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ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Biologi 

pada materi pokok Bahan Psikotropika siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Praya Tahun 

Ajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (Quasi 

Experiment) dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Salingtemas. Populasinya 

adalah seluruh siswa kelas XI MIPA SMAN 4 Praya pada tahun ajaran 2017/2018 

berjumlah 296 orang siswa. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 1 dan XI 

MIPA 4 yang berjumlah 78 siswa.  Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling yakni pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan tes. Analisis data 

dilakukan dengan uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan 

Gain uji-t. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 

pendekatan pembelajaran Salingtemas dapat meningkatkan hasil belajar Biologi siswa 

kelas XI MIPA sebesar 69%.  

Kata kunci: Hasil Belajar, Bahan Psikotropika, Pendekatan Salingtemas 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to investigate the learning achievement of 

psychotropic components main material in biology class at grade XI students of science at 

SMAN 4 Praya in academic year 2017/2018. The kind of this study was categorized as a 

quasi experiment using Salingtemas approach. The population of the study which covered 

the whole MIPA students at grade XI at SMAN 4 Praya in academic year 2017/2018 

involved 296 students. The sample was collected by using the purposive sampling 

technique as it was the way to consider a certain criteria in selecting the sample. The data 

were being collected through experiment method, documentation, and test. Further, the 

data then were being analyzed by using normality test, homogeneity, and  hypothesis test 

with t-test gain. Based on the data analysis result, it can be concluded that the 

implementation of Salingtemas learning approach were able to increase 69% of the 

biology learning achievement at grade XI science students.   

 

Keyword: Learning Achievement, Psychotropic, Salingtemas Approach  
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PENDAHULUAN  

 

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

berkembang dengan pesat dan membawa dampak 

terhadap hampir setiap aspek dalam hidup dan 

kehidupan manusia. Pendidikan merupakan salah 

satu aspek penting dalam kehidupan yang 

berhadapan langsung dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, untuk 

mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, perlu dilakukan berbagai pembaharuan 

dan perbaikan dalam dunia pendidikan agar 

tercapainya keberhasilan dalam proses 

pembelajaran (Winarni, 2009). Keberhasilan 

proses pembelajaran tidak terlepas dari 

kemampuan guru dalam mengembangkan model 

pembelajaran dengan pendekatan yang 

berorientasi pada peningkatan intensitas 

keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses 

pembelajaran. Pengembangan model 

pembelajaran dengan pendekatan yang tepat pada 

dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi 

pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat 

belajar secara aktif dan menyenangkan, sehingga 

hasil belajar siswa meningkat dan siswa dapat 

meraih prestasi yang optimal (Aunurrahman, 

2010: 140).  

Hasil observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan di SMAN 4 Praya, diperoleh informasi 

bahwa pada proses pembelajaran Biologi terdapat 

permasalahan yakni guru masih menerapkan 

model pembelajaran dengan metode ceramah 

karena guru sering mengalami kesulitan 

menerapkan model pembelajaran K-13 agar sesuai 

dengan materi. Guru menerapkan beberapa model 

pembelajaran saintifik tetapi masih menggunakan 

metode ceramah. Permasalahan tersebut diduga 

memicu minat siswa untuk belajar masih 

tergolong rendah dan hasil belajar siswa menurun. 

Hal ini terlihat dari data nilai rata-rata ujian 

tengah semester (UTS) semester ganjil siswa kelas 

XI MIPA SMA Negeri 4 Praya pada pelajaran 

Biologi adalah 83,9 yang menurun menjadi 77,11 

pada ujian tengah semester (UTS) semester genap. 

Nilai rata-rata ujian tengah semester (UTS) 

semester genap dari beberapa kelas XI MIPA juga 

masih belum mencapai nilai KKM yakni kurang 

dari 75. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa 

pendekatan dengan metode ceramah yang 

digunakan sudah tidak efektif lagi, sehingga perlu 

adanya pembaharuan yakni dibutuhkan sebuah 

strategi serta model pembelajaran dengan 

pendekatan yang kreatif dan inovatif yang dapat 

mengubah siswa menjadi lebih aktif dan responsif 

dalam mempelajari ilmu biologi. Salah satu 

pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah pendekatan pembelajaran Salingtemas.  

Berdasarkan beberapa penelitian 

melaporkan bahwa pendekatan Salingtemas dapat 

meningkatkan hasil belajar Biologi (Riastuti, 

2015; Widyaningsih, 2013). Pembelajaran sains 

dengan pendekatan Salingtemas yang mencakup 

aspek teknologi dan masyarakat mempunyai 

beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan 

cara konvensional. Perbedaan tersebut meliputi; 

kaitan dan aplikasi bahan pelajaran, kreativitas, 

sikap, proses, dan konsep pengetahuan. 

Pembelajaran yang dilakukan dengan 

mengkaitkan serta mengaplikasikan bahan 

pelajaran sains ke teknologi dan masyarakat, serta 

menghubungkan materi yang dipelajari dengan 

kehidupan sehari-hari, perkembangan teknologi 

dan relevansinya, dapat meningkatkan kreativitas 



siswa dan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran (Poedjiadi, 2010). 

Materi pokok bahan psikotropika menjadi 

materi penerapan pendekatan Salingtemas ini. 

Materi pokok bahan psikotropika adalah materi 

yang sesuai dengan karakteristik pendekatan 

Salingtemas, dan berkaitan erat dengan keempat 

unsur dalam pendekatan Salingtemas. Adanya  

dampak atau bahaya bahan psikotropika dapat 

menyadarkan siswa agar tetap  menjaga sikap dan 

perilaku peduli  lingkungan, sehingga siswa dapat 

menerapkan teori yang sudah didapatkan dalam 

pembelajaran di kelas sebagai upaya pengelolaan 

lingkungan dan masyarakat dalam mengatasi 

bahaya bahan Psikotropika.  

Uraian tersebut menginspirasi penulis untuk 

melakukan penelitian yang dirumuskan dalam 

judul “Pendekatan Pembelajaran Sains 

Lingkungan Teknologi dan Masyarakat 

(Salingtemas) untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Biologi pada Materi Pokok Bahan Psikotropika 

Siswa Kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Praya 

Tahun Ajaran 2017/2018”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

“Apakah pendekatan Salingtemas efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar Biologi pada materi 

pokok Bahan Psikotropika siswa kelas XI MIPA 

SMA Negeri 4 Praya Tahun Ajaran 2017/2018.  

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini ialah eksperimen semu 

(Quasi Experiment), dimana dalam penelitian ini 

variabel yang muncul dan kondisi eksperimen 

tidak bisa dikontrol secara penuh (Sugiyono, 

2017). Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 

4 Praya pada semester genap Tahun Ajaran 

2017/2018 yakni bulan 25 April sampai 24 

September 2018. Variabel bebas pada penelitian 

ini adalah pendekatan pembelajaran Salingtemas 

dan variabel terikatnya adalah hasil belajar. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XI MIPA di SMA Negeri 4 Praya pada semester 

genap tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri dari 

8 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 296 siswa.  

Sampel yang dipilih adalah siswa kelas XI MIPA 

1 dan XI MIPA 4. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling 

yang merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini  dilakukan di dua kelas, 

yakni kelas XI MIPA 1 sebagai kelas ekperimen 

dan kelas XI MIPA 4 sebagai kelas kontrol.  

Pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan 

model pembelajaran sains dengan pendekatan 

pembelajaran konvensional, sedangkan pada kelas 

eksperimen menggunakan model pembelajaran 

sains dengan pendekatan pembelajaran 

Salingtemas.  

 

Prosedur Penelitian 

Ada tiga tahapan pada prosedur penelitian 

yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 

penelitian, dan tahap evaluasi. Tahap pertama 

yakni tahap perencanaan yang terdiri dari 

observasi data sekolah, analisis materi pelajaran 

biologi, analisis silabus dan penyusunan RPP, 

pengembangan instrumen, uji coba instrumen 

yakni instrumen yang telah di susun terlebih 

dahulu di uji tingkat validitas dan reliabilitasnya 

sehingga dapat diperoleh soal-soal yang valid dan 

reliabel. Instrumen penelitian tersebut di uji 

cobakan pada  kelas di luar kelas sampel. 



Validitas instrumen yang berupa tes harus 

memenuhi validitas konstruk dan validitas isi 

(validitas lapangan).  

Formula yang diajukan oleh Aiken’s 

adalah sebagai berikut (Azwar, 2012): 

V = Σs / [n (c – 1)]     

 
Keterangan: 

V  = Validitas 

s   = r – lo 

lo = angka penilaian validitas yang terendah (dalam hal ini = 

1) 

c  = angka penilaian validitas yang tertinggi (dalam hal ini = 

5) 

r   = angka yang diberikan oleh penilai 

 

 

Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan April 

sampai bulan September 2018. Proses 

pembelajaran dengan pendekatan Salingtemas di 

SMA Negeri 4 Praya dimulai dari tanggal 25 

April 2018 sampai dengan 12 Mei 2018 dengan 

sampel sebanyak 2 kelas. Penelitian ini 

dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Pada 

pertemuan pertama dilakukan pre-test pada siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa sebelum 

perlakuan. Kemudian, pada pertemuan kedua dan 

ketiga dilaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan penerapan pendekatan Salingtemas pada 

kelas eksperimen dan menerapkan pendekatan 

berdasarkan silabus dan RPP guru kelas XI mata 

pelajaran Biologi pada kelas kontrol. Di akhir 

pertemuan keempat pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol diberikan post-test untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan yang telah diberikan. Post-test 

dilakukan pada waktu yang sama. 

 

 

 

Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi merupakan tahapan yang 

dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. 

Tahap ini akan diberikan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan 

yang berbeda. Evaluasi yang diberikan tersebut 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah diberikan perlakuan yang berbeda. 

Pengumpulan data hasil belajar untuk ranah 

kognitif diperoleh dari tes hasil belajar siswa 

dengan melakukan posttest. Tes hasil belajar 

berupa posttest yang diperoleh akan diuji yaitu 

berupa uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

hipotesis.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Observasi untuk mendapatkan informasi 

data awal penelitian. Dokumentasi untuk 

mengumpulkan berbagai informasi yang 

diperlukan dalam perekontruksian penelitian, 

seperti: data hasil belajar siswa selama penelitian. 

Tes, dengan memberikan tes untuk mendapatkan 

nilai hasil belajar siswa. Tes hasil belajar 

bertujuan untuk mendapatkan data terkait hasil 

belajar siswa yang menunjukkan kemampuan 

siswa setelah diberi perlakuan. Data hasil belajar 

siswa diperoleh dari pemberian tes awal (pre-test) 

dan tes akhir (post-test) kepada siswa. Pre-test 

dan pos-test diberikan pada tiap kelas sampel 

dengan menggunakan soal yang berbeda namun 

tingkat kesukaran soalnya sama. Data yang 

analisis berupa nilai post-test dan gain hasil 

belajar digunakan untuk membandingkan 

peningkatan hasil belajar kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  

 

 



Analisis Data 

Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, 

sehingga langkah selanjutnya tidak menyimpang 

dari kebenaran dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Pengujian normalitas data pada 

penelitian ini menggunakan Chi Kuadrat (χ
2
) yang 

dilakukan dengan cara membandingkan kurva 

normal yang terbentuk dari data yang telah 

terkumpul dengan kurva normal baku standar 

(Sugiyono, 2014):  

 

            χ
2  

        

  
   

 

Keterangan: 

χ
2
 = Chi-kuadrat 

fo = Frekuensi/ jumlah data observasi 

fh = Frekuensi/ jumlah yang diharapkan 

fo-fh = selisih data fo dengan fh 

 

Data diolah dengan rumus gain uji-t, dan 

harus diuji homogenitasnya terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah kedua sampel homogen atau 

tidak. Homogenitas sampel dimaksudkan untuk 

menegaskan bahwa kedua kelas yang dijadikan 

sampel penelitian adalah homogen. Homogenitas 

sampel dicari dengan menggunakan rumus uji F 

yaitu (Sugiyono,2014): 
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Keterangan: 

F = indeks homogenitas yang dicari 

S
2
 = varians 

X = nilai siswa 

 ̅ = rata-rata 
n = jumlah sampel 

Ftabel ditentukan dengan membaca Tabel F 

dari hasil data perhitungan Df (n1) dan Df (n2). 

Nilai F hitung  dan F tabel dibandingkan pada taraf 

signifikan 5%. Data dikatakan homogen jika 

Fhitung < Ftabel. 

 

Uji hipotesis yang digunakan adalah Gain 

uji-t, karena data yang diperoleh adalah normal 

dan homogen. Alasan peneliti menggunakan uji 

ini karena dalam penelitian ini terdapat kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen yang keduanya 

diberikan pretest dan posttest, pengujian yang 

dilakukan bukan terhadap nilai rata-rata tetapi 

terhadap selisih atau perbedaan nilai rata-rata 

(Arikunto, 2010). Rumus Gain uji-t yang 

digunakan yaitu sebagai berikut (Arikunto, 2010): 
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)

    

Keterangan: 

   = nilai rata-rata kelas eksperimen 

   = nilai rata-rata kelas kontrol 

N   = banyaknya subyek 

x = deviasi nilai pretest dan posttest kelas eksperimen 

y   = deviasi nilai pretest dan posttest kelas kontrol 

 

ttabel ditentukan dengan membaca Tabel t dari hasil 

data perhitungan df. Pengambilan keputusan 

didasarkan pada uji hipotesis satu pihak yakni jika  

thitung > ttabel dengan taraf signifikan 5%, maka H0 

ditolak dan jika thitung < ttabel maka H0 diterima 

(Sudjana, 2013). 

Gain ternormalisasi (g) digunakan untuk 

memberikan gambaran umum peningkatan hasil 

belajar antara sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Besarnya peningkatan sebelum dan sesudah 

pembelajaran dihitung dengan rumus gain 

ternormalisasi (normalized gain) yang 



dikembangkan oleh Hake (Sundayana, 2014) 

sebagai berikut. 

 

(g)= 
            –            

                      
 

 

Kategori gain ternormalisasi (g) yang dimodifikasi 

menurut Hake sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Interpretasi Gain Ternormalisasi yang 

Dimodifikasi 

 

Nilai Gain 

Ternormalisasi 

Interpretasi 

-1,00 ≤ g < 0,00 Terjadi 

penurunan 

g = 0,00 Tidak terjadi 

peningkatan 

0,00 < g < 0,30 Rendah 

0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ g ≤ 1,00 Tinggi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Homogenitas Data  

Dari hasil analisis data uji homogenitas 

data kelas kontrol pre-test dan post-test 

didapatkan hasil Fhitung 1,07 dan Ftabel 3,97 yang 

berarti bahwa Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima. 

Hal ini berarti bahwa varians skor data nilai pre-

test dan post-test kelas kontrol dikatakan 

homogen. Hasil analisis data uji homogenitas data 

kelas eksperimen pre-test dan post-test didapatkan 

hasil Fhitung 1,01 dan Ftabel 3,97 yang berarti bahwa 

Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima. Hal ini berarti 

bahwa varians skor data nilai pre-test dan post-test 

kelas eksperimen dikatakan homogen. 

Hasil analisis data uji homogenitas data 

gain pre-test dan post-test didapatkan hasil Fhitung 

1,26 dan Ftabel 3,97 yang berarti bahwa Fhitung < 

Ftabel, maka H0 diterima. Hal ini berarti bahwa 

varians skor data kelompok kontrol dengan 

eksperimen homogen. 

 

Normalitas Data Pre-test dan Post-test 

Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah sampel telah terdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan 

adalah Chi Kuadrat (x
2
) dengan taraf kesalahan 

5%. Hasil uji normalitas pre-test dan post-test 

pada kelas kontrol dan eksperimen. 

Berdasarkan data hasil uji normalitas pre-

test kelas kontrol menunjukkan bahwa X
2
hitung = 

10.19 <  X
2
tabel = 11,07 yang berarti data hasil 

percobaan terdistribusi normal. Hasil uji 

normalitas pre-test kelas eksperimen 

menunjukkan bahwa X
2
hitung = 10,44 <  X

2
tabel = 

11,07 yang berarti data hasil percobaan 

terdistribusi normal. Hasil uji normalitas post-test 

kelas kontrol menunjukkan bahwa X
2
hitung = 6,40 

<  X
2
tabel = 11,07 sehingga data hasil percobaan 

terdistribusi normal. Hasil uji normalitas post-test 

kelas eksperimen menunjukkan bahwa X
2
hitung = 

3,34 <  X
2
tabel = 11,07 yang menunjukkan data 

hasil percobaan terdistribusi normal. 

 

Gambar 2. Kurva Persentasi Data Normalitas 

Gambar 2. Kurva persentase data normalitas 

menunjukkan bahwa seluruh data memiliki 

persentase yang sama dan terdistribusi normal.  
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Hasil Uji Hipotesis (Gain Uji-t) 

Uji hipotesis digunakan Gain uji-t karena 

data yang diperoleh adalah normal dan homogen. 

Alasan peneliti menggunakan uji ini karena dalam 

penelitian terdapat kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen yang keduanya diberikan 

pre-test dan post-test, pengujian yang dilakukan 

bukan terhadap nilai rata-rata tetapi terhadap 

selisih atau perbedaan nilai rata-rata (Arikunto, 

2010). 

Sebelum uji hipotesis dilakukan, maka 

terlebih dahulu hipotesis penelitian dinyatakan 

dalam analisis statistik yaitu: 

  : Penggunaan pendekatan pembelajaran 

Salingtemas tidak efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar biologi pada materi pokok bahan 

psikotropika peserta didik kelas XI MIPA SMA 

Negeri 4 Praya tahun ajaran 2017/2018. 

Ha : Penggunaan pendekatan pembelajaran 

Salingtemas efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar biologi pada materi pokok bahan 

psikotropika peserta didik kelas XI MIPA SMA 

Negeri 4 Praya tahun ajaran 2017/2018. 

Hasil perhitungan Gain uji-t didapatkan 

hasil thitung sebesar 3,01 > ttabel sebesar 1,665 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima, maka 

penggunaan pendekatan pembelajaran 

Salingtemas dapat meningkatkan hasil belajar 

biologi secara signifikan pada materi pokok bahan 

psikotropika peserta didik kelas XI MIPA SMA 

Negeri 4 Praya tahun ajaran 2017/2018. 

 

Hasil Uji Gain Ternormalisasi  

Analisis data gain ternormalisasi di kelas 

eksperimen didapatkan hasil sebesar 0,5 dan di 

kelas kontrol sebesar 0,34. Kelas eksperimen dan 

kontrol sama-sama mengalami peningkatan 

sedang, namun peningkatan pada kelas 

eksperimen lebih tinggi di bandingkan di kelas 

kontrol. 

Perbedaan hasil belajar siswa kelas XI 

MIPA 1 dan XI MIPA 4 di gambarkan pada 

Gambar 3 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. Deskripsi perbedaan pre-test dan 

post-test pada hasil belajar peserta didik di 

kelas kontrol dan eksperimen 
 

PEMBAHASAN  

Penelitian yang telah dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan Salingtemas dengan 

materi bahan psikotropika pada siswa kelas XI 

MIPA 1 SMA Negeri 4 Praya, menunjukkan 

bahwa hasil belajar biologi siswa meningkat. 

Peningkatan hasil belajar siswa pada aspek 

kognitif yang terlihat dari nilai rata-rata pretest 

atau nilai rata-rata siswa sebelum kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan Salingtemas 

adalah sebesar 51,53 yang meningkat menjadi 

75,61 pada posttest atau nilai rata-rata sesudah 

kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 

Salingtemas. Indikator target keberhasilan dalam 

penelitian ini adalah siswa mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) > 75 sebanyak 69% 

yakni  dari 39 siswa terdapat 27 siswa yang 

mencapai nilai KKM > 75.  
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Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa teori tentang pembelajaran Salingtemas 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar biologi 

siswa kelas XI MIPA SMAN 4 Praya pada materi 

pokok bahan psikotropika, dan dengan 

pengalaman siswa secara langsung dalam 

kehidupan sehari-hari menjadikan siswa lebih 

aktif mengikuti pembelajaran, keinginan belajar 

siswa meningkat dan mempengaruhi hasil belajar 

siswa juga meningkat. Hasil analisis gain 

ternormalisasi didapatkan hasil bahwa hasil 

belajar siswa kelas eksperimen (XI MIPA 1) 

memiliki nilai rata-rata yang meningkat dari 

pretest sebesar 51,53 dan nilai rata-rata posttest 

sebesar 75,61 dengan peningkatan sebesar 0,5 

yang termasuk ke dalam kategori peningkatan 

sedang. Hasil belajar siswa kelas kontrol (XI 

MIPA 4) memiliki nilai rata-rata pretest sebesar 

51,02 dan nilai rata-rata posttest sebesar 67,97 

yang mengalami peningkatan sebesar 0,34 yang 

berarti kategori peningkatan sedang. Namun, 

walaupun sama-sama memiliki peningkatan 

sedang, kelas eksperimen memiliki tingkat 

peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan kelas 

kontrol dan nilai rata-rata kelas eksperimen sudah 

tuntas dengan nilai rata-rata melebihi KKM, 

sedangkan kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 

kurang dari KKM.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Widyaningsih (2013) tentang Penerapan 

Pendekatan Salingtemas (Sains Lingkungan 

Teknologi Masyarakat) dalam meningkatkan 

aktifitas dan hasil belajar siswa pada materi 

Ekosistem kelas X SMA Pangudi Luhur Sedayu, 

Bantul. Proses pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan Salingtemas juga berhasil dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, dimana 

indikator target keberhasilan dalam penelitian ini 

adalah siswa mencapai nilai kriteria ketuntasan 

minimal > 75 sebanyak 85%.  

Hasil penelitian lain yang juga mendukung 

penelitian ini adalah penelitian yang telah 

dilakukan oleh Riastuti (2015) tentang Penerapan 

Pendekatan Sains Teknologi Lingkungan 

Masyarakat untuk Meningkatkan Aktivitas dan 

Hasil Belajar Biologi di SMAN 1 Padang. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar 

biologi siswa dengan penerapan pendekatan sains 

teknologi lingkungan masyarakat ini meningkat 

yakni dari siklus I aspek kognitif adalah 6,2 

dengan ketuntasan 43% dan pada siklus II aspek 

kognitif menjadi 7,3 dengan ketuntasan 7,4%. 

Faktor yang dapat meningkatkan hasil belajar 

biologi adalah keterkaitan materi dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

(lingkungan), penggunaan teknologi yakni internet 

sebagai salah satu sumber belajar dan untuk 

mendapatkan informasi.  

Kegiatan pembelajaran siswa kelas XI 

MIPA 1 dengan menerapkan pendekatan 

Salingtemas, menunjukkan hasil belajar siswa 

meningkat. Hasil belajar siswa meningkat 

dikarenakan siswa lebih aktif dan responsif 

menerima materi pelajaran yang dijelaskan, siswa 

aktif bertanya, menjawab, aktif mencari tahu 

sendiri materi yang disampaikan, dan aktif 

berdiskusi dengan kelompok yang menjadikan 

proses pembelajaran berjalan kondusif.  

Faktor lain yang mempengaruhi 

peningkatan hasil belajar biologi pada kelas 

eksperimen adalah pemanfaatan media berupa 

poster. Pemanfaatan media pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa sesuai 



dengan penelitian yang dilakukan oleh Fransiska 

(2016) yang berjudul ”Analisis Penggunaan 

Media Pembelajaran Biologi dan Hubungannya 

dengan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII di SMPN 

31 Padang”.  

Media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran juga mendukung keaktifan serta 

ketertarikan siswa untuk belajar yakni dengan 

bantuan gambar-gambar tentang jenis bahan 

psikotropika pada powerpoint yang ditampilkan 

dengan menggunakan proyektor. Kemudian, 

poster yang siswa buat sendiri dan ditampilkan 

merupakan salah satu media yang membuat siswa 

tertarik untuk belajar dan tidak mudah bosan 

selama proses pembelajaran. Poster tersebut di 

presentasikan dengan mengaitkan permasalahan 

dalam lingkungan sekitar dan masyarakat dengan 

pembelajaran tentang bahan psikotropika. Materi 

bahan psikotropika merupakan materi 

pembelajaran yang sudah diketahui oleh 

masyarakat secara umum, siswa juga dapat 

mengaitkan pembelajaran dengan perkembangan 

teknologi yakni pemanfaatan teknologi untuk 

mendapatkan banyak informasi tentang materi 

bahan psikotropika, kemudian bagaimana bahaya 

serta dampaknya bagi diri sendiri, lingkungan dan 

masyarakat.  

Kegiatan pembelajaran di kelas XI MIPA 

4 yang menerapkan pendekatan konvensional 

dengan metode ceramah menunjukkan hasil 

belajar yang meningkat tetapi nilai rata-rata yang 

masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Kegiatan pembelajaran kurang kondusif 

karena materi bahan pikotropika yang sangat 

banyak ditambah lagi penerapan metode ceramah 

membuat pembelajaran menjadi membosankan 

bagi siswa, siswa kurang responsif terhadap 

materi yang disampaikan, dan diskusi kelompok 

tidak berjalan efektif. Guru kurang bisa 

mengoptimalkan indera penglihatan dan 

pendengaran, karena pada metode ceramah ini 

guru fokus menjelaskan tanpa memberikan 

stimulasi untuk mengkaitkan materi tersebut 

dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

ingatan dan pemahaman siswa rendah tentang 

materi yang disampaikan. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data 

dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Salingtemas dapat meningkatkan hasil belajar 

biologi sebesar 69% pada materi pokok bahan 

psikotropika siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 

Praya Tahun Ajaran 2017/2018. 
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