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ABSTRAK 

 

Iva Yuni Listiani. K4308094. PENERAPAN SCIENCE TECHNOLOGY 

SOCIETY DISERTAI CONCEPT MAP TERHADAP HASIL BELAJAR 

BIOLOGI DAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN SISWA  SMPN 1 

KEBAKKRAMAT. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Sebelas Maret. Juli 2012.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh penerapan 

Science Technology Society disertai Concept Map terhadap hasil belajar biologi 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun pelajaran 2011/2012, (2) 

Pengaruh penerapan Science Technology Society disertai Concept Map terhadap 

sikap peduli lingkungan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun 

pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quassy 

Experimental Research) dengan menggunakan The Randomized Control Group 

Pretest-Posttest Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VII SMPN 1 Kebakkramat tahun ajaran 2011/2012. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara cluster random sampling.  Sampel dalam penelitian ini 

adalah kelas VIID sebagai kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran 

berbasis masalah dan kelas VIIE sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan 

model pembelajaran Science Technology Society disertai Concept map. Teknik 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi, lembar observasi, angket, dan tes. 

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial 

menggunakan uji-t (t-test) untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS 16. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Ada pengaruh secara 

signifikan penerapan Science Technology Society disertai Concept map terhadap 

hasil belajar biologi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun pelajaran 

2011/2012 dengan nilai sig. ranah kognitif 0,000; ranah psikomotor 0,003; dan 

ranah afektif 0,000, (2) Tidak ada pengaruh secara signifikan penerapan Science 

Technology Society disertai Concept map terhadap sikap peduli lingkungan siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun pelajaran 2011/2012 dengan nilai sig. 

0,423.  

 

Kata Kunci : Science Technology Society (STS), Concept map, Hasil Belajar, 

Sikap Peduli Lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Iva Listiani Yuni. K4308094. “APPLICATION OF SCIENCE TECHNOLOGY 

SOCIETY WITH CONCEPT MAP FOR STUDY OF BIOLOGICAL AND 

ENVIRONMENTAL CARE STUDENT ATTITUDES SMPN 1 

KEBAKKRAMAT”. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. 

Sebelas Maret University. July 2012. 

 

This research is aimed to: (1) The affect of application of Science 

Technology Society along with the Concept Map of students learning outcomes 

biology class 7
th

 grade student at SMP Negeri 1 Kebakkramat in academic year 

2011/2012, (2) The affect the application of Science Technology Society with 

Concept Map care environment for students in 7
th

 grade SMP Negeri 1 

Kebakkramat in academic year 2011/2012. 

This research was quasi-experimental research using the randomized 

control group pretest-posttest design. The population in this study were all students 

in grade 7
th

 SMPN 1 Kebakkramat in academic year 2011/2012. The sampling 

technique is done by cluster random sampling. The sample in this study were 7
th

D 

class as the control class using problem-based learning and 7
th

E class as a class 

experiment using a model of learning Science Society Technology with Concept 

map. The data collection techniques using the documentation, observation sheets, 

questionnaires and tests. Techniques of data analysis using descriptive statistics 

and inferential statistics using the t-test (t test) to test the hypothesis using SPSS 16. 

The research concluded that: (1) There was a significant effect of the 

application of Science Technology Society Concept map of students with learning 

outcomes biology class 7
th

 grade student at SMP Negeri 1 Kebakkramat in 

academic year 2011/2012 with the sig. cognitive 0.000; psychomotor domain of 

0.003, 0.000 affective domain; (2) There was no significant effect of the application 

of Science Technology Society with Concept Map to care environment for students 

in 7
th

 grade SMP Negeri 1 Kebakkramat in academic year 2011/2012 with the sig. 

0.423. 

  

Keywords: Science Technology Society (STS), Concept maps, Learning Outcomes, 

Attitudes of Environmental Concern. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan dalam era globalisasi ini sudah dirasakan oleh sebagian besar 

orang diseluruh dunia. Perubahan tersebut berupa kemajuan dalam segala bidang 

baik teknologi, informasi, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kemajuan dalam 

teknologi dan informasi merupakan dampak positif yang dirasakan oleh sebagian 

besar orang, akan tetapi dalam era globalisasi ini juga memberikan dampak yang 

negatif yaitu rendahnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan adanya 

berbagai efek yang dirasakan oleh seluruh manusia salah satunya adalah panas yang 

ditimbulkan oleh kenaikan suhu bumi. Terjadinya kenaikan suhu bumi ini sebagian 

besar tidak lain disebabkan oleh kelalaian manusia, contoh kecil yang sering 

dianggap sepele adalah pembakaran sampah, penggunaan kendaraan bermotor yang 

semakin meningkat, pembangunan industri yang semakin berkembang pesat dan 

lain sebagainya. 

Rendahnya kualitas lingkungan ini merupakan dampak dari 

ketidakpedulian terhadap lingkungan. Sebagian besar manusia menyadari akan 

bahaya yang akan ditimbulkan dari berbagai kegiatan yang mereka lakukan namun 

mereka tidak mempunyai kesadaran untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu. 

Kesadaran diri ini dapat ditingkatkan melalui pembelajaran sedini mungkin pada 

peserta didik, dimana peserta didik tidak hanya dibekali oleh ilmu pengetahuan saja 

namun juga ditanamkan mengenai etika yang bersumber dari aturan dan nilai moral 

(Keraf, 2005:26). Penerapan etika ini dilakukan sedini mungkin melalui kegiatan 

pembelajaran yang ada di sekolah agar siswa mempunyai pijakan untuk dapat 

menanamkan serta menjaga kelestarian lingkungan yang ada di bumi. Melalui 

penerapan etika ini diharapkan para peserta didik mempunyai dasar landasan yang 

kuat dalam melakukan suatu tindakan, sehingga kualitas lingkungan dapat 

ditingkatkan. 

Pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 



untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara. Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan 

kualitas dan membentuk karakter pada seseorang. Kegiatan pokok dalam 

pendidikan disekolah adalah melalui kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar 

mengajar dilakukan dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan pembelajaran. 

Pendidikan dalam pembelajaran sains atau Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berusaha 

mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah siswa, terutama berpikir kritis, logis, 

kreatif, tanggap dalam menganggapi isu yang ada di masyarakat. 

Tujuan pembelajaran IPA di sekolah (SMP) sesuai dengan Permendiknas 

No. 22 tahun 2006 adalah untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan 

mandiri (BSNP, 2006). Sehubungan dengan peraturan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran mengharuskan para guru untuk memberikan pengalaman lebih 

dalam pembelajaran. Pembelajaran seharusnya tidak terpaku pada konsep saja 

melainkan juga pada aplikasi dari konsep tersebut agar pembelajaran lebih 

bermakna. Hal ini sejalan dengan teori belajar Ausubel yang menjelaskan tentang 

proses dikaitkanya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam 

struktur kognitif siswa untuk dapat memberikan penyelesaian nyata dari 

permasalahan yang nyata (Trianto, 2010:38). Dengan demikian, siswa akan mampu 

memberikan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata jika dibekali oleh 

pengetahuan yang relevan melalui sebuah pembelajaran. 

Pembelajaran IPA khususnya biologi disekolah seharusnya berorientasi 

pada hakikat biologi sebagai ilmu sains, yang terdiri dari hands on, minds on, dan 

hearts on activities agar pembelajaran biologi tidak kehilangan ruhnya sebagai sains 

(Suciati, 2011). Hands on berarti bahwa dalam belajar biologi menekankan pada 

ketrampilan siswa dalam proses pembelajaran seperti pengamatan, observasi. Minds 

on berarti bahwa dalam  dalam belajar biologi siswa menggunakan kemampuan 

berpikir untuk menemukan dan memecahkan permasalahan yang ada yang 

menghasilkan kecakapan berupa produk belajar. Hearts on berarti bahwa dalam 



pembelajaran biologi juga mengembangkan sikap-sikap ilmiah berupa kesabaran, 

ketelitian, kejujuran, tanggung jawab, dll. 

Kenyataannya dalam pembelajaran sains khususnya mata pelajaran Biologi 

saat ini masih cenderung mengembangkan aspek kognitif saja, sedangkan aspek 

psikomotor dan afektif kurang dikembangkan. Hal ini ditunjukkan dari 

pembelajaran yang masih teoritis serta menekankan pada hafalan dalam bahasa latin 

sehingga pembelajaran dianggap sulit dan membosankan, akibatnya siswa menjadi 

malas dalam mengikuti pembelajaran sehingga cenderung pasif. Trianto (2010:7)  

menyatakan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dalam pembelajaran siswa 

hanya menghafal konsep dan kurang mampu mengaplikasikan konsep yang dimiliki 

jika menemui masalah dalam kehidupan nyata. Siswa kurang mampu menentukan 

masalah dan merumuskannya, akibatnya penguasaan IPA lemah dan sebagian besar 

siswa kurang mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan 

bagaimana pengetahuan tersebut akan dimanfaatkan atau diaplikasikan pada situasi 

baru. Pada tahun 2009, hasil studi PISA (Programme for Internasional Students 

Assesment) menunjukkan skor Indonesia kembali turun menjadi 383 dan 

menduduki peringkat ke-60 dari 65 negara yang mengikuti studi PISA 2009. Hal ini 

disebabkan oleh rendahnya kemampuan anak Indonesia dalam kemampuan 

mengidentifikasi masalah ilmiah, menggunakan fakta ilmiah, memahami sistem 

kehidupan, dan memahami penggunaan peralatan sains (Pusat Penilaian Pendidikan 

Balitbang Kemdikbud, 2011). 

Penguasaan IPA khususnya pada mata pelajaran Biologi ditingkat sekolah 

(SMP) juga belum optimal. Fakta menunjukkan bahwa masih ada nilai siswa yang 

berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal atau KKM untuk mata pelajaran 

Biologi. Pembelajaran disekolah masih didominasi pada penggunaan metode 

ceramah dan siswa hanya pasif yaitu mendengar dan mencatat apabila ada hal yang 

dianggap penting. Pembelajaran masih belum berpusat pada siswa (student 

centered). Pendidikan IPA khususnya mata pelajaran Biologi seharusnya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi peserta didik agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah, sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman dan 



penguasaan konsep dalam mengatasi permasalahan yang ada baik dalam dirinya 

sendiri maupun permasalahan yang ada di lingkungan sekitar.  

Solusi untuk memecahkan permasalahan di atas adalah dengan 

meningkatkan kesadaran siswa dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang dapat 

mengakomodasi antara ilmu pengetahuan dengan teknologi dalam kehidupan 

sehari-hari. Model pembelajaran Science Technology Society (STS) dengan sintak 

pendahuluan, pembentukan konsep, aplikasi konsep, pemantapan konsep, dan 

penilaian. Karakteristik dari model pembelajaran STS adalah pembelajaran yang 

mengaitkan antara sains dan teknologi dalam pemanfaatannya di masyarakat 

dengan melibatkan siswa secara aktif dalam mempelajari konsep-konsep yang ada 

dalam pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran STS yaitu: (1) siswa dapat 

mengembangkan ketrampilan intelektual, (2) membantu siswa dalam mengenal dan 

memahami keterkaitan antara sains dan teknologi, (3) membekali siswa dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui model pembelajaran STS 

diharapkan siswa akan mempunyai literasi sains dan teknologi untuk 

mengembangkan pengetahuan dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Tingkat keberhasilan oleh masing-masing siswa dalam menyerap 

pengetahuan sangat beragam, untuk itu diperlukan suatu cara untuk membantu 

siswa dalam memahami dan menyerap pengetahuan dengan baik, yaitu melalui 

pengguanaan teknik pembelajaran yang sesuai untuk mengorganisasikan 

pengetahuan yang diperoleh. Peta konsep atau Concept Map merupakan sebuah 

bagan ilustrasi grafis dimana konsep tunggal dihubungkan dengan konsep-konsep 

lain yang sama. Peta konsep ditujukan untuk siswa yang mempunyai daya pikir 

yang masih rendah sehingga membantu dalam mengorganisasikan informasi yang 

diperoleh dan membantu dalam memahami suatu konsep dengan mudah. Trianto 

(2010:157-159) menyatakan bahwa peta konsep membuat informasi abstrak 

menjadi konkret dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan ingatan suatu konsep 

pembelajaran, dan menunjukkan bahwa pemikiran itu mempunyai bentuk yang 

dapat divisualkan. 

Pembelajaran Biologi melalui model STS disertai dengan Concept map 

merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan belajar sekaligus 



mempersiapkan siswa agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam 

kehidupan nyata. Siswa mampu memahami keterkaitan antara sains, teknologi dan 

penerapannya di masyarakat dengan rinci dan sistematis dalam pembelajaran yang 

akan diaplikasikan dalam kehupan yang nyata. Penerapan model pembelajaran STS 

disertai dengan Concept map diharapkan dapat menumbuhkan literacy sains siswa 

yang dapat meningkatkan penguasaan sains dan menumbuhkan kesadaran 

lingkungan siswa. Pengetahuan siswa yang meningkat diharapkan akan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan 

afektif.  

Bertolak dari latar belakang yang diuraikan di atas dan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA khususnya pada mata pelajaran Biologi 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: “PENERAPAN SCIENCE 

TECHNOLOGY SOCIETY DISERTAI CONCEPT MAP TERHADAP HASIL 

BELAJAR BIOLOGI DAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN SISWA  SMPN 

1 KEBAKKRAMAT”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan 

di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan penerapan Science Technology Society disertai Concept 

Map terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat 

tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Apakah ada perbedaan penerapan Science Technology Society disertai Concept 

Map terhadap sikap peduli lingkungan siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Kebakkramat tahun pelajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya: 

1. Perbedaan penerapan Science Technology Society disertai Concept Map 

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat 

tahun pelajaran 2011/2012. 



2. Perbedaan penerapan Science Technology Society disertai Concept Map 

terhadap sikap peduli lingkungan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat 

tahun pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Siswa 

a. Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan variatif sehingga 

pembelajaran tidak monoton dan dapat membawa dampak pada peningkatan 

hasil belajar biologi siswa. 

b. Memberikan paradigma baru bahwa biologi merupakan suatu mata 

pelajaran yang memberikan ketrampilan proses, menumbuhkan sikap ilmiah 

dan melatih penguasaan konsep yang tidak sekedar mengingat atau 

menghafal. 

c. Diharapkan siswa dapat menjadi individu yang mempunyai kepedulian 

terhadap lingkungan hidupnya, sehingga mampu menjaga dan melestarikan 

lingkungan. 

2. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan tentang model pembelajaran maupun metode 

pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran biologi. 

khususnya terkait dengan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotor. 

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang meningkatkan sumber daya pendidikan sehingga 

menghasilkan output yang berkualitas, dan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia. 

4. Bagi peneliti lain di bidang pendidikan 

Menambah kepustakaan dalam bidang pendidikan dan menjadi acuan 

untuk diteliti lebih lanjut. 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan Science Technology 

Society disertai Concept map dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh secara signifikan penerapan Science Technology Society disertai 

Concept map terhadap hasil belajar biologi. 

2. Tidak ada pengaruh secara signifikan penerapan Science Technology Society 

disertai Concept map terhadap sikap peduli lingkungan siswa. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dan referensi pada penelitian sejenis. 

2. Implikasi Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat merubah anggapan siswa bahwa dalam pembelajaran IPA 

khususnya biologi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja 

melainkan juga pada aspek psikomotor dan afektif siswa. 

2) Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran agar 

penguasaan konsep dapat dikuasai dengan baik dan hasil belajar siswa 

meningkat. 

b. Bagi Guru 

Memberikan masukan mengenai inovasi terhadap model 

pembelajaran yang diberikan, terutama dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA. 

c. Bagi Institusi 

1) Dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum 

sekolah 

 



2) Dapat digunakan sebagai pengembangan profesi guru terutama dalam 

hal inovasi pembelajaran 

d. Bagi Peneliti Lain 

Untuk dapat dikaji lebih dalam mengenai penelitian yang berfokus 

pada hasil belajar dan sikap peduli lingkungan melalui model pembelajaran 

Science Technology Society disertai Concept map. 

 

C. SARAN 

1. Kepada Guru 

a. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebaiknya guru menerapkan 

model pembelajaran Science Technology Society disertai Concept map 

karena model pembelajaran ini sudah terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

b. Dalam menerapkan model pembelajaran Science Technology Society 

disertai Concept map ini diharapkan guru dapat menguasai kelas dengan 

baik agar pembelajaran dapat berlangsung efektif. 

c. Guru sebaiknya menggunakan waktu seefektif mungkin dalam 

mengajarkan materi dengan model pembelajaran Science Technology 

Society disertai Concept map agar sesuai rencana. 

d. Guru harus selalu memotivasi siswa dalam menerapkan model 

pembelajaran pembelajaran Science Technology Society disertai Concept 

map agar siswa tetap fokus dalam pembelajaran. 

2. Kepada Institusi  

a. Model pembelajaran Science Technology Society disertai Concept map 

dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam kebijakan 

pengembangan kurikulum sekolah, khususnya pada pembelajaran IPA di 

SMP. 

b. Dapat digunakan dalam pengembangan profesi guru, terutama dalam 

memberikan inovasi pembelajaran. 

c. Dapat digunakan sebagai pengembangan suatu proses pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan output yang berkualitas. 



3. Kepada Peneliti Lain 

Sebagai masukan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian 

sejenis untuk dapat disempurnakan dan dikaji lebih dalam, terutama pada sikap 

peduli lingkungan siswa karena instrumen yang ada masih cenderung pada aspek 

pengetahuan atau kognitif. 

 


