Anadara antiquata, Mylitus viridis dan 
Marcia hiantina serta konsentrasi Cd dalam air pada 
daerah pesisir Kec. Ujung Tanah Makassar. 

Grafik menunjukkan perbandingan konsentrasi 
kandungan logam berat kadmium (Cd) yang 
terakumulasi pada Anadara antiquata, Mylitus viridis, 

dan Marcia hiantina di dua stasiun yaitu stasiun 1 
(Dermaga Cambayya) dan stasiun 2 (Pelabuhan 
Paotere). Anadara antiquata dengan jumlah logam Cd 
yang terakumulasi sebanyak 0,3213 mg/kg dan 
Mylitus viridis sebanyak 0,0178 mg/kg. Jumlah logam 
berat Cd pada air sebanyak 0,088 ml/L. Sedangkan 
Marcia hiantina kandungan logam Cd 0,6 mg/kg dan 
logam Cd pada air 0,183 mg/L. 

 

 

Gambar 1. Konsentrasi kandungan logam Cd yang terakumulasi pada sampel kerang serta konsentrasi Cd pada air 
di daerah pesisir Kecamatan Ujung Tanah Makassar 
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Pembahasan 

Masalah lingkungan yang dihadapi sekarang 
pada hakikatnya adalah masalah ekologi manusia. 
Masalah itu timbul karena aktivitas manusia yang 
menyebabkan lingkungan tidak atau kurang sesuai 
lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Terutama 
terjadinya pencemaran oleh limbah industri, 
pertambangan dan pestisida. Suatu zat dinamakan 
sebagai zat pencemaran (polutan) apabila kadarnya 
melebihi kadar normal. Berada pada tempat yang 
tidak semestinya dan berada pada waktu yang tidak 
tepat (Nelson, 2007). 

Logam Cd atau kadmium mempunyai 
penyebaran yang sangat luas di alam. Hanya ada satu 
jenis mineral kadmium di alam, yaitu greennockite 
(CdS) yang selalu ditemukan bersama dengan mineral 
spalerite (ZnS). Mineral greennockite ini sangat 
jarang ditemukan di alam, sehingga dalam eksploitasi 
logam Cd, biasanya merupakan produksi sampingan 
dari peristiwa peleburan dan refining biji-biji logam 
Pb (timah hitam) dan Cu (tembaga). Namun demikian 
Zn merupakan sumber utama dari logam Cd, sehingga 
produksi dari logam tersebut sangat dipengaruhi oleh 
Zn (Palar, 2008). 

Bahan pencemar Kadmium (Cd) dalam air 
berasal dari pembuangan limbah industri dan limbah 
pertambangan. Kadmium secara luas digunakan 
dalam proses pelapisan logam. Sifat kimia dari 
kadmium sangat mirip dengan seng, dan kedua metal 
tersebut sering terlibat bersama-sama dalam proses-
proses kimia. Kedua logam tersebut terdapat dalam air 
dengan bilangan oksidasi 2+  (Rukaesih, 2004). 

Pada penelitian tentang logam berat Cd pada 
stasiun 1 (Dermaga Cambayya) hanya didapatkan satu 
jenis kerang yaitu Marcia hiantina. Sebelumnya telah 
dilakukan peninjauan lokasi penelitian pada bulan 
oktober 2013 diperoleh beberapa kerang yaitu Mylitus 
viridis dan Marcia hiantina. Faktor perubahan musim 
dari musim kemarau ke musim hujan yang mengalami 
panca robah mengakibatkan jenis Mylitus viridis mati. 
Menurut BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika) wilayah IV Makassar (2013) mencatat 
adanya kenaikan intensitas hujan yang cukup tinggi 
pada awal November di wilayah Makassar. Hujan 
akan dikuti oleh angin kencang dan berpotensi 
berkepanjangan hingga Desember atau awal Januari 
2014. Adanya intensitas hujan yang tinggi 
menyebabkan sebagian besar kerang-kerang mati 
karena tersapu oleh air selain itu lamanya proses 
perkembangbiakan dari kerang turut berpengaruh, 
walaupun penelitian ini dilakukan setelah selang 
waktu 6 bulan karena kondisi cuaca yang tidak 

mendukung  yaitu pada bulan Juni 2014. Menurut 
Yonvitner (2004, 41) Mylitus viridis dapat di panen 
setelah berumur 6-7 bulan, kecepatan tumbuh Mylitus 
viridis berkisar antara 0,7  –  1,0 cm per bulan. 
Menurut Sivalingam (1983, 279) pertumbuhan yang 
baik akan terjadi jika proses yang ada di lingkungan 
tidak banyak mengalami gangguan. 

Marcia hiantina mengandung logam berat 
kadmium sebanyak 0,6 mg/kg dan pada Anadara 
antiquata 0,321 mg/kg dan Mylitus viridis 0,017 
mg/kg. Kadar logam kadmium pada kerang > 1 mg/kg 
menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) kategori 
berbahaya untuk dikonsumsi. Hasil analisis Anadara 
antiquata, Mylitus viridis dan Marcia hiantina 
memiliki kadar logam di bawah batas baku mutu SNI 
yaitu 1 mg/kg pada Bivalvia dan teripang. Bila dilihat 
dari standar baku badan kesehatan dunia WHO kadar 
kadmium pada kerang > 0,2 ppm masuk pencemaran 
Cd tinggi dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan 
bila dikonsumsi. 

Pada ketiga jenis kerang, Marcia hiantina 
mengakumulasi lebih banyak logam berat kadmium 
dalam tubuhnya bila dibandingkan dengan Anadara 
antiquata dan Mylitus viridis. Hal ini didukung oleh 
analisis logam kadmium pada air tempat pengambilan 
sampel Marcia hiantina. Pada stasiun 1 (Dermaga 
cambayya) tempat pengambilan Marcia hiantina 
kadar logam kadmium yaitu 0,187 mg/l lebih tinggi 
dari kadar logam kadmium pada air di stasiun 2 
(Pelabuhan Paotere) yaitu 0,088 mg/l. Baku mutu SNI 
untuk batas kadar logam Cd dalam air laut > 0,01 mg/l 
masuk kategori tercemar. Air dari kedua stasiun 
terindikasi tercemar karena melewati standar baku 
SNI. Hal ini didukung lewat pengamatan lokasi yang 
terlihat kegiatan manusia dan perindustrian 
mengakibatkan tingkat pencemaran di dua lokasi 
tinggi. 

Parameter Fisika sebagai pendukung data 
lingkungan pengambilan sampel  yaitu tingkat 
salinitas air laut. Pada stasiun 1 tingkat salinitasnya 27 
ppt sedangkan stasiun 2 30 ppt. Parameter kimia 
seperti derajat keasaman (pH) pada stasiun 1 nilai pH 
air yang terukur pada stasiun pengamatan adalah 8. 
Umumnya nilai pH kedua stasiun menunjukkan nilai 
pH 8, keduanya memiliki pH seragam dan nilainya 
masih tergolong normal sesuai dengan nilai baku 
mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
(PPRI) No. 82 Tahun 2001 Kelas 2 untuk perikanan 
berkisar antara 6-9. Nilai pH sangat penting sebagai 
parameter kualitas air karena ikan dan biota air 
lainnya hidup pada kisaran pH tertentu, dengan 
diketahuinya nilai pH maka kita dapat mengetahui 
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apakah air tersebut sesuai atau tidak untuk menunjang 
kehidupan mereka. Nilai pH air dapat mempengaruhi 
akumulasi logam berat dalam tubuh hewan air, karena 
semakin rendah pH air dan pH sedimen maka logam 
berat semakin larut dalam air (bentuk ion) sehingga 
semakin mudah masuk ke dalam tubuh hewan 
tersebut, baik melalui insang, bahan makanan ataupun 
difusi (Manahan, 2002). 

Berdasarkan hasil analisis suhu pada kedua 
stasiun pengambilan air. Pada stasiun 1 suhu 32oC 
sedangkan stasiun 2 yaitu  30oC. Pada stasiun 1 lebih 
tinggi dibanding stasiun 2 karena lokasi pengambilan 
di laut lepas walau dalam keadaan surut sedangkan 
stasiun 1 sekitaran pantai. Peran suhu terhadap 
akumulasi logam di jaringan sangat besar karena 
meningkatnya suhu dapat meningkatkan laju 
metabolisme organisme, sehingga bioakumulasi pada 
organisme lebih besar. Hal ini didukung oleh pendapat 
Darmono (2008), menyatakan bahwa peningkatan 
suhu perairan cenderung meningkatkan akumulasi 
dan toksisitas logam berat, ini terjadi karena 
peningkatan metabolisme dari organisme air. 

Oksigen terlarut (Dissolved Oxgen) adalah 
jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari 
fotosintesa dan absorbsi atmosfer atau udara. Hasil 
penelitian menunjukkan nilai DO dalam kisaran 
kurang dari nilai baku mutu minimum 4 ppm sesuai 
PPRI No.82 Tahun 2001 untuk kedua stasiun. Stasiun 
1 nilai DO 2,9 sedangkan stasiun 2 3,8 mg/l. Semakin 
tinggi nilai DO dalam air maka kondisi air semakin 
baik. Biochemical Oxygen Demand (BOD) adalah 
kebutuhan oksigen biokimiawi bagi proses 
deoksigenasi dalam suatu perairan. Berdasarkan hasil 
penelitian nilai BOD di stasiun 1 dan 2  rendah dari 
baku mutu PPRI No. 82 Tahun 2001 yaitu BOD< 3. 
Pada stasiun 1 nilai BOD sebesar 2,1 sedangkan pada 
stasiun 2 menunjukkan nilai 1. Hal ini terjadi karena 
semakin sedikit biota laut yang hidup di kedua stasiun. 
Semakin tinggi nilai BOD maka nilai DO semakin 
rendah. 

Logam kadmium sangat banyak digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari manusia. Prinsip dasar 
atau prinsip utama dalam penggunaan kadmium 
adalah sebagai bahan “stabilisasi” sebagai bahan 
pewarna dalam industri plastik dan pada 
elektroplating. Namun sebagian dari substansi logam 
kadmium ini juga digunakan untuk solder dan alloy-
alloynya digunakan pula pada baterai. Umumnya 
logam kadmium (Cd) senyawa oksida dari kadmium 
(CdO), hidrat (CdH2), dan Khloridanya paling banyak 
digunakan dalam industri elektroplating. Selain itu 
banyak digunakan dalam industri-industri ringan, 
seperti pada proses pengolahan roti, pengolahan ikan, 

pengolahan minuman, industri tekstil dan lain-lain, 
banyak dilibatkan senyawa-senyawa yang dibentuk 
dengan logam Cd, meskipun penggunaannya 
hanyalah dengan konsentrasi yang sangat  rendah 
(Cobb, 2008). 

Secara sederhana dapat diketahui bahwa 
kandungan logam kadmium (Cd) akan dapat dijumpai 
di daerah-daerah penimbunan sampah dan aliran air 
hujan, selain dalam air buangan. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan dalam perairan Teluk New 
York didapatkan bahwa sumber Cd dalam badan 
perairan yang dikonstribusi dari air limbah industri 
sangat sedikit, yaitu 0,6 % dari total kandungan Cd 
yang ada. Sedangkan jumlah paling besar 
dikonstribusi oleh limbah padat yaitu 82 % (Parvau, 
2010). 

Logam berat kadmium dapat hadir pada daerah 
atau lingkungan yang bermacam-macam dan ini dapat 
dibagi menjadi 3 golongan yaitu udara, tanah dan air. 

Logam kadmium (Cd) masuk ke dalam 
lingkungan sebagai akibat dari aktivitas manusia. 
Sumber Cd berasal dari polusi udara, keramik 
berglazur, rokok, air sumur, fungsida, pupuk serta cat. 
Cd di badan perairan dapat berasal dari endapan 
atmosfer, debu, air prosesing limbah dan limbah cair 
industri (Widowati dkk, 2008). 

Kadmium dan senyawa oksidanya merupakan 
bentuk senyawa Cd yang paling banyak ditemukan di 
udara. Bentuk senyawa kadmium dan oksidanya 
tersebut merupakan senyawa kadmium yang paling 
toksik, begitu juga bentuk kloridanya (CdCl2) yang 
biasanya dibebasakan dari pembakaran sampah 
(Darmono, 2008). 

Kadmium yang terdapat dalam air kebanyakan 
juga berbentuk ion. Kadmium dalam air laut 
berbentuk senyawa klorida (CdCl2), sedangkan dalam 
air tawar berbentuk karbonat (CdCo3). Pada air 
payau, yang biasanya terdapat dimuara sungai, kedua 
senyawa tersebut jumlahnya berimbang. 

 Kandungan logam Cd dalam air sangat 
tergantung pada asal sumber air (air laut dan air 
sungai). Kandungan air laut juga berbeda-beda, 
seperti di daerah pantai, daerah dekat muara dan 
daerah laut lepas. Biasanya, daerah pantai memiliki 
kandungan logam lebih tinggi daripada daerah laut 
lepas. Pada air laut di lautan lepas kontaminasi logam 
biasanya terjadi secara langsung dari atmosfer atau 
karena tumpahan minyak dan kapal sedangkan 
disekitar pantai kontaminasi logam kebanyakan 
berasal dari mulut sungai yang terkontaminasi oleh 
limbah buangan industri atau pertambangan 
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(Darmono, 1995). Sebagaimana diketahui melalui 
penelitian ini pada stasiun 1 di kelurahan Cambayya 
tempat pengambilan sampel merupakan daerah dekat 
pantai dan dekat dengan aktivitas manusia seperti 
membuang limbah rumah tangga seperti sampah 
metabolik, kondisi pipa air dan produk konsumen 
lainnya, serta aktivitas industri perkapalan PT.IKI 
yang aktif melakukan pengikisan badan kapal 
sehingga terjadi pencemaran udara. Kadmium dan 
senyawa oksidanya merupakan bentuk senyawa Cd 
yang paling banyak ditemukan di udara. Bentuk 
senyawa kadmium dan oksidanya tersebut merupakan 
senyawa kadmium yang paling toksik, begitu juga 
bentuk kloridanya (CdCl2) yang biasanya dibebaskan 
dari pembakaran sampah (Darmono, 1995). Sebagian 
dari logam yang ada pada udara jatuh ke badan laut 
dan mencemari air laut. Sekitar 10 km terdapat daerah 
tambang ikan yang menggunakan pupuk kimia 
berdasarkan pengakuan warga pemilik tambang ikan.  

Logam berat kadmium melalui 
persenyawaannya dapat masuk ke lingkungan 
perairan karena adanya kegiatan manusia, 
diantaranya: eksploitasi timbunan bijih membongkar 
permukaan batuan dan sejumlah   besar sisa-sisa 
batuan atau tanah untuk mempercepat kondisi 
pelapukan. Kegiatan proses pangambilan bijih, 
peleburan dan penyulingan minyak dapat 
menyebabkan hamburan dan penimbunan sejumlah 
besar logam runutan seperti Cd, Hg, Pb dan As ke 
saluran pembuangan disekitarnya atau pengeluaran 
langsung ke dalam lingkungan perairan. Jumlah 
logam berat kadmium yang cukup besar 
disumbangkan dari cairan limbah rumah tangga oleh 
sampah-sampah metabolik, kondisi pipa-pipa air  dan 
produk-produk konsumen lainnya. Komposisi logam 
kadmium pada aliran air kota tergantung pada banyak  
faktor seperti rencana perkotaan, keadaan lahan-kritis, 
konstruksi jalan, penggunaan tanah dan ciri-ciri fisik 
atau klimatologi batang air. Beberapa logam runutan 
dibuang ke dalam lingkungan perairan melalui cairan 
limbah industri, demikian juga dengan penimbunan 
dan pencucian lumpur industri. Pada umumnya 
terdapat penggunaan untuk tujuan ganda logam-
logam dalam sebagian besar industri, walaupun 
terdapat beberapa contoh pencemaran logam 
khususnya yang berhubungan dengan indusri   
tertentu. Emisi gas kadmium dari pembakaran bahan 
bakar fosil kadmium di udara yang bisa masuk ke 
dalam air secara alamiah dan daerah aliran sungai 
(Darmono, 2008) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
toksisitas logam berat antara lain suhu, salinitas, pH 
dan kesadahan. Rendahnya kadar logam kadmiun juga 

diakibatkan oleh musim yang tidak menentu. Hujan 
yang turun membuat volume air meningkat. Tingkat 
kesadahan air pun ikut meningkat. Kesadahan yang 
tinggi dapat mengurangi toksisitas logam berat, 
karena logam berat dalam air kesadahan tinggi 
membentuk senyawa kompleks yang mengendap 
dalam air. (Fachrul, 2009). Menurut Darmono (1995), 
pada musim hujan konsetrasi logam dalam air akan 
lebih kecil daripada konsetrasi logam dalam air pada 
musim kemarau karena pada musim hujan logam akan 
mengalami pelarutan sedangkan pada musiam 
kemarau logam akan terkonsetrasi. 

Hidup bivalvia yang menetap serta berada di 
dasar laut menjadikan Bivalvia adalah organisme 
bioindikator. Menurut Heriani (2009) melaporkan 
pada penelitian yang berbeda zona dasar laut 
merupakan tempat endapan dari berbagai jenis limbah 
termasuk logam kadmium, maka kerang merupakan 
salah satu organisme yang sangat berpotensi 
menyerap logam kadmium karena hidupnya menetap 
di dasar laut. 

Bivalvia dapat bertahan hidup dalam kondisi 
lingkungan tercemar karena sifat hidupnya yang sessil 
dan filter feeder, mengakibatkan kerang dapat 
menyerap logam berat di kolom air dan sedimen 
melalui proses makan memakan. Kecenderungan 
Bivalvia untuk menyimpan atau mengakumulasi 
logam berat dapat berlangsung dalam jangka waktu 
yang lama yakni bisa berlangsung selama hidupnya. 
Hal ini juga dipengaruhi oleh proses fisiologis dalam 
tubuh Bivalvia itu sendiri. Dalam proses metabolisme 
tubuhnya akan mengolah atau mentransformasi setiap 
bahan racun yang masuk, sehingga akan 
mempengaruhi daya racun atau toksisitas bahan 
tersebut (logam berat). Logam berat yang telah 
mengalami bio-transformasi dan tidak dapat  
diekskresikan atau dikeluarkan oleh tubuh umumnya 
akan tersimpan dalam organ-organ tertentu seperti 
hepatopankreas, ginjal dan gonad. 

Logam kadmium akan mengalami proses 
biotransformasi dan bioakumulasi dalam organisme 
hidup (tumbuhan, hewan dan manusia). Logam ini 
masuk ke dalam tubuh bersama makanan yang 
dikonsumsi, tetapi makanan tersebut telah 
terkontaminasi oleh logam Cd dan atau 
persenyawaannya. Dalam tubuh biota perairan jumlah 
logam yang terakumulasi akan terus mengalami 
peningkatan. Di samping itu, tingkatan biota dalam 
sistem rantai makanan turut menentukan jumlah Cd 
yang terakumulasi. Di mana pada biota yang lebih 
tinggi stratanya akan ditemukan akumulasi Cd yang 
lebih banyak, sedangkan pada biota top level 
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merupakan tempat akumulasi paling besar. Bila 
jumlah Cd yang masuk tersebut melebihi ambang 
maka biota dari suatu level atau strata tersebut akan 
mengalami kematian dan bahkan kemusnahan (Palar, 
2008). 

Di antara jenis logam berat ternyata kadmium 
merupakan logam yang penetrasinya dan 
akumulasinya dalam jaringan tidak terpengaruh 
terhadap hadirnya logam lain. Kadmium merupakan 
logam yang berpotensi tertimbun dalam jaringan 
hewan air selain merkuri (Darmono,2008). 

Rendahnya kandungan kadmium pada sampel 
kerang tersebut bukan merupakan indikasi perbaikan 
kualitas pada kedua stasiun. Walaupun kandungan 
logam berat kadmium Bivalvia masih relatif rendah 
dan masih aman untuk dikonsumsi saat ini, namun 
perlu diwaspadai untuk di masa-masa mendatang 
karena logam kadmium akan terakumulasi secara 
terus-menerus sehingga akan terus meningkat 
kandungannya dalam jaringan tubuh seiring dengan 
lama hidup organisme tersebut sehingga 
kandungannya akan semakin tinggi dan diekskresikan 
dalam jumlah yang sangat sedikit. Akumulasi tersebut 
dapat terus berlangsung melalui rantai makanan 
sehingga manusia sebagai konsumen sangat 
berpotensi mengakumulasi logam berat yang 
bersumber dari makanan, maupun dari berbagai 
aktivitas. Jika kandungan kadmium mencapai 
konsentrasi yang tinggi pada tubuh manusia akan 
menyebabkan gangguan kesehatan (Novi, 2010). 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa kandungan logam berat cadmium (Cd) pada 
jenis Marcia hiantina sebesar 0,6 mg/kg, pada 
Anadara antiquate sebesar 0,321 mg/kg, dan Mylitus 
viridis sebesar 0,017 mg/kg. Kandungan kadmium 
pada ketiga jenis  kerang masih di bawah ambang 
batas yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) untuk makanan laut kerang yakni sebesar 1 
mg/kg. 

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
kandungan logam berat lainnya pada lokasi 
penelitian. 

2. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai analisis cangkang dan sedimen 
untuk lebih mendukung keberadaan logam berat di 
perairan. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
studi keanekaragaman Bivalvia yang ada pada 
daerah ini. 

4. Untuk mencegah semakin rusaknya ekosistem 
perairan di sekitar pesisir Kecamatan Ujung Tanah 
Makassar diharapkan agar pihak-pihak pengelolah 
transportasi air dan masyarakat yang bermukim 
pada lokasi tersebut tidak serta merta membuang 
limbahnya langsung ke perairan. 

5. Disarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dan 
mengurangi serta mengganti bahan makanan yang 
bersumber dari perairan yang tercemar dengan 
tidak mengkonsumsi biota laut khususnya kerang 
yang telah tercemar logam Pb karena konsetrasi Pb 
akan bertambah dengan mengingat logam ini 
sangat berbahaya apabila masuk kedalam tubuh 
manusia. 
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