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“UJI KANDUNGAN TIMBAL DALAM DAUN ANGSANA SEBAGAI 
ALTERNATIF SUMBER BELAJAR PADA SUB POKOK BAHASAN

METODOLOGI ILMIAH SISWA KELAS X SMA NEGERI 2 KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012”

Christine Noverima Prasasti Hujianti*
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Perbedaan kandungan timbal 
dalam daun angsana antara jalanraya Slamet Riyadi dengan jalanraya Samratulangi. 
2)pengaruh penggunaan sumber belajar berupa modul hasil penelitian kandungan timbal 
dalam daun angsana pada sub pokok bahasan Metodologi ilmiah terhadap hasil belajar 
siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment)
menggunakan Randomized Control Only Design. Variabel bebas berupa modul hasil 
penelitian dan variabel terikat adalah hasil belajar biologi siswa. Populasi penelitian 
adalah seluruh siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 
2011/2012. Sampel pada penelitian adalah siswa kelas X.4 sebagai kelompok kontrol dan 
siswa kelas X.1 sebagai kelompok eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunkan 
teknik tes untuk hasil belajar ranah kognitif dan lembar observasi untuk hasil belajar 
ranah afektif serta psikomotor. Teknik analisis data dengan menggunakan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Ada perbedaan yang signifikan 
kandungan timbal (Pb) pada daun angsana (Pterocarpus indicus) antara jalanraya Slamet 
Riyadi dengan jalanraya Samratulangi di kota Surakarta. 2) Penggunaan modul hasil 
penelitian sebagai sumber belajar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil 
belajar ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor siswa kelas X SMA Negeri 2 
Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012.

Kata Kunci: modul , hasil belajar



“PB CONTENT IN ANGSANA LEAF AS A TEACHING MATERIAL TO 
ENHANCE SKILL IN RESEARCH METODHOLOGY FOR STUDENT AT 

SMA NEGERI 2 KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2011/2012” 

Christine Noverima Prasasti Hujianti*
ABSTRAK

This test purpose was to know the influence of the application of learning module 
to anhance skill in research metodhology research for student at SMA 2 Karanganyar in 
the academic year of 2011/2012.

This research uses Quasi-Experiment method the Posstest Only Control Group
Design. The independent  variable is the application of module and dependent variable is 
particular degree of skill of research metodhology. Research  population is all of student 
in tenth grade at odd level in SMA Negeri 2 Karanganyar in academic year 2010/2011.
The sample at research was the entire student of class X4 as control group and student of 
class X1 as experiment group. Sample way taken using Cluster Random Sampling. 
Coleting data technique using test technique for the result of cognitive aspect  studies and 
observation sheet for the result of affective and pshycomotor aspects. Analysis data 
technique using t-test.

The result of research is showing that using module result test as source of 
learning give a significant influence for the achievement of cognitive, affective and 
pshycomotor aspects  from the entire student at the tenth graders in SMA Negeri 2 
Karanganyar.

key word : Module, Learning achievement.
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BAB 1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Masalah pencemaran sebenarnya merupakan problema yang sudah lama 

dialami oleh umat manusia, khususnya penduduk yang berada di perkotaan. 

Seiring dengan pertambahan penduduk secara tidak langsung juga berpengaruh 

terhadap peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang ada. Meningkatnya 

jumlah intensitas lalu lintas pada ruas jalan akan mengakibatkan menurunnya 

kualitas udara di lingkungan perkotaan. Keadaan ini disebabkan oleh karena 

timbal tetraetil atau timbal tetrametil yang ditambahkan pada bahan bakar bensin 

sebagai anti letup pada proses pembakaran mesin akan dilepaskan berupa timbal 

organik sebesar 98% ke dalam udara, sehingga menyebabkan keberadaan 

partikular ini semakin tinggi dalam lingkungan perkotaan. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat diperkirakan bahwa pada ruang jalan dengan intensitas lalu lintas 

yang tinggi jumlah timbal yang diemisikan oleh kendaraan bermotor akan lebih 

banyak bila dibandingkan dengan ruas jalan yang memiliki intensitas lalu lintas 

yang rendah.

Pencemaran yang terdapat di Surakarta, khususnya pencemaran udara 

yang disebabkan oleh aktivitas transportasi yaitu pengoperasian kendaraan yang 

dipercepat atau diperlambat ternyata mengeluarkan emisi pencemaran yang 

meningkat. Pencemaran udara tersebut belum diimbangi dengan usaha untuk 

mengendalikan pencemaran lingkungan tersebut.

Kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar emisi gas CO2

(66%) kemudaian diikuti oleh indrustri (19%), pemukiman (11%), dan sampah 

(4%). Emisi gas CO2 merupakan penyebab peningkatan tingkat pencemaran udara 

yang dikarenakan tinggi kandungan kadar kandungan CO dalam udara. Emisi gas 

buang kendaraan bermotor dari proses pembakaran mesin berbahan bakar bensin 

diantaranya Tetra Ethyl Lead (TEL), penambahan TEL merupakan sumber utama 

Timbal (Pb) di udara. Timbal (Pb) merupakan salah satu logam berat yang 

berbahaya bagi kesehatan.

Menyadari permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh Timbal (Pb) 

dari kendaraan bermotor, untuk menanggulanginya salah satunya dengan 

melakukan penghijauan.



Tanaman atau tumbuhan hijau dapat menyerap energi  panas dan berfungsi 

sebagai penyerap materi lingkungan. Oleh karena itu penghijauan tidak saja 

berfungsi untuk menjaga agar tanah tidak mengalami erosi, tetapi disamping itu 

juga bisa berperan mengatasi pencemaran lingkungan. Tanaman yang dapat 

digunakan sebagai biofilter pencemaran udara di antaranya adalah pohon angsana, 

mahoni, waru, asam londo, tanjung, dan glodokan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, peneliti mencoba melakukan 

penelitian pada tanaman angsana (Pterocarpus indicus), tanaman ini merupakan 

salah satu tanaman yang biasa ditanam di tepi jalan raya. Seperti yang terdapat 

pada jalan raya yang padat lalu lintas yaitu jalan raya Slamet Riyadi dibandingkan 

dengan jalan raya yang sepi yaitu pada jalan raya Samratulangi.

Dari hasil penelitian ini digunakan sebagai sumber pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan inovasi pembelajaran yang

dilakukan dengan mengubah pola pembelajaran yang selama ini hanya bersumber 

pada buku paket dan guru menjadi pembelajaran dengan memanfaatkan aneka 

sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran tersebut harus relevan dengan materi 

yang diajarkan, salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil 

penelitian sebagai sumber pembelajaran dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

Pemakaian sumber pembelajaran diharapkan dapat membangkitkan 

motivasi (rangsangan) kegiatan belajar serta keinginan dan minat yang baru dalam 

diri siswa. Penggunaan sumber pengajaran akan sangat membantu keefektifan 

proses pembelajaran dan penyampaian pesan/isi pelajaran. Salah satu sumber 

pengajaran yang dapat diterapkan yakni dengan menggunakan modul. Modul 

merupakan suatu paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman 

belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk membantu 

peserta didik mencapai tujuan belajar yang memungkinkan peserta didik 

memperoleh kompetensi yang belum dikuasai setelah evaluasi kompetensi untuk 

mengukur keberhasilan belajar. Melalui penggunaan modul, siswa dapat 

mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas di kelas dengan membaca 

modul yang disediakan dan melakukan diskusi dengan teman sekelompok 

mengenai materi yang dibahas dibawah bimbingan guru.



Modul yang digunakan pada pembelajaran biologi ini membahas 

mengenai identifikasi ruang lingkup biologi, khususnya tentang pemecahan 

masalah melalui metode ilmiah, disertai dengan contoh hasil penelitian yang telah 

dilakukan yaitu tentang uji kandungan timbal (Pb) dalam daun pada pohon 

angsana (Pterocarpus indicus) sebagai pohon peneduh di jalan raya yang padat 

lalu lintasnya yakni jalan Slamet Riyadi dibandingkan dengan jalan sepi di jalan 

Samratulangi. Biologi atau ilmu hayat merupakan salah satu cabang ilmu 

pengetahuan alam (IPA) yang mempelajari makhluk hidup. Sebagai ilmu 

pengetahuan alam, biologi lahir dan berkembang melalui pengamatan dan 

eksperimen. Materi metodologi ilmiah ini akan lebih mudah dipahami apabila 

siswa diberi contoh hasil penelitian eksperimen itu sendiri. 

Penggunaan sumber belajar berupa modul hasil penelitian biologi yaitu 

pada materi identifikasi ruang lingkup biologi sub pokok pemecahan masalah 

melalui metode ilmiah dapat mempengaruhi hasil belajar siswa yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul: 

“Uji Kandungan Timbal dalam Daun Angsana Sebagai Sumber Belajar pada 

Sub Pokok Bahasan Metodologi Ilmiah Siswa Kelas X SMA Negeri 2 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Kandungan Timbal (Pb)

a. Variasi kepadatan lalu lintas yang padat pada jalan raya Slamet Riyadi 

dibanding dengan kepadatan lalu lintas yang sepi pada jalan raya Samratulangi 

yang ditumbuhi pohon angsana sebagai pohon perindang.

b. Tingkat keramaian jalan raya mempengaruhi jumlah kandungan Timbal (Pb) 

pada pohon angsana.

2. Pembelajaran Biologi Pada Materi Metodologi Ilmiah

a. Hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh sumber pembelajaran yang 

digunakan.



b. Dalam proses pembelajaran terdapat tiga komponen yaitu : input, proses, dan 

output yang belum dikembangkan secara maksimal.

c. Dengan menggunakan sumber pembelajaran modul dimungkinkan dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa terhadap materi yang disampaikan guru. 

d. Masih banyak ditemui proses pembelajaran yang dilakukan dengan metode 

ceramah.

e. Belum ada pemanfaatan secara maksimal hasil penelitian sebagai sumber 

belajar dalam bentuk sumber pembelajaran baik oleh guru maupun oleh siswa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka agar lebih jelas dan 

terarah pembahasan dibatasi pada hal-hal berikut :

1. Subjek Penelitian

a. Pohon angsana sebagai pohon perindang pada jalan raya ramai (jalan raya 

Slamet Riyadi) dibandingkan dengan pohon angsana pada jalan raya sepi (jalan

raya Samratulangi).

b. Siswa kelas X1 dan X4 semester I SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 

2011/2012

2. Objek Penelitian

a. Penggunaan sumber pembelajaran modul.

b. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang direpresentasikan dalam 

bentuk nilai ulangan harian.

c. Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini pada kompetensi dasar                        

“Mengidentifikasikan ruang lingkup Biologi”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi 

pokok penelitian yaitu : 

1. Apakah ada perbedaan kandungan timbal pada daun angsana di jalan raya 

ramai (jalan raya Slamet Riyadi) dengan jalan raya sepi (jalan raya 

Samratulangi)?



2. Apakah penggunaan sumber belajar berupa modul hasil penelitian uji 

kandungan timbal dalam daun angsana pada pokok bahasan metodologi ilmiah

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar 

tahun pelajaran 2011/ 2012 ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Perbedaan kandungan timbal dalam daun angsana antara jalan raya Slamet 

Riyadi dengan jalan raya Samratulangi.

2. Pengaruh penggunaan sumber belajar berupa modul hasil penelitian kandungan 

timbal dalam daun angsana pada sub pokok bahasan Metodologi ilmiah 

terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun 

pelajaran 2011/ 2012.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Siswa

Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan variatif sehingga 

pembelajaran tidak monoton dan dapat membawa dampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa.

2. Bagi Guru

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam penerapan penggunaan 

modul pembelajaran hasil penelitian sebagai evaluasi guru dan siswa dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran.

b. Memberikan masukan pada calon guru agar lebih memperhatikan masalah-

masalah yang terkait dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran.

c. Memperbaiki pembelajaran khususnya bagi guru SMA dengan alternatif

pembelajaran Biologi menggunakan sumber modul.

3. Bagi Sekolah



Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu mempengaruhi hasil belajar siswa kelas X 

SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/ 2012.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Ada perbedaan yang signifikan kandungan timbal (Pb) pada daun angsana 

(Pterocarpus indicus) antara jalan raya Slamet Riyadi dengan jalan raya 

Samratulangi di Kota Surakarta.

2. Penerapan penggunaan modul hasil penelitian sebagai sumber belajar

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar ranah kognitif, 



ranah afektif, dan ranah psikomotor siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar

tahun pelajaran 2011/2012.

B. IMPLIKASI

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan calon peneliti dalam 

melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan uji kandungan logam berat, 

khususnya timbal (Pb).

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam memberi 

pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa sehingga mampu mengoptimalkan hasil belajar ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor.

C. SARAN

1. Untuk mengurangi pencemaran udara di jalan Slamet Riyadi dan Samratulangi 

khususnya dan di kota Surakarta pada umumnya perlu melakukan penanaman 

pohon peneduh yang banyak dan lebih bervariasi.

2. Penerapan penggunaan modul hasil penelitian sebagai sumber belajar dalam 

meningkatkan hasil belajar perlu untuk lebih dicermati.

3. Guru mata pelajaran biologi dapat menerapkan penggunaan modul hasil 

penelitian sebagai sumber belajar untuk meningkatkan hasil belajar kognitif, 

afektif, dan psikomotor siswa.


