PENGARUH PENDEKATAN DIMENSI BELAJAR TERINTEGRASI NILAI
KEISLAMAN TERHADAP SIKAP DAN PENGUASAAN KONSEP
SISWA KELAS XI PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI
DI MA AL-HIKMAH BANDAR LAMPUNG

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat – syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Biologi
Oleh
JUMI KURNIATI
NPM. 1211060133
Jurusan : Pendidikan Biologi

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1437 H /2016 M

PENGARUH PENDEKATAN DIMENSI BELAJAR TERINTEGRASI NILAI
KEISLAMAN TERHADAP SIKAP DAN PENGUASAAN KONSEP
SISWA KELAS XI PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI
DI MA AL-HIKMAH BANDAR LAMPUNG

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat – syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidkan (S.Pd)
dalam Ilmu Biologi

Oleh
JUMI KURNIATI
NPM. 1211060133

Jurusan : Pendidikan Biologi

Pembimbing I : Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd
Pembimbing II : Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H /2016 M

i

ABSTRAK
PENGARUH PENDEKATAN DIMENSI BELAJAR TERINTEGRASI NILAI
KEISLAMAN TERHADAP SIKAP DAN PENGUASAAN KONSEP
SISWA KELAS XI PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI
DI MA AL-HIKMAH BANDAR LAMPUNG
Oleh
Jumi Kurniati
Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan
siswa, untuk menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman
terhadap sikap dan penguasaan konsep siswa pada mata pelajaran Biologi Kelas XI di MA
Al-Hikmah Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperiment
dengan desain yang digunakan yaitu Posttest-Only Control Design. Teknik pengambilan
sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling sehingga didapat kelas XI.1
sebagai kelas eksperimen menggunakan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai
Keislaman, dan kelas XI.3 sebagai kelas kontrol menggunakan pendekatan student center.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas angket sikap, tes, dan
dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan uji Liliefors untuk uji normalitas, uji
Fisher untuk uji homogenitas dan uji t-independent.
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata nilai akhir sikap pada
kelas eksperimen 80,03 dan kelas kontrol 74,07 dengan indikator tertinggi mempelajari dan
indikator terendah mendiskusikan. Untuk uji t independent diperoleh tHitung 2,746 > tTabel
2,004. Karena tHitung > tTabel, maka dalam hal ini H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian untuk
penguasaan konsep hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata posttest pada
kelas eksperimen 78,33 dan kelas kontrol 70,33 dengan indikator tertinggi mendeskripsikan
sedangkan indikator terendah membedakan. Uji t independent diperoleh tHitung 3,575 > tTabel
2,004. Karena tHitung > tTabel, maka dalam hal ini H0 ditolak dan H1 diterima. Dari rata-rata
nilai ahir menunjukkan bahwa pendekatan dimensi belajar menghasilkan sikap dan
penguasaan konsep siswa lebih baik dibandingkan dengan pendekatan student center.

Kata kunci: Pendekatan Dimensi Belajar, Nilai Keislaman, Sikap Belajar, Penguasaan
Konsep
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MOTTO

   
         
             
      
Artinya :Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat
menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar’rad
:11)1

1

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahanya, (Bandung: Gema Risalah,1993),h.249
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik
supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan
dengan

demikian

akan

menimbulkan

perubahan

dalam

dirinya

yang

memungkinkannya untuk berfungsi secara dekat dalam kehidupan masyarakat.2
Proses

pendidikan bukan hanya

membentuk kecerdasan

atau

memberi

keterampilan tertentu saja, akan tetapi juga membentuk atau mengembangkan
sikap agar siswa berperilaku sesuai dengan norma – norma yang berlaku di
masyarakat.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

2

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), h.3

demokrasi serta bertanggung jawab.3 Dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan
Nasional sangat berpengaruh dalam membentuk generasi penerus bangsa yang
lebih baik.
Rumusan diatas menegaskan bahwa tujuan Pendidikan Nasional tidak hanya
membentuk siswa cerdas secara intelektual akan tetapi memiliki moral yang baik.
Siswa yang berilmu dan bermoral inilah yang diharapkan mampu menjadi penerus
bangsa yang dapat menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Pendidikan
mendapat sorotan yang utama dari segi manapun, termasuk dari segi Agama.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:
            
        
      
         
  

Artinya:Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapanglapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah
kamu”, maka berdirilah, niscahya Allah akan meninggikan orang-orang
yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.4
Berdasarkan pemaparan ayat Al-Quran Surat Mujadallah ayat 11 sangat
jelas bahwa bagi siapa yang beriman dan orang-orang yang mencari ilmu
pengetahuan di jalan Allah maka Allah akan meninggikan derajat mereka, semakin
tinggi ilmu seseorang maka semakin tinggilah derajatnya. Allah SWT

3

Undang – Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, (Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional RI, 2003),h.5
4
Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahanya, (Bandung: Gema Risalah,1993),h.425

2

menyadingkan kata iman dan ilmu, hal ini mengandung beberapa konsekuensi,
yaitu bahwa orang yang mengaku beriman wajib hukumnya untuk menuntut ilmu,
sementara orang yang berilmu namun tidak beriman maka ilmunya hanya akan
menimbulkan kerusakan bagi orang lain dan dirinya sendiri. Iman dan ilmu
hendaknya tidak terpisahkan pada diri seseorang, jika hilang salah satunya maka
akan membuatnya memiliki derajat yang rendah baik di dunia dan akhirat. Dalam
hal ini lembaga pendidikan berperan memberikan pemahaman dan benteng
pertahanan kepada anak agar terhindar dari hal-hal negatif yang dapat merusak
kepribadian dan karakter siswa. Sebagai antisipasi dampak negatif, lembaga
pendidikan selain memberikan bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
(IPTEKS), serta keterampilan berfikir kreatif, juga harus membentuk manusia
Indonesia yang berkepribadian, bermoral, beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Berbagai macam pelajaran diperkenalkan oleh lembaga
pendidikan, salah satunya adalah pelajaran biologi.
Pembelajaran biologi merupakan proses interaksi antara siswa dengan
lingkunganya, sehingga terjadilah perubahan prilaku kearah yang lebih baik.
Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
sikap, dan nilai. Biologi juga merupakan wadah untuk membangun

warga

negara yang memperhatikan lingkungan serta bertanggung jawab

kepada
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masyarakat, bangsa, dan negara disamping beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.5
Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam secara
sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan
yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep,

prinsip-prinsip saja tetapi juga

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan Biologi diharapkan dapat menjadi
wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya.
Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari aktivitas panca
indera dan akal manusia. Agar biologi tidak menjadikan manusia menyalahi
etika dan dimanfaatkan untuk kebaikan dalam kehidupan manusia maka harus
ada sesuatu yang dapat mengontrolnya. Hal yang dapat dijadikan alat kontrol
adalah nilai agama, karena ajaran agama tidak ada yang mengajarkan tentang
hal yang dapat merugikan kehidupan manusia. Sehingga pembelajaran biologi
disekolah hendaknya diintegrasi dengan nilai-nilai agama.
Ditinjau dari karakteristik keilmuan biologi, bagian yang paling penting
dalam proses pembelajaran biologi adalah penguasaan konsep. Artinya dalam
mempelajari biologi siswa harus memahami konsep bilogi terlebih dahulu agar
dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut
di dunia nyata. Penguasaan konsep merupakan salah satu bagian dari hasil belajar
yang merujuk keranah kognitif. Penguasaan konsep adalah sesuatu yang dicapai

5

Departemen Pendidikan Nasional, “Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi”, Jurnal
Kurikulum 2004 ISBN979-725-168-3, Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas (Tahun 2003),h.6
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atau diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar yang
didasarkan pada kriteria tertentu dalam pengukuran pencapaian
pembelajaran itu sendiri.6 Konsep biologi siswa

tujuan

perlu dikembangkan karena

sesuai dengan hakikat pembelajaran biologi yaitu pengetahuan tentang dasar dari
prinsip dan konsep, fakta yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan
hubungan antara sains dan teknologi.
Pembelajaran akan lebih efektif jika guru dapat merancang pembelajaran
yang interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi
aktif dalam proses pembelajaran. Tidak hanya mengembangkan aspek kognitif saja
tetapi juga aspek afektif, khususnya sikap belajar siswa. Sikap belajar siswa
berwujud senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka
terhadap hal yang berhubungan dengan akademik. Sikap belajar akan
mempengaruhi proses dan hasil dari belajar. Sikap belajar sangat bergantung pada
guru sebagai pemimpin dalam proses belajar mengajar.7 Sikap belajar bukan
sekedar sikap yang ditunjukan pada guru, tetapi juga pada tujuan yang akan
dicapai, materi pelajaran, tugas dan lain-lain. Proses pembelajaran yang
menyenangkan akan menimbulkan rasa ingin mengulang. Oleh sebab itu sikap
siswa penting untuk ditingkatkan.
Pada kenyataannya dalam kegiatan pembelajaran biologi masih berpusat
kepada guru, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yang berperan sebagai
6

Surakhmad, Pengantar Interaksi Mengajar Belajar Dasar Dan Teknik Metodologi Pengajaran,
(Bandung: Tarsito,1986), h. 25
7
Sabri Alisuf, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 23
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penerima informasi yang pasif. Dalam mengikuti pembelajaran Biologi
khususnya dalam sub pokok bahasan struktur dan fungsi jaringan hewan siswa
merasa sangat sulit untuk memahami konsep-konsep yang dijelaskan guru.
Disamping itu siswa merasa kegiatan belajar yang diikuti tidak menarik. Hal
tersebut tentu terkait dengan metode mengajar guru yang belum mampu
meningkatkan daya tarik pembelajaran secara maksimal, dan juga penerapan
metode mengajar yang kurang sesuai dengan kondisi kelas dan karakteristik
siswa. Proses pembelajaran yang demikian membuat siswa yang terlibat dalam
proses pembelajaran tersebut merasa bosan saat pembelajaran berlangsung
sehingga menyebabkan siswa kurang mempunyai sikap positif terhadap pelajaran
biologi.
Memperkuat fakta di atas, berdasarkan wawancara dengan salah satu guru
bidang studi biologi di Madarasah Aliyah Al- Hikmah diketahui bahwa metode
yang sering digunakan dalam pembelajaran ceramah, penugasan dan tanya jawab.
Dalam proses pembelajaran guru jarang sekali menggunakan media pembelajaran
untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian mengenai pembuatan butir soal
yang diujikan kepada siswa, guru kurang memperhatikan tingkatan atau jenjang
kognitifnya. Sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tersampaikan secara
efektif. Dalam pembuatan soal guru belum menerapkan Taksonomi Bloom.
Sehingga kata kerja yang digunakan dalam pembuata soal kurang sesuai dengan
tigkatan atau jenjang soal yang seharusnya. Padahal pemilihan kata kerja kunci
yang tepat memegang peranan penting dalam menjelaskan tujuan program diklat,
6

kompetensi dasar dan indikator pencapaian agar konsep materi tersampaikan
secara efektif. Guru mengatakan, bahwa proses pembelajaran belum banyak
menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang kreatif yang mampu
mengasah kemampuan siswa. Beliau juga mengatakan bahwa dalam mengajar
mata pelajaran biologi belum pernah menggunakan pendekatan dimensi belajar
yang diintegrasi dengan nilai-nilai Islam yang mendukung penguasaan konsep
biologi dan sikap siswa.8
Data hasil observasi juga memperkuat fakta dilapangan tentang penguasaan
konsep dan sikap siswa, yang pengamatanya dilakukan pada tanggal 13 Maret
2016 yang tertera pada Tabel 1 dan 2. Diketahui nilai ulangan harian dan nilai
afektif kelas X di MA Al-Hikmah Bandar Lampung pada materi struktur dan
fungsi jaringa hewan sebagai berikut:
Tabel 1.1
Data Nilai Hasil Ulangan Harian Materi Struktur Jaringan Hewan Siswa
Kelas XI di MA Al-Hikmah Bandar Lampung Semester Ganjil
Tahun Ajaran2015/2016
NO
1
2
3
4
5

Nilai
90-100
80-89
70-79
60-69
<60

Kelas
XI
XI
XI
IPA.1 IPA.2 IPA.3
4
2
3
4
3
3
10
8
6
15
17
17

Jumlah
siswa
9 orang
10orang
24orang
51orang

Persentase
0%
9,1%
10,9%
26 %
54 %

Nilai
rata-rata

Keterangan
20 %
(21 siswa)

60
80 %
(71 siswa)

6
Jumlah
33
30
29
92 orang
100%
Sumber :Buku leger guru nilai pembelajaran Biologi kelas XI MA Al-Hikmah Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2015/2016
8

Eliyana , Hasil Wawancara Guru Bidang Studi Kelas XI Tangal 3 Maret 2016
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Tabel 1.2
Data Nilai Afektif Materi Stuktur jaringan Hewan Siswa Kelas XI
Di MA Al-Hikmah Bandar Lampung Semester Ganjil
Tahun Ajaran 2015/2016
NO

Nilai

1
2
3
4
5

90-100
80-89
70-79
60-69
50-59

XI
IPA.1
8
13
7
5

6

Jumlah

33

Kelas
Jumlah
XI
XI
siswa
IPA.2 IPA.3
5
6
19 orang
11
9
33 orang
9
7
23orang
5
7
17 orang
30

29

92 orang

Persentase
0%
20,6%
35,9%
25 %
18,5%

Nilai
rata-rata

64

Keterangan
56,5 %
(52
siswa)
43,5 %
(40 siswa)

100%

Keterangan :
A : Sangat baik

(80 – 100)

B : Baik

(70 – 79)

C : Cukup

(60 – 69)

Sumber :Buku leger guru nilai pembelajaran Biologi kelas XI MA Al-Hikmah Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2015/2016

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa nilai rata-rata siswa keseluruhan
kelas IX yaitu 60. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hasil belajar kognitif siswa
pada materi struktur dan fungsi jaringan hewan jauh dari ketuntasan dan masih
harus ditingkatkan pada Tahun Ajaran 2016/2017, karena lebih dari 79% atau
sebanyak 71 nilai siswa berada dibawah kriteria ketuntasan. Fakta lain yang
mendukung hasil observasi nilai tersebut, diketahui bahwa proses pembelajaran
masih menggunakan metode, diskusi, tanya jawab dan belajar dengan sistem
menghafal. Sehingga siswa belum menemukan pengalaman belajar, yang dapat
menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, dan konsep pembelajaran yang
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sesungguhnya dalam proses pembelajaran yang mengedepankan pemahaman
konsep.
Berdasarkan data nilai belajar afektif sikap yang terdapat pada Tabel 1.2
dapat diketahui bahwa nilai rata- rata keseluruhan siswa dari belajar afektif kelas
XI pada materi struktur dan fungsi jaringan hewan Tahun Ajaran 2015/2016
adalah 64. Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa presentase ketuntasan belum sesuai
dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya siswa yang belum
memiliki sikap terhadap pembelajaran sains khususnya biologi. Oleh sebab itu,
guru wajib menekankan aspek afektif sebagai produk dari hasil pembelajaran
yang telah dilakukan.
Guna untuk mengatasi permasalahan pada pembelajaran di MA Al-Hikmah
yang demikian maka perlu upaya dari guru selaku pendidik untuk menciptakan
situasi belajar yang meningkatkan konsep belajar biologi, serta menciptakan
situasi belajar yang mampu membuat siswa memberikan respon dan sikap yang
positif. Salah satu upaya untuk meningkatkan penguasaan konsep yaitu dengan
menentukan metode pembelajaran yang mengutamakan keaktifan pada diri siswa
sehingga mampu mengeksplorasi kemampuan berpikir siswa. Dengan demikian
maka, maka perlu digunakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat
menempatkan siswa sebagai subjek “pelaku ” pembelajaran. Salah satunya adalah
dengan menerapkan strategi pendekatan dimensi belajar.
Dimensi belajar adalah suatu kerangka kerja instruksional yang sifatnya
komprehensif untuk membantu pendidik dalam merencanakan pengalaman
9

belajar yang akan disajikan kepada peserta didiknya. Dimensi belajar disusun
berdasarkan hasil penelusuran secara intensif terhadap hasil-hasil penelitian
tentang learning dan how the mind work. Dengan demikian, dimensi belajar ini
mentranslasikan bagaimana seseorang belajar dan berpikir ke dalam suatu
kerangka kerja praktik pembelajaran sehingga dapat digunakan pendidik untuk
meningkatkan kualitas pembelajarannya.9
Konsep dimensi belajar ini dikembangkan oleh Marzano yang meliputi lima
dimensi balajar yaitu; sikap dan persepsi yang positif, pemerolehan dan
pengintegrasian

pengetahuan,

perluasan

dan

penghalusan

pengetahuan,

penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir positif.
Kelebihan dari pendekatan dimensi belajar yaitu, berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Titi Judani menyatakan bahwa pendekatan dimensi belajar dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar dalam mata pelajaran sains,
mampu meningkatkan kinerja/ketrampilan dalam mengajar sains. 10
Selain menerapkan pendekatan dimensi belajar penulis juga mencoba untuk
mengintegrasikan nilai keIslaman dalam strategi pendekatan dimensi belajar agar
dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan yang berciri khas sekolah berbasis
Islam seperti MA Al-Hikmah. Integrasi nilai Keislaman dalam pembelajaran juga

9

Adi rahmat,”Learning Dimensions Based Teaching”, Disampaikan dalam Simposium
Nasional Penelitian Pendidikan Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Balitbang
Depdiknas (Tahun 2007), h. 3
10
Titi Judani, “Penerapan Model Dimensi Belajar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
SMP Dalam Mata Pelajaran Sains”, ( Jurnal Skripsi Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri
Malang, Malang, 2010), h. 1
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sebagai upaya untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan, serta keterampilan
berfikir kreatif, juga membentuk siswa menjadi manusia yang berkepribadian,
bermoral, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Integrasi nilai
Keislaman yang dimaksud adalah keterkaitan dalam usaha memadukan antara
keilmuan biologi terhadap nilai Keislaman dengan tidak melupakan ciri terhadap
keduanya.
Materi struktur dan fungsi jaringan hewan dipilih sebagai wadah penelitian
karena materi ini terlalu banyak, seringkali konsep yang dipahami siswa tupang
tindih. Materi struktur dan fungsi jaringan hewan merupakan salah satu materi
yang dianggap sulit oleh siswa, banyak istilah asing yang sulit dipahami,
materinya juga sangat banyak dan rinci, sehingga siswa sulit memahami materi.
Oleh karena itu, membutuhkan strategi yang tepat dalam pembelajaran.11
Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka peneliti
tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pendekatan

Dimensi Belajar Terintegrasi Nilai Keislaman Terhadap Sikap dan Penguasaan
Konsep Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Biologi MA-AL-Hikmah Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2016/2017”

11

Robiah” Efektivitas Implementasi Pendekatan Individualized Instruction Terhadap
Prestasi Belajar Biologi Kelas XI MA NU Raudlatul Mu’allimin Materi Struktur dan Fungsi Jaringan
Hewan (Jurnal Skripsi Jurusan Pendidikan Biologi FTK IAIN Walisongo, 2014), h. 4
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan

pada

latar

belakang

masalah

yang

ada,

penulis

mengidentifikasikan beberapa penelitian, diantaranya:
1. Kurangnya kemampuan penguasaan konsep Biologi siswa kelas XI dalam
materi pembelajaran struktur dan fungsi jaringan hewan.
2. Kurangnya perhatian guru terhadap sikap siswa pada pembelajaran struktur dan
fungsi jaringan pada hewan.
3. Proses pembelajaran Biologi belum pernah menggunakan pendekatan dimensi
belajar yang diintegrasi nilai Keislaman yang melatih penguasaan konsep dan
sikap. Sehingga berdampak pada lemahnya penguasaan konsep siswa terhadap
pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan dan rendahnya sikap belajar
siswa.
4. Masih kurangnya metode pembelajaran yang diintegrasikan dengan nilai
Keislaman.
C. Batasan Masalah
Agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang, maka penulis
membatasi masalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini dilakukan di MA Al-Hikmah Bandar Lampung pada kelas XI
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/ 2017 pada materi struktur jaringan
hewan, dengan sub materi komponen penyusunnya, mengidentifikasi berbagai
jaringan pada hewan, menjelaskan struktur dan fungsi berbagai jaringan
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hewan, membedakan struktur berbagai jaringan pada hewan, menjelaskan
hubungan antar jaringan organ dan sistem organ.
2. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pendekatan dimensi belajar
menggunakan framework Made Weda12. Meliputi lima dimensi belajar yaitu,
sikap dan persepsi
pengetahuan,

yang positif, pemerolehan dan pengintegrasian

perluasan

dan

penghalusan

pengetahuan,

penggunaan

pengetahuan secara bermakna dan kebiasaan berpikir positif.
3. Nilai-nilai keislaman yang diintegrasikan terdapat delapan indikator
berdasarkan framework Mimi Haryani.13Dalam penelitian ini hanya
menggunakan empat indikator

yaitu, selalu menyebut nama Allah,

menyisipkan ayat atau hadits yang relevan, simbol ayat-ayat kauniah, dan
jaringan topik. Pemilihan indikator ini dilakukan setelah menganalisis
kesesuaian dengan materi yang dipilih.
4. Sikap belajar yang diukur dalam penelitian ini menggunakan framework
Taksonomi Bloom Revisi.14 Dalam penelitian ini ada lima indikator yang
dipilih, yaitu mempelajari, mengerjakan, mendiskusikan, menjelaskan,
mengintegrasikan, dipilih karena sesuai dengan pendekatan dimensi belajar
terintegrasi nilai Keislaman.

12

h.225

Made Weda, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),

13

Mimi Haryani, Strategi Pembelajaran Matematika Madarasah Ibtidaiyah Berintegrasi NilaiNilai Islam, 2013, h.4
14
Haryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta), h.118
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Apakah Ada Pengaruh Pendekatan Dimensi Belajar Terintegrasi Nilai
Keislaman Terhadap Sikap Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Biologi Di
MA Al-Hikmah Bandar Lampung?
2. Apakah Ada Pengaruh Pendekatan Dimensi Belajar Terintegrasi Nilai
Keislaman Terhadap Penguasaan Konsep Siswa Kelas XI Pada Mata
Pelajaran Biologi Di MA Al-Hikmah Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
1) Untuk mengetahui Pengaruh Pendekatan Dimensi Belajar Terintegrasi
Nilai Keislaman Terhadap Sikap Siswa Kelas XI Mata Pelajaran Biologi
di MA Al-Hikmah Bandar Lampung.
2) Untuk mengetahui Pengaruh Pendekatan Dimensi Belajar Terintegrasi
Nilai Keislaman Terhadap Penguasaan Konsep Siswa Kelas XI Mata
Pelajaran Biologi di MA Al- Hikmah Bandar Lampung
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2. Manfaat penelitian
a. Bagi Guru,
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pilihan alternatif baru dalam
memilih pendekatan pembelajaran yang lebih efektif untuk masing-masing
materi

pelajaran

Biologi

dan

diintegrasi

nilai

Keislaman

untuk

meningkatkan kualitas profesi dan mutu pendidikan.
b. Bagi Siswa,
Dengan memperoleh pembelajaran yang diintegrasikan dengan nilai
Keislaman selain membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi
yang sedang dipelajari siswa juga memperoleh pengetahuan tentang
biologi dalam Islam yang berguna untuk menambah wawasan dan
membentuk karakter siswa untuk menjadi manusia yang berakhlak dan
berkepribadian yang lebih baik serta menghasilkan peningkatan sikap dan
penguasaan konsep biologi siswa.
c. Bagi Sekolah,
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan informasi dalam
meningkatkan kualitas guru dan kualitas proses pembelajaran yang akan
berpengaruh pada mutu pendidikan disekolah.
d. Bagi Peneliti Lain,
Dapat dijadikan acuan dan memberikan informasi baru mengenai
pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan dimensi belajar terintegrasi
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nilai Keislaman yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran materi
Biologi lainya.
F. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu,
1. Penelitian ini menggunakan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai
Keislaman terhadap sikap dan penguasaan konsep siswa kelas XI pada mata
pelajaran biologi di MA Al-Hikmah Bandar Lampung.
2. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MA Al-Hikmah Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2016/2017
3. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil bulan Oktober 2016
Tahun Ajaran 2016/2017.
4. Tempat penelitian MA Al-Hikmah Bandar Lampung yang beralamatkan di
Jl.Sultan Agung Gg.Raden Saleh No.23 Way Halim Kedaton Bandar
Lampung.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pendekatan Dimensi Belajar
1. Hakikat Pembelajaran Biologi
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasioal (UU Sisdiknas) Tahun 2003
Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “pembelajaran merupakan proses interaksi
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar”.15 Sementara itu pendapat yang berbeda tentang penjabaran pembelajaran
oleh tokoh pendidikan E.Mulyasa menurutnya, pembelajaran merupakan proses
interaksi antar peserta didik dengan lingkunganya yang bertujuan untuk
menghasilkan perubahan tingkah laku. Dalam interaksi tersebut sangat
dipengaruhi oleh faktor internal yang datang dari individu maupun faktor eksternal
yang datang dari lingkunganya.16
Menurut

Dimyanti dan Mudjiono, lebih menekankan pengertian

pembelajaran pada proses yang dibangun oleh guru untuk meningkatkan kreatifitas
terhadap penguasaan konsep peserta didik sehingga dapat meningkatkan
kemampuan terhadap penguasaan konsep peserta didik yang dapat meningkatakan
penguasaan konsep terhadap materi pelajaran.17

15

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UndangUndang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Cet.Ke-2,(Jakarta:Visimedia,2008),h.4
16
E.Mulyana,Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep Karakteristik dan Implementasi ,
(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2012), h.100
17
Damayanti Dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, Cet.Ke-3,(Jakarta:PT.Renika
Cipta,2006),h.297.
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Berdasarkan uraian beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa dan
dengan lingkunganya yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan
pola pikir siswa ke arah yang lebih baik untuk mencapai hasil belajar yang
optimal.
Biologi adalah disiplin ilmu yang menginduk pada Ilmu Pengetahuan
Alam (IPA) atau yang sering disebut dengan sains. Biologi secara etimologis
(bahasa) berasal dari Bahasa Yunani, “bios” berarti kehidupan dan “logos”
yang berarti simbol atau ilmu.18 IPA biologi merupakan ilmu yang mempelajari
obyek dan persoalan gejala alam. Secara garis besar, biologi meliputi dua kegiatan
utama, yaitu pengamatan untuk memperoleh bukti-bukti empirik dan proses
penalaran untuk memperoleh konsep-konsep. Belajar biologi adalah suatu kegiatan
untuk mengungkap rahasia alam yang berkaitan dengan makhluk hidup.19
IPA (Sains) merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang diperoleh tidak
hanya produk saja, akan tetapi juga pengetahuan seperti ketrampilan
keingintahuan, keteguhan hati, dan juga ketrampilan dalam hal melakukan
penyelidikan ilmiah. Para ilmuwan dalam mempelajari gelaja alam, menggunakan
proses dan sikap ilmiah.
Menurut Prawoto, biologi dibangun atas konsep-konsep yang dilandasi pada
fakta-fakta yang dapat diindera melalui proses metode ilmiah. Namun, dalam

18
19
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pembelajaran biologi tidak semua fakta dapat diindera langsung oleh siswa karena
adanya keterbatasan alat bantu (media) dan waktu untuk dapat menghindarkan
fakta-fakta tersebut. Selain itu, ada juga konsep biologi yang diperoleh dari gejalagejala yang terjadi pada masa lalu, sehingga persoalan yang muncul sekarang
merupakan hasil abstraksi dari gejala-gejala tersebut.20
Pada dasarnya, yang terjadi dalam proses pembelajaan biologi adalah adanya
interaksi antara subyek didik (siswa) yang memiliki karakteristiknya masingmasing dengan obyek (biologi sebagai ilmu) untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu
untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan nilai-nilai. Siswa
sebagai subyek didik tidak menerima begitu saja pembelajaran biologi yang
disampaikan oleh guru, akan tetapi ada interaksi antara siswa, guru, dan objek
biologi yang dipelajari.
Suhardi mengungkapkan bahwa proses pembelajara biologi sebagai suatu
system, pada prinsipnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan antara
komponen raw input (peserta didik), instrumental input (masukan instrumental),
lingkungan dan output-nya (hasil keluaran). Keempat komponen tersebut
mewujudkan system pembelajaran biologi dengan proses berbeda dipusatnya.
Pembelajaran

biologi

pada

hakikatnya

merupakan suatu prose untuk

menghantarkan siswa ketujuan belajarnya, dan biologi sendiri berperan sebagai
alat untuk mencapai tujuan tersebut. biologi sebagai ilmu dapat diidentifikasikan
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melalaui objek, benda alam, persoalan/gejala yang ditunjukkan oleh alam, serta
prose-proses keilmuan dalam menemukan konsep-konsep biologi.
Proses pembelajaran biologi merupakan penciptaan situasi dan kondisi yang
kondusif sehingga terjadi interaksi antara subjek didik dengan objek belajarnya
yang berupa makhluk hidup dan segala aspek kehidupannya. Melalui interaksi
antara subjek didik dengan dengan objek belajar dapat menyebabkan
perkembangan proses mental dan sensori motorik yang optimal pada diri siswa.
Merujuk pada hakikat IPA (Sains) diatas, maka nilai-nilai IPA sebagaimana
dijelaskan diatas, maka hakikatnya tujuan dalam pembelajaran IPA diharapkan
dapat memberikan antara lain sebagai berikut:21
1. Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan
keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep, fakta
yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan hubungan antara sains
dan teknologi.
3. Keterampilan dan kemampuan untuk menanggapi peralatan, memecahkan
masalah dan melakukan observasi.
4. Sikap ilmiah, antara lain kritis, sensitive, obyektif, jujur, terbuka, benar, dan
dapat bekerja sama.
5. Kebiasaan mengembangkan kemampuan berfikir kritis analis induktif dan
deduktif dengan menggunakan konsep prinsip sains untuk menjelaskan
berbagai peristiwa alam.
6. Apresif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari keindahan keteraturan
perilaku alam serta penerapanya dalam teknologi.

2. Pengertian Dimensi Belajar
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Dimensi belajar adalah suatu kerangka kerja instruksional yang sifatnya
komprehensif untuk membantu pendidik dalam merencanakan pengalaman belajar
yang akan disajikan kepada peserta didiknya. Dimensi belajar disusun berdasarkan
hasil penelusuran secara intensif terhadap hasil-hasil penelitian tentang learning
dan how the mind work. Dengan demikian, dimensi belajar ini mentranslasikan
bagaimana seseorang belajar dan berpikir (dimensions of thinking) ke dalam suatu
kerangka kerja praktik pembelajaran sehingga dapat digunakan pendidik untuk
meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kerangka kerja ini membantu pendidik
dalam mengorganisasikan, mendeskripsikan, dan mengembangkan strategi
mengajar yang dapat mengembangkan daya nalar (proses berpikir) peserta didik,
mengintegrasikan model-model instruksi , dan merencanakan kurikulum, instruksi,
dan system assesmen dengan memperhatikan aspek-aspek belajar yang penting.
Dengan memperhatikan dimensi belajar maka pendidik dalam pembelajarannya di
kelas dapat menjaga fokus pembelajaran tetap pada bagaimana siswa belajar, dan
dapat mempelajari bagaimana proses belajar pada peserta didiknya berlangsung.22

3. Langkah Langkah Dimensi Belajar
a. Sikap dan persepsi yang positif
Sikap dan persepsi siswa sangat mempengaruhi proses belajar. Sikap dapat
mempengaruhi belajar secara positif, sehingga belajar menjadi mudah, sebaliknya
sikap juga dapat membuat pelajaran menjadi sulit. Ada dua kategori sikap dan
22
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persepsi yang mempengaruhi balajar, yaitu: sikap dan persepsi tentang iklim
(suasana) belajar, dan sikap dan persepsi tentang tugas-tugas kelas. Guru yang
efektif memberi penguatan terhadap kedua kategori dengan teknik yang jelas dan
sesuai. Cara guru membantu siswa menumbuhkan sikap dan persepsi yang positif
terhadap iklim belajar dengan menekankan aspek-aspek internal meliputi;
penerimaan guru dan teman sekelas (kontak mata, penguatan, dan lain-lain), dan
kenyamanan fisik dalam kelas. Cara membantu menumbuhkan sikap dan persepsi
yang positif terhadap tugas-tugas kelas dilakukan dengan pemahaman akan nilainilai tugas, kejelasan tugas, dan kejelasan sumber.23
b. Pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan
Banyak ahli yakin bahwa pemerolehan tipe pengetahuan yang berbeda
memerlukan proses yang berbeda pula. Misalnya belajar ilmu Biologi akan sangat
berbeda dengan belajar ilmu social. Menerima pengetahuan melibatkan proses
interaksi antara apa yang sudah diketahui dengan apa yang ingin dipelajari, setelah
itu mengintegrasika informasi tersebut menjadi langka-langkah sederhana yang
mudah diketahui. Cara guru membantu siswa untuk dapat menerima pengetahuan
(deklaratif dan prosedural) dilakukan dengan persiapan pembelajaran yang
menggunakan perencanaan dengan mempertimbangkan sejumlah pertanyaan dasar
untuk tipe jenis pengetahuan. Belajar pengetahuan deklaratif melibatkan tiga fase
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yakni konstruksi makna, pengorganisasian pengetahuan, dan penyimpanan
pengetahuan.24
c. Perluasan dan Penghalusan Pengetahuan
Pada tahap ini aspek-aspek belajar melibatkan pengujian apa yang diketahui
agar mencapai tingkat yang lebih dalam dan analisis. Kegiatan memperluas dan
memperhalus pengetahuan meliputi:
1. Comparising, identifikasi dan artikulsi hal-hal/benda-benda yang mirip dan
berbeda
2. Classifying, pengkalsifikasian kasus-ksus ked lam suatu kategori berdasarkan
atribut dasarnya
3. Inducing, pendugaan prinsip-prinsip atau generalisasi yang belum diketahui
dari observasi atau analisis
4. Deducting, pendugaan kondisiyang belum ternyatakan dari prinsip-prinsip atau
generalisasi tertentu
5. Analizing error, identifikasi dan artikulasi kesalahan di dalam pikiran sendiri
atau orang lain
6. Constructing support, pengkonstruksian system dukungan kebenaran atau
bukti-bukti suatu pernyataan yang tegas
7. Abstracting, identifikasi dan artikulasi tema penting atau pola umum suatu
informasi
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8. Analyzing perspective, identifikasi dan artikulsi perspektif personal tentang
berbagai macam isu.
Guna

membantu

agar

anak

dapat

memperluas

pengetahuan

dan

menghaluskan pengetahuan dilakukan dengan memberikan kerangka langkahlangkah secara eksplisit tentang suatu proses atau dengan menggunakan tugastugas terstruktur. Kegiatan belajar bisa berupa proses-proses membandingkan,
klasifikasi, menginduksi, mendedukasi, menganalisis kesalahan dan sebagainya.
d. Pengguanaan Pengetahuan Secara Bermakna
Penggunaan pengetahuan secara bermakna dilakukan dengan cara decision
making (strategi pengambilan keputusan), investigation (melakukan penyelidikan),
experiment inquiry (proses memperoleh jawaban atas suatau pertanyaan), problem
solving (proses pemecahan masalah), invention (proses penciptaan/ penemuan).
Menurut Brook dalam pembelajaran yang menganut konstruktivisme, proses
pembelajaran harus mampu mendorong siswa menggunakan pengetahuan yang
dipelajarinya secara bermakna. Jika hal ini tidak bias dilakukan guru, maka
kegiatan proses belajar mengajar tidak ada manfaatnya bagi siswa.25

e. Kebiasaan Berfikir Produktif
Dimensi ini terkait dengan penumbuhan kebiasaan mental untuk dapat
berfikir secara produktif yang ditandai dengan, self regulated thinking and
learning (menumbuhkan kemampuan berfikir dan belajar yang teratur secara
25
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mandiri), critical thinking and learning (menumbuhkan sikap kritis dalam berfikir
dan belajar), creative thinking and lerning (menumbuhkan sikap kreatif dalam
berfikir dan belajar). Cara membantu siswa mengembangkan dan memelihara
kebiasaan berfikir produktif adalah dilakukan dengan menumbuhkan sikap
kebiasaan berfikir produktif dengan mengembangkan dimensi 1 sampai dengan 4,
kebiasaan berfikir yang diantarkan dengan mengintegrasikan kedalam tugas-tugas
di kelas, menggunakan contoh-contoh khusus dari kehidupan orang lain yang
memiliki kebiasaan mental unggul.
4. Penerapan Dimenis Belajar
Pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pendekatan dimensi belajar
memiliki asumsi belajar bahwa pembelajaran yang komprehensip sekurangkurangnya mengakomodasi dua tipe pembelajaran yaitu, yakni pembelajaran yang
lebih teacher derected maupun yang bertipe student directed. Sesuai dengan
kecenderungan yang terjadi dalam pembelajaran sains, lima dimensi belajar
memberi kerangka kerja pengembangan pembelajaran sains yang dapat
mengurangi berbagai tuntutan pembaruan pembelajaran sains. Dimensi belajar
merupakan metafora tentang bagaimana otak bekerja selama siswa belajar. Lima
dimensi atau tipe berpikir yang dimaksut bukanlah tipe yang terpisah-pisah selama
proses belajar terjadi, melainkan merupakan sistem interaktif yang komplek. Tidak
seperti metafora-metafora belajar atau berpikir yang lain, pandangan bahwa belajar
sebagai hasil dari lima dimensi belajar atau tipe berpikir akan member peluang
guru berhasil menjalankan tugas didalam kelas, yakni mengajarkan anak berpikir.
25

Banyak ahli yakin bahwa pemerolehan tipe pengetahuan yang berbeda
memerlukan proses yang berbeda pula. Misalnya belajar ilmu biologi akan sangat
berbeda dengan belajar ilmu sosial. Menerima pengetahuan melibatkan proses
interaksi antara yang sudah diketahui dengan apa yang ingin dipelajari, dan setelah
itu mengintegrasikan informasi tersebut menjadi langkah-langkah sederhana yang
mudah dipahami.26
5. Kelebihan Dimensi Belajar
1. Pendekatan dimensi belajar lebih menekankan pada aktivitas mental dan fisik
anak selama belajar.
2. Pendekatan dimensi belajar merupakan upaya alternatif membangun
hubungan dinamis dan sistematis antara bagaimana guru mengajar dan
bagaimana siswa belajar.
3. Tugas-tugas siswa dan kerangka kerja guru yang dikembangkan dengan
pendekatan dimensi belajar akan memandu pembelajaran berlangsung secara
sistematis dan dinamis tanpa menambah beban guru untuk mempelajari teoriteori belajar tingkat tinggi secara langsung.27
B. Intergrasi Nilai-Nilai KeIslaman
1. Integrasi
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Kata “integrasi” berasal dari bahasa latin Integer, yang berarti utuh atau
menyeluruh.28 Menurut Suedijarto dalam Firman Robiansyah pengintegrasian
nilai-nilai yang telah direncanakan unruk mempribadi kedalam aturan tingkah
laku belajar peserta didik sangat diperlukan untuk meningkaykan kualitas hasil
belajar sebagai salah satu indikator strategi bagi keberhasilan pendidikan sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan.29 Berdasarkan penjelasan tersebut maka
integrasi nilai-nilai keislaman adalah memadukan atau menjadi satu antar
bidang Biologi dan nilai keIslama.
Suderajat dalam Firman Robiansyah apalagi pengembangan pendidikan
kedepan hendaknya merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) yang diintegrasikan dengan etika keagamaan dalam kehidupan seharihari.30 Agus P dalam Endah Wulantina mejelaskan bahwa Allah SWT dengan
tegas mengatakan kepada orang-orang yang diberi ilmu bahwa jika mereka
bersedia menghubungkan (mengintegrasikan) ilmu-ilmu yang dipelajari dengan
Al-Quran mereka akan semakin memahami kitab suciNya.31 Dari penjelasan
tersebut betapa bermanfaatnya ketika tokoh-tokoh ilmuwan senantiasa untuk
dapat menghubungkan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan pada
umumnya.
28
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Menurut Sauri, sedangkan yang dimaksut dengan integrasi pendidikan
nilai adalah proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain
sehingga menjadi suatu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan atau
proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat.
Penyatuan antar ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu umum lebih cenderung
kepada integrasi-interkoneksitas dan mengacau kepada perspektif ontologis,
epistomologis dan aksiologis.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa
integrasi terhadap nilai-nilai keIslaman ialah memadukan dua ilmu yaitu ilmu
umum dan keislaman yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan utuh atau
saling menyeimbangkan satu dengan yang lain dengan mempersatukan
keduanya menjadi ilmu yang saling berpengaruh taerhadap keduanya.
2. Nilai-Nilai KeIslaman
Nilai berasal dari bahasa latin Vale’re yang artinya berguna, mampu akan,
berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatau yang dianggap baik,
bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok
orang. Nilai adalah kwalitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai,
diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang
menghayatinya menjadi bermartabat.32 Kebaikan yang bersumber dari Allah
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28

SWT dalam pembelajaran akan membentuk ahlak mulia.33 Menurut Steeman
nilai adalah sesuatu yang memberi makna pada hidup, yang memberi acuan,
titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yamg
dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar
keyakinan, nilai selalu menyangut pola pikir dan tindakan, sehingga ada
hubungan yang amat erat antara nilai dan etika.
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai
adalah ada hubungan antara fikiran dan tindakan yang terwujud dalam sebuah
sikap, yang dlam sikap tersebut mulai berkaitan terhadap etika, yang dalam
etika dapat tercermin atau dapat melihat prilaku dari pribadi seorang tersebut,
sehingga betapa pentingnya untuk menjaga nilai pada kepribadian agar
terbentuk pada etika diri untuk menjadi lebih baik.
Notonegoro mengelompokan nilai menjadi tiga bagian, yaitu: 1) nilai
materiil, yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia; 2) nilai vital,
yaitu segala sesuatu yang berguana bagi manusia untuk dapat mengadakan
kegiatan atau aktivitas; 3) nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna
untuk rohani manusia.34 Beberapa karakteristik nilai yang dianggap pokok dan
universal antara lain nilai jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil,
visioner, dan peduli.35 Aspek nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat
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dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, nilai ibadah, dan nilainilai akhlak.
Aspek nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi tiga
jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak.
1. Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah
Yang Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang
akan senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia
di dunia. Dengan merasa sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha Kuasa,
maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah
diperintahkan oleh Allah dan takut untuk berbuat dhalim atau kerusakan di
muka bumi ini.
2. Nilai-nilai

ibadah

mengajarkan

pada

manusia

agar

dalam

setiap

perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai rido
Allah. Pengamalan konsep nilai- nilai ibadah akan melahirkan manusiamanusia yang adil, jujur, dan suka membantu sesamanya.
3. Nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan
berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang benar dan baik, sehingga
akan membawa pada kehidupan manusia yang tenteram, damai, harmonis,
dan seimbang.36
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa integrasi
nilai-nilai keIslaman adalah memadukan dua ilmu yaitu ilmu umum dan
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keislaman yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan utuh atau saling
menyeimbangkan satu dengan yang lain.
3. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam Biologi
Integrasi nilai-nilai keIslaman dalam pembelajaran biologi adalah sesuatu
tindakan guru yang menanamkan nilai-nilai keIslaman dalam pembelajaran
biologi kepada peserta didiknya diantaranya yaitu, membuka pembelajaran
dengan salam pembuka dan berdoa, membaca ayat-ayat suci Al Qur’an sebelum
memulai pembelajaran, memberikan motivasi kepada siswa untuk menjadi
lebih baik lagi, menutup pembelajaran dengan doa penutup majelis dan salam
penutup.37 Penerapan nilai agama Islam dalam proses pembelajaran biologi
dapat menimbulkan kesadaran peserta didik bahwa ilmu biologi

juga

bersumber dari Allah.
Sehubungan

dengan

itu,

Yasri

memaparkan

beberapa

strategi

pembelajaran yang dikaitkan dengan penanaman nilai-nilai ajaran Islam
dilakukan dengan cara, yaitu: selalu menyebut nama Allah, penggunaan istilah,
ilustrasi visual, aplikasi atau contoh-contoh, menyisipkan ayat atau hadits yang
relevan, penelusuran sejarah, dan jaringan topik.38 Modifikasi model
pembelajaran dengan diintegrasikan nilai-nilai keislaman sesuai pendapat Yasri
tersebut dikembangkan sebagai berikut:
a) Selalu menyebut nama Allah
37
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Sebelum pembelajaran dimulai, ditradisikan diawali dengan membaca
Basmalllah dan berdoa bersama-sama. Dalam RPP dapat dimuatkan secara
eksplisit pengucapan Basmallah dan bacaan doa belajar. Kemudian pada
setiap tahap demi tahap dalam memulai dan mengakhiri pengerjaan soal
dalam pembelajaran biologi diupayakan diawali dan ditutup secara bersamasama dengan mengucap Basmalah dan Alhamdulillah. Tenaga pendidik atau
pengajar hendaknya selalu mengingatkan kepada siswa betapa pentingnya
kita selalu ingat, mengatas namakan Allah untuk segala aktivitas dan
bersyukur kepada Allah, apa lagi ketika sedang menggali ilmu-Nya.
b) Penggunaan Istilah
Istilah dalam biologi sangat banyak. Diantara istilah tersebut dapat ditambah
dengan peristilahan dalam ajaran Islam, antara lain: penggunaan istilah
bahasa dalam bahasa arab, nama, cerita/peristiwa atau benda yang bermuatan
islam.
c) Ilustrasi visual
Alat-alat dan media pembelajaran dalam mata pelajaran biologi dapat berupa
wacana Islami, cerita bergambar yang divisualisasikan dengan gambargambar atau potret-potret yang Islami, dll.

d) Aplikasi atau contoh-contoh
Dalam menjelaskan suatu kompetensi dapat menggunakan bahan ajar
dengan memberikan contoh-contoh aplikatif.
32

e) Menyisipkan ayat atau hadits yang relevan
Dalam pembahasan materi tertentu dapat menyisipkan ayat atau hadits yang
relevan.
f) Penelusuran sejarah
Penjelasan suatu kompetensi dapat dikaitkan dengan sejarah perkembangan
ilmu pengetahuan oleh sarjana muslim.
g) Jaringan topik
Mengaitkan biologi dengan topik-topik dalam disiplin ilmu lain.39
C. Sikap Belajar
1. Pengertian Sikap Belajar
Para ahli bidang psikologi dibidang pengukuran sikap Louis Thurstone,
Rensis Likert dan Charles Orgood mengartikan sikap sebagai bentuk evaluasi
atau reaksi. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung
atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak
memihak (unfavorable) pada objek tersebut. secara lebih spesifik, Thurstone
sendiri menformulasikan sikap sebagai derajad afek positif maupun afek negatif
terhadap suatu objek psikologi.40
Disebutkan oleh Lapieree, bahwa sikap sebagai suatu pola perilaku,
tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam

39
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Pustaka Pelajar,2000), h.4
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suatu sosial atau atau secara sederhana, skap adalah respon terhadap stimulus
sosial yang telah dikondisikan.41
Berdasarkan

pengertian sikap dari beberapa tokoh diatas dapat

disimpulkan bahwa, sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi
terhadap stimulus yang dikehendaki adanya respon, sehingga semakin banyak
pengetahuan seseorang terhadap stimulus tersebut maka semakin besar pula
seseorang tersebut memberikan respon terhadap stimulus yang ada.
Menurut

Fishbein dan Ajzen, sikap adalah suatu predisposisi yang

dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek,
situasi, konsep, atau orang.42 Sikap peserta didik terhadap objek misalnya
sikap terhadap sekolah atau terhadap mata pelajaran. Sikap peserta didik ini
penting untuk ditingkatkan. Sikap peserta didik terhadap mata pelajaran,
misalnya

biologi, harus lebih positif setelah peserta didik mengikuti

pembelajaran biologi dibanding sebelum mengikuti pembelajaran. Perubahan
ini

merupakan

salah

satu

indikator

melaksanakan proses pembelajaran.

keberhasilan pendidik dalam

Untuk itu pendidik harus membuat

rencana pembelajaran termasuk pengalaman belajar peserta didik yang
membuat sikap peserta didik terhadap mata pelajaran menjadi lebih positif.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap merupakan dorongan
dalam diri seseorang dalam kegiatan yang berhubungan dengan akademik

41
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dimana prilaku ini didapatkan dari pengalaman-pengalaman dalam hidupnya
yang akan mengarah pada prilaku yang baik maupun tidak baik dan senang
maupun tidak senang. Sikap siswa terhadap mata pelajaran, misalnya biologi,
harus lebih positif setelah siswa mengikuti pelajaran biologi dibanding sebelum
mengikuti pembelajaran. Perubahan ini merupakan salah satu indikator
keberhasilan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Sikap belajar penting karena didasarkan atas peranan guru sebagai leader
dalam proses belajar mengajar. Gaya belajar yang diterapkan guru dalam kelas
berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. Dalam hubungan ini,
Nasution menyatakan bahwa hubungan tidak baik dengan guru dapat
menghalangi prestasi belajar yang tinggi. Sikap belajar bukan saja sikap yang
ditunjukan kepada guru, melainkan juga kepada tujuan yang akan dicapai,
materi pelajaran, tugas dan lain-lain.43
Sikap belajar siswa akan berwujud dalam bentuk perasaan senang atau
tudak senang, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka terhadap hal-hal
tersebut. sikap seperti itu akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar
yang dicapainya. Sesuatu yang menimbulkan rasa senang cenderung untuk
diulang, demikian menurut hukumbelajar yang dikemukakan Thorndike.44
Untuk itu pendidik harus membuat rencana pembelajaran termasuk pengalaman
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belajar siswa yang membuat sikap peserta didik terhadap mata pelajaran
menjadi lebih positif.
2. Pembentukan Sikap Belajar
Komponen kognitif merupakan bagian sikap yang timbul berdasarkan
pengetahuan atau pemahaman terhadap objek sikap. Komponen afektif
merupakan bahian sikap yang timbul berdasarkan apa yang dirasakan terhadap
objek sikap.45 Berdasarkan komponen-komponen kognitif dan afektif nampak
adanya kecenderungan untuk bertindak (konaktif) sebagai reaksi terhadap objek
sikap. Komponen kognitif dan afektif memiliki keterkitan, karena seseorang
tersebut akan bertindak sesuai dengan pengetahuan dan perasaan yang
dimilikinya.
Sikap yang ada pada diri seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal
(fisiologi dan psikologi) dan faktor eksternal (situasi yang dihadapi individu
dan norma dalam masyarakat). Pengubahan sikap dapat dilakukan secara
langsung dan tidak langsung. Pengubahan sikap secara langsung adanya
interaksi sosial antar individu. Sedangkan secara tidak langsung dilakukan
dengan memberikan situasi yang memungkinkan dapat mengubah atau
membentuk sikap yang baru.
Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu. Misalnya
perasaan senang untuk belajar, maka akan mewujudkan sikap yang baik dalam
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proses pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dari
luar individu. Misalnya, situasi yang menyenangkan didakam kelas akan
membuat peserta didik termotifasi dan aktif dalam belajar. Sehingga seorang
guru harus trampil dalam proses bembelajara, strategi maupun media yang
mampu membuat situasi kelas manjadi menarik bagi peserta didik.
Terdapat tiga elemen utama yang membantu pembentukan sikap
seseorang menurut Azwar, yaitu:
a. Komponen kognitif
Yaitu komponen yang berisi kepercayaan siswa mengenai apa yang
berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap berupa pengetahuan, kepercayaan
atau fikiran dan keyakinan yang didasari pada informasi yang berhubungan
dengan objek.
b. Komponen afektif
Yaitu komponan yang menyangkut masalah emosional subjektif
seseorang terhada suatu objek sikap yang berhubungan dengan perasaanperasaan tertentu yang berupa perasaan senang atau tidak senang. Objek disini
diraskan menunjukkan rasa sikap positif dan negatif.

c. Komponen konasi
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Yaitu komponen sikap yang menunjukan bagaimana perilaku atau
kecenderungan berprilaku dalam diri siswa berkaitan dengan objek sikap yang
dihadapinya.46
Konsistensi antar kepercayaan sebagai komponen kognitif, perasaan
sebagai komponen afektif, dengan tendensi prilaku sebagai komponen konasi.
Seperti itulah yang menjadi landasan terhadap skala sikap. Maka dari itu dapat
disimpulkan bahwa komponen-komponen tersebut akan saling mempengaruhi
satu sama lain untuk dapat menghasilkan arah sikap yang sama.
3. Indikator Sikap Belajar
Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi Bloom revisi ada lima, yaitu:
menerima (receiving), menjawab (responding), menilai (valuing), organisasi
(organization), dan karakteristik (characterization).47
1) Menerima (receiving)
Pada tingkat

menerima atau receiving

keinginan memperhatikan
misalnya

suatu

fenomena

, peserta didik memiliki
khusus

atau

stimulus,

kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Tugas pendidik

mengarahkan perhatian peserta didik pada fenomena yang menjadi objek
pembelajaran afektif. Misalnya pendidik mengarahkan peserta didik agar
senang membaca buku, senang bekerjasama, dan sebagainya. Kesenangan
ini akan menjadi kebiasaan, dan hal ini yang diharapkan, yaitu kebiasaan
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yang positif.
2) Menjawab (responding)
Responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai
bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini peserta didik tidak saja
memperhatikan fenomena khusus tetapi ia juga bereaksi. Hasil pembelajaran
pada ranah ini menekankan pada pemerolehan respons, berkeinginan
memberi respons, atau kepuasan dalam memberi respons. Tingkat yang
tinggi pada kategori ini adalah minat, yaitu hal-hal yang menekankan
pada pencarian hasil dan kesenangan pada aktivitas khusus. Misalnya
senang membaca buku, senang bertanya, senang membantu teman, senang
dengan kebersihan dan kerapian, dan sebagainya.
3) Menilai (valuing)
Valuing melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang
menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangannya
mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan
keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Valuing atau penilaian
berbasis pada internalisasi dari seperangkat nilai yang spesifik. Hasil belajar
pada tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil agar
nilai dikenal secara jelas. Dalam tujuan pembelajaran, penilaian ini
diklasifikasikan sebagai sikap dan apresiasi

4) Organisasi (organization)
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Pada tingkat organization, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan,
konflik antar nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal
yang konsisten. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptualisasi
nilai atau organisasi sistem nilai. Misalnya pengembangan filsafat hidup.
5) Karakteristik (characterization)
Tingkat ranah afektif tertinggi adalah characterization nilai. Pada
tingkat ini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku
sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran
pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial.
4. Sikap Menurut Pandangan Islam
Dalam pandangan islam sikap dikatakan relativ menetap didalam diri
seseorang, sehingga dikatakan pula sangat besar pengaruh terhadap tingkah
laku individu yang bersangkutan. Penjelasan Islam

dalam mengenai sikap

didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran surat Ar-Ra’d:11, yaitu:
        
     
     
  
    

                   
   
Artinya:

48

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu
kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia.48

Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahanya, (Bandung: Gema Risalah,1993), h.249
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Maksut dari ayat diatas ialah, bagi tiap-tiap manusia ada beberapa
Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa
Malaikat yang mencatat amalan-amalannya, dan yang dikehendaki dalam ayat
ini adalah malaikat yang menjaga secara bergiliran yaitu, disebut Malaikat
Hafazhah. Tuhan tidak akan mengubah keadaan mereka, selama mereka tidak
merubah sebab-sebab kemunduran mereka.
Ayat diatas mengatakan bahwa Allah tidak merubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan, hal ini sama dengan sikap dalam belajar
apabila seseorang siswa tidak ingin untuk belajar lebih giat dalam suatu
pelajaran maka siswa tersebut tidak akan menguasainya.
Dalam aspek sikap belajar tentang afektif atau perasaan senang atau tidak
senang terhadap suatu pelajaran seperti dalam ayat Al-Quran surat Al-Mu’min:
83, yaitu:
         
         

Artinya :”Maka tatkala datang kepada mereka Rasul-rasul (yang diutus kepada)
mereka dengan membawa ketarangan-keterangan, mereka merasa
senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan mereka
dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu”.49
Maksut dari mereka senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka
ialah bahwa mereka sudah merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang ada
pada mereka dan merasa tidak perlu lagi dengan ilmu pengetahuan yang
diajarkan oleh Rasul-rasul mereka. Mereka memandang enteng dan

49
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memperolok-olokan keterangan yang dibawa Rasul-rasul itu. Sehingga apabila
seorang individu sudah tidak memiliki rasa senang terhadap suatu pelajaran
tentu rasa ingin memahami pelajaran tersebut juga tidak akan ada perasaanperasaan senang untuk mendalami pelajaran ataupun untuk mengikuti pelajaran.
D. Penguasaan Konsep
1. Pengertian Penguasaan Konsep
Penguasaan adalah pemahaman dan kesanggupan untuk menggunakan
pengetahuan dan kepandaian untuk memecahkan masalah atau persoalan.50
Konsep merupakan salah satu pengetahuan awal yang harus dimiliki peserta
didik karena konsep merupakan dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip.51
Jadi dapat disimpulkan bahwa penguasaan konsep adalah kemampuan peserta
didik menguasai materi pelajaran yang diberikan. Penguasaan konsep
merupakan dasar dari penguasaan prinsip-prinsip teori, artinya untuk menguasai
prinsip dan teori harus dikuasai terlebih dahulu konsep-konsep yang menyusun
prinsip dan teori yang bersangkutan. Untuk mengetahui sejauh mana
penguasaan konsep dan keberhasilan siswa, maka diperlukan tes yang akan
dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai tertentu.
Sebagian materi pembelajaran yang dipelajari di sekolah terdiri dari
konsep-konsep. Konsep sangat penting dalam proses belajar. Suatu konsep
50
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tidak dapat berdiri sendiri, artinya suatu konsep berhubungan dengan konsep
lain. Untuk menguasai konsep baru, maka diperlukan konsep awal yang
diperoleh dari pengalaman-pengalaman keseharian pada berbagai aspek
pengetahuan. Setelah memahami suatu konsep, siswa akan menguasai konsep
tersebut.
Penguasaan konsep merupakan salah satu bagian dari hasil belajar yang
merujuk ke ranah koqnitif. Penguasaan konsep belajar adalah sesuatu yang
dicapai atau diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar
yang didasarkan pada kriteria tertentu dalam pengukuran pencapaian tujuan
pembelajaran itu sendiri. Penguasan konsep belajar adalah suatu indeks yang
menentukan berhasil dan tidaknya seseorang dalam belajar.52 Adapun yang
dimaksud dengan penguasaan konsep menurut Bloom dalam Rustaman yaitu
“Penguasaan konsep adalah kemampuan menangkap pengertian- pengertian
seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk
yang

lebih

dipahami,

mampu

memberikan

interpretasi

dan

mampu

mengaplikasikannya”.
Menganalisis

pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa

penguasaan konsep tidak hanya sekedar memahami, tetapi juga mampu
menerapkan konsep yang diberikan dalam suatu permasalahan. Pemahaman

52
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konsep dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara untuk mengerti benar
atau mengetahui benar suatu materi pembelajaran.
2. Indikator penguasaan konsep
Menurut

sanjaya

mengemukakan

”Pemahaman

Konsep”

adalah

kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, tetapi
mampu mengungkapkan kembalai dengan bentuk lain yang mudah dimengerti,
memberikan interprestasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai
dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Menurut sanjaya indikator
penguasan konsep diantaranya:
1. Mampu menyajikan situasi biologi kedalam berbagai cara serta mengetahui
perbedaan
2. Mampu mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya
persyaratan yang membentuk konsep tersebut
3. Mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur
4. Mampu memberikan contoh dan kontra dari konsep yang dipelajari
Sedangkan menurut wirasto indikator penguasaan konsep sebagai
berikut:53
1. Mengetahui ciri-ciri suatu konsep
2. Dapat menghubungkan antar konsep
3. Dapat kembali konsep itu dalam berbagai situasi
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4. Dapat menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah biologi
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa indikator
penguasaan konsep yaitu: mengetahui ciri-ciri suatu konsep dalam menyajikan
situasi biologi, dapat menghubungkan antar konsep dalam prosedur, dapat
mengenal kembali konsep itu dalam berbagai situasi, dapat menggunakan
konsep untuk menyelesaikan masalah biologi, dan mampu memberikan contoh
dari konsep yang telah dipelajarinya dalam menyelesaikan persoalan biologi.
Konsep menurut sutarto adalah kategori yang diberikan pada stimulusstimulus lingkungan oleh karena itu dalam pengkonsepan selalu ada kejadian
(sebagai stimulus) dalam penyajian verbal, yang sering disebut dengan
gambaran mental , dengan ini pengongsepan adalah hal yang tidak mudah.54
Dengan demikian dapat dipahami bahwa biologi merupakan ilmu yang tidak
dapat dianggap mudah dan untuk mempermudah penguasaannya perlu berpijak
pada cara bagaimana mempermudah dalam menguasai konsep-konsep yang ada
dalam biologi tersebut.
Dalam pendidikan sains, konsep (pengetahuan dasar) adalah faktor yang
mempengaruhi belajar, seperti yang dikatan oleh Clipton dan Slowaczek
sebagaimana dikutip dalam Muhibin syah bahwa kemampuan seseorang untuk
memahami dan mengingat informasi penting bergantung pada apa yang mereka
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telah ketahui dan bagaiman pengetahuan tersebut diatur.55 Jadi dapat dikatan
konsep adalah kategori pengalaman yang diawali dari pengamatan terhadap
fakta yang dirumusakan dalam bentuk ungkapan kemudian diproses dengan
persepsi, penalaran induktif dan penemuan.
E. Kajian Materi
Pada penelitian ini, materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan
merupakan salah satu materi yang diajarkan di kelas XI MA Al-Hikmah pada
semester ganjil. Akan lebih mudah dipahami oleh siswa jika dalam proses
pembelajaran guru menggunakan pendekatan dimensi belajar . Dengan pendekatan
pembelajaran ini siswa akan saling bertukar informasi selain itu pendekatan
pembelajaran akan diintegrasikan dengan nilai Keislaman yaitu mengkaitkan
materi pembelajaran dengan nilai-nilai Islam. Adapun tinjauan kurikulumnya
sebagai berikut:
Tabel 2.1
Tinjauan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006
Materi struktur dan fungsi jaringan Hewan
Standar
Kompetensi
2. Memahami
keterkaitan
antar struktur
dan fungsi
jaringan
tumbuhan dan
hewan serta
penerapanya

55

Kompetensi
dasar

2.2 Mendeskri
psikan
struktur
jaringan
hewan
vertebrata
dan
mengkaitk
an dengan

Indikator

Materi pelajaran

1. Mengidentifikasi
berbagai jaringan pada
hewan
2. Menjelaskan struktur
dan fungsi berbagai
jaringan hewan.
3. Membedakan berbagai
jaringan pada hewan
(jaringan epitel, jaringan
otot, jaringan syaraf, dan

1. Macam-macam
struktur dan fungsi
jaringan pada
tumbuhan:
1) Jaringan epitel
2) Jaringan ikat
3) Jaringan otot
4) Jaringan syaraf
2. Struktur ogran pada
hewan

Muhibinsyah, Psikologi Belajar, Cet-3, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2004), h.23
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dalam konteks
saling temas.

fungsinya

jaringan pengikat)
4. Menjelaskan fungsi
masing-masing jaringan
hewan
5. Menjelaskan perbedaan
jaringan organ dan
sistem organ
6. Menjelaskan keterkaitan
jaringan organ dan
sistem organ

1) Organ
2) Sistem organ

Sumber : Silabus SMA/MA

Adapun uraian materi struktur dan fungsi jaringan pada hewan secara
lengkap dijelaskan pada Tabel 4 di bawah ini:
Tabel 2.2
Ringkasan Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan
Konsep materi

Penjelasan

Srtuktur
jaringan pada
hewan

Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi
sama. Jaringan utama penyusun organ tubuh hewan yaitu
jaringan epitel, jaringan otot, jaringan pengikat dan jaringan
saraf.

Jaringan epitel

Adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan, dan
melekat pada jaringan ikat. Jaringan epitel berdasarkan berdasarkan letaknya terdiri
atas :
1) Epidermis, berbatasan dengan lingkungan luar
2) Endotelium. Membatasi organ dalam
3) Mesotelium, membatasi organ

Jaringan ikat
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Fungsi umum jaringan epitel antara lain adalah untuk proteksi, absorpsi, sekresi,
reseptor dan pertukaran zat.
Ciri-ciri khusus jaringan epitel adalah:
- Sel-selnya tersusun rapat
- Tidak mengandung pembuluh darah namun mengandung saraf
- Kemampuan regenerasi tinggi
Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel terdiri atas:
1) Epitel pipih
2) Epitel kubus
3) Epitel silindris
4) Epitel transisional56
Merupakan jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu,
dan dari perkembangan mensekem dan mesoderm.

Campbell, et all, Biologi Edisi Delapan Jilid 3, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 78
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Konsep Materi
Jaringan ikat

Jaringan otot

Komponen jaringan pengikat:
1) Matriks
2) Sel-sel jaringan pegikat
Macam-maam jaringan pengikat
1) Jaringan longgar
Adalah jaringan yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya
lebih banyak, sel penyusunnya lebih sedikit.
2) Jaringan ikat padat
Adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan
sel penyusunnya.
3) Jaringan lemak
Adalah jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak.
Ciri-ciri sel lemak adalah oval, transparan, tipis, dan elastis.
Penjelasan
4) Jaringan tulang rawan
Merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis.
Sel-sel penyusun jaringan kartilago berasal dari kondroblas yang menghasilkan
kondrosit. Kondrosit mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Sel
kondrosit terletak dalam ruang yang disebut lacuna
5) Jaringan tulang sejati
Sel-sel penyusun jaringan tulang berasal dari osteoblas yang menghasilkan
osteosit. Osteosit mensekresikan matriks yang disebut osteon. Tulang juga
dapat terbentuk dari osifikasi/kalsifikasi kartilago.
Struktur jaringan tulang sejati atau disebut sistem Havers:
6) Jaringan darah
Merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah
dengan matriks cair (plasma darah).57Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot
yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Jaringan otot terdiri dari seratserat otot yang disebut miofibril.
Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi (memendek) dan relaksasi
(memanjang), dengan bantuan protein aktin (filamen halus), protein miosin
(filamen kasar), ATP dan Ca2+. Serat otot/miofibril tersusun atas sarkomersarkomer.
            
         
Artinya: Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah
itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan
tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.
kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha
sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. QS. Al-Mukminun: 1458
Ayat ini mengambarkan bahwa perkembangan embrio dalam rahim ibu yaitu

57
58

Ibid, h. 84
Departemen Agama, Op. Cit, h. 342
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jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Kemudian sel-sel otot yang terpilih
dari jaringan di sekitar tulang-tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang ini.
Berdasarkan struktur penyusunnya dapat dibedakan menjadi:
1) Otot polos, misalnya pembuluh darah, usus, kantung kemih, dan rahim.
2) Otot rangka/lurik, otot rangka terdapat pada seluruh rangka tubuh, anus, dan
mata.
3) Otot jantung, otot jantung terletak pada dinding jantung dan vena besar yang
menuju ke jantung.

Gambar 1
Struktur hati
Sumber: Biologi, Gleen and Susan Toole
Jaringan Saraf

Unit terkecil jaringan saraf adalah neuron (sel saraf). Jaringan ini sangat
penting untuk mengatur kerja organ-organ tubuh bersama sistem hormon.
Bagian-bagian dari neuron:

Gambar 2
Jaringan saraf
Sumber : Ilmu Pengetahuan Populer, 2000
1) Dendrit, berfungsi membawa rangsangan ke badan sel.
2) Badan sel, merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus (inti) dengan
nukleolus (anak inti) di tengahnya.
3) Neurit (akson), berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke neuron lain.
4) Sel Schwann, berupa lemak yang berfungsi menghasilkan myelin
5) Selubung mielin, berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi
Macam-macam jaringan saraf:
1) Saraf sensorik, saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor/indra
(penerima rangsang) menuju sistem saraf pusat.
2) Saraf interneuron, saraf penghubung antar saraf (konektor) dan saraf sensorik
dengan saraf motorik (adjustor).
3) Saraf motorik, saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju
efektor/otot (penanggap rangsang). 59
59

Ibid, h.101
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Artinya : Ketahuilah, sungguh jika ia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya
Kami tarik ubun-ubunnya (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi
durhaka. (QS. Al-Alaq: 15-16)60

Konsep materi
Organ

Ayat diatas menjelasakan bahwa Allah SWT menciptakan aubun-ubun atau otak
yang diberikan kepada mahluk hidup terutama manusia untuk dimanfaatkan dalam
berbuat kebaikan.
Penjelasan
Organ adalah gabungan dari bermacam-macam jaringan yang terorganisasi dalam
suatu fungsi.
Organ berdasarkan letaknya terbagi menjadi:
1) Organ dalam, yaitu organ yang terletak dalam rongga tubuh.
Contoh: lambung, pankreas, ginjal, hati, rahim.
2) Organ luar, yaitu organ yang terletak di luar rongga tubuh.
Contoh: tangan, kaki, kulit.
            
        

Sistem organ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan
Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami
ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS.An-Nisa: 56)61
Sistem organ adalah gabungan dari organ-organ yang bekerjasama untuk
melakukan tujuan yang sama.
              
        
Artinya: Hai manusia,apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap
Tuhanmu YangMaha Pemurah.Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan
kejadiannu dan menjadikan(susunan tubuhmu)seimbang ,dalam bentuk apa saja yang Dia
kehendaki. Dia menyusun tubuhmu .Bukan hanya durhaka saja,bahkan kamu
mendustakan hari pembalasan. QS. Al-Infithaar, ayat: 6-962
- Sistem gerak
Tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk dan dada, rangka penopang tulangtulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, serta tulang anggota badan bagaian
atas dan bawah. Berfungsi untuk menggerakan tubuh dan untuk berpindah,

60

Departemen Agama, Op.Cit, h.597
Ibid, h.87
62
Ibid, h. 587
61
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-

-

-

-

-

tempat menegakkan tubuh, malindungi organ-organ dibawahnya, tempat
melekatnya otot dan alat gerak pasif.
Sistem sirkulasi
Jantung, pembuluh limfa (getah bening), dan kelenjar limfa. Fungsinya
mangangkut o2 dan sari makanan ke sel-sel tubuh, mengangkat hasil metabolisme
yang tidak berguna keluar tubuh serta melindungi tubuh dari penyakit.
Sistem pencernaan
Kelenjar ludah, gigi, lidah, esophagus, lambung, usus, hati, kantong empedu, dan
pancreas. Berfungsi mencerna makanan secara fisik dan kimia untuk diabsorpsi
darah dan digunakan oleh jaringan tubuh.
Sistem pernapasan
hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Untuk bernapas
(Pertukaran gas O2 dan CO2)
Sistem ekskresi
Ginjal, ureter, kantung kemih, uretra. Berfungsi mengeluarkan hasil metabolisme
yang tidak berguna keluar tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan
lingkunganya
Sistem saraf
Otak, sumsum tulang belakang, sumsum lanjutan, serabut saraf dan simpul saraf.
Berfungsi menerima rangsang dari lingkungan, mengatur tingkah laku, dan
mengkoordinasikan aktivitas tubuh.
Sistem endokrin
Kelenjar tiroid, paratiroid, pituari, dan adrenal. Fungsinya menghasilkan hormonhormon untuk mengatur metabolisme dalam tubuh.
Sistem reproduksi
Testis dan ovarium. Fungsinya untuk perkembangbiakan 63

F. Penelitian Yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis
adalah seagai berikut:
Pendekatan dimensi belajar pernah diterapkan oleh Titi Judani dengan judul
“ Penerapkan Model Dimensi Belajar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
SMP Dalam Mata Pelajaran Sains”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran sains.
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa: (l) Penerapan
metode Dimensi Belajar dalam pembelajaran Sains dapat meningkatkan hasil

63

Ibid, h. 202-316
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pembelajaran, (2) Penerapan dimensi belajar dapat meningkatkan kualitas belajar
siswa.64
Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pendekatan dimensi belajar
terhadap Habits of Mind dan penguasaan konsep dilakukan oleh Nukhbatul
Bidayati Haka, hasil penelitiannya menunjukan bahwa dengan pendekatan dimensi
belajar terdapat

peningkatan kemampuan Habbits of Mind dan penguasaan

konsep.65 Penelitian yang relevan mengenai dimensi belajar pernah diakukan oleh
Adi Rahmat dengan judul penelitian “Beban Koqnitif Mahasiswa dalam
Pembelajaran Fungsi Terintegrasi Struktur Tumbuhan Berbasis Dimensi Belajar”.
Dalam penelitian ini Data dianalisis dengan uji t untuk melihat per- bedaan komponen
beban kognitif dan uji korelasi-regresi multivarian untuk melihat hubungan antar
komponen beban kognitif. Hasil penelitian menunjukkan ICL dan ECL pada kelas
ekperimen dan kelas kontrol menunjukkan hubungan yang erat dengan besarnya GCL.
Hasil ini meng- gambarkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran berbasis dimensi
belajar telah menurunkan beban kognitif mahasiswa.66 Penelitian mengenai dimensi
belajar juga pernah dilakukan oleh Eka Kartikawati. Hasil penelitian ini
pembahasan difokuskan pada peningkatan habits of mind dan penguasaan konsep.
64

Titi Judani, “Penerapan Model Dimensi Belajar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
SMP Dalam Mata Pelajaran Sains”, ( Jurnal Penelitian Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri
Malang, Malang, 2010), h. 6
65
Nukhbatul Bidayati Haka, “ Penerapan Assesmen Kinerja Untuk Meningkatkan
Kemampuan Habbits of Mind dan Penguasaan Konsep Biologi Kelas XI”, (Jurnal Pendididikan
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013)
66
Adi rahmat, “Beban Koqnitif Mahasiswa dalam Pembelajaran Fungsi Terintegrasi
Struktur Tumbuhan Berbasis Dimensi Belajar”. (Jurnal FMIPA Pendididikan Universitas Pendidikan
Indonesia, Bandung, 2014), h.67
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Analisis data menggunakan normalitas gain dan uji-one sample, uji korelasi dan
uji regresi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa asesmen formatif
dengan pendekatan dimensi belajar dapat meningkatkan habits of mind, kemudian
dalam meningkatkan penguasaan konsep tidak berkorelasi signifikan tetapi tetap
memiliki kontribusi terhadap penguasaan konsep walaupun cenderung kecil.67
Penelitian relevan yang selanjutnya ialah mengenai integrasi nilai-nilai
keIslaman yang diterapkan oleh Mufti Ulinnuha Rohman dengan judul penelitian “
Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Materi Pokok Ekologi Mata Pelajaran
Biologi Di Man Purwodadi Grobokan”. Dalam pengumpulan datanya peneliti
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, semua data
dianalisis dengan pendekatan fenomologi dan analisis deskriptif yang terdiri dari
reduksi data, penyajian data dan penarikaan kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat dintegrasikan dalam mata pelajaran
biologi dengan cara mengkaitan materi ekologi dengan wahyu Allah Al-Quran.
Hal ini menunjukkan bahwa materi ekologi sangat berkaitan dengan Al-Quran dan
tertuang di dalam Al-Quran.68
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa integrasi
nilai-nilai keIslaman dapat dilakukan dalam proses pembelajaran dan penggunaan
pendekatan dimensi belajar dianggap efektif untuk meningkatkan kualitas
67

Eka Kartikawati, “Penerapan Asesmen Formatif Untuk Meningkatkan Habits Of Mind Dan
Penguasaan Konsep Mahasiswa Pendidikan Biologi” (Jurnal Pendididikan Universitas Pendidikan
Indonesia, Bandung, 2013)
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Mufti Ulinnuha Rohman, “Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Materi Pokok Ekologi
Mata Pelajaran Biologi di Man Purwodadi Grobokan”, (Jurnal Skripsi Jurusan Biologi FMIPA
Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), h. 9
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pembelajaran. Dengan demikian, peneliti yakin bahwa pendekatan dimensi belajar
terintegrasi nilai Keislaman dapat meningkatkan penguasaan konsep biologi dan
sikap siswa kelas XI MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Adapun penelitian diatas
dapat dijadikan sebagai acauan pada penelitian Quasi Eksperimen yang akan
dilakukan peneliti.
G. Kerangka berfikir
Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang
diamati. Dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori
yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan
sistematis, sehingga menghasilkan sintesis tentang hubungan variabel tersebut,
selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.69 Biologi sebagai salah satu
mata pelajaran kelompok sains yang mempunyai karakteristik yang berbeda
dengan mata pelajaran lainya. Biologi mepunyai struktur keilmuan dan metode
pembelajaran tersendiri dari terdapatnya produk -produk keilmuan seperti konsep,
teori, sikap dan lain-lain. Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai.
Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari aktivitas panca
indera dan akal manusia. Agar biologi tidak menjadikan manusia menyalahi
etika dan dimanfaatkan untuk kebaikan dalam kehidupan manusia maka harus
ada sesuatu yang dapat mengontrolnya. Hal yang dapat dijadikan alat kontrol
69

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D.
(Bandung: Alfabeta, 2012), h.92.
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adalah nilai agama, karena ajaran agama tidak ada yang mengajarkan tentang
hal yang dapat merugikan kehidupan manusia. Oleh sebab itu dalam proses
belajar mengajar biologi seharusnya dintegrasi dengan nilai-nilai agama.
Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang dari yang
tidak tahu menjadi tahu serta akan menambah pemahaman

dan wawasan

seseorang baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada proses belajar mengajar
guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas
belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru mempunyai
tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu

yang terjadi dalam kelas

membentuk proses pengembangan siswa.
Strategi pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi
kurangnya penguasaan konsep dan sikap siswa yaitu dengan menggunakan
pendekatan dimensi belajar . Dengan menggunakan pendekatan dimensi belajar
dalam proses pembelajaran diharapkan dapat menumbuhkan sikap positif siswa
terhadap pelajaran dan lingkungan sehingga membuat belajar menjadi mudah.
Selain itu melatih siswa untuk berfikir produktif, kemudian melatih perluasaan dan
penghalusan pengetahuan siswa. Dimana dalam pendekatan dimensi belajar akan
berpengaruh pada penguasaan konsep dan sikap siswa.
Ada empat indikator penguasaan konsep yang diteliti oleh peneliti antara
lain mengidentifikasi jaringan hewan, menjelaskan struktur dan fungsi,
membedakan bergabai jaringan dan menjelaskan hubungan natar jaringan organ
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dan system organ. Penjelasan secara jelas mengenai kerangka berfikir dalam
penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 1 sebagai berkut:
Pembelajaran Biologi Pada Materi Struktur
Dan Fungsi Jaringan Pada Hewan

Guru

Siswa

Pendekatan dimensi
belajar terintegrasi
nilai Keislaman

Penguasaan
konsep

Mengidentifik

asi

Sikap

Menjelaskan
fungsi

Membeda
kan

Menjelaskan
hubungan

fun
Mempelajari

Mengerjakan

Mendiskusikan

Mengintegrasikan

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir
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Mengikuti

H. Hipotesis Penelitian
Sudjana menyebutkan bahwa penelitian adalah asumsi atau dugaan
mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut
untuk melakukan pengecekannya.70 Hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam kalimat bentuk
pernyataan.
Berdasarkan rumusan di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:
1. Hipotesis Penelitian
1) Terdapat Pengaruh Pendekatan Dimensi Belajar Terintegrasi Nilai
Keislaman Terhadap Sikap Siswa Kelas XI Pada Materi Pelajaran Biologi di
MA Al-Hikmah Bandar Lampung.
2) Terdapat Pengaruh Pendekatan Dimensi Belajar Terintegrasi Nilai
Keislaman Terhadap Penguasaan Konsep Siswa Kelas XI Pada Materi
Pelajaran Biologi di MA Al-Hikmah Bandar Lampung.
2. Hipotesis Statistik
Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah:
H0: μ 0 ≠ μ1 = (tidak terdapat pengaruh pendekatan dimensi belajar terintegrasi
nilai keislaman terhadap sikap siswa kelas XI pada materi
pelajaran biologi di MA Al-Hikmah Bandar Lampung)
H1 : μ0 = μ1 = (terdapat pengaruh pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai
keislaman terhadap sikap siswa kelas XI pada materi pelajaran
70

Sudjana , Metode Statistika, (Bandung: Tarsito), h. 219
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biologi di MA Al-Hikmah Bandar Lampung)
H0: μ 0 ≠ μ1 = (tidak terdapat pengaruh pendekatan dimensi belajar terintegrasi
nilai keislaman terhadap penguasaan konsep siswa kelas XI pada
materi pelajaran biologi di MA Al-Hikmah Bandar Lampung)
H1 : μ0 = μ1 = (terdapat pengaruh pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai
keislaman terhadap penguasaan konsep siswa kelas XI pada
materi pelajaran biologi di MA Al-Hikmah Bandar Lampung)
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu metode
yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan teknik sampel tertentu, teknik
pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.71
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
eksperimen. Jenis penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian
yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain
dalam kondisi yang terkendalikan.72 Peneliti menggunakan metode penelitian
eksperimen karena peneliti akan mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu.
Jenis eksperimen yang digunakan adalah quasy experimental design yaitu
desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk
mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.73.
Desain yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah Posttest- Only Control
Design.
71

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung :
Alfabeta, 2013), h. 7
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Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya : SIC), 2010, h.35
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Tabel 3.1
Rancangan Penelitian Eksperimental
Tes Akhir
Perlakuan
Kelas Eksperimen
X1
T2
Kelas Kontrol

X2

T2

Sumber: Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfa Beta,
cet 16, 2013), h.112

Keterangan:
X1 = Perlakuan dengan menggunakan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai
Keislaman.
X2 = Perlakuan dengan menggunakan pendekatan student center
T = Tes akhir (posttest) soal penguasaan konsep dan angket sikap siswa.

B. Variabel Penelitian
Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian.
sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan
dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel ini dibagi menjadi dua
bagian antara lain:
a. Variabel bebas (independent variabel)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahan. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu pendekatan dimensi
belajar terintegrasi nilai Keislaman.

b. Variabel terikat (Dependent variabel)
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Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat.
Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu sikap dan penguasaan konsep.
C. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MA Al-Hikmah
Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 85 siswa, dengan
distribusi kelas sebagai berikut:
Tabel 3.2
Distribusi Siswa Kelas XI MA Al-Hikmah Bandar Lampung
No Kelas
Jumlah Siswa
1

XI.1

30

2

XI.2

26

3

XI.3

27

Jumlah Populasi

83

Sumber: Dokumen MA Al-Hikmah Bandar Lampung T.A 2016 / 2017

2. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik
cluster random sampling (acak kelas), yaitu membuat suatu undian dari 3 kelas
tersebut dilakukan pengundian dengan melakukan tiga kali pengambilan.
3. Sampel
Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas diperoleh sampel sebanyak 2
kelas yaitu kelas XI.I dan XI.3
a) Kelas XI.I sebagai kelas eksperimen. Pembelajaran pada kelas ini
menggunakan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman.
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b) Kelas XI.3 sebagai kelas kontrol. Pembelajaran pada kelas ini menggunakan
pendekatan student center.
D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Tes
Tes digunakan untuk mengukur penguasaan konsep siswa terhadap materi
yang telah dipelajari. Tes yang akan diberikan kepada siswa berbentuk soal uraian
tentang materi jaringan hewan. Tes ini berupa tes tertulis. Penilaian tes
berpedoman pada hasil tertulis siswa terhadap indikator-indikator penguasaan
konsep.
Sebelum soal tes digunakan, maka soal tes akan diujicobakan terlebih
dahulu untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Tes yang telah diuji cobakan
kemudian digunakan untuk memperoleh data penguasaan konsep.
2. Angket
Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya.74 Berdasarkan sudut pandang cara menjawabnya, angket yang
digunakan pada penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang berisi
berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan alternatif jawaban sehingga
responden tinggal memilihnya. Berdasarkan dari bentuk teknik pengukuran angket
74

Sugiyono, Op.Cit, h. 199
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yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan skala likert.
Menurut Nana Sudjana dalam sukiman bahwa sikap dapat diartikan sebagai reaksi
seseorang terhadap suatu stimulus yang datang kepada dirinya.75 Hasil berupa
kategori sikap yakni mendukung (positif), menolak (negatif).
3. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan
Kemampuan penguasaan konsep biologi dan sikap serta pengaruh pendekatan
dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman pada siswa dan data-data yang
berkaitan dengan penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena
alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut
variabel penelitian.76 Instrumen pada penelitian ini digunakan untuk mengukur
dan mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik
sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah instrumen tes (tes penguasaan konsep) dan instrumen angket (angket sikap
belajar). Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting, yaitu valid
dan reliabel.

75
76

Sukiman, Pengembangan Sistem Evaluasi, (Yogyakarta: Insan Mandiri, 2001), h.126.
Sugiyono. Op Cit., h. 102
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1. Tes Penguasaan Konsep
Instrumen penelitian untuk tes penguasaan konsep menggunakan tes uraian
dengan jenis soal berdasarkan

indikator penguasaan konsep, pokok bahasan

jaringan hewan. Tes tersebut dimaksudkan untuk mengetahui penguasaan konsep
siswa dalam pembelajaran biologi. Nilai penguasaan konsep siswa diperoleh dari
penskoran terhadap jawaban siswa tiap butir soal. Kriteria penskoran yang
digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Variabel

Tabel 3.3
Pedoman Penskoran Tes Penguasaan Konsep
Indikator
Skor Respon siswa terhadap soal
3
Mengingat

2

Konsep
Memahami

jawaban,

alasan,

dapat

dipahami dan benar
Memberikan jawaban disertai alasan tetapi
alasan tidak dapat dipahami

1

Memberikan jawaban tidak disertai alasan

0

Jika tidak ada jawaban/jawaban salah

3

Penguasaan

Memberikan

2
1
0

memberikan jawaban berdasarkan teori
dan hasilnya besar
Memberikan jawaban sesuai dengan teori
tetapi tidak selesai
Memberikan jawaban tetapi tidak dapat
dipahami
Jika tidak ada jawaban/jawaban salah
Memberikan

3

jawaban

dengan

jelas

berdasarkan fakta serta kesimpulan dengan
benar
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Memberikan
Mengaplika

2

sikan

jawaban

dan

mampu

menghubungkan dengan fakta-fakta tetapi
tidak memberikan kesimpulan

1
0
3
Menganalisi 2
s
1
0

Memberikan jawaban tidak berdasarkan
hubungan data pada soal
Jika tidak ada jawaban /jawaban salah
Memberikan jawaban berdasarkan data
pada soal dengan benar
Memberikan jawaban berdasarkan data
pada soal tetapi kuang jelas
Memberikan jawaban tidak berdasarkan
hubungan data pada soal
Jika tidak ada jawaban/jawaban salah

Instrumen yang baik dan dapat dipercaya adalah instrumen yang memiliki
tingkat validitas (mengukur ketepatan) dan reabilitas (mengukur keajegan) yang
tinggi. Sebelum instrumen pada tes penguasaan konsep ini digunakan, terlebih
dahulu dilakukan uji coba siswa yang telah mendapat materi jaringan hewan. Uji
coba tersebut bertujuan untuk mengukur validitas, indeks kesukaran, daya
pembeda, dan reliabilitas.
a. Uji Validitas
Suatu instrumen evaluasi dikatakan valid, seperti yang dikemukakan oleh
Johanson apabila instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak
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diukur.77 Instrumen pada penelitian ini menggunakan tes uraian, validitas ini
dapat dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan product moment yang
dikemukakan oleh Person sebagai berikut:78
rxy=
Keterangan:
r hitung = koefesien korelasi
= jumlah responden
n
∑Xi
= jumlah skor item
∑Yi
= jumlah skor total item
Setelah didapatkan harga koefesien validitas maka harga tersebut
diinterpretasikan terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur mencari
angka korelasi “r”product moment (rxy ). Derajad kebebasan sebesar (N-2) pada
taraf signifikasi α = 0,05. Dengan ketentuan bahwa rxy ≥ r tabel makabutur soal
dapat dinyatakan valid, sebaliknya jika rxy < dari r tabel maka butir soal
dinyatakan invalid.79 Validitas suatu tes dinyatakan dengan angka korelasi
koefesien (r). Dengan kriteria korelasi koefesien sebagai berikut:
Tabel 3.4
Interprestasi Indeks Korelasi “r” Product Moment
Besarnya “r” ProductMoment (rxy)
Interpretasi
rxy< 0,40
rxy 0,40

Tidak valid
Valid

77

Sukardi, Evaluasi Pendidikan : Prinsip dan Operasionalnya Cet ke-6, (Jakarta : Bumi
Aksara, 2011), h. 30-31
78
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan Cet ke-22, (Jakarta :Rajawali Pers, 2010), h.
219
79
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Cet. XIII), (Jakarta: Rajawali Pers), 2012,
h. 181
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Uji validitas butir angket dilakukan di MA Al-Hikmah Bandar Lampung
kelas X terdiri dari 26 responden dengan 35 butir angket sikap dengan alternatif
4 jawaban. Instrumen butir angket objektif yang dianggap valid apabila
koefisien Product moment lebih besar dari r tabel (0,40) Keseluruhan butir
angket yang valid dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 3.5
Hasil Validitas Instrumen Angket Sikap
Keterangan

No Butir Angket

Jumlah

valid

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,
19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,3
2,33,34,35

30

tidak valid

10,15,18,22,28

5

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen di atas,terdapat 30 butir
angket valid dan 5 butir angket tdidak valid. Soal yang dapat digunakan sebagai
evaluasi hasil belajar adalah soal yang valid, sedangkan soal yang tidak valid
tidak dapat digunakan untuk diujikan. Untuk hasil uji validitas butir soal
penguasaan konsep dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.6
Hasil Validitas Instrumen Penguasaan Konsep
Keterangan
No Butir Angket
Jumlah
valid
1,2,4,5,7,10,11,12,13,14,15
11
tidak valid
3,6,8,9
4
Hasil uji validitas butir soal yang dapat digunakan untuk posttest yaitu
butir soal yang masuk dalam kategori valid .
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b. Uji Tingkat Kesukaran
Sudijono mengatakan bermutu atau tidaknya butir-butir tes hasil belajar
diketahui dari derajat kesukaran yang dimiliki oleh masing-masing butir item
tersebut. Menurut Witherington dalam Sudijono angka indeks kesukaran item
besarnya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00.80 Menghitung tingkat
kesukaran butir tes digunakan rumus berikut:

Keterangan:
P
: tingkat kesukaran
x
: banyaknya peserta tes yang menjawab benar
Sm
: skor maksimum
N
: jumlah peserta tes
Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria menurut
Thorndike dan Hagen dalam Sudijono sebagai berikut:
Tabel 3.7
Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes81
Besar P
P < 0,30
0,30 ≤ P ≤ 0,70
P > 0,70

Interprestasi
Terlalu Sukar
Cukup (Sedang)
Terlalu Mudah

Lebih lanjut Sudijono menyatakan butir-butir item tes hasil belajar dapat
dinyatakan sebagai butir-butir item yang baik, apabila butir-butir item tersebut
tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah dengan kata lain derajat
80
81

Sugiyono, Ibid, h. 371.
Anas Sudijono, Op Cit, h. 372.
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kesukaran item itu adalah sedang atau cukup.82 Namun dalam penelitian ini,
peneliti hanya ingin mengetahui tingkat kesukaran soal, dipakai atau
dibuangnya item soal hanya berpedoman pada kevalidan item soal tersebut.
Tabel 3.8
Uji tingkat kesukaran butir soal
Keterangan
No Butir Soal
Sukar
Sedang
2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Mudah
1,6

No
1.
2.
3.

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang
digunakan untuk soal posttest adalah butir soal dalam kategori sedang.
c. Uji Daya Pembeda
Daya pembeda dari setiap butir soal menyatakan seberapa jauh
kemampuan butir soal tersebut untuk membedakan antara peserta didik yang
menjawab dengan benar dengan peserta didik yang tidak dapat menjawab
dengan benar. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya beda tes dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:83

Keterangan: Keterangan:
D
BA
BB
JA
82
83

=
=
=
=

Daya pembeda suatu butir soal
Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas
Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah
Jumlah peserta tes kelompok atas

Ibid, h. 370.
Ibid, h. 389
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JB
PA
PB

= Jumlah peserta tes kelompok bawah
= Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar.
= Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar.

Jumlah kelompok atas diambil 27% dan jumlah kelompok bawah
diambil 27% dari sempel uji coba.84 Daya pembeda yang diperoleh
diinterpretasikan dengan menggunakan klasifikasi daya pembeda sebagai
berikut:
Tabel 3.9
Klasifikasi daya pembeda
DP
Klasifikasi
0,00
Sangat jelek
Jelek
Cukup
Baik
Sangat baik
Hasil uji coba daya pembeda dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini:

No
1.
2.
3.
4.

Tabel 3.10
Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal
Keterangan
No Butir Soal
Jelek
8,9
Cukup
2,3,4,5,6,10,12,13,14
Baik
1,7,11,15
Sangat baik
Beberapa soal memiliki klasifikasi uji daya pembeda yang baik, setelah

peneliti melakukan uji coba pada kelas XII MA-Al Hikmah Bandar Lampung,
yang berjumlah 26 siswa diluar sampel penelitian memberikan 15 butir soal
yang telah diuji cobakan. Soal yang telah diujikan didapatkan dengan jelek
pada nomor 8,9 dan baik pada nomor 1,7,11,15 kemudian yang cukup
2,3,4,5,6,10,12,13,14.
84

Sugiyono, Op Cit, h.180.
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d. Uji Reliabilitas
Reliabilitas dapat diartikan dengan konsistensi. Suatu instrumen evaluasi
dapat dikatakan mempunyai nilai rebialitas tinggi, apabila tes yang dibuat
mempunyai nilai yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur.
Semakin reliabel suatu tes, semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam
hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama dan bisa dipakai disuatu tempat
sekolah ketika dilakukan tes kembali.85 Untuk menentukan tingkat reliabilitas
tes digunakan metode satu kali tes dengan teknik Alpha Cronbach. Perhitungan
uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach, yaitu:86

Keterangan:
r11
= Koefisien reabilitas tes
k
= Jumlah butir pertanyaan
= Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item
= Varian total
Rumus untuk menentukan nilai varians dari skor total dan varians setiap butir
soal;
=

Rumus untuk menentukan nilai variansi total

85
86

Sukardi, Op Cit, h. 43.
Anas Sudijono, Op Cit, h. 208.
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Dimana :
X

= nilai skor yang dipilih

N

= banyaknya item soal
Koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan terhadap koefisien

reliabilitas tes yang pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
a) Apabila rhitung

0,70 berarti tes penguasaan konsep yang sedang diuji

reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi.
b) Apabila rhitung

0,70 berarti tes penguasaan konsep yang sedang diuji

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi.87

No
1.

No
1.

Tabel 3.11
Hasil Reliabilitas Butir Angket
Soal Nontes
Nilai Reliabilitas
Angket sikap Siswa 0, 814
Tabel 3.12
Hasil Reliabilitas Butir Soal
Soal Tes
Nilai Reliabilitas
Struktur dan fungsi 0, 812
jaringan hewan

Berdasarkan data hasil analisis reliabilitas

Kriteria
Tinggi

Kriteria
Tinggi

angket sikap dan soal tes

penguasaan konsep yang telah diuji coba pada materi struktur dan fungsi jaringan
hewan diatas, maka diketahui nilai reliabilitas angket adalah 0,814 dengan kriteria
tinggi dan nilai reliabilitas soal adalah 0,812 dengan kriteria tinggi.

87

Ibid, h.209.
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2. Angket Sikap
Instrumen untuk mengukur sikap belajar siswa dalam penelitian ini diukur
dengan menggunakan skala likert. Siswa diminta untuk memberikan jawaban
dengan memberi tanda “√” hanya pada satu pilihan jawaban yang telah tersedia.
Terdapat empat pilihan jawaban yang telah dimodifikasi, yaitu Sangat Setuju (SS),
Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Empat pilihan ini
dipilih untuk menghindari pilihan ragu-ragu siswa terhadap pernyataan yang
diberikan. Pernyataan-pernyataan yang diberikan bersifat tertutup, mengenai
pendapat siswa yang terdiri dari pernyataan-pernyataan positif dan negatif.
Pemberian skor setiap pilihan dari pernyataan kemandirian belajar
ditentukan dengan metode suksesif interval. Metode suksesif interval merupakan
proses mengubah data ordinal menjadi data interval. Proses mengubah data
berskala ordinal menjadi data berskala interval, ada beberapa tahapan yang harus
dilakukan, yaitu:
a) Menghitung frekuensi.
b) Menghitung proporsi.
c) Menghitung proporsi kumulatif.
d) Titik tengah kumulatif.
e) Menghitung nilai Z daftar.
f) Menghitung nilai Z transformasi.
Setelah instrumen untuk mengukur sikap belajar disusun, perlu dilakukan uji
validitas dan reliabilitas agar layak untuk dijadikan instrumen penelitian,
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kemudian dilakukan uji coba validitas item dan reliabilitas. Rumus validitas dan
reliabilitas untuk uji coba angket sama dengan rumus validitas dan reliabilitas
untuk uji coba soal tes.
F. Teknik Analisis Data
1. Uji Prasyarat
Teknik analisis data tes penguasaan konsep ini diuji dengan menggunakan
uji statistik. Sebelum menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat
yaitu:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil
dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus
dipenuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan pada
uji hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu data kelas eksperimen dan data
kelas kontrol. Uji normalitas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah
uji Liliefors. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Hipotesis
Ho : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
b) Taraf Signifikansi

( )

0,05

c) Statistik Uji
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L = max F ( zi ) S ( zi )

Xi

zi

X
s

Dengan:

F(zi)

= P(Z zi); Z ~ N(0,1)

S(zi)

= proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi

Xi

= skor responden

d) Daerah Kritik (DK) ={ L

L>L

;n

} ; n adalah ukuran sampel

e) Keputusan Uji
Ho ditolak jika Lhitung terletak di daerah kritik 88
f) Kesimpulan
Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika tidak tolak Ho.
Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika tolak Ho.
b. Uji Homogenitas
Uji homogenitis dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel
penelitian memiliki kondisi yang sama atau homogeni. Untuk menguji
homogenitas variansi ini digunakan metode uji varians terkecil menggunakan
tabel F. Uji homogenitas yang digunakan menggunakan uji Fisher. Langkahlangkah dari uji varians sebagai berikut:89
1) Menghitung varians terbesar dan varians terkecil
F hitung =

88

Budiyono, Statistika Untuk Penelitian Edisi Ke-2, (Bandung : Sebelas Maret University
Pers, 2009), h. 170-171
89
Sugiyono, Op. Cit h. 79.
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2) Bandingkan nilai F hitung dengan nilai Ftabel
Dengan rumus dbpembilang = n-1 (untuk varians terbesar)
Dbpenyebut =n-1 (untuk varians terkecil)
3) Taraf signifikan (α ) = 0,05
4) Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
H0 ditolak, jika thitung > ttabel
H0 diterima, jika thitung < ttabel, dengan α = 0,05 (5%)
G. Uji Hipotesis Penelitian
1. Uji-t Independent
Uji hipotesis digunakan untuk melihat perbedaan hasil tes siswa dari
kelopok eksperimen dan kelompok kontrol. Jika data diketahui berdistribusi
normal dan homogen maka dapat dilanjutkan dengan uji parametrik yaitu uji-t
Independent. Untuk menguji hipotesis di atas, penulis dalam penelitian ini
menggunakan rumus statistik yaitu uji kesamaan dua rata-rata berikut :90

Keterangan :

x
x

1

= rata–rata kemampuan pemahaman konsep biolgi sampel eksperimen

2

= rata – rata kemampuan pemahaman konsep biologi sampel kontrol

90

Sudjana, Metode Statistika, (Bandung : Tarsito, 2002), h. 239
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n
n
s1
s2
1

2

= Banyak sampel eksperimen
= Banyak sampel kontrol
= Standar Deviasi dari sampel eksperimen
= Standar Deviasi dari sampel kontrol
Peneliti dalam menganalisi uji hipotesis menggunakan program Microsoft

Excel 2007 dengan tujuan agar mempermudah perhitungan. Taraf signifikan
yang digunakan adalah 5% (0,05). Adapun kriteria pengujiannya adalah:
H0 = ditolak , Jika thitung > ttabel
H1 = diterima, jika thitung < ttabel , dengan α = 0,05 (5%).
Adapun tingkat kesalahan dinyatakan dengan α = 0,05 (5%). Nilai
tafsiran (α) mempunyai arti makin besar interval tafsiran yang diajukan peneliti
maka akan semakin kecil kesalahanya.91

91

Sugiyono, Op. Cit, h.199
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di MA Al-Hikmah Bandar
Lampung pada semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 dengan menerapkan
pembelajaran dengan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai-nilai Keislaman
untuk melihat pengaruh sikap belajar dan penguasaan konsep siswa pada materi
struktur dan fungsi jaringan hewan. Maka, didapatkan Data Hasil Penelitian
meliputi: 1. Gambaran umum pembelajaran Biologi di MA Al-Hikmah Bandar
Lampung, 2. Data sikap siswa kelas XI pada materi struktur dan fungsi jaringan
hewan, 3. Data penguasaan konsep siswa kelas XI Pada materi struktur dan fungsi
jaringan hewan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian, tabel dan grafik
yang dideskripsikan secara rinci dibawah ini:
1. Gambaran Umum Pembelajaran Biologi MA Al-Hikmah Bandar Lampung
Proses pembelajaran di MA Al-Hikmah Bandar Lampung sebelum
penelitian masih berpusat pada guru, dimana siswa ditempatkan sebagai subjek
belajar yang berperan sebagai penerima informasi yang pasif. Dalam proses
pembelajaran guru jarang sekali menggunakan media pembelajaran untuk
membantu proses pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan siswa saat proses
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pembelajaran masih sangat terbatas, hanya menggunakan satu buku biologi yang
diberikan oleh sekolah, sebagai pegangan saat proses pembelajaran dan Lembar
Kerja Siswa sebagai buku latihan siswa.
Pada pembelajaran biologi sebelumnya guru belum pernah menggunakan
pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman yang melatih sikap dan
penguasaan konsep siswa khususnya pada materi struktur dan fungsi jaringan
hewan, selain itu penilaian hasil belajar lebih banyak mengukur aspek kognitif
berupa hafalan, sehingga siswa belum menemukan pengalaman belajar, yang dapat
menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, dan konsep pembelajaran yang
sesungguhnya dalam proses pembelajaran yang mengedepankan pemahaman
konsep. Pada saat pembelajaran guru juga kurang memperhatikan sikap belajar
siswa.
Keadaan sarana dan prasarana pembelajaran di MA Al-Hikmah Bandar
Lampung sudah sesuai untuk mendukung pembelajaran biologi, karena sudah
terdapat laboratorium biologi, dan didukung juga dengan guru-guru yang mengajar
sesuai dengan bidang studi biologi. Akan tetapi kegiatan praktikum di MA AlHikmah Bandar Lampung masih jarang terlaksana, hal ini disebabkan karena
masih minimnya alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum.
2. Data Sikap Siswa Kelas XI Pada Materi Struktur Dan Fungsi Jaringan
Hewan
Sikap belajar siswa berwujud senang atau tidak senang, setuju atau tidak
setuju, suka atau tidak suka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan akademik,
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dimana sikap belajar akan mempengaruhi proses dan hasil dari belajar. Pada
penelitian ini data sikap siswa diperoleh malalui angket sikap siswa yang diberikan
pada ahir proses pembelajaran selama tiga kali pertemuan pada kelas eksperimen
dan kelas kontrol. Data penelitian sikap berupa pencapaian nilai ahir angket sikap
siswa. Data nilai sikap siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi
struktur dan fungsi jaringan hewan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Hasil Akhir Angket Sikap Siswa Pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Nilai
Eksperimen
Kontrol
Nilai angket tertinggi

95

90

Nilai angket terendah

68

60

80,03

74,07

Nilai rata-rata

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa adanya perbedaan nilai akhir angket sikap
siswa yang diperoleh antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi
struktur dan fungsi jaringa hewan. Dapat dilihat pada kelas eksperimen nilai ratarata sikap akhir siswa sebesar 80,03 dengan nilai tertinggi sebesar 95 dan nilai
angket terendah sebesar 68, sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-rata sikap
akhir siswa diperoleh sebesar 74,07 dengan nilai angket tertinggi sebesar 90 da
nilai angket terendah sebesar 60. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan
perlakuan yang diberikan oleh peneliti. Data perindikator sikap siswa pada kelas
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eksperimen dan kontrol pada materi struktur dan fungsi jaringan hewan dapat
dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

84 %

86 %
75 %

77 %

83 %
73 %

78 %
69 %

80 %
70 %
Eksperimen
Kontrol

1

2

3

4

5

rata-rata

Keterangan indikator sikap siswa: (1)Mempelajari,
Mengubungkan, (4) Mendiskusikan, (5) Melakukan.

(2)Mengikuti,

(3)

Gambar 4.1
Rata-Rata Nilai Ahir Indikator Sikap Siswa Pada
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Berdasarkan pada gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata
perindikator sikap siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan
nilai rata-rata pada kelas kontrol. Dapat dilihat bahwa nilai rata-rata indikator
sikap tertinggi pada kelas eksperimen yaitu mempelajari sebesar 86% sedangkan
nilia rata-rata terendah yaitu indikator mendiskusikan sebesar 78%. Sedangkan
pada kelas kontrol nilai tertinggi ada pada indikator mengikuti sebesar 77%
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sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada indikator mendiskusikan sebesar
69%.
a. Uji Prasyarat
1) Uji Normalitas
Uji normalitas data penelitian menggunakan uji Lilliefors. Hasil uji
normalitas terhadap data nilai akhir angket sikap siswa diketahui bahwa nilai
rata-rata akhir angket sikap siswa pada materi struktur dan fungsi jaringan
hewan baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol berdistribusi normal. Hasil
tersebut dapat kita lihat pada tabel 4.2:
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Angket Sikap Siswa
Karakteristik
Eksperimen
Kontrol

Kesimpulan

L.hitung

0,134

0,132

Berdistribusi

L.Tabel

0,162

0,170

normal (L.hitung<

Taraf Signifikan (α)

5% (0,05)

L.tabel)

Tabel 4.2 menunjukkan nilai Uji normalitas menggunakan uji Liliefors,
jika diperoleh L.hitung< L.Tabel maka sampel berasal dari populasi yang
berdistribusi normal.Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai ahir angket sikap
siswa

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol pada uji normalitas

menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, ini
terlihat pada hasil perhitungan dikelas eksperimen yang diperoleh 0,134 <
0,162. Pada kelas kontrol didapat 0,132 < 0,170.
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2) Uji Homogenitas
Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Fisher untuk mengetahui
kedua varians memiliki memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Hasil
tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.3
Hasil Uji Homogenitas Angket Sikap Siswa
Karakteristik
Eksperimen
Kontrol
Kesimpulan
F.hitung

1,197

F.Tabel

1,907

Taraf Signifikan (α)

5% (0,05)

Homogen (F.hitung<
F.tabel)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas baik data kelas eksperimen
maupun kelas kontrol pada taraf signifikan 0,05 menunjukan data FHitung (1,197)
≤ FTabel (1,907) artinya Ho diterima (Sampel memiliki varian yang homogen).
b. Uji Hipotesis Penelitian
Data yang berdidtribusi normal dan Homogen kemudian diuji Hipotesis
menggunakan program Microsoft exel 2007 dengan rumus Independent t-test (
Polled Varians). Hasil uji hipotesis dapat dilijat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.4
Hasil Uji Hipotesis Angket Sikap Siswa
Karakteristik
T table 5% (0,05)

T hitung

Interpretasi
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H1

2,004

tHitung (2,746) >

2,746

diterima

tTabel(2, 004)

Hasil perhitungan tabel dengan program Microsoft Exel 2007 Independent
t-test (Polled Varians) didapatkan bahwa thitung (2,746) > ttabel (2,004) maka dalam
hitungan ini H1 diterima, artinya ada pengaruh dimensi belajar terintegrasi nilai
Kislaman terhadap sikap siswa kelas XI pada mata pelajaran biologi di MA AlHikmah Bandar Lampung.
3. Data Penguasaan Konsep Siswa Kelas XI Pada Materi Struktur Dan Fungsi
Jaringan Hewan
Penguasaan Konsep biologi merupakan sesuatu yang harus dicapai atau
diperoleh oleh siswa setelah mengikuti kegiatan proses pembelajaran yang
didasarkan pada kriteria tertentu dalam pengukuran pencapaian pembelajaran itu
sendiri, dimana penguasaan konsep merupakan salah satu bagian dari hasil belajar
yang merujuk keranah kognitif. Pada penelitian ini data nilai penguasaan konsep
diperoleh melalui 10 pertanyaan berbentuk essay yang diberikan pada akhir proses
pembelajaran (posttest). Data penguasaan konsep kelas eksperimen dan kelas
kontrol kelas XI pada materi struktur dan fungsi jaringan hewan dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 4.5
Hasil Nilai Posttest Penguasaan Konsep Pada
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Nilai
Eksperimen
Kontrol
Nilai posttest tertinggi

92

84

87

Nilai posttest erendah

65

50

Nilai rata-rata posttest

78,33

70,33

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa adanya perbedaan nilai posttest
penguasaan konsep siswa yang diperoleh antara kelas eksperimen dan kelas
kontrol pada materi struktur dan fungsi jaringa hewan. Perbedaan tersebut
dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan yang diberikan oleh peneliti, yaitu pada
kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan pendekatan dimensi
belajar terintegrasi nilai Keislaman yang menyebabkan kelas eksperimen hasil
ahir yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang tidak
menggunakan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman. Data
perindikator materi struktur dan fungsi jaringan hewan pada kelas eksperimen
dan kontrol dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
87 %
84 %
79 %
76 %

77 %
72 %

74 %
68 %
Eksperimen
Kontrol

1

2

3

4

rata-rata

Keterangan indikator konsep materi:
1.
2.
3.
4.

Mendeskripsikan berbagai jaringan hewan vertebrata
Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan hewan,
Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan hewan
Membedakan antar jaringan, organ dan sistem organ
Gambar 4.2
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Rata-Rata Nilai posttest Indikator Konsep Materi Struktur dan Fungsi Jaringan
Hewan Pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa nilai rerata posttest untuk
setiap tingkatan indikator pada kelas eksperimen selalu lebih tinggi dibandingkan
dengan dengan nilai rerata posttest pada kelas kontrol. Dapat dilihat bahwa baik
pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol nilai rata-rata tertinggi terdapat pada
indikator 1. Mendeskripsikan berbagai jaringan hewan vertebrata dengan nilai
rata-rata pada kelas eksperimen sebesar 87% dan kelas kontrol sebesar 79%, pada
indikator ini siswa membangun pengertian dan hubungan dengan kejadian
sebenarnya atau dalam bentuk gambar yang mereka peroleh selama proses
pembelajara. Sedangkan indikator terendah baik kelas eksperimen maupun kelas
kontrol adalah indikator 4. Membedakan antar jaringan, organ dan system organ
dengan nilai rata-rata pada kelas eksperimen sebesar 74% dan kelas kontrol 68%,
hal ini disebabkan siswa dituntut untuk dapat mengkaitkan situasi atau keadaan
tertentu kedalam unsur-unsur pembentuknya.
a. Uji Prasyarat
1) Uji Normalitas
Uji normalitas data penelitian menggunakan uji Lillifors. Hasil uji
normalitas terhadap data nilai posttest penguasaan konsep siswa diketahui
bahwa nilai rata-rata posttest penguasaan konsep siswa pada materi struktur dan
fungsi jaringan hewan baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol
berdistribusi normal. Hasil tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Penguasaan Konsep
Karakteristik
Eksperimen
Kontrol
L.hitung

0,088

0,111
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Kesimpulan
Berdistribusi

L.Tabel
Taraf Signifikan (α)

0,162

0,170
5% (0,05)

normal (L.hitung<
L.tabel)

Tabel 4.6 menunjukkan nilai Uji normalitas menggunakan uji Liliefors,
jika diperoleh L.hitung< L.Tabel maka sampel berasal dari populasi yang
berdistribusi normal. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai posttest
penguasaan konsep siswa baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol pada uji
normalitas menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi
normal, ini terlihat pada hasil perhitungan dikelas eksperimen yang diperoleh
0,088 < 0,162. Pada kelas kontrol didapat 0,111 < 0,170.
2). Uji Homogenitas
Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Fisher untuk mengetahui
kedua varians memiliki memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Hasil
tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.7
Hasil Uji Homogenitas Penguasaan Konsep Siswa
Karakteristik
Eksperimen
Kontrol
Kesimpulan
F.hitung

1,378

F.Tabel

1,907

Taraf Signifikan (α)

5% (0,05)

Homogen (F.hitung<
F.tabel)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas baik data kelas eksperimen
maupun kelas kontrol pada taraf signifikan 0,05 menunjukan data FHitung (1,378)
≤ FTabel (1,907) artinya Ho diterima (Sampel memiliki varian yang homogen).
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2) Uji Hipotesis Penelitian
Data yang berdidtribusi normal dan Homogen kemudian di uji Hipotesis
menggunakan program Microsoft exel 2007 dengan rumus Independent t-test (
Polled Varians). Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.8
Hasil Uji Hipotesis Penguasaan Konsep Siswa
Karakteristik
T table 5% (0,05)
2,004

T hitung

Interpretasi

3,575

tHitung (3,575) >

H1
diterima

tTabel(2, 004)
Hasil perhitungan tabel dengan program Microsoft Exel 2007 Independent
t-test (Polled Varians) didapatkan bahwa thitung (3,575) > ttabel (2,004) maka dalam
hitungan ini H1 diterima, artinya ada pengaruh dimensi belajar terintegrasi nilai
Kislaman terhadap penguasaan konsep siswa kelas XI pada mata pelajaran
biologi di MA Al-Hikmah Bandar Lampung.
B. Pembahasan
Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaruh pendekatan dimensi belajar
terintegrasi nilai Keislaman terhadap sikap dan penguasaan konsep siswa pada
materi struktur dan fungsi jaringan hewan pada kelas eksprimen dan kelas kontrol.
Pembahasan terhadap hasil penelitian dilakukan berdasarkan analisis data dan
temuan data dilapangan.
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1. Pelaksanaan

Pembelajaran

dengan

Pendekatan

Dimensi

Belajar

Terintegrasi Nilai Keislaman Terhadap Sikap dan Penguasaan Konsep
Siswa Pada Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan
Pembelajaran biologi di MA Al-Hikmah Bandar Lampung setiap pekannya
dilaksanakan tiga kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan memiliki
alokasi waktu 6x45 menit. Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali yang dimulai
pada 24 Oktober sampai dengan 04 November 2016, dimana selama proses
pembelajaran dilakukan dua kali di dalam kelas dan satu kali didalam laboratorium
untuk praktikum. Pada penelitian digunakan dua variabel yang menjadi objek
penelitian, yaitu variabel bebas (pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai
Keislaman) dan variable terikat (sikap belajar dan penguasaan konsep).
Penelitian ini menggunakan dua kelas , yaitu kelas XI.1 yang berjumlah 30
siswa sebagai kelas eksperimen yang proses pembelajarannya didesain
menggunakan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman dengan
menerapkan metode tanya jawab, diskusi, praktikum dan persentasi. Sedangkan
kelas XI.3 yang berjumlah 27 siswa sebagai kelas kontrol didesain menggunakan
pendekatan student center dengan menerapkan metode ceramah, diskusi, dan
praktikum.
Pembelajaran dengan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Kislaman
pada kelas XI.1 (Eksperimen), pembelajaran pertama kali dilakukan pada tanggal
24 Oktober 2016, adapun hal-hal yang pertama kali dilakukan adalah memulai
pelajaran dengan megucap salam, berdoa bersama, dimana tahapan ini merupakan
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bagian dari integrasi nilai Keislaman, kemudian guru menjelaskan prosedur
pembelajaran dengan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman,
selanjutnya membahas materi jaringan ikat dan jaringan otot. Pada pertemuan ini
dilakukan diruang kelas dengan menggunakan tahapan dimensi belajar yaitu
dimensi belajar I:Attitudes and Preception dan dimensi belajar II: Acquiring and
Integrating Knowledge. Dimensi belajar I:Attitudes and Preception yaitu cara guru
membantu siswa dalam menumbuhkan sikap dan persepsi yang positif terdapat
iklim dan suasana belajar dengan memberikan penguatan, motivasi, menarik
perhatian siswa dan kenyamanan fisik lainnya agar siswa dapat terlibat langsung
dalam proses pembelajaran.92
Dimensi

belajar

II:

Acquiring

and

Integrating

Knowledge

atau

mengumpulkan data dan mengintegrasikan pengetahuan yaitu dengan memberikan
sejumlah pertanyaan dasar untuk membantu siswa dapat menerima pengetahuan.
Guru melakukan observasi terhadap jawaban siswa dari pertanyaan yang sudah
diberikan untuk membantu siswa mengkonstruk pengetahuannya, kemudian
membentuk kelompok untuk melakukan diskusi. Pada saat menyampaikan materi
ini peneliti mengintegrasikan materi jaringan ikat dengan surat Al-Quran AlMukminun ayat 14 yang menjelaskan tentang proses pembentukan manusia,
dimana pengintegrasian ini merupakan bagian dari indikator nilai Keislaman.

92

Made Weda, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),

h.225
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Pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2016, pada tahap ini
peneliti menggunakan metode Tanya jawab pada 45 menit pertama, dan metode
eksperimen pada 45 menit kedua. Pada pertemuan ini menggunakan tahapan
dimensi belajar III: Extending and Refining Knowledge/ memperluas dan
memperhalus pengetahuan, dalam tahapan ini aspek-aspek belajar melibatkan
pengujian apa yang diketahui agar mencapai tingkat yang lebih dalam
menganalisis.93 Dalam hal ini guru melaukan Tanya jawab dengan beberapa
pertanyaan mengarah kepada siswa tentang jaringan saraf dan epitel untuk
memperluas pengetahuan siswa dengan power point dan mengintegrasikan materi
jaringan saraf dengan ayat Al-Quan surat Al-Alaq ayat 15-16 yang menjelaskan
bahwa Allah SWT menciptakan ubun-ubun atau otak yang diberikan kepada
mahluk hidup terutama manusia untuk dimanfaatkan dalam kebaikan.
Dimensi

belajar

IV:

Use

Knowledge

Meaningfully/

menggunakan

pengetahuan secara bermakna, pada tahapan ini guru menggunakan guru
menggunakan metode eksperimen, siswa bergabung dengan kelompok yang sudah
ditentukan, kemudian guru membagikan Lembar Praktikum untuk memudahkan
siswa dalam melakukan praktikum. Selanjutnya siswa mempersiapkan alat dan
bahan yang akan digunakan dalam praktikum jaringan epitel. Kegiatan praktikum
berlangsung dengan baik dan kondusif serta dapat meningkatkan kerja sama antara
anggota kelompok. Setelah usai melakukan praktikum, tiap anggota kelompok
bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada Lembar
93

Ibid , h.226
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Praktikum. Tujuan dari metode eksperimen ini ialah agar siswa mencari dan
menemukan sendiri berbagai jawaban atas suatu persoalan-persoalan yang
dihadapinya dan mampu memecahkan/menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan
eksperimen siswa menemukan bukti dan kebenaran dari teori sesuatu yang sedang
dipelajarinya.94 Metode eksperimen dapat memantapkan pemahaman siswa
terhadap teori yang sudah siswa dapatkan selama proses pembelajaran dan teori
yang diketahui.
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 04 November 2016, yaitu
diawali dengan membimbing untuk mengulang materi ada pertemuan sebelumnya.
Pada pertemuan ini guru menerapkan metode presentasi, dimana guru mengundi
satu persatu kelompok yang secara bergantian melakukan presentasi di depan kelas
untuk memaparkan hasil praktikum yang telah dilakukan pada pertemuan
sebelumnya. Guru memperhatikan jalanya presentasi dan guru memberikan arahan
kepada siswa ketika usai presentasi dilakukan, kemudian guru mempersilakan
siswa bertanya jika memiliki konsep yang belum dipahami. Kegiatan selanjutnya
guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran yang
telah dilakukan dan menekankan keterkaitan jaringan ,organ dan sistem organ
pada hewan vertebrata. Siswa diminta untu mengerjakan angket sikap ahir dan soal
posttest penguasaan konsep. kemudian pembelajaran ditutup dengan mengucap
lafadz Hamdallah dan mengucap salam.

94

Roestiyah, N.K, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Renika Cipta, 2012), h .80
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Secara keseluruhan pembelajaran dengan pendekatan dimensi belajar
berjalan dengan baik dan berpengaruh terhadap sikap belajar maupun penguasaan
konsep siswa dan saat pembelajaran berlangsung siswa tidak merasa kesulitan
belajar dengan peneliti. Hal ini terlihat dalam peran siswa selama mengikuti
pembelajaran baik saat diskusi, praktikum maupun presentasi. Adapun kendala
dalam proses pembelajaran dengan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai
Keislaman ini yaitu kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya belajar masih
sangat kurang, hal ini terlihat dari perhatian siswa yang masih rendah dan bahkan
ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan dengan mengobrol dibelakang,
namun hal ini dapat dikondisikan dengan dengan cara memberikan umpan balik
berupa pertanyaan yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas kepada
siswa tersebut. Selain itu juga kurangnya kemampuan siswa dalam menyampaikan
ide/pendapatnya, masih banyak siswa merasa takut jika ide/pendapatnya salah.
Terkadang siswa juga masih malu-malu dan sulit untuk maju kedepan ketika
diperintahka, hal ini lah yang memperlambat proses pembelajaran, namun hal ini
dapat dikendalikan dengan mengalihkanya kepada siswa yang lain.
Pendekatan dimensi belajar perlu diterapkan dalam proses pembelajaran
guna melatih siswa untuk mampu melakukan oleh pikir, rasa, dan raga dalam
belajar yang semuanya bersumber dari dorongan hati yang paling dalam yang
bermuara pada kerendahan hati untuk mengakui kebesaran Tuhan Yang Maha
Esa. Pembelajaran ini dirasa mampu marangsang siswa untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran disegala aspek (kognitif, afektif, psikomotorik) dengan
93

melibatkan lebih banyak indera pada siswa dan memberikan pengalaman yang
lebih berkesan (karena mengalami sendiri dan orang lain), hal ini memudahkan
bagi siswa untuk memahami materi, berpikir produktif menemukan dan
memecahkan masalah serta mengambil keputuasan sendiri. Hal serupa juga
dikatah oleh I Wayan Santyasa dimana dimensi belajar perlu dijadikan pijakan
para guru dalam mengembangkan fasilitas belajar yang mampu mengusik hati
siwa untuk lebih bertanggung jawab terhadap belajarnya. Sikap bertanggung
jawab merupakan salah satu kompetensi yang potensial dalam membangun
kompetensi-kompetensi lainya, seperti berpikir kreatif-produktif, pengambilan
keputusan, pemecahan masalah, belajar

bagaimana

belajar, kolaborasi,

pengelolaan dan/atau pengendalian diri.95
Pembelajaran pada kelas kontrol berjalan dengan cukup baik, dimana siswa
diajar dengan pendekatan student center, adapun metode yang digunakan saat
proses pembelajaran yaitu, ceramah, diskusi kelompok, dan eksperimen. pada
pertemuan pertama proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah
dan Tanya jawab. Proses pembelajaran dimulai dengan memamparkan tujuan
pembelajaran kemudian menjelaskan materi yang akan dipelajari sementara itu
siswa mendengarkan dan memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh guru.
Selanjutnya proses pembelajaran dilakukan dengan Tanya jawab yang membahas
materi jaringan otot dan jaringan ikat. Pada pertemuan kedua proses pembelajaran
95

I Wayan Santyasa, Inovasi Pembelajaran Fisika Berbasis Dimensi Belajar Wahana
Pengembangan Pemahaman Fisika Secara Mendalam, (Jurnal Pendidikan Fisika FMIPA Undiksha,
Disampaikan dalam Seminar Nasional Fisika, 2012). h, 3
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menggunakan metode praktikum. Pertama-tama guru menjelaskan materi jaringan
epitel kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan
hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya siswa menyiapkan alat dan bahan untuk
kegiatan praktikum. Siswa melakukan praktikum dengan bimbingan guru,
kemudian siswa menjawab pertanyaan pada lembar kerja siswa yang diberikan
oleh guru. Pada pertemuan ketiga proses pembelajaran dilakukan dengan
mengunakan metode presentasi. Dimana secara bergantian kelompok siswa
mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilakukan pada pertemuan
sebelumnya. Setelah itu guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil dari
kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, siswa dipersilakan bertanya
mengenai konsep yang belum dipahami.
Secara keseluruhan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
student center berjalan dengan lancar, namun sebagian siswa yang masih belum
paham terkadang malu untuk bertanya, selain itu daya serap terhadap materi yang
disampaikan juga masih rendah dan mudah lupa karena hanya bersifat menghafal
dan kurang memahami konsepnya.
2. Hasil Sikap Belajar dan Penguasaan Konsep Siswa Kelas Eksperimen dan
Kelas Kontrol Pada Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan
a. Hasil sikap belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi
struktur dan fungsi jaringan hewan
Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas sebagai sampel yaitu
kelas XI.I sebagai kelas eksperimen dan kelas XI.3 sebagai kelas kontrol.
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Perlakukan pada kelas eksperimen diberikan pendekatan dimensi belajar
terintegrasi nilai Keislaman dengan menggunakan metode Tanya jawab, diskusi,
eksperimen dan presentasi.

Sedangkan pada kelas Kontrol diberi perlakukan

pendekatan student center dengan metode ceramah, diskusi dan eksprimen,
presentasi. Penyampaian materi dilakukan didalam kelas dan kegiatan eksperimen
di laboratorium.
Berdasarkan hasil analisis data angket sikap siswa pada tabel 4.1
menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata ahir pembelajaran di kelas
eksperimen pada materi struktur dan fungsi jaringan hewan sebesar 80,33
sedangkan nilai rata-rata ahir pada kelas kontrol sebesar 74,07 . dimana nilai ratarata pada kelas eksperimen termasuk pada kategori sangat baik (A), dan kelas
kontrol masuk pada kategori baik (B). Hal ini menunjukkan bahwa setelah
diberikan perlakukan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman pada
kelas eksperimen, terdapat pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan kelas
kontrol.
Untuk mengetahui indikator sikap siswa yang muncul peneliti menggunakan
angket tertutup. Berdasarkan gambar 4.1 diperoleh nilai rata-rata perindikator
sikap siswa ahir pada kelas eksperimen, dengan indikator mempelajari sebesar
86%, indicator mengikuti sebesar 84%, indikator menghubungkan sebesar 83%,
indicator mendiskusikan sebesar 78% dan malakukan sebesar 80%. Dari data ini
diketahui indikator mempelajari lebih banyak muncul sedangkan indikator
mendiskusikan merupakan indikator yang paling sedikit muncul. Kemudian pada
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kelas kontrol dengan indikator mempelajari sebesar 75%, indikator mengikuti
sebesar 77%, indikator menghubungkan sebesar 73%, indikator mendiskusikan
sebesar 69% dan indikator malakukan sebesar 70%. Dari data tersebut diketahui
bahwa indikator yang sering muncul pada kelas kontrol yaitu indikator
mempelajari,

sedangkan

indikator

yang

paling

sedikit

yaitu

indikator

mendiskusikan. Menurut pendapat Louis Thurstone dan Rensis Likert mengartikan
sikap sebagai bentuk evaluasi atau reaksi. Sikap seseorang terhadap suatu objek
adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung
atau tidak memihak pada objek tersebut.96
Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas yang dapat dilihat pada tabel
4.2 dan 4.3 didapatkan hasil dari uji normalitas data dengan nilai taraf signifikasi
0,05 maka diperoleh bahwa sikap ahir siswa baik kelas eksperimen dan kelas
kontrol berdistribusi normal, dan data angket sikap ahir siswa pada kelas
eskperimen maupun kelas kontrol dengan nilai taraf signifikasi 0,05 diperoleh
Fhitung 1,197< Ftabel 1,907 maka dapat disimpulkan bahwa angket sikap siswa ahir
baik kelas eksperimen maupun kontrol secara keseluruhan berasal dari sampel
yang mempunyai karakter sama atau homogen.
Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan uji t independent dapat dilihat
pada tabel 4.4 , bahwa hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung 2,746 > ttabel
2,004, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
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pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman berpengaruh terhadap
sikap siswa pada mata pelajaran struktur dan fungsi jaringan hewan.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai
angket sikap siswa pada materi struktur dan fungsi jaringan hewan pada kelas
eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Artinya pembelajaran
dengan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman berpengauh
signifikan terhadap sikap siswa. Dengan dilaksanakannya kegiatan Tanya jawab,
diskusi, eksperimen dan presentasi siswa dapat melatih siswa untuk berfikir
positif, membangun hubungan antara siswa dan guru, mengintegrasikan
pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan sikap siswa dengan baik. Hal ini
sesuai dengan kelebihan dari pendekatan belajar yaitu lebih menekankan pada
aktivitas mental dan fisik siswa dalam belajar, dan upaya alternatif untuk
membangun hubungan yang dinamis dan sistematis antara bagaimana guru
mengajar dan bagaimana siswa belajar.97
b. Hasil penguasaan konsep siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada
materi struktur dan fungsi jaringan hewan
Berdasarkan hasil analisis data tes penguasaan konsep siswa pada tabel 4.5
menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata posttest di kelas eksperimen pada
materi struktur dan fungsi jaringan hewan sebesar 78,33 sedangkan nilai rata-rata
posttest pada kelas kontrol sebesar 70,33. Hal ini menunjukkan bahwa setelah
diberikan perlakukan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman pada
97
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kelas eksperimen, terdapat pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan kelas
kontrol. Soal posttest penguasaan konsep berbentuk uraian dengan 10 butir soal,
dimana 10 butir soal tersebut terdiri atas empat indikator yaitu indikator
mendeskrisikan, menjelaskan, mengidentifikasi dan membedakan. Selanjutnya
untuk penjelasan indikator penguasaan konsep dapat diuraikan sabagai berikut.
Indikator 1. Mendeskripsikan berbagai jaringan hewan vertebrata,
memperoleh persentasi tertingi dibandingkan dengan indikator yang lainya dengan
nilai rata-rata pada kelas eksperimen sebesar 87% dan pada kelas kontrol sebesar
79%, dimana indikator mendeskripsikan berbagai jaringan vertebrata soal yang
digunakan masuk dalam kategori mudah, dalam indikator ini terdapat dua butir
soal uraian.
Indikator 2. Menjelaskan berbagai jaringan vertebrata, berada pada
tingkatan kedua dengan hasil nilai rata-rata penguasaan konsep pada kelas
eksperimen sebesar 84% dan pada kelas kontrol sebesar 76%. Dalam indikator ini
soal yang digunakan terdiri atas tiga butir soal dimana Indikator menjelaskan
berbagai jaringan vertebrata ini masuk kedalam kategori sedang. Dalam indikator
ini siswa dituntut untuk dapat memahami atau mengerti tentang materi pelajaran
yang

disampaikan

guru

dan

dapat

memanfaatkannya

tanpa

harus

menghubungkannya dengan hal-hal lain. Seorang siswa dikatakan memahami
sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih
rinci tentang hal dengan menggunakan kata-kata sendiri menjelaskan kembali apa
yang sudah dipelajari.
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Indikator 3. Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan hewan, hasil nilai
rata-rata posttest penguasaan konsep yang diperoleh

pada kelas eksperimen

sebesar 77% dan pada kelas kontrol didapatkan 72%. Pada indikator ini soal yang
digunakan masuk kedalam kategori sedang, namun dapat dilihat dari hasil yang
diperoleh bahwa indikator mengidentifikasi berbagai jaringan hewan memperolah
persentasi lebih kecil dibandingkan dengan indikator menjelaskan. Hal ini
disebabkan karena pada indikator ini siswa dituntut tidak hanya memahami atau
menjelaskan kembali apa yang sudah dipelajari akan tetapi siswa dituntut untuk
dapat menciptakan ide-ide umum, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan
konkret.
Indikator 4.Membedakan antar jaringan, organ dan sistem organ
memperoleh nilai rata-rata terendah dibandingkan indikator lainnya baik pada
kelas eksperimen dan kelas kontrol, hal ini dapat dilihat pada gambar 4.2. hasil
nilai rata-rata posttest penguasaan konsep pada kelas eksperimen diperoleh 74%
dan pada kelas kontrol diperoleh 68% hal ini disebabkan karena pada indikator
membedakan soal yang digunakan masuk dalam kategori sulit. Soal yang
digunakan dalam indikator ini terdiri atas dua butir soal. Dalam indikator ini siswa
dituntut untuk dapat mengkaitkan situasi atau keadaan tertentu kedalam unsurunsur pembentuknya. Penguasaan konsep Menurut Bloom dalam Rustaman adalah
kemampuan menangkap pengertian- pengertian seperti mampu mengungkapkan
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suatu materi yang disajikan kedalam bentuk yang lebih dipahami, mampu
memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. 98
Berdasarkan hasil analisis data penguasaan konsep perindikator dapat
disimpulkan bahwa setiap indikator pada materi struktur dan fungsi memiliki
tingkat

kesulitan

yang

berbeda

yaitu

kategori

mudah

pada

indikator

medeskripsikan, indikator sedang menjelaskan dan mengidentifikasi, katagori sulit
pada indikator membedakan. Dilihat juga dari presentasi pada gambar 4.2
menunjukan bahwa pada kelas eksperimen memperoleh presentasi rata-rata
peguasaan konsep lebih tinggi disetiap indikatornya dibandingkan kelas kontrol.
Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas yang dapat dilihat pada tabel
4.6 dan 4.7 didapatkan hasil dari uji normalitas data dengan nilai taraf signifikasi
0,05 maka diperoleh bahwa nilai posttest penguasaan konsep siswa baik kelas
eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal, dan data uji homogenitas
posttest penguasaan konsep siswa pada kelas eskperimen maupun kelas kontrol
dengan nilai taraf signifikasi 0,05 diperoleh Fhitung 1,378< Ftabel 1,907 maka dapat
disimpulkan bahwa data posttest penguasaan konsep siswa baik kelas eksperimen
maupun kontrol secara keseluruhan berasal dari sampel yang mempunyai karakter
sama atau homogen.
Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan uji t independent dapat dilihat
pada tabel 4.8 , bahwa hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung 3,575 > ttabel
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2,004, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman berpengaruh terhadap
penguasaan konsep siswa pada mata pelajaran struktur dan fungsi jaringan hewan.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai
posttest penguasaan konsep siswa pada materi struktur dan fungsi jaringan hewan
pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Artinya
pembelajaran dengan pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman
berpengauh signifikan terhadap penguasaan konsep siswa. Lebih tingginya
penguasaan konsep siswa pada kelas eksperimen diduga kuat sebagai dampak dari
strategi dan tipe dari pembelajaran terintegrasi yang digunakan. Strategi pembelajaran
pada kelas eksperimen disusun berdasarkan asumsi-asumsi bagaimana peserta didik
belajar yang dikemas dalam suatu kerangka instruksional yang menekankan proses
berpikir dengan mengakomodasi domain pengetahuan, proses sistem kognitif, sistem
metakognitif, dan self system.99 Menanamkan sikap dan persepsi positif (dimensi 1:
attiude and perception) pada diri siswa di awal pembelajaran mampu menciptakan
lingkungan belajar yang optimal dan memotivasi siswa untuk terlibat langsung dalam
proses pembelajaran.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan landasan teori dan didukung dengan hasil analisis data dan
pengolahan data serta mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka
dapat disimpulkan bahwa: terdapat pengaruh pendekatan dimensi belajar
terintegrasi nilai Keislaman terhadap sikap dan penguasaan konsep siswa kelas IX
di MA Al-Hikmah Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. Berdasarkan hasil
penelitian yang penulis lakukan dan setelah data yang terkumpul dianalisis, maka
dapat disimpulkan bahwa:
1. Terdapat pengaruh pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman
terhadap sikap siswa pada kelas eksperimen dengan hasil nilai rata-rata ahir
sebesar 80.03, sedangkan pada kelas kontrol dengan hasil nilai rata-rata 74,07.
Uji hipotesis menggunakan uji t independent thitung > ttabel yaitu 2,75 > 2,04.
Artinya dalam penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan
bahwa hipotesis penelitian diterima artinya terdapat pengaruh pendekatan
dimensi belajar terhadap sikap siswa.
2. Terdapat pengaruh pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman
terhadap penguasaan konsep pada kelas eksperimen dengan hasil nilai rata-rata
posstest sebesar 78.33, sedangkan pada kelas kontrol dengan hasil nilai rata-rata
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70,33. Uji hipotesis menggunakan uji t independent thitung > ttabel yaitu 3,57 >
2,04. Artinya dalam penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. Pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol indikator penguasaan konsep yang tertinggi yaitu
mendeskripsikan sedangkan indikator terendah yaitu membedakan. Dapat
disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima artinya terdapat pengaruh
pendekatan dimensi belajar terhadap penguasaan konsep siswa.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut:
1. Bagi Guru
Guru hendaknya lebih kreatif dalam menyampaikan materi, tidak terfokus
pada satu cara dalam mengajar. Menerapkan strategi dan pendekatan
pembelajaran yang bervariatif agar tidak terjadi kejenuhan pada siswa dalam
pembelajaran.

Seorang

guru

hendaknya

mempertimbangkan

setiap

karakteristik siswanya dan tidak menyamaratakan kemampuan siswa karena
setiap siswa memiliki keunikannya masing-masing.
2. Bagi Siswa
Setiap siswa seharusnya dapat menjalin hubungan yang baik dengan guru dan
teman-temanya

agar

proses

belajar

mengajar

terasa

nyaman

dan

menyenangkan. Siswa seharusnya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran
biologi di kelas.
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3. Bagi Sekolah
Guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah, hendaknya
setiap guru bidang studi mempersiapkan cara mengajar yang maksimal yaitu
dengan menentukan strategi maupun pendekatan pembelajaran yang sesuai
dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran itu sendiri.
4. Peneliti Lain
Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar peneliti benar-benar memahami
bagaimana proses pendekatan dimensi belajar terintegrasi nilai Keislaman
sehingga penelitian dapat dilakukan dengan maksimal dan mendapatkan hasil
yang memuaskan. Untuk penelitian selanjutnya mengenai struktur dan fungsi
jaringan hewan Indikator penggunaan istilah sebaiknya dimasukkan dalam
proses pembelajaran.
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