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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pembelajaran Biologi

1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus

dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara

efektif dan efisien. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat harus dilakukan

oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Apa yang harus

dicapai dalam pembelajaran akan menentukan bagaimana cara mencapainya.1

Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan

perilaku sebagai hasil interaksi antara dirinya dan lingkungannya dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara lengkap, pengertian pembelajaran

dapat dirumuskan sebagai suatu proes yang dilakukan oleh individu untuk

memperoleh perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.2

2. Pembelajaran Biologi

Pembelajaran biologi sebagai salah satu bidang IPA (Sains)

menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses

sains. Keterampilan proses ini meliputi keterampilan mengamati, mengajukan

1 Batubara, Anni Erlina, Hasruddin Hasruddin, and Rahmat Mulyana. Pengaruh Strategi
Pembelajaran Inkuiri dan Discovery terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar
Biologi Siswa pada Topik Bioteknologi di MAN I Padang Sidempuan, (Jurnal Pendidikan Biologi,
Vol 5, No 2, 2016), h. 74

2Hamdu, Ghullam, and Lisa Agustina, Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi
belajar IPA di sekolah dasar, (Jurnal penelitian pendidikan, Vol 12, No 1, 2011), h.82-83.
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hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara baik dan benar dengan selalu

mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja, mengajukan pertanyaan,

menggolongkan dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil temuan

secara lisan atau tertulis, menggali dan memilah informasi faktual yang relevan

untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari.3

Pembelajaran biologi merupakan bagian dari sains, yang terdiri dari

produk dan proses, dimana pembelajaran biologi idealnya harus mampu

mengeluarkan output yang memiliki karakter, dikarenakan biologi sebagai

produk terdiri dari konsep, fakta, teori, hukum yang berkaitan tentang makhluk

hidup, sedangkan biologi sebagai proses terdiri dari kelompok keterampilan

proses yang meliputi, mengamati, membuat pertanyaan, menggunakan alat,

menggolongkan atau mengelompokkan, menerapkan konsep dan melakukan

percobaan. Pembelajaran biologi pada dasarnya harus mampu membekali

siswa. Bagaimana cara mengetahui konsep, fakta secara mendalam, serta harus

mampu memberikan kepuasan intlektual terutama dalam membangun

kemampuaan berpikir. Karena kemampuan berpikir ini akan berimplikasi

terhadap pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), keterampilan (psikomotor),

tiga komponen tersebut merupakan output atau hasil yang harus diperoleh

setelah belajar biologi yang disebut dengan hasil belajar. 4

3 I Nyoman Sutama, Ida Bagus Putu Arnyana, Ida Bagus Jelantik Swasta, Pengaruh
Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Keterampilan Berfikir Kritis dan Kinerja Ilmiah pada
Pelajaran Biologi Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Amlapura, (e-Journal Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4, 2014).

4 Marjan. Johari, Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar
Biologi dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA Mu’allimat NW Pancor Selong Kabupaten
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, (e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan
Ganesha, Vol 4, 2014), h. 2-3.
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Tujuan pendidikan biologi pada hakikatnya adalah perolehan

pengetahuan biologi oleh siswa baik sebagai produk maupun sebagai proses.

Dalam kenyataannya di lapangan, pengajaran biologi lebih ditekankan pada

produk dari pada proses. Selain itu pembelajaran biologi di Sekolah Menengah

Atas (SMA) dipandang sebagai pengajaran yang kurang menyentuh kehidupan

sehari hari dan hanya terbatas di sekolah saja. Melalui kegiatan pembelajaran,

sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan mampu mengembangkan

keterampilan berpikir. Untuk mendukung hal tersebut maka melalui

pembelajaran biologi guru hendaknya dapat mengkondisikan dan memotivasi

siswa untuk belajar berpikir dan bukan untuk mengajarkan berpikir sebab suatu

masalah umunya tidak dapat dipecahkan tanpa berfikir.5

3. Kurikulum Biologi

Kurikulum ditinjau dari asal katanya berasal dari bahasa yunani yang

mula–mulanya digunakan dalam bidang olahraga, yaitu Currere yang berarti

jarak tempuh lari. Dalam kegiatan berlari tentu saja ada jarak yang harus

ditempuh mulai dari start sampai finish, jarak dari finish disebut kurikulum.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang dikembangkan di

sekolah tingkat dasar maupun menengah. Tuntutan pengembangan kurikulum

2013 berlaku pada semua proses pembelajaran di sekolah. Biologi sebagai ilmu

mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ilmu lain.

Perbedaan ini terletak pada kompleksitas komponen yang meliputi proses,

5 Leonard , Kiki Dwi Kusumaningsih, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Teams-Gamestournaments (TGT) Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Biologi Pada Konsep
Sistem Pencernaan Manusia, (Faktor Exacta, Vol 2, No 1, 2009), h. 83.
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produk dan sikap. Pembelajaran biologi idealnya lebih menekankan pada aspek

proses. Pelatihan proses menuntut siswa untuk mengkonstruksi konsep

pengetahuan biologi secara mandiri. Konsep yang ditemukan secara mandiri

dapat membuat siswa lebih memahami materi dibandingkan dengan sekedar

menghafal.6

Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan

pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, siswa dituntut untuk paham atas

materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun

disiplin yang tinggi. Keterampilan merupakan aspek baru dalam kurikulum di

Indonesia. Keterampilan merupakan penekanan pada skill atau kemampuan

misalnya adalah kemampuan untuk mengemukakan pendapat, berdiksusi /

bermusyawarah, membuat laporan, serta berpresentasi.7

B. Deskripsi Hasil Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar  adalah suatu proses dan bukan suatu hasil. Oleh karena itu,

belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai

bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Individu dikatakan belajar atau

tidak sangat tergantung kepada kebutuhan dan motivasinya. Kebutuhan dan

6 Maryani, Ari, Suciati Sudarisman, and Sugiyarto Sugiyarto, Pengembangan Model
Integrating Society, Science, Environment, Technology And Collaborative Mind Mapping
(Issetcm2) Untuk Memberdayakan Literasi Lingkungan, (Inkuiri: Jurnal Pendidikan IPA, Vol 6,
No 1, 2017), h.142.

7 Nur, Khasanah, SETS (Science, Environmental, Technology and Society) sebagai
Pendekatan Pembelajaran IPA Modern pada Kurikulum 2013,(Prosiding KPSDA, Vol 1, No 1,
2015), h.276.
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motivasi individu / seseorang menjadi tujuan individu/seseorang dalam belajar.

Sedangkan motivasi akan timbul jika individu memiliki minat yang besar.8

Belajar dapat ditinjau dari dua teori, yaitu teori belajar perilaku dan

teori kognisi. Teori belajar yang mendasari Kontruktivisme adalah teori

kognisi, yang beranggapan bahwa belajar merupakan suatu proses yang

mengikuti model pemrosesan informasi, dimana terjadi transformasi input

menjadi output. Belajar merupakan proses yang dilakukan manusia dan terjadi

karena adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, dan

menghasilkan respon akibat adanya interaksi antara informasi yang baru

dengan yang telah tersimpan dalam memori jangka panjang.

Belajar adalah suatu aktifitas yang menghasilkan perubahan tingkah

laku dan pembelajaran baik aktual maupun potensial. Perubahan tersebut tidak

hanya perubahan yang nampak saat selesainya suatu proses pembelajaran, tapi

juga potensi yang akan muncul setelah waktu yang lama yang merupakan hasil

jangka panjang.9

2. Pengertian Hasil Belajar Kognitif

Hasil belajar kognitif merupakan gambaran tingkat penguasaan peserta

didik terhadap mata pelajaran yang ditempuhnya atau penguasaan  peserta

didik terhadap sesuatu dalam kegiatan pembelajaran berupa pengetahuan atau

teori yang melibatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan

8 Aritonang, Minat dan Motivasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, (Jurnal
Pendidikan Penabur, 2008), h. 13.

9 Isnaningsih, D. S. Bimo, Penerapan Lembar Kegiatan Siswa (Lks) Discovery
Berorientasi Keterampilan Proses Sains Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ipa, (JPII, Vol 2, No
2, 2013), h. 136-141.
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intelektual yang  meliputi penarikan kembali atau pengakuan dari fakta-fakta,

pola prosedural, dan konsep dalam pengembangan kemampuan dan

keterampilan intelektual peserta didik.10 Ranah kognitif berkenaan dengan hasil

belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek

pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya

termasuk tingkat tinggi. 11

Ranah kognitif menurut Taksonomi Bloom yaitu:

a. Pengetahuan (Recognition)

Aspek yang paling dasar dalam Taksonomi Bloom, yang sering disebut

sebagai aspek ingatan. Dalam jenjang kemampuan ini, seseorang dituntut untuk

mengenali atau mengetahui adanya konsep-konsep, fakta, atau istilah-istilah

lainnya. Kata operasional yang digunakan sebagai berikut: menyebutkan,

menunjuk, menjelaskan, mengidentifikasi, menyatakan.

b. Pemahaman (Comprehension)

Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia

memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.

c. Penerapan atau Aplikasi (Application)

Untuk penerapan atau aplikasi ini siswa dituntut memiliki kemampuan

untuk menyeleksi atau memilih suati abstrasi tertentu (konsep, hukum, aturan,

10 Richie Erina dan Heru Kuswanto, Pengaruh Model Pembelajaran Instad Terhadap
Keterampilan Proses Sains Dan Hasil Belajar Kognitif Fisika Di SMA, (Jurnal Inovasi Pendidikan
Ipa, Vol 1, No 2, 2015), h.203.

11 Veronica Lusiana, Pengaruh Metode Make A Match Terhadap Motivasi Belajar Dan
Hasil Belajar Siswa Kelas VIII A Sma Santo Aloysius Turi Sleman Pada Materi Bahan Kimia
Dalam Kehidupan, (Skripsi Sarjana, Universitas Sanata Dharma Program Studi Pendidikan
Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2015), h.14.
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gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan

menerapkan secara benar.

d. Analisis (Analysis)

Dalam tugas analisi ini siswa diminta untuk menganalisi suatu hubungan

atau situasi yang kompleks atas konsep-konsep dasar.

e. Sintesis (Synthesis)

Penyusun soal tes bermaksud meminta siswa melakukan sintesis maka

pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikan rupa sehingga meminta siswa untuk

menggabungkan atau menyusun kembali (reorganize) hal-hal yang spesifik

agar dapat mengembangkan suatu struktur baru. Dengan singkat Dapat

dikatakan bahwa dengan soal sintesis ini siswa diminta untuk melakukan

generalisasi.

f. Evaluasi (Evaluation)

Penyusunan soal bermaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu

menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai

sesuatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal.12

3. Hasil Belajar Biologi

Hasil belajar biologi merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar

dan tindak mengajar yang terkait dengan pencapaian tujuan pengajaran. Hasil

12 Edwina Rusvita Nur, Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Script Terhadap
Hasil Belajar Kognitif Pada Mata Pelajaran Sejarah Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Sungkai Jaya
Tahun Pelajaran 2016/2017, (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung Program Studi Pendidikan
Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017), h.19-20
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belajar biologi yang baik dapat dicapai dengan melakukan aktivitas belajar

maksimal oleh siswa dalam proses pembelajaran biologi di kelas.13

Hasil belajar biologi merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman

individu berinteraksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif

dan psikomotorik. Adapun hasil belajar dalam bentuk afektif dan psikomotorik

salah satunya dalah kemampuan keterampilan proses sains, hal ini disebabkan

karena sains biologi memiliki komponen proses. Kemampuan keterampilan

proses sains merupakan keseluruhan keterampilan yang terarah (baik kognitif

dan psikomotorik) yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep,

prinsip atau teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya,

atau untuk melakukan penyangkalan terhadap adanya penemuan.14

Hasil belajar biologi siswa dapat diketahui melalui penilaian kelas.

Penilaian kelas merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi

untuk pemberian keputusan terhadap hasil belajar siswa, berdasarkan tahapan

kemajuan belajarnya sehingga didapatkan potret atau profil kemampuan siswa

sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Bentuk penilaian

kelas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penilaian kinerja

(perfomance), penilaian tes tertulis (paper and pen), dan penilaian sikap.15

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

biologi adalah sesuatu yang diperoleh seseorang setelah mengikuti proses

13 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h.
155.

14 Marjan, Loc. Cit., h. 2-3.
15 Agustanti, Loc. Cit., h. 18.
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belajar. Hasil belajar tersebut dapat diketahui karena adanya evaluasi yang

dilakukan oleh guru.

4. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Proses pembelajaran dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan

faktor eksternal, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri guru

dan siswa seperti rasa malas, bosan dan gembira. Sedangkan faktor eksternal

adalah faktor yang berasal dari guru dan siswa seperti lingkungan sekolah,

ruang  belajar, model pembelajaran, dan sebagainya.16

Di bawah ini dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar

peserta :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah sebuah dorongan yang berada dalam diri anak

sendiri faktor inilah yang mendorong peserta didik untuk mencapai sesuatu

apabila dalam dirinya tidak ada dorongan atau motivasi maka anak pun

pasti tidak akan pernah berusaha untuk mencapai sesuatu. Pemberian

dorongan dan motivasi ini harus selalu diberikan oleh orang-orang yang

berada di sekitar peserta didik seperti orang tua dan guru, sehingga peserta

didik memiliki semangat untuk terus belajar.17

16Karnia Yaberdak Gintoe, Yusuf Kendek, Amiruddin Hatibe, Pengaruh Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick Terhadap Hasil Belajar Ipa Fisika Pada Siswa Kelas
V11 Smp Negeri 9 Palu, (Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako PFT, Vol, 3 No, 4, 2015).

17 Ismi Ulfiyanti, Efektivitas   Metode Pembelajaran Berdasarkan Masalah Dalam
Pokok Bahasan Virus Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas X Sma Makassar Mulya,
Skripsi, (Makassar: UIN alauddin makassar, 2010), h. 12-13.
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Menurut Ulfiani Rahman, faktor internal meliputi dua aspek yaitu

aspek fisik dan aspek psikis.

1) Aspek Fisik

Aspek fisik adalah aspek fisiologis yang berupa kesehatan jasmani.

Jasmani yang sehat akan mempengaruhi keberhasilan seseorang didalam

menjalani pekerjaan, termasuk studi. Seseorang yang sehat secara jasmani,

seperti tidak buta, tidak tuli, pusing, sakit kepala, dan lain-lain, akan dapat

mempengaruhi konsentrasi seseorang didalam mencapai tujuan

pembelajaran.

2) Aspek Psikologis

Aspek  psikologis  adalah  aspek  yang  bersifat rohaniah  yang

meliputi beberapa hal, antara lain:

a) Intelegensi adalah suatu kecakapan global atau rangkuman

kecakapan untuk dapat bertindak secara terarah, berfikir secara baik,

dan bergaul dengan lingkungan secara efesien. Kecakapan tersebut

menjadi aktual bila siswa memecahkan masalah dalam belajar atau

kehidupan sehari-hari.

b) Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk

melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya

pendidikan dan latihan.

c) Motivasi adalah keadaan internal organisme yang mendorong

melakukan sesuatu.



20

d) Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu, misalnya

siswa berminat terhadap pelajaran biologi maka otomatis siswa

tersebut akan memusatkan perhatiannya lebih banyak untuk belajar

lebih giat dibandingkan dengan  siswa  yang  lainnya  pada  mata

pelajaran  biologi.

e) Sikap yaitu gejala internal yang berdimensi afektif berupa

kecenderungan untuk merespon dengan cara yang relatif tetap

terhadap objek orang, barang dan sebagainya.18

b. Faktor Eksternal

Menurut Slameto dalam Dian Safitri, faktor eksternal yang

berpengaruh terhadap proses belajar siswa adalah faktor keluarga, faktor

sekolah dan faktor masyarakat. Uraian berikut membahas ketiga faktor

tersebut:

1) Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan pertama,

karena dalam keluarga anak pertama-tama mendapat didikan dan

bimbingan, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh

anak adalah dalam keluarga.

2) Guru sangat berperan penting dalam proses pembelajaran bagi

tumbuh kembang anak. Dari guru seorang anak mendapatkan

pengajaran secara formal setelah dari rumah sebagai madrasah utama

bagi seseorang sebelum masuk ke sekolah.

18 Ulfiani Rahman, Memahami Psikologi Dalam Pendidikan, (Makassar: Alauddin
University Press, 2014), h. 117-126.
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3) Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga dapat

mempengaruhi proses belajar seseorang. Pengaruh itu dapat terjadi

karena keberadaan anak dalam masyarakat. Bila disekitar tempat

tinggal, keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang

berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata berpendidikan tinggi

dan moralnya baik, hal tersebut akan mendorong anak untuk lebih

giat belajar. Akan tetapi sebaliknya, bila tinggal di lingkungan

banyak anak-anak yang nakal, tidak berpendidikan dan banyak

pengangguran maka hal tersebut akan membawa pengaruh terhadap

semangat siswa untuk belajar.19

Berdasarkan uraian di atas, dapat di atas dapat disimpulkan bahwa

berhasil tidaknya seseorang dalam belajar tidak terlepas dari faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil

belajar yakni faktor internal yang meliputi, aspek fisik dan psikis dan faktor

eksternal yang meliputi faktor keluarga, sekolah dan masyarakat.

5. Penilaian Hasil Belajar

Menurut Staton dalam Syaiful Sagala, keberhasilan suatu program

pengajaran diukur berdasarkan tingkat perbedaan cara berpikir, merasa dan

berbuat para pelajar sebelum dan sesudah memperoleh pengalaman-

pengalaman belajar dalam menghadapi situasi serupa. Dengan kata lain, bila

suatu kegiatan belajar telah berhasil maka seharusnya berubah pulalah cara-

19 Dian Safitri, Pengaruh Cara Belajar Kelompok Kecil Terbimbing Pada Pokok Bahasan
Virus Terhadap Penguasaan Materi Siswa Kelas X SMA Neg. 14 ,Skripsi (Makassar: UIN
Alauddin Makassar, 2010), h. 19.
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cara pendekatan pelajar yang bersangkutan dalam menghadapi tugas-tugas

selanjutnya. Orang dapat mengamati tingkah laku orang telah belajar setelah

membandingkan sebelum belajar.20

Menurut Syamsudduha, Penilaian hasil belajar terdapat beberapa alat

penilaian yakni:

a. Tes adalah alat pengukur untuk menetapkan apakah berbagai faset dari

kesan yang kita perkirakan dari seseorang adalah benar merupakan fakta.

Adapun jenis-jenis tes yang yakni tertulis dan tes lisan.

b. Penilaian kinerja (Performance Assesment) adalah berbagai macam tugas

dan situasi dimana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan

pemahaman dan pengaplikasian pengetahuan yang mendalam, serta

keterampilan dari berbagai macam konteks.

c. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan

dalam periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi

dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian

data.

d. Penilaian portofolio merupakan pendekatan baru yang akhir-akhir ini

sering diperkenalkan para ahli pendidikan untuk diperkenalkan di

sekolah. Penilaian portofolio didasarkan pada koleksi atau kumpulan

pekerjaan yang diberikan guru kepada siswa sesuai dengan tujuan

pembelajaran. Melalui penilain portofolio siswa dapat menunjukkan

20 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 34.



23

perbedaan kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru

dari waktu ke waktu dibandingkan dengan siswa yang lain.

e. Penilaian hasil kerja siswa (Product Assesment) adalah penilaian

terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk benda tertentu

dan kualitas produk tersebut.

f. Penilaian sikap dalam proses pembelajaran yakni sikap terhadap materi

pelajaran, sikap terhadap guru dan sikap terhadap proses pembelajaran.

g. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian dimana peserta didik diminta

untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat

pencapaian kompetensi yang dipelajarinya.21

Salah satu tujuan dari penilaian hasil belajar adalah untuk mengetahui

sejauh mana  peserta didik telah   mencapai   hasil   belajar   yang

direncanakan sebelumnya.22

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian hasil belajar

yaitu sebagai berikut:

a. Soal-soal atau pertanyaan harus berhubungan langsung dengan rumusan

tujuan pelajaran.

b. Murid harus diberitahukan dengan jelas hasil apa yang diharapkan dari

mereka pada akhir pelajaran.

c. Pertanyaan hendaknya jangan mengenai hal-hal yang dihapal dan

kemudian diingat kembali untuk mencegah hasil belajar yang merupakan

21 St. Syamsudduha, Penilaian Berbasis Kelas Konsep dan Aplikasi (Yogyakarta:
Aynat publishing, 2014), h. 46-83.

22Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2013), h.227.
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rangkaian kata-kata belaka, kecuali sesuatu memang harus dihapal

sebagai hasil belajar yang diharapkan.23

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui

hasil belajar maka tentunya diperlukan suatu penilaian, penilain tersebut dapat

dilakukan dengan berbagai macam kategori misalnya dengan memberikan

tugas, triwulan, mid dan semester penaikan kelas.

C. Deskripsi Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi Belajar

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere yang dalam

bahasa Inggris berarti to move adalah kata kerja yang artinya menggerakkan.

Motivasi itu sendiri dalam bahasa Inggris adalah motivation yaitu sebuah kata

benda yang artinya penggerakan. Oleh sebab itu ada juga yang menyatakan

bahwa ”Motives drive at me” atau motivasi yang menggerakkan saya. Tidak

jarang juga dikatakan bahwa seorang siswa gagal dalam mata pelajaran tertentu

karena kurang motivasi.24 Motivasi adalah proses perkembangan dan

pengarahan perilaku atau kelompok, agar individu atau kelompok itu

menghasilkan keluaran yang diharapkan, sesuai sasaran yang ingin dicapai

organisasi.25

Motivasi belajar dalam pembelajaran menjadi faktor yang sangat

penting karena motivasi belajar di dalam diri pembelajar akan mempercepat

pencapaian tujuan. Guru dalam hal ini, sangat berkewajiban untuk selalu

23 Ismi Ulfiyanti, Efektivitas   Metode Pembelajaran...,h. 21.
24Abdurrakhman Ginting, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran, (Bandung:

Humaniora, Penerbitan Buku Pendidikan Anggota Ikapi Berkhidmat Untuk Ilmu, 2008), h. 86
25 Sumanto, M.A. Psikologi Umum, (Jakarta: PT. Buku seru, 2014), h. 168
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berusaha membangkitkan motivasi belajar siswa. Dalam teori behaviorisme

menyatakan bahwa motivasi untuk mempertahankan proses belajar yang di

dorong oleh insentif eksternal, sehingga dalam proses pembelajaran guru

hendaknya mampu memberikan apresiasi maupun insentif yang sifatnya

sebagai motivasi eksternal bagi siswa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah

sesuatu yang mengarahkan kepada hal positif sehingga menimbulkan rasa

semangat dan senang dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

2. Jenis Motivasi

Motivasi sebagai kekuatan mental individu, memiliki tingkat-tingkat.

Adapun jenis motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Motivasi Intrinsik

Faktor ini sering juga disamakan dengan faktor psikologis karena

berhubungan dengan aspek kepribadian siswa yang bersangkutan.

Motivasi ini adalah yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif

dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia.

Manusia adalah makhluk berjasmani, sehingga perilakunya terpengaruh

oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Hal yang berhubungan dengan

faktor  intrinsik adalah intelegensi siswa, bakat siswa, dan minat siswa.26

Menurut Dimyati dan Mujiono, berikut akan dijelaskan beberapa

yang termasuk motivasi intrinsik:

26 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, h. 86
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1) Intelegensi siswa

Manusia diciptakan dan dilengkapi dengan kecerdasan yang memiliki

kemampuan luar biasa, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain dan

kecerdasan sebagai suatu kemampuan ini pulalah yang membedakan

manusia dengan makhluk lainnya dimuka bumi ini, dengan kecerdasan ini

pula manusia dapat menjalani kehidupan yang dinamis dan beradab.

2) Bakat siswa

Secara umum bakat ini diartikan sebagai kemampuan potensial yang

dimiliki oleh seseorang, untuk mencapai keberhasilan pada masa yang

akan datang. Meskipun hampir setiap orang memiliki bakat terhadap

sesuatu, namun potensial ini mempunyai tingkatan berdasarkan kapasitas

masing- masing individu yang bersangkutan. Karena itu, dalam lingkungan

pendidikan tingkatan bakat juga tampak pada siswa berdasarkan potensi

individu masing- masing.

3) Minat siswa

Secara sederhana minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Motivasi belajar tampak

pula menumbuhkan kemauan bahkan dikemudian hari menimbulkan cita-

cita dalam kehidupan. Timbulnya cita-cita dibarengi oleh perkembangan

akal, moral, kemauan, bahasa dan nilai-nilai kehidupan.27

27 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, h. 86.
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b. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang di luar

siswa yang mendorong untuk melakukan kegiatan belajar. Dalam motivasi

belajar bukan hanya dipengaruhi seperti intelegensi, bakat siswa tapi ada

faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa yang sifatnya

bukan ilmiah, diantaranya:

1) Faktor guru dalam memotivasi belajar siswa

Seorang guru sebagai pendidik berarti sekaligus menjadi

pembimbing, yaitu menuntun anak didik dalam perkembangannya

dengan jalan memberikan lingkungan dan arah yang sesuai dengan

tujuan pendidikan. Seorang guru yang profesional tidak bertindak

secara otoriter tetapi menghargai peserta didik.

2) Faktor teman yang memotivasi belajar siswa

Teman yang baik dalam proses interaksi dalam lingkungan

sosial yaitu teman selalu memberikan dorongan dan motivasi yang baik

dalam proses pembelajaran. Saling membantu dalam hal kesulitan

belajar.

3) Faktor lingkungan yang memotivasi belajar siswa

Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan

tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan.

Sebagai anggota masyarakat maka siswa akan terpengaruh oleh

lingkungan sekitar.
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4) Faktor orang tua dalam memotivasi belajar siswa

Orang tua sering dianggap memiliki peranan penting dalam

meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekaligus menentukan masa

depannya. Selain itu, orang tua sering pula dianggap sebagai sumber

pendidikan dasar.28

3. Teori  Motivasi

Menurut Dwi Prasetia ada bermacam-macam teori motivasi,

diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Hedonisme

Hedonisme adalah bahasa yunani yang berarti kesukaan, kesenangan,

atau kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran didalam filsafat yang

memandang bahwa tujuan hidup yang utama pada manusia adalah mencari

kesenangan yang bersifat duniawi. Apapun alasannya yang diberikan

seseorang untuk perilakunya, sebab-sebab terpendam dari semua perilaku

itu adalah kecenderungan untuk mencari kesenangan dan menghindari

kesusahan.

b. Teori Maslow

Salah satu teori motivasi yang paling banyak diacu oleh teori “Hirarki

kebutuhan”. Maslow memandang kebutuhan manusia berdasarkan suatu

hirarki kebutuhan dari kebutuhan yang paling rendah hingga kebutuhan

yang paling tinggi.29

28 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, h. 97
29 Dwi Prasetia Danarjati, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: Graha Ilmu, 2013),

h 79-80.
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D. Deskripsi Pendekatan Science, Environment, Technology, and Society
(SETS)

1. Pengertian Pendekatan Science, Environment, Technology, and Society
(SETS)

Pendekatan adalah proses, perbuatan, atau cara mendekati. Dikatakan

juga bahwa pendekatan merupakan sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang

biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan.30

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap

proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang

terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Berdasarkan

pendapat ini, maka pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu

ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian31

Pendekatan SETS (Sains, Environment, Technology, and Society)

sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan aktivitas, motivasi dan hasil

belajar siswa serta diartikan sebagai rangkaian konsep yang saling berhubugan

yang dikembangkan dari hasil eksperimen dan observasi serta sesuai dengan

eksperimen dan obsevasi berikutnya.32 Pendekatan SETS merupakan

keterpaduan yang tak terpisahkan antara sains, lingkungan, teknologi, dan

masyarakat. Pendekatan SETS dapat mendorong siswa untuk mempelajari

secara utuh ilmu sains, hubungan pemanfaatan teori sains kedalam aplikasi

30 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT
Remaja. Rosdakarya, 2008), h. 52

31 Rusman, Model-Model pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru,
(Cet. 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 34

32Yulistiana, Penelitian Pembelajaran Berbasis SETS (Science, Environment,
Technology, And Society) Dalam Pendidikan Sains, (Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan Mipa,
Vol 5, No 1, 2015), h. 76.
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teknologi, dampaknya terhadap lingkungan, dan pengaruh yang ditimbulkan

terhadap perkembangan masyarakat.33

Gagasan pendidikan SETS diperkenalkan oleh di RECSAM Malaysia

mulai tahun 1996. Strategi yang digunakan dalam pendekatan SETS dapat

diawali dengan mengangkat isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat

(Society) atau kejadian yang terjadi di lingkungan (Environment) sebagai

dampak kemajuan dibidang teknologi (Technology). Selanjutnya dihubungkan

dengan ilmu pengetahuan sebagai topik materi yang akan diajarkan, sehingga

terjadilah hubungan antara komponen SETS .34

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendekatan SETS

adalah pendekatan yang menghubungkan teori sains dalam melibatkan

pemanfaatan teknologi dalam masyarakat atau lingkungan untuk melihat

pengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar biologi siswa.

2. Karakteristik Pendekatan Science, Environment, Technology, and
Society (SETS)

Pembelajaran biologi dengan pendekatan SETS memiliki beberapa

karakteristik yang perlu ditampilkan dalam pembelajaran antara lain:

1. Tetap memberi pelajaran sains biologi

2. Siswa diarahkan untuk memanfaatkan  konsep sains biologi kedalam

bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat sebagai pengguna

teknologi

33Ardiansyah, Rifqie, Et Al, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Science, Environment,
Technology, Society (SETS) Dalam Pembelajaran Fisika Bab Alat Optik Di Sma, (Pembelajaran
Fisika, Vol 4, No 1, 2015), h. 75-76.

34 M. Agus Alamsah, Penerapan Pendekatan SETS Pada Pembelajaran Fisika
Untuk Meningkatkan Pengakuan Terhadap Keagungan Sang Pencipta, (Jurnal Unnes Physics
Education 3, 2013), h. 13.
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3. Siswa diminta untuk menjelaskan keterhubungan antar unsur sains

biologi dengan unsur-unsur lain dalam SETS.

4. Siswa diajak untuk mencari dampak kerugian (bila ada) yang

ditimbulkan oleh penerapan sains ke bentuk teknologi tersebut

terhadap lingkungan dan masyarakat dan mencari teknologi yang lebih

baik.

5. Siswa diajak berdiskusi tentang SETS berkaitan dengan konsep sains

yang diajarkan dari berbagai macam arah dan dari berbagai macam

titik awal bergantung pada pengetahuan dasar yang dimiliki siswa.35

3. Tujuan pendekatan SETS (Science, Environment, Tecnhology, and
Society)

Tujuan dari pendekatan SETS yaitu sebagai berikut:

1. Lebih menekankan untuk memperoleh kegiatan pembelajaran dan

bukan pengajaran.

2. Memperoleh dorongan dan menerima inisiatif serta otonomi.

3. Memperhatikan siswa sebagai makhluk hidup yang memiliki

keinginan dan tujuan.

4. Mengambil bagian terbesar pada pengalaman peserta didik dalam

proses pembelajaran.

5. Memperoleh bimbingan untuk mengembangkan rasa ingin tahu

terhadap alam dan segala hal.

6. Pendidikan memperhatikan model mental peserta didik.

35Yuniastuti, Euis, Pengaruh Model Pembelajaran SETS (Science, Environment,
Technology and Society) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII SMP Kartika V-1
Balikpapan Tahun Pelajaran 2015/2016, (JST (Jurnal Sains Terapan), Vol 1, No 2, 2015), h.74.
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7. Menekankan pentingnya kinerja dan pemahaman ketika memulai

pembelajaran.

8. Mendorong peserta didik untuk melibatkan diri dalam perbincangan

dengan guru dan sesama pelajar secara bersama.

9. Melibatkan peserta didik dalam situasi yang sebenarnya.

10. Mempertimbangkan keyakinan dan sikap peserta didik

11. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun

pengetahuan baru dan pemahaman serta pengalaman yang sebenarnya

berlandaskan pada pengetahuan yang telah dimilikinya.36

Tujuan pendekatan SETS memberikan kesempatan kepada peserta

didik untuk membangun pengetahuan baru, pemahaman, dan pengalaman yang

sebenarnya berlandaskan pada pengetahuan yang dimilikinya, sehingga peserta

didik diajak berpikir secara aktif dengan menghasilkan bentuk teknologi

sederhana yang bermanfaat bagi masyarakat serta memperhatikan dampak

negatif dan positif terhadap lingkungan. Guru sebagai fasilitator, motifator, dan

pengajar.37

4. Langkah-langkah Pendekatan SETS (Science, Environment,
Tecnhology, and Society)

Langkah-langkah dari model SETS melatihkan lima pembelajaran

pokok seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi

36Siti Komariah, Penerapan Pendekatan SETS (Science, Environment, Tecnhology,
Society) Dalam Pembelajaran Biologi Berbasis IMTAQ Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Pada Pembelajaran Biologi Di SMA Negeri 8 Kota Cirebon, ( Jurnal Scientiae
EducatiaS  V o l 5, No. 1, 2015), h. 3.

37 Mubarokah. Fitriani, Implementasi Pendekatan SETS  (Science, Environment,
Technology, Society) pada Pembelajaran Biologi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009), h.11.
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dan mengkomunikasikan sebagaimana diamanatkan dalam Kurikulum 2013.

SETS juga dapat meningkatkan prestasi akademik dalam ilmu lingkungan,

memungkinkan siswa dapat mandiri dan kreatif, menumbuhkan pemikiran

kritis, meningkatkan ketrampilan proses sains dan memberikan pemahaman

yang lebih baik dalam pembelajaran.38

Secara operasional National Science Teacher Association menyusun

tahapan pembelajaran sains dengan pendekatan SETS sebagai berikut:

a. Tahap invitasi

Pada tahap ini guru memberikan isu/ masalah aktual yang sedang

berkembang di masyarakat sekitar yang dapat dipahami peserta didik dan

dapat merangsang siswa untuk mengatasinya. Guru juga bisa menggali

pendapat dari siswa yang ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas.

b. Tahap eksplorasi

Siswa melalui aksi dan reaksinya sendiri berusaha memahami atau

mempelajari masalah yang diberikan.

c. Tahap solusi

Siswa menganalisis dan mendiskusikan cara pemecahan masalah

d. Tahap aplikasi

Siswa diberi kesempatan untuk menggunakan konsep yang telah

diperoleh. Dalam   hal ini siswa mengadakan aksi nyata dalam mengatasi

masalah yang muncul dalamt tahap invitasi.

38 Maryani, Ari, Suciati Sudarisman, and Sugiyarto Sugiyarto, Pengembangan Model
Integrating..., h.143
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e. Tahap pemantapan konsep

Guru memberikan umpan balik/penguatan terhadap konsep yang

diperoleh siswa. Dengan demikian pendekatan SETS dapat membantu

siswa dalam mengetahui sains, teknologi yang digunakannya serta

perkembangan sains dan teknologi dapat berpengaruh terhadap lingkungan

dan masyarakat.39

5. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran dengan pendekatan SETS
(Science, Environment, Tecnhology, and Society)

Pendekatan SETS dalam penerapannya memiliki beberapa kelebihan

dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain. Adapun beberapa

kelebihan Pendekatan SETS yaitu:

1. Jika ditinjau dari segi tujuan: meningkatkan keterampilan inkuiri,

keterampilan pemecahan, dan keterampilan proses; menekankan cara

belajar yang baik yang mencakup ranah kognitif, afektif dan

psikomotorik; menekankan sains dalam keterpaduan dan antara bidang

studi;

2. Jika ditinjau dari segi pembelajaran: menekankan keberhasilan siswa;

bisa digabungkan dengan berbagai strategi pembelajaran; menyadarkan

guru bahwa kadang-kadang dirinya tidak selalu berfungsi sebagai

sumber informasi;

3. Jika ditinjau dari segi evaluasi: ada hubungan antara tujuan, proses dan

hasil belajar; perbedaan antara kecakapan, kematangan serta latar

39 Nur, Khasanah, SETS (Science, Environmental..., h.275-276.
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belakang siswa serta fungsi program juga dievaluasi; guru juga

termasuk yang dievaluasi usahanya yang terus menerus dalam

membantu siswa.40

Pendekatan SETS memiliki keunggulan sebagai berikut :

1. Menghindari materi oriented dalam pendidikan  tanpat tahu masalah-

masalah di masyarakat secara lokal, nasional, maupun internasional.

2. Mempunyai bekal yang cukup bagi peserta didik untuk menyongsong

era globalisasi.

3. Membekali peserta didik dengan kemampuan memecahkan masalah-

masalah dengan penalaran sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat

secara integral baik di dalam ataupun di luar kelas.

4. Pengajaran sains lebih bermakna karena langsung berkaitan dengan

permasalahan yang muncul di kehidupan keseharian siswa tentang

peranan sains dalam kehidupan nyata.

5. Meningkatkan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep,

keterampilan, proses, kreativitas, dan sikap meghargai produk teknologi

serta bertanggung jawab atas masalah yang muncul di lingkungan.

Kelebihan pembelajaran dengan pendekatan SETS antara lain :

a) Siswa dapat menggunakan berbagai sumber belajar untuk mencari

informasi, tidak hanya berpusat pada guru sebagai sumber informasi.

40Fatchan, Achmad, Hadi Soekamto, and Yuniarti, Pengaruh Model Pembelajaran
Science, Environment, Technology, Society (SETS) Terhadap Kemampuan Berkomunikasi Secara
Tertulis Berupa Penulisan Karya Ilmiah Bidang Geografi Siswa SMA, (Jurnal Pendidikan dan
Pembelajaran (JPP), Vol 21, No 1, 2015),  h.34.
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b) Siswa diharapkan lebih menghayati materi yang sedang dibahas

melalui kejadian-kejadian alam yang sedang terjadi.

c) Sikap ingin tahu dan kemampuan kreativitas siswa dapat terus menerus

dibina dan dapat ditumbuhkannya sikap kritis, sistematis, terbuka, dan

jujur dalam menghadapi suatu masalah. Dengan demikian dapat

ditanamkan suatu nilai kepada siswa.

Kelemahan pembelajaran dengan pendekatan SETS antara lain:

1. Kurangnya waktu

2. Kurangnya sumber daya

3. Sosial ekonomi yang berbeda dan latar belakang budaya

4. Kesulitan evaluasi.41

E. Penelitian Yang Relevan

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah

dilakukan terkait dengan pengaruh pendekatan Science, Environment, Technology

and Society (SETS) terhadap motivasi dan hasil belajar siswa antara lain  sebagai

berikut:

1. Salfiani (2017) dengan hasil penelitian bahwa pendekatan pembelajaran SETS

berpengaruh terhadap hasil dan motivasi belajar siswa. Hasil analisis statistika

inferensial dengan menggunakan uji paired sample t test diperoleh thitung ˃ ttabel

(38,942 >2,028) dan (48,550 >2,028) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.42

41 M. Agus Alamsah, Penerapan Pendekatan SETS..., h. 13.
42Salfiani, Pengaruh Pendekatan Science, Environment, Technology, And  Society (SETS)

Dalam Pembelajaran Biologi Berbasis Imtaq Terhadap Hasil Dan Motivasi Belajar Siswa Di Sma
Negeri 16 Makassar, (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar Program Studi Pendidikan Biologi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2017).
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2. Iva Yuni Listiani (2012) dengan hasil penelitian bahwa ada pengaruh secara

signifikan penerapan science, environment, technology and society disertai

concept map terhadap hasil belajar Biologi.43

3. Yunita Trihastuti (2107) dengan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh

positif dari penerapan model pembelajaran SETS (Science, Environment,

Technology, and Society) terhadap literasi sains siswa SMP pada tema

pencemaran air.44

4. Siti Komariah (2105) dengan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan

peningkatan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan pendekatan SETS

dalam pembelajaran Biologi berbasis IMTAQ dengan siswa yang tidak diajar

dengan pendekatan SETS dan tidak berbasis IMTAQ dan siswa merespon

dengan baik terhadap penerapan pendekatan SETS dalam pembelajaran

Biologi berbasis IMTAQ.45

Beberapa hasil penelitian para peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang

penerapan pendekatan SETS  (Science, Environment, Technology, and Society)

dalam pembelajaran biologi seperti Pendekatan SETS Berbasis Imtaq untuk

meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep pencemaran lingkungan di SMA

43 Iva Yuni Listiani, Penerapan Science Technology  Society Disertai Concept Map
Terhadap Hasil Belajar Biologi dan Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMPN 1 Kebakkramat,
(Skripsi Sarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2012).

44 Yunita Trihastuti, Pengaruh Penerapan Model SETS (Science, Environment,
Technology, And Society) Terhadap Literasi Sains Siswa Kelas Vii Smp Pada Tema Pencemaran
Air, (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Alam Fakultas Ilmu Pendidikan, 2017).

45 Siti, Komariah, Penerapan Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology,
Society) Dalam Pembelajaran Biologi Berbasis Imtaq Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
Pada Konsep Pencemaran Lingkungan Di Sma Negeri 8 Kota Cirebon, (Skripsi Sarjana, IAIN
Syekh Nurjati Cirebon Program Studi Tadris IPA Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
2015).
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Negeri 8 Kota Cirebon, Penerapan Science, Technology, and Society Disertai

Concept Map terhadap hasil belajar biologi dan sikap peduli lingkungan siswa

SMPN 1 Kebakkramat, Pengaruh Pendekatan Science, Environment, Technology,

and  Society (SETS) dalam pembelajaran biologi berbasis imtaq terhadap hasil dan

motivasi belajar siswa di SMA Negeri 16 Makassar, dan Pengaruh penerapan

model SETS  (Science, Environment, Technology, and Society) terhadap literasi

sains siswa kelas VII SMP pada tema pencemaran air. Dimana hasil penelitian

tersebut mengungkapkan bahwa pendekatan SETS dapat meningkatkan motivasi

dan hasil belajar siswa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini yaitu membahas

tentang Perbedaan Pengaruh Pendekatan Science, Environment, Technology and

Society (SETS) Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X

MIPA Materi Ekosistem Di SMA Negeri 1 Pondidaha. Penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui perbedaan pengaruh Pendekatan

Science, Environment, Technology, and Society (SETS) tanpa Berbasis Imtaq

maupun Disertai Concept Map seperti yang dilakukan oleh peneliti terdahalu.

Penelitian ini juga menggunakan uji statistika menggunakan Multivariate Analysis

of Varians (MANOVA) yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yang rata-rata

menggunakan uji-t untuk menganalisis data. Serta jenis pangkategorian yang

digunakan peneliti dengan peneliti sebelumnya berbeda. Penelitian dilakukan

karena  melihat adanya suatu lingkungan yang masih asri yang tidak pernah

dijadikan sarana untuk melakukan proses pembelajaran yang berbasis lingkungan.
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F. Kerangka Berpikir

Dalam belajar biologi hendaknya didesain dengan pendekatan yang dapat

memotivasi siswa untuk belajar. Dengan pendekatan pembelajaran yang biasa

akan membuat siswa merasa bosan sehingga memperoleh hasil belajar yang

rendah karena motivasi mereka untuk belajar biologi kurang atau bahkan tidak

ada. Salah satu pendekatan yang dapat memotivasi pembelajaran siswa yaitu

dengan pendekatan SETS dimana pendekatan yang melibatkan antara sains,

lingkungan dan tekhnologi serta pemanfaatannya dalam masyarakat.

Pembelajaran yang menggunakan pendekatan SETS menekankan siswa

mengalami proses belajar mengajar yang lebih dinamis dan ada interaksi yang

baik antara guru dan siswa. Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu kondisi

belajar yang lebih bermakna dan diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan

hasil belajar biologi siswa.

Oleh karena itu, didalam penelitian ini  penulis  ingin menguji hipotesis

bahwa terdapat perbedaan pengaruh penerapan pendekatan Science, Environment,

Technology, and Society (SETS) terhadap motivasi dan hasil belajar biologi siswa

pada materi ekosistem di kelas X MIPA SMA Negeri 1 Pondidaha.

Adapun gambaran singkat terkait kerangka berfikir penelitian ini dapat

dilihat pada diagram berikut:
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Gambar 2.1 Diagram Kerangka Berpikir

G. Hipotesis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hipotesis

dalam penelitian ini yaitu:

H0 :τ1 = τ2: Tidak terdapat perbedaan pengaruh pendekatan Science, Environment,

Technology, and Society (SETS) dan pendekatan konvensional

terhadap motivasi dan hasil belajar biologi siswa pada materi

ekosistem di Kelas X MIPA SMA N 1 Pondidaha.
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H1 :τ1≠τ2: Terdapat perbedaan pengaruh pendekatan Science, Environment,

Technology, and Society (SETS) dan pendekatan konvensional

terhadap motivasi dan hasil belajar biologi siswa pada materi

ekosistem di Kelas X MIPA SMA N 1 Pondidaha.

Keterangan:

τ1 = Pengaruh Pendekatan Science, Environment, Technology, and Society (SETS)

τ2 = Pengaruh Pendekatan Konvensional


