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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Model Pembelajaran Guided Discovery Learning 

 

Model pembelajaran Guided Discovery Learning merupakan nama lain dari 

pembelajaran penemuan. Sesuai dengan namanya, model ini mengarahkan 

siswa untuk terbiasa menjadi seorang saintis (ilmuwan). Mereka tidak hanya 

sebagai konsumen, tetapi diharapkan pula bisa berperan aktif, bahkan sebagai 

pelaku dari pencipta ilmu pengetahuan. Model pembelajaran penemuan ini 

merupakan bagian dari kerangka pendekatan saintifik. Siswa tidak hanya 

disodori dengan sejumlah teori (pendekatan deduktif), tetapi mereka pun 

berhadapan dengan sejumlah fakta (pendekatan induktif). Dari teori dan fakta 

itulah, mereka diharapkan dapat merumuskan sejumlah penemuan. Penemuan 

yang dimaksud berarti pula sesuatu yang sederhana, namun memiliki makna 

dengan kehidupan siswa itu sendiri (Kosasih, 2014: 83). 

 

Model discovery (penemuan) yang mungkin dilaksanakan pada siswa SMP 

adalah model penemuan terbimbing. Hal ini dikarenakan siswa SMP masih 

memerlukan bantuan guru sebelum menjadi penemu murni. Oleh sebab itu, 

model discovery (penemuan) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

discovery (penemuan) terbimbing (guided discovery) (Hamiyah dan Jauhar, 

2014: 184-185). 
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Menurut Hamiyah dan Jauhar (2014: 181) terdapat tiga ciri utama belajar 

menemukan, yaitu: (1) mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk 

menciptakan, menggabungkan dan menggeneralisasikan pengetahuan; (2) 

berpusat pada siswa; (3) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru 

dan pengetahuan yang sudah ada. 

 

Kosasih (2014: 84) menyatakan bahwa baik pembelajaran discovery maupun 

inquiry mendorong siswa untuk berperan kreatif dan kritis. Guru lebih berperan 

dalam memerhatikan pertumbuhan dan perkembangan kognitif dan kreativitas 

siswa. Dalam hal inilah peran guru sebagai motivator, fasilitator, manajer, 

pembelajaran sangat diharapkan. Proses pembelajaran semacam inilah yang 

sering disebut sebagai student-centered dengan tujuan mengembangkan 

kompetensi siswa dan membantu siswa mengembangkan self-concept-nya. 

Selain itu guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar secara aktif. Kegiatan belajar mengajar berlangsung 

dari teacher oriented menjadi student oriented. Dalam hal ini siswa melakukan 

berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkatagorikan, 

menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan, serta membuat 

kesimpulan sebagai produk dari penemuan-penemuannya. 

 

Kegiatan inti untuk model penemuan menurut Kosasih (2014: 85-88), adalah 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan Masalah 

Guru menyampaikan suatu permasalahan untuk yang menggunggah dan 

menimbulkan kepenasaran-kepenasaran tentang fenomena tertentu. Masalah 
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itu mendorong siswa untuk mau melakukan suatu rangkaian pengamatan 

mendalam. 

Contoh: 

    a. Apa yang menandai bahwa teks berjudul “Si Kabayan Naik Panggung” 

tergolong ke dalam teks anekdot? 

    b. Faktor apa yang memengaruhi seorang atlet bola voli pada pertandingan 

kemarin bisa memenangi pertandingan? 

     c. Agama manakah yang lebih cepat perkembangannya di wilayah timur 

Indonesia? 

Dalam hal ini harus diperhatikan pula akan kemungkinan munculnya 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak diskoveris; artinya pertanyaan-

pertanyaan yang jawabannya cukup dengan membaca buku. Berikut 

contohnya. 

        a. Apa yang dimaksud dengan anekdot? 

        b. Siapakah atlet bola voli yang memenangi pertandingan kemarin? 

        c. Agama Hindu berasal dari negeri mana?  

2. Membuat Jawaban Sementara (Hipotesis) 

Siswa diajak melakukan identifikasi masalah yang kemudian diharapkan 

bisa bermuara pada perumusan jawaban sementara. Misalnya, ketika para 

siswa dihadapkan pada pertanyaan “Bagaimana karakteristik masyarakat 

Medan ketika berhadapan dengan budaya baru di tengah-tengah 

kehidupannya ?”, mereka melakukan identifikasi sebagai berikut: 

    a. Masyarakat Medan sangat majemuk. Oleh karena itu, mereka sudah 

terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. 
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    b. Masyarakat Medan sangat toleran. Oleh karena itu, mereka sangat 

menghargai perbedaan. 

Dengan adanya tahapan identifikasi seperti itu, mudah pula bagi siswa 

ketika harus merumuskan hipotesis. Misalnya, sebagai berikut: “Ketika 

berhadapan dengan budaya baru di tengah-tengah kehidupannya, 

masyarakat Medan begitu mudah menerimanya”. 

3. Mengumpulkan Data 

Hipotesis merupakan jawaban sementara. Oleh karena itu, perlu ada 

pembuktian untuk merumuskan benar atau tidaknya. Caranya adalah dengan 

serangkaian pengumpulan data, yakni dengan: (a) membaca berbagai 

dokumen; (b) melakukan pengamatan lapangan; (c) penelitian laboratorium; 

(d) melakukan wawancara; (e) menyebarkan angket. Dengan cara tersebut, 

diharapkan siswa dapat memperoleh data yang benar-benar faktual, kuat dan 

meyakinkan. Data itu pun dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 

karena mereka sendiri yang mengumpulkan. Diharapkan data itu pun dapat 

memberikan jawaban atas permasalahan sebelumnya dan dibandingkan pula 

dengan hipotesis yang telah mereka rumuskan. 

   4. Perumusan Kesimpulan (Generalization) 

Setelah data terkumpul dan dianalisis, kemudian dikoreksi dengan rumusan 

masalah yang dirumuskan sebelumnya. Data-data tersebut digunakan untuk 

menjawab permasalahan tersebut. Kesimpulan itulah yang dimaksud 

sebagai penemuan di dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa. 
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5. Mengkomunikasikan  

Temuan-temuan berharga siswa jangan dibiarkan terhenti dalam bentuk 

catatan-catatan berserakan. Hasil kegiatan mereka perlu ditindaklanjuti 

dengan kegiatan mengkomunikasikan. Temuan-temuan mereka perlu 

dihargai, yakni dengan berupa kegiatan seminar. Masing-masing siswa, baik 

individu ataupun kelompok, melaporkan hasil kegiatannya di depan forum 

diskusi untuk ditanggapi oleh siswa lain. Dalam proses ini pun 

memungkinkan bagi para siswa untuk saling memberikan masukan sehingga 

temuan yang mereka rumuskan menjadi lebih penting dan bermanfaat. 

 

Adapun kelebihan model pembelajaran ini menurut Suryosubroto (2009: 185-

186), adalah sebagai berikut: 

1. Dianggap membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak 

persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa, andai 

kata siswa itu dilibatkan terus dalam penemuan terpimpin. Kekuatan dari 

proses penemuan datang dari usaha untuk menemukan; jadi seseorang 

belajar bagaimana belajar itu. 

2. Pengetahuan diperoleh sangat pribadi sifatnya dan mungkin merupakan 

suatu pengetahuan yang sangat kukuh; dalam arti pendalaman dari 

pengertian, retensi, dan transfer. 

3. Membangkitkan gairah pada siswa, misalnya siswa merasakan jerih payah 

penyelidikannya, menemukan keberhasilan dan kadang-kadang kegagalan. 

4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan 

kemampuan sendiri. 
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 5. Menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya, sehingga ia lebih 

merasa terlibat dan bermotivasi sendiri untuk belajar, paling sedikit pada 

suatu proyek penemuan khusus. 

6. Dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya 

kepercayaan pada diri sendiri, melalui proses-proses penemuan. Dapat 

memungkinkan siswa sanggup mengatasi kondisi yang mengecewakan. 

7. Membantu perkembangan siswa menuju skeptisme yang sehat untuk 

menemukan kebenaran akhir dan mutlak. 

 

Sedangkan kekurangan dari model ini menurut Suryosubroto (2009: 186-187) 

adalah sebagai berikut: 

1. Dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini. 

Misalnya, siswa yang lamban mungkin bingung dalam usahanya 

mengembangkan pikirannya jika berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, 

atau menemukan saling ketergantungan antara pengertian dalam suatu 

subjek, atau dalam usahanya menyusun suatu hasil penemuan dalam bentuk 

tertulis. Siswa yang lebih pandai mungkin akan memonopoli penemuan dan 

akan menimbulkan frustasi pada siswa lain. 

2. Kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Misalnya sebagian besar waktu 

dapat hilang karena membantu seorang siswa menemukan teori-teori, atau 

menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata tertentu. 

3. Harapan yang ditumpahkan mungkin mengecewakan guru dan siswa yang 

sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran secara tradisional. 

4. Mengajar dengan penemuan mungkin akan dipandang sebagai terlalu 

mementingkan memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan 
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diperolehnya sikap dan keterampilan. Sedangkan sikap dan keterampilan 

diperlukan untuk memperoleh pengertian atau sebagai perkembangan 

emosional sosial secara keseluruhan. 

5. Dalam beberapa ilmu (misalnya IPA) fasilitas yang dibutuhkan untuk 

mencoba ide-ide mungkin tidak ada. 

6. Mungkin tidak akan memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif, kalau 

berpikir kreatif, kalau pengertian-pengertian yang akan ditemukan telah 

diseleksi terlebih dahulu oleh guru, demikian pula proses-proses dibawah 

pembinaannya. Tidak semua pemecahan masalah menjamin penemuan yang 

penuh  arti. Pemecahan masalah dapat bersifat membosankan mekanisasi, 

formalitas, dan pasif seperti bentuk terburuk dari metode ekspositories 

verbal. 

 

B. Model Pembelajaran Guided Inquiry Learning 

 

Menurut Indrawati (dalam Trianto, 2013: 165), suatu pembelajaran pada 

umumnya akan lebih efektif bila diselenggarakan melalui model-model 

pembelajaran yang termasuk rumpun pemrosesan informasi. Hal ini 

dikarenakan model-model pemrosesan informasi menekankan pada bagaimana 

seseorang berpikir dan bagaimana dampaknya terhadap cara-cara mengolah 

informasi. 

 

Inquiry terbimbing yaitu dimana guru membimbing siswa untuk melakukan 

kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkannya pada suatu 

diskusi. Guru mempunyai peran aktif dalam menentukkan permasalahan dan 
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tahap-tahap pemecahannya. Inquiry terbimbing ini digunakan oleh siswa yang 

kurang berpengalaman dalam belajar yang menggunakan pendekatan inquiry. 

Bimbingan yang diberikan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan dan diskusi 

multiarah yang dapat menggiring siswa agar dapat memahami konsep 

pelajaran. Di samping itu, bimbingan juga diberikan melalui lembar kerja siswa 

yang terstruktur. Selama berlangsungnya proses belajar, guru harus memantau 

kelompok diskusi siswa, sehingga guru dapat mengetahui dan memberikan 

petunjuk-petunjuk dan arahan yang diperlukan oleh siswa. Siswa akan 

dihadapkan pada tugas-tugas yang relevan untuk diselesaikan baik melalui 

diskusi kelompok maupun secara individual agar mampu menyelesaikan 

masalah dan menarik suatu kesimpulan secara mandiri (Hamiyah dan Jauhar, 

2014: 190).  

 

Inkuiri yang dalam bahasa Inggris inquiry, berarti pertanyaan atau 

pemeriksaan, penyelidikan. Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan 

manusia untuk mencari atau memahami informasi. Sasaran utama kegiatan 

pembelajaran inquiry  menurut Trianto (2013: 166) adalah: (1) keterlibatan 

siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar; (2) keterarahan kegiatan 

secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran; (3) mengembangkan 

sikap percaya diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. 

 

Trianto (2013: 166) menyatakan kondisi umum yang merupakan syarat 

timbulnya kegiatan inquiry bagi siswa adalah: (1) aspek sosial di kelas dan 

suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi; (2) inquiry berfokus pada 

hipotesis; (3) penggunaan fakta sebagai evidensi (informasi, fakta). 
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Untuk menciptakan kondisi seperti itu, menurut Trianto (2013: 166-167) 

peranan guru adalah sebagai berikut: 

1. Motivator, memberi rangsangan agar siswa aktif dan bergairah berpikir. 

2. Fasilitator, menunjukkan jalan keluar jika siswa mengalami kesulitan. 

3. Penanya, menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka buat. 

4. Administator, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelas. 

5. Pengarah, memimpin kegiatan siswa untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

6. Manajer, mengelola sumber belajar, waktu dan organisasi kelas. 

7. Rewarder, memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai siswa. 

 

Gulo (dalam Trianto, 2013: 168-169) menyatakan bahwa kemampuan yang 

diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut: 

a. Mengajukan Pertanyaan atau Permasalahan 

Kegiatan inquiry dimulai ketika pertanyaan atau permasalahan diajukan. 

Untuk meyakinkan bahwa pertanyaan sudah jelas, pertanyaan tersebut 

dituliskan dipapan tulis, kemudian siswa diminta untuk merumuskan 

hipotesis.  

b. Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi 

permasalahan yang dapat diuji dengan data. Untuk memudahkan proses ini, 

guru menanyakan kepada siswa gagasan mengenai hipotesis yang mungkin. 

Dari semua gagasan yang ada, dipilih salah satu hipotesis yang relevan 

dengan permasalahan yang diberikan. 
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c. Mengumpulkan Data 

Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data. Data yang 

dihasilkan dapat berupa tabel, matrik, atau grafik. 

d. Analisis Data 

Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan 

menganalisis data yang telah diperoleh. Faktor penting dalam menguji 

hipotesis adalah pemikiran „benar‟ atau „salah‟. Setelah memperoleh 

kesimpulan, dari data percobaan, siswa dapat menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. Bila ternyata hipotesis itu salah atau ditolak, siswa dapat 

menjelaskan sesuai dengan proses inquiry yang telah dilakukannya. 

e. Membuat Kesimpulan 

Langkah penutup dari pembelajaran inquiry adalah membuat kesimpulan 

sementara berdasarkan data yang diperoleh siswa. 

 

Langkah-langkah penerapan inquiry learning menurut Wardoyo (2013: 69-

71) adalah sebagai berikut: 

    1. Proses Identifikasi 

Proses identifikasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal 

yang dibutuhkan oleh siswa dan juga kebutuhan pendukung lainnya 

untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Proses ini dilakukan oleh 

guru dengan cara mengidentifikasi hal-hal mendasar yang perlu 

diketahui, dipahami dan dipersiapkan oleh guru. 

    2. Proses Seleksi 

Proses seleksi merupakan proses yang dilakukan oleh guru untuk 

melakukan kegiatan penyeleksian secara selektif terhadap konsep-konsep 
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yang akan dipelajari maupun bahan materi yang akan diberikan kepada 

siswa dengan disesuaikan pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

     3. Proses Persiapan 

Guru melakukan proses persiapan secara cermat terkait dengan 

manajemen kelas, manajemen pembelajaran dan manajemen penilaian. 

Artinya bahwa sarana prasarana kelas harus dipersiapkan secara baik 

untuk mendukung terlaksananya rencana kegiatan pembelajaran dan 

rencana penilaian yang telah dipersiapkan oleh guru. 

     4. Proses Penyelidikan dan Penemuan 

Dalam proses penyelidikan dan penemuan guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk melakukan eksplorasi kemampuan diri mereka 

sebagai sarana menemukan hal yang  baru. Dalam kegiatan ini guru juga 

melakukan tindakan pembimbingan terhadap hal-hal yang dibutuhkan 

oleh siswa. 

     5. Proses Analisis 

Proses kegiatan belajar selanjutnya adalah analisis temuan yang 

dilakukan oleh siswa untuk menyimpulkan temuan-temuan baru yang 

mereka dapatkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara presentasi oleh 

siswa ataupun pembuatan rangkuman materi oleh siswa. 

     6. Proses Penguatan 

Guru memberikan penguatan dan penyempurnaan terhadap hal-hal yang 

telah dirangkum  atau dipresentasikan oleh siswa. Dalam proses 

penguatan dibutuhkan kehati-hatian guru agar apa yang telah menjadi 

hasil temuan siswa tidak terabaikan. 
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 Tabel 1. Tahap Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Fase Perilaku Guru 

1. Menyajikan Pertanyaan 

atau Masalah 

Guru membimbing siswa 

mengidentifikasi masalah 

dan masalah dituliskan di 

papan tulis. Guru membagi 

dalam kelompok. 

2. Membuat Hipotesis  Guru memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk curah pendapat 

dalam membentuk 

hipotesis. Guru 

membimbing siswa dalam 

menentukan hipotesis yang 

relevan dengan 

permasalahan dan 

mempriotaskan hipotesis 

mana yang menjadi 

prioritas penyelidikan. 

3. Merancang Percobaan Guru memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk menentukkan 

langkah-langkah yang 

sesuai dengan hipotesis 

yang akan dilakukan. Guru 

membimbing siswa 

mengurutkan langkah-

langkah percobaan. 

4. Melakukan Percobaan 

untuk Memperoleh 

Informasi 

Guru membimbing siswa 

mendapat informasi melalui 

percobaan. 

5. Mengumpulkan dan 

Menganalisis Data 

Guru memberi kesempatan 

pada tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil 

pengolahan data yang 

terkumpul. 

6. Membuat Kesimpulan Guru membimbing siswa 

dalam membuat 

kesimpulan 

              Sumber: Trianto (2013: 172). 
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Pembelajaran inquiry menurut Hosnan (2014: 344) merupakan pembelajaran 

yang banyak dianjurkan, karena memiliki banyak keunggulan, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Pembelajaran inquiry menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran inquiry ini  

dianggap lebih bermakna. 

b. Pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk 

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 

c. Inquiry dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern 

yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman. 

d. Pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata. Artinya, peserta didik yang memiliki 

kemampuan belajar dengan tidak akan terhambat oleh peserta didik yang 

lemah dalam belajar. 

 

Di samping memiliki keunggulan, menurut Hosnan (2014: 344) pembelajaran 

inquiry juga mempunyai kelemahan, diantaranya sebagai berikut: 

a. Jika digunakan dalam pembelajaran, maka akan sulit untuk mengontrol 

kegiatan dan keberhasilan peserta didik. 

b. Pembelajaran inquiry sulit untuk merencanakan pembelajaran karena 

terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. 

c. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang 

panjang sehingga sering pendidik sulit menyesuaikan dengan waktu yang 

telah ditentukan. 
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d. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta 

didik menguasai materi pelajaran, maka pembelajaran inquiry ini akan sulit 

diimplementasikan oleh setiap pendidik. 

 

C. Hasil Belajar 

 

Menurut Slameto (2010: 2), belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Sedangkan, belajar menurut Syah (2006: 63) ialah kegiatan 

yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. 

 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang 

merupakan perubahan dalam arti belajar. Kalau tangan seorang anak menjadi 

bengkok karena patah tertabrak mobil, perubahan semacam itu tidak dapat 

digolongkan ke dalam perubahan dalam arti belajar (Slameto, 2010: 2). Oleh 

karenanya, pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek, 

bentuk, dan manifestasinya mutlak diperlukan oleh para pendidik. Kekeliruan 

atau ketidaklengkapan persepsi mereka terhadap proses belajar dan hal-hal 

yang berkaitan dengannya mungkin akan mengakibatkan kurang bermutunya 

hasil belajar yang dicapai peserta didik (Syah, 2006: 63). 

 

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan 

sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Dengan demikian, tugas 



28 
 

utama guru dalam kegiatan ini adalah merancang instrumen yang dapat 

mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan data tersebut guru dapat mengembangkan dan memperbaiki 

program pembelajaran. Sedangkan, tugas seorang desainer dalam menentukan 

hasil belajar selain menentukan instrumen juga perlu merancang cara 

menggunakan instrumen beserta kriteria keberhasilannya. Hal ini perlu 

dilakukan, sebab dengan kriteria yang jelas dapat ditentukan apa yang harus 

dilakukan siswa dalam mempelajari isi atau bahan pelajaran (Sanjaya, 2012: 

13). 

 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks yang keberhasilannya 

dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek produk dan aspek proses. 

Keberhasilan pembelajaran dilihat dari sisi produk adalah keberhasilan siswa 

mengenai hasil yang diperoleh dengan mengabaikan proses pembelajaran. 

Misalkan, ketika guru merumuskan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai: 

diharapkan siswa dapat menyebutkan 2 x 2, maka pembelajaran dianggap 

berhasil manakala siswa dapat menyebutkan atau menuliskan angka 4, tanpa 

perlu menguraikan dari mana angka 4 itu didapat. Keberhasilan pembelajaran 

dilihat dari sisi hasil memang mudah dilihat dan ditentukan kriterianya, akan 

tetapi hal ini dapat mengurangi makna proses pembelajaran sebagai proses 

yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Dengan kata lain keberhasilan 

pembelajaran yang hanya melihat sisi hasil sama halnya dengan mengerdilkan 

makna pembelajaran itu sendiri (Sanjaya, 2012: 13-14). 
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Variabel yang dapat mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran di 

antaranya adalah guru, faktor siswa, sarana, alat dan media yang tersedia, serta 

faktor lingkungan. Keberhasilan suatu sistem pembelajaran, guru merupakan 

komponen yang menentukan. Hal ini disebabkan guru merupakan orang yang 

secara langsung berhadapan dengan siswa. Dalam sistem pembelajaran guru 

bisa berperan sebagai perencana (planer) atau desainer (designer) 

pembelajaran, sebagai implementator dan atau mungkin keduanya. Sebagai 

perencana guru dituntut untuk memahami secara benar kurikulum yang 

berlaku, karakteristik siswa, fasilitas dan sumber daya yang ada, sehingga 

semuanya dijadikan komponen-komponen dalam menyusun rencana dan 

desain pembelajaran. Dalam melaksanakan perannya sebagai implementator 

rencana dan desain pembelajaran guru bukanlah hanya berperan sebagai 

model atau teladan bagi siswa yang diajarnya akan tetapi juga sebagai 

pengelola pembelajaran (manager of learning). Dengan demikian efektivitas 

pembelajaran terletak di pundak guru. Oleh karenanya, keberhasilan suatu 

proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru 

(Sanjaya, 2012: 15-16). 

 

Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si 

belajar. Ada empat aspek penting yang dapat dipakai untuk memprediksikan 

keefektifan pembelajaran, yaitu (1) kecermatan penguasaan perilaku yang 

dipelajari atau sering disebut dengan “tingkat kesalahan”, (2) kecepatan unjuk 

kerja, (3) tingkat alih belajar, dan (4) tingkat retensi dari apa yang dipelajari. 

Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan 

jumlah waktu yang dipakai si belajar dan/ atau jumlah biaya pembelajaran 
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yang digunakan. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati 

kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Daya tarik belajar erat sekali 

kaitannya dengan daya tarik bidang studi biasanya akan mempengaruhi 

keduanya. Itulah sebabnya, pengukuran kecenderungan siswa untuk terus atau 

tidak terus belajar dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran itu sendiri atau 

dengan bidang studi (Uno, 2009: 21). 

 

D. Hasil Belajar Aspek Kognitif 

 

Menurut Bloom (dalam Sanjaya, 2012: 125-127), bentuk perilaku sebagai 

tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam tiga klasifikasi atau 

tiga domain (bidang), yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain 

kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan 

intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan 

kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri 

dari 6 tingkatan, yaitu : pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. Pengetahuan adalah tingkatan tujuan kognitif yang paling rendah. 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat informasi yang 

sudah dipelajarinya (recall), seperti misalnya mengingat tokoh proklamator 

Indonesia, mengingat tanggal dan tahun sumpah pemuda, mengingat bunyi 

teori relativitas, dan lain sebagainya. Pengetahuan mengingat fakta semacam 

ini sangat bermanfaat dan sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

lebih tinggi berikutnya. 
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Pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. Pemahaman bukan 

hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan kemampuan 

menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau kemampuan menangkap makna 

atau arti suatu konsep. Kemampuan pemahaman ini bisa pemahaman 

terjemahan, pemahaman menafsirkan ataupun pemahaman ekstrapolasi. 

Pemahaman penerjemahan yakni kesanggupan untuk  menjelaskan makna yang 

terkandung dalam sesuatu contohnya menerjemahkan kalimat, sandi, dan lain 

sebagainya. Pemahaman menafsirkan sesuatu, contohnya menafsirkan grafik; 

sedangkan pemahaman ekstrapolasi, yakni kemampuan untuk melihat dibalik 

yang tersirat atau tersurat (Sanjaya, 2012: 126). 

 

Penerapan merupakan tujuan kognitif yang lebih tinggi lagi tingkatannya 

dibanding dengan pengetahuan dan pemahaman. Tujuan ini berhubungan 

dengan kemampuan mengaplikasikan suatu bahan pelajaran yang sudah 

dipelajari seperti teori, rumus-rumus, dalil, hukum, konsep, ide dan lain 

sebagainya ke dalam situasi baru yang konkret. Perilaku yang berkenaan 

dengan kemampuan penerapan ini, misalnya kemampuan memecahkan suatu 

persoalan dengan menggunakan rumus, dalil, atau hukum tertentu. Disini 

tampak jelas, bahwa seseorang akan dapat menguasai kemampuan menerapkan 

manakala didukung oleh kemampuan mengingat dan memahami fakta atau 

konsep tertentu (Sanjaya, 2012: 126). 

 

Analisis adalah kemampuan menguraikan atau memecahkan suatu bahan 

pelajaran ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antar 

bagian bahan itu. Analisis merupakan tujuan pembelajaran yang kompleks 
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yang hanya mungkin dipahami dan dikuasai oleh siswa yang telah dapat 

menguasai kemampuan memahami dan menerapkan. Analisis berhubungan 

dengan kemampuan nalar. Oleh karena itu, biasanya analisis diperuntukkan 

bagi pencapaian tujuan pembelajaran untuk siswa-siswa tingkat atas (Sanjaya, 

2012: 127). 

 

Sintesis adalah kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian kedalam suatu 

keseluruhan yang bermakna, seperti merumuskan tema, rencana atau melihat 

hubungan abstrak dari berbagai informasi yang tersedia. Sintesis merupakan 

kebalikan dari analisis. Kalau analisis mampu menguraikan menjadi bagian-

bagian, maka sintesis adalah kemampuan menyatukan unsur atau bagian-

bagian menjadi sesuatu yang utuh. Kemampuan menganalisis dan sintesis, 

merupakan kemampuan dasar untuk dapat mengembangkan atau menciptakan 

inovasi atau kreasi baru (Sanjaya, 2012: 127). 

 

Evaluasi adalah tujuan yang paling tinggi dalam domain kognitif. Tujuan ini 

berkenaan dengan kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu 

berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Dalam tujuan ini, terkandung pula 

kemampuan untuk memberikan suatu keputusan dengan berbagai 

pertimbangan dan ukuran-ukuran tertentu, misalkan memberikan keputusan 

bahwa sesuatu yang diamati itu baik, buruk, indah, jelak dan lain sebagainya. 

Untuk dapat memiliki kemampuan memberikan penilaian dibutuhkan 

kemampuan-kemampuan sebelumnya (Sanjaya, 2012: 128). 

 

Tiga tingkatan tujuan kognitif yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, 

dan aplikasi, dikatakan tujuan kognitif tingkat rendah; sedangkan tiga tingkatan 
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berikutnya yaitu analisis, sintesis dan evaluasi dikatakan sebagai tujuan 

kognitif tingkat tinggi. Dikatakan tujuan tingkat rendah, oleh karena tujuan 

kognitif ini hanya sebatas kemampuan untuk mengingat, mengungkapkan apa 

yang diingatnya serta menerapkan sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang 

sifatnya pasti; sedangkan tujuan kognitif tingkat tinggi seperti menganalisis 

dan menyintesis bukan saja hanya berupa kemampuan mengingat, akan tetapi 

di dalamnya termasuk kemampuan berkreasi dan kemampuan mencipta. Oleh 

karenanya, tujuan ini sifatnya lebih kompleks dari hanya sekedar mengingat 

(Sanjaya, 2012: 128). 

 

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

psikologi serta berkembangnya tuntutan komunitas pendidikan, menurut 

Anderson (dalam Sanjaya, 2012: 128-129), revisi taksonomi Bloom dilakukan 

dengan memasukkan unsur metacognitive sebagai bagian tertinggi dari domain 

kognitif, yang kemudian dinamakan meng-create (mencipta) menggantikan 

posisi evaluasi dan menarik sintesis. Hasil revisi taksonomi semua tingkatan 

dalam domain kognitif yang asalnya kata benda diubah menjadi kata kerja, 

misalnya tingkatan pertama yang disebut dengan pengetahuan (knowledge) 

diubah menjadi mengingat (remembering). Dengan demikian juga dengan 

pemahaman (comprehension) diubah menjadi memahami (understand). 

Disamping itu, revisi juga dilakukan dengan menarik aspek pengetahuan 

(knowledge) dari tingkatan kognitif menjadi aspek knowledge (pengetahuan) 

secara tersendiri menjadi 4 aspek pengetahuan, yakni: 

1. Pengetahuan tentang fakta (factual knowledge) 

2. Pengetahuan tentang konsep (conceptual knowledge) 
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3. Pengetahuan tentang prosedur (procedural knowledge) 

4. Pengetahuan tentang metakognitif (metacognitive knowledge) 

 

Dari uraian di atas, maka perbaikan (revisi) dalam dimensi kognitif menurut 

Sanjaya (2012: 130) meliputi: 

1. Adanya penggantian posisi tingkatan yakni evaluasi yang pada awalnya 

ditempatkan pada posisi puncak menjadi posisi kelima menggantikan 

tingkatan sintesis yang digantikan dengan mencipta (create) sebagai 

tingkatan aspek kognitif yang paling tinggi. 

2. Mengeluarkan aspek pengetahuan (knowledge) dari tingkatan kognitif 

digantikan dengan mengingat (remember); sedangkan pengetahuan itu 

sendiri dijadikan aspek tersendiri yang harus menaungi enam tingkatan 

meliputi pengetahuan (knowledge) tentang fakta, konsep, prosedural, dan 

pengetahuan metakognitif. 

3. Dimensi kognitif yang enam tingkatan diubah dari kata benda menjadi kata 

kerja yakni yang asalnya pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis dan evaluasi menjadi mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

 

Tingkatan dan kata kerja operasional untuk mengukur jenjang kemampuan 

ranah kognitif  menurut Daryanto ( 2012: 63-64) adalah: 

1. Pengetahuan (knowledge): mendefinisikan, mendeskripsikan, 

mengidentifikasi, mendaftarkan, menjodohkan, menyebutkan, 

menyatakan (states), mereproduser. 
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2. Pemahaman (comprehension): mempertahankan, membedakan, 

menduga (estimates), menerangkan, memperluas, meyimpulkan, 

menggeneralisasi, memberikan contoh, menuliskan kembali, 

memperkirakan. 

3. Aplikasi (application): mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, 

menemukan, memanipulasi, memodifikasikan, mengoperasikan, 

meramalkan, menyiapkan, menghasilkan, menghubungkan, 

menunjukkan, memecahkan, menggunakan. 

4. Analisis (analysis): memperinci, mengasuh diagram, membedakan, 

mengidentifikasi, mengilustrasikan, menyimpulkan, menunjukkan, 

menghubungkan, memilih, memisahkan, membagi (subdivides). 

5. Sintestis (synthesis): mengkatagorisasi, mengkombinasi, mengarang, 

menciptakan, membuat desain, menjelaskan, memodifikasikan, 

mengorganisasikan, menyusun, membuat rencana, mengatur kembali, 

merekonstruksikan, menghubungkan, mereorganisasikan, merevisi, 

menuliskan kembali, menuliskan, menceritakan. 

6. Evaluasi (evaluation): menilai, membandingkan, menyimpulkan, 

mempertentangkan, mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, 

menerangkan, memutuskan, menafsirkan, menghubungkan, membantu 

(supports). 

 

Dalam proses belajar yang bermakna, untuk mencapai pengertian-pengertian 

baru dan retensi yang baik, materi-materi belajar selalu dan hanya dapat 

dipelajari bila dihubungkan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip serta 

informasi-informasi yang relevan yang telah dipelajari sebelumnya. Substansi 
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dan sifat organisasi latar belakang pengetahuan ini mempengaruhi ketepatan 

serta kejelasan pengertian-pengertian baru yang ditimbulkan serta kemampuan 

memperoleh kembali pengertian-pengertian baru tersebut. Makin jelas, stabil 

serta terorganisasinya struktur kognitif siswa, proses belajar yang bermakna 

dan retensi makin mudah terjadi. Sebaliknya, struktur kognitif yang tidak 

stabil, kabur dan tidak terorganisasi dengan tepat, cenderung merintangi proses 

belajar yang bermakna dan retensi (Slameto, 2010: 122-123). 

 

Struktur kognitif adalah perangkat fakta-fakta, konsep-konsep, generalisasi-

generalisasi yang terorganisasi, yang telah dipelajari dan dikuasai seseorang. 

Menurut Slameto (2010: 25-26), ada tiga macam variabel struktur kognitif, 

yaitu: 

1. Pengetahuan yang Telah Dimiliki 

Bagaimana bahan baru dapat dipelajari dengan baik, bergantung pada apa 

yang telah diketahui (advanceorganizers). 

2. Diskriminabilitas 

Konsep-konsep baru yang dapat dibedakan dengan jelas dengan apa yang 

telah dipelajari, mudah dipelajari dan dikuasai. 

3. Kemantapan dan Kejelasan 

Konsep-konsep yang mantap dan jelas yang telah ada di dalam struktur 

kognitif memudahkan belajar dan retensi. Untuk menambah kemantapan 

dan kejelasan konsep itu perlu latihan. 

 

Menurut Syah (2006: 51), sekurang-kurangnya ada dua macam kecakapan 

kognitif siswa yang amat perlu dikembangkan segera khususnya oleh guru, 
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yakni: (1) strategi belajar memahami isi materi pelajaran; (2) strategi meyakini 

arti penting isi materi pelajaran dan aplikasinya serta menyerap pesan-pesan 

moral yang terkandung dalam materi pelajaran tersebut. Tanpa pengembangan 

dua macam kecakapan kognitif ini, agaknya siswa sulit diharapkan mampu 

mengembangkan ranah afektif dan psikomotornya sendiri. 

 

Strategi menurut Syah (2006: 51) adalah sebuah istilah populer dalam 

psikologi kognitif, yang berarti prosedur mental yang terbentuk tatanan tahapan 

yang memerlukan alokasi upaya-upaya yang bersifat kognitif dan selalu 

dipengaruhi oleh pilihan-pilihan kognitif atau pilihan-pilihan kebiasaan belajar 

(cognitive preferences) siswa. Pilihan kebiasaan belajar ini secara garis besar 

terdiri atas: (1) menghafal prinsip-prinsip yang terkandung dalam materi; (2) 

mengaplikasikan prinsip-prinsip materi. Preferensi kognitif yang pertama pada 

umumnya timbul karena dorongan luar (motif ekstrinsik) yang mengakibatkan 

siswa menganggap belajar hanya sebagai alat pencegah ketidaklulusan atau 

ketidaknaikkan. 

 

Mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi kognitif (rasa cipta) dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes tertulis maupun tes lisan dan 

perbuatan. Karena semakin membengkaknya jumlah siswa di sekolah-sekolah, 

tes lisan dan perbuatan saat ini semakin jarang digunakan. Alasan lain mengapa 

tes lisan khususnya kurang mendapat perhatian ialah karena pelaksanaannya 

yang face to face (berhadapan langsung). Cara ini, konon dapat mendorong 

penguji untuk bersikap kurang fair terhadap si teruji/peserta didik tertentu 

(Syah, 2006: 208). 
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Untuk mengatasi masalah subjektivitas itu, semua jenis tes tertulis baik yang 

berbentuk subjektif maupun yang berbentuk objektif (kecuali tes B-S), 

seyogianya dipakai sebaik-baiknya oleh para guru. Namun demikian, apabila 

anda menghendaki informasi yang lebih akurat mengenai kemampuan kognitif 

siswa, selain tes B-S, tes pilihan berganda juga sebaiknya tidak digunakan. 

Sebagai gantinya, anda sangat dianjurkan untuk menggunakan tes pencocokan 

(matching test), tes isian, dan tes esai. Khusus untuk mengukur kemampuan 

analisis dan sintesis siswa, anda lebih dianjurkan untuk menggunakan tes esai, 

karena tes ini adalah ragam instrumen evaluasi yang dipandang paling tepat 

untuk mengevaluasi dua jenis kemampuan akal siswa tadi (Syah, 2006: 209). 

 

E. Hasil Belajar Aspek Afektif 

 

Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai dan apresiasi. Domain ini 

merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya 

seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap sesuatu objek manakala 

telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Menurut Krathwohl dkk 

(dalam Sanjaya, 2012: 131-132), domain afektif memiliki tingkatan yaitu:  

1. Penerimaan adalah sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap 

gejala, kondisi, keadaan atau suatu masalah. Seseorang memiliki perhatian 

yang positif terhadap gejala-gejala tertentu manakala mereka memiliki 

kesadaran tentang gejala, kondisi atau objek yang ada, kemudian mereka 

juga menunjukkan kerelaan untuk menerima, bersedia untuk memerhatikan 

gejala, atau kondisi yang diamatinya itu yang pada akhirnya mereka 



39 
 

memiliki kemauan untuk mengarahkan segala perhatiannya terhadap objek 

itu. 

2. Merespons atau menanggapi ditunjukkan oleh kemauan untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu seperti kemauan untuk 

menyelesaikan tugas tepat waktu, kemauan untuk mengikuti diskusi, 

kemauan untuk membantu orang lain, dan lain sebagainya. Responding 

biasanya diawali dengan diam-diam kemudian dilakukan dengan sungguh-

sungguh dan kesadaran setelah itu baru respons dilakukan dengan penuh 

kegembiraan dan kepuasan. 

3. Menghargai, tujuan ini berkenaan dengan kemampuan untuk memberi 

penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. 

Menghargai terdiri dari penerimaan suatu nilai dengan keyakinan tertentu, 

seperti menerima akan adanya kebebasan atau persamaan hak antara laki-

laki dan perempuan; mengutamakan suatu nilai seperti memiliki keyakinan 

akan kebenaran suatu ajaran tertentu; serta komitmen akan kebenaran yang 

diyakininnya dengan aktivitas. 

4. Mengorganisasi/mengatur diri, tujuan yang berhubungan dengan 

pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu, termasuk 

hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai itu. Tujuan ini terdiri 

dari mengkonseptualisasi nilai, yaitu memahami unsur-unsur abstrak dari 

suatu nilai yang telah dimiliki dengan nilai-nilai yang datang kemudian; 

serta mengorganisasi suatu sistem nilai, yaitu mengembangkan suatu sistem 

nilai yang saling berhubungan yang konsisten dan bulat termasuk nilai-nilai 

yang lepas-lepas. Karakteristik nilai atau pola hidup, tujuan yang berkenaan 
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dengan mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan 

pengkajian secara mendalam, sehingga nilai-nilai yang dibangunnya itu 

dijadikan pandangan (falsafah) hidup serta dijadikan pedoman dalam 

bertindak dan berperilaku. 

 

Telah disebutkan bahwa ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan, yakni 

menerima (receiving), menjawab (responding), menilai (valuing), organisasi 

(organization), dan karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai 

(characterization by a value or value complex). Kata-kata kerja operasional 

untuk mengukur jenjang kemampuan dalam ranah afektif menurut Daryanto 

(2012: 118-120) adalah: 

1. Menerima (receiving): menanyakan, menjawab, menyebutkan, memilih, 

mengidentifikasikan, memberikan, mencandrakan (describe), mengikuti, 

menyeleksi, menggunakan dan sebagainya. 

2. Menjawab (responding): menjawab, melakukan, menulis, berbuat, 

menceritakan, membantu, mendiskusikan, melaksanakan, mengemukakan, 

melaporkan, dan sebagainya. 

3. Menilai (valuing): menerangkan, membedakan, memilih, mempelajari, 

mengusulkan, menggambarkan, menggabung, menyeleksi, bekerja, 

membaca, dan sebagainya. 

4. Organisasi (organization): mengorganisasi, menyiapkan, mengatur, 

mengubah, membandingkan, mengintegrasikan, memodifikasi, 

menghubungkan, menyusun, memadukan (combine), menyelesaikan, 

mempertahankan, menjelaskan, menyatukan (synthesize), 

menggeneralisasikan, dan sebagainya. 
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5. Karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai (characterization by a 

value or value complex): menggunakan, mempengaruhi, memodifikasi, 

mengusulkan, menerapkan, memecahkan, merevisi, bertindak, 

mendengarkan, menyuruh, membenarkan (varify) dan sebagainya. 

 

Kemampuan aspek afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat 

berupa tanggung jawab, kerja sama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, 

menghargai pendapat orang lain dan kemampuan mengendalikan diri. Semua 

kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran di sekolah, 

yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang tepat. Dalam pengertian 

lain disebutkan bahwa ranah afektif sangat mempengaruhi perasaan dan emosi.  

Masalah afektif yang bersifat kejiwaan dan berada di dalam diri manusia, sulit 

dibaca dan diukur. Namun mampu dikaji/dibaca melalui sejumlah indikator 

(Suryani dan Agung, 2012: 122-123). 

 

Sikap selalu berkenaan dengan suatu objek, dan sikap terhadap objek ini 

disertai dengan perasaan positif atau negatif. Orang yang mempunyai sikap 

positif terhadap suatu objek yang bernilai dalam pandangannya, dan ia akan 

bersikap negatif terhadap objek yang dianggapnya tidak bernilai dan atau juga 

merugikan. Orang hanya dapat mempunyai sikap terhadap hal-hal yang 

diketahuinya. Jadi, harus ada sekedar informasi pada seseorang untuk dapat 

bersikap terhadap suatu objek. Bila berdasarkan informasi itu timbul perasaan 

positif atau negatif terhadap objek dan menimbulkan kecenderungan untuk 

bertingkah laku tertentu, terjadilah sikap (Slameto, 2010: 189). 
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Pada jenjang sekolah menengah, karakteristik afektif siswa penting untuk 

diukur sehingga dapat mencapai tujuan pengajaran. Karakteristik afektif siswa 

salah satunya dapat tercermin dalam suatu sikap. Beberapa sikap yang dapat 

dilihat dan atau diukur dalam proses pembelajaran adalah rasa percaya diri 

siswa, rasa bertanggung jawab, dan kepedulian siswa. Menurut Slameto (2010: 

155), sikap individu mencakup tujuan untuk menemukan gagasan-gagasan 

serta produk-produk dan pemecahan baru. Untuk tujuan ini beberapa hal perlu 

diperhatikan: 

1. Perhatikan khusus bagi pengembangan kepercayaan diri siswa perlu 

diberikan. Secara aktif guru perlu membantu siswa mengembangkan 

kesadaran diri yang positif dan menjadikan siswa sebagai individu yang 

seutuhnya dengan konsep diri yang positif. Kepercayaan diri meningkatkan 

keyakinan siswa bahwa ia mampu memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi, dan juga merupakan sumber perasaan aman dalam diri siswa. 

Guru harus dapat menanamkan rasa percaya diri pada siswa sedini mungkin 

pada awal tahun ajaran, agar pengembangan gagasan-gagasan, produk-

produk serta pemecahan masalah baru dapat terwujud; 

2. Rasa keingintahuan siswa perlu dibangkitkan. Rasa keingin tahu merupakan 

kapasitas untuk menemukan masalah-masalah teknis serta usaha untuk 

memecahkannya.  

 

Ada suatu asumsi bahwa melakukan pembelajaran dengan mempertimbangkan 

faktor emosional, lebih banyak berhasil daripada lebih menonjolkan faktor 

intelektual. Dengan demikian, faktor emosional anak sebagaimana 

digambarkan di atas bukan saja menjadi acuan utama bagi guru dalam 
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merancang pembelajaran, tetapi lebih dari itu ternyata faktor emosional ini 

telah dijadikan kondisi pembelajaran. Untuk itu, disarankan bagi guru yang 

merancang pembelajaran, hendaknya mempertimbangkan faktor emosional 

anak menjadi hal yang tidak dapat diabaikan (Uno, 2009: 80). 

 

Bagi anak-anak sekolah menengah, banyak situasi penyebab ketakutan terjadi 

di dalam kelas. Secara umum, yang dikhawatirkan oleh anak-anak di sekolah 

adalah berbicara di depan kelas, diminta bergabung dengan sebuah tim, atau 

mencoba menjadi anggota kelompok anak-anak tertentu. Malu merupakan 

kondisi menyakitkan yang mempengaruhi banyak anak. Rasa malu dapat 

menyebabkan anak-anak kehilangan waktu-waktu penting dengan teman-

temannya (Rich, 2008: 13-14). 

 

Kejujuran merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam mendidik 

anak. Terkadang ada anak yang berbohong dalam melakukan interaksi dengan 

orang tuanya, dalam hal ini orang tua tidak bisa langsung marah. Dalam 

mengajarkan aspek kejujuran kepada anak, menurut Uno (2009: 73-74) dapat 

dilakukan dengan jalan : (1) ajarkan nilai kejujuran pada anak sejak mereka 

masih muda dan konsisten dengan pesan anda waktu usia mereka bertambah. 

Pemahaman anak mengenai kejujuran bisa berubah, tetapi pemahaman anda 

jangan berubah; (2) anda dapat menjadikan kejujuran dan etika sebagai bahan 

pembicaraan sejak anak masih sangat muda dengan memilihkan buku-buku 

dan video untuk menikmati bersama anak, memainkan permainan kepercayaan, 

dan memahami berubahnya kebutuhan anak atas privasi. 
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Menurut Rich (2008: 39) menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak-

anak adalah dengan berdiskusi dengan anak-anak tentang sejumlah perbedaan 

kunci antara keputusan yang lebih mudah dan lebih sulit dan antara tanggung 

jawab anak-anak dan tanggung jawab orang dewasa. Tahun-tahun di sekolah 

menengah merupakan waktu ideal guna mengusahakan masalah tanggung 

jawab masuk ke dalam perspektif anak-anak. Bagi anak-anak , tanggung jawab 

termasuk berusaha menyelesaikan komitmen tertentu seperti menyelesaikan 

pekerjaan rumah dan merapikan kembali peralatan yang dipakai. 

 

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran 

berbagai mata pelajaran menurut Sudaryono (2012: 79-80) adalah sebagai 

berikut: 

a. Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap positif 

terhadap materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik 

akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi 

motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan. 

b. Sikap terhadap guru/pengajar. Peserta didik perlu memiliki sikap positif 

terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru 

akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, 

peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru/pengajar akan sukar 

menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. 

c. Sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu memiliki sikap 

positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung, mencakup suasana 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman dan 
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menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, 

sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 

 

Tabel 2. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

 

Nilai Deskripsi 

Jujur  Perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan 

pekerjaan. 

Disiplin  Tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak 

mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya. 

Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

Bertanggung Jawab Sikap dan perilaku seeorang 

untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya 

dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial, dan budaya), negara, dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

   Sumber: Kemendiknas (2010: 9). 
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Dalam merencanakan penyusunan instrumen tes prestasi siswa yang 

berdimensi afektif (ranah rasa) jenis-jenis prestasi internalisasi dan 

karakterisasi seyogianya mendapat perhatian khusus. Alasannya, karena kedua 

jenis prestasi ranah rasa itulah yang lebih banyak mengendalikan sikap dan 

perbuatan siswa. Salah satu bentuk tes ranah rasa yang populer ialah “Skala 

Likert” (Likert Scale) yang tujuannya untuk mengidentifikasi 

kecenderungan/sikap orang (Syah, 2006: 209). 

 

Bentuk skala ini menampung pendapat yang mencerminkan sikap sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Rentang skala ini 

diberi skor 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 bergantung kebutuhan dengan catatan 

skor-skor itu dapat mencerminkan sikap-sikap mulai sangat “ya” sampai sangat 

“tidak”. Perlu pula dicatat, menurut Syah (2006: 209-210) untuk memudahkan 

identifikasi jenis kecenderungan afektif siswa yang representatifnya item-item 

skala sikap sebaiknya dilengkapi dengan label/ identitas sikap yang meliputi:  

1) doktrin, yakni pendirian; 2) komitmen, yakni ikrar setia untuk melakukan 

atau meninggalkan suatu perbuatan; 3) penghayatan, yakni pengalaman batin; 

4) wawasan, yakni pandangan atau cara memandang sesuatu. 

 

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-

teknik tersebut menurut Sudaryono (2012: 83) antara lain: observasi perilaku, 

pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan skala sikap. Teknik-teknik tersebut 

secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Observasi Perilaku 

Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang 

dalam sesuatu hal. Misalnya orang yang bisa minum kopi dapat dipahami 

sebagai kecenderungannya yang senang kepada kopi. Oleh karena itu, guru 

dapat melakukan observasi terhadap peserta didik yang dibinanya. Hasil 

pengamatan dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. 

Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku 

catatan khusus tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peserta 

didik selama di sekolah. Selain itu, dalam observasi perilaku dapat juga 

digunakan daftar cek yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang 

diharapkan muncul dari peserta didik pada umumnya atau dalam keadaan 

tertentu. 

b. Pertanyaan Langsung 

Kita juga dapat menanyakan secara langsung atau wawancara tentang sikap 

seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan 

peserta didik tentang kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah mengenai 

“Peningkatan Ketertiban”. Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang 

tampak dalam memberi jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu 

terhadap objek sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru 

juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina 

peserta didik. 

c. Laporan Pribadi 

Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta membuat 

ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, 
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keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta 

menulis pandangannya tentang “Kerusuhan Antaretis” yang terjadi akhir-

akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat oleh peserta didik tersebut 

dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya. Untuk 

menilai perubahan perilaku atau sikap peserta didik secara keseluruhan, 

khususnya kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 

kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan jasmani. 

d. Skala Sikap Diferential Sematik 

Ada beberapa skala sikap, salah satunya adalah skala diferensial sematik 

yang dikembangkan oleh Charles Osgood dkk yang mula-mula tidak 

dirancang untuk tujuan pengukuran sikap. Osgood berpendapat bahwa 

sejumlah kata sifat yang kita gunakan sehari-hari mempunyai sifat konotasi 

yang tumpang tindih. Dengan menggunakan analisis faktor, ia berusaha 

untuk mengidentifikasi dimensi arti yang mendasarinya. Ia menemukan 

bahwa sejumlah arti dapat diklasifikasikan dalam tiga dimensi kognitif, 

yaitu evaluasi, potensi dan aktivitas. Dengan demikian secara spesifik 

langkah-langkah pengembangan skala sikap dengan menggunakan skala 

diferensial sematik adalah sebagai berikut : menentukan objek sikap yang 

akan diteliti; memilih pasangan ajektif dua kutub yang sesuai; menulis kata 

atau frasa dari objek sikap dan kemudian menulis kata atau frasa di 

bawahnya secara acak; membuat petunjuk pengisian bagaimana dan dimana 

memberi responden  dan memberi rating; serta menghitung sekor responden 

antara 1 sampai 7 atau sebaliknya. 
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F. Materi Peran Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan 

 

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme; 

faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-

variabel tidak hidup (abiotic factor) misalnya suhu, curah hujan, panjangnya 

siang, angin, serta arus-arus laut (Mulyanto, 2007: 1). Menurut UU Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 

Pasal-1, menjelaskan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya 

yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lain. 

 

1. Kerusakan Hutan 

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Manfaatnya 

sangat besar bagi kehidupan. Namun, pemanfaatan hutan yang berlebihan 

dapat merusak kelestarian hutan, seperti penebangan pohon di hutan yang 

dilakukan secara besar-besaran sehingga menimbulkan kerusakan pada 

pohon lain. Penebangan pohon yang dilakukan tidak diimbangi dengan 

penanaman kembali yang mengakibatkan produktivitas hutan menjadi 

menurun. Selain itu, kerusakan hutan juga dapat disebabkan oleh 

terjadinya kebakaran di hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena ulah 

manusia ataupun karena bencana alam. Penyebab-penyebab kerusakan 

hutan ini mengakibatkan struktur tanah di hutan menjadi rusak pula 

sehingga air hujan yang turun tidak langsung terserap ke dalam tanah yang 

mengakibatkan terjadinya banjir (Daroji dan Haryati, 2009: 174). 
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2. Pencemaran Udara 

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, 

energi dan atau komponen lain ke udara atau berubahnya tatanan udara oleh 

kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas udara turun 

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau 

tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukkannya. Ketentuan umum untuk 

baku mutu udara ambien adalah batas yang diperbolehkan bagi zat atau 

bahan pencemar terdapat di udara namun tidak menimbulkan gangguan 

terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan atau harta benda; 

sedangkan baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan 

bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemar ke 

udara, sehingga tidak dilampauinya baku mutu udara ambien (Achmad, 

2004: 120). 

 

Zat-zat pencemar udara terdapat dalam bentuk gas atau partikel (biasanya 

sebagai bahan-bahan partikulat). Kedua bentuk zat pencemar itu berada di 

atmosfer secara simultan, tetapi seluruh zat pencemar udara 90% berbentuk 

gas. Bentuk-bentuk zat pencemar yang sering terdapat dalam atmosfer 

menurut Mulyanto (2007: 15) yaitu: 

    a. Gas merupakan keadaan gas dari cairan atau bahan padatan. 

    b. Embun adalah tetesan cairan yang sangat halus yang tersuspensi di      

udara. 

    c. Uap merupakan keadaan gas dari zat padat volatil atau cairan. 

    d. Awan merupakan uap yang dibentuk pada tempat yang tinggi. 

    e. Kabut merupakan awan yang terdapat diketinggian yang rendah.  

    f. Debu adalah padatan yang tersuspensi dalam udara yang dihasilkan dari 

pemecahan bahan. 
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   g. Haze ialah partikel-partikel debu atau garam yang tersuspensi dalam tetes 

air. 

  h. Asap merupakan padatan dalam gas yang berasal dari pembakaran tidak 

sempurna. 

 

3. Polusi Air 

Polusi air dapat berasal dari sumber terpusat yang membawa pencemar dari 

lokasi-lokasi khusus seperti pabrik-pabrik, instalasi pengolah limbah dan 

tanker minyak, dan sumber tak terpusat. Dampak yang ditimbulkan jika 

hujan dan salju cair mengalir melewati lahan dan menghayutkan pencemar-

pencemar di atasnya seperti pestisida dan pupuk yang mengendap dalam 

danau, telaga, rawa, perairan pantai dan air bawah tanah. Ada teknologi 

untuk memantau dan menanggulangi polusi dari sumber terpusat, walaupun 

kadang-kadang dilakukan secara acak. Pencemaran dari sumber tak terpusat 

berperan utama menimbulkan pencemaran pada sungai-sungai dan danau-

danau. Polusi air berasal dari aktivitas manusia; dari industri dibuang 

melalui pipas-pipa atau bocoran pipa-pipa itu dan tangki penyimpanannya. 

Air tercemar dapat juga berasal dari pertambangan ketika rembesan air 

melarutkan dan tercemar zat-zat kimia sisa proses produksi dan sisa galian 

(Mulyanto, 2007: 15-16). 

 

4. Pencemaran dan Penyusutan Air Bawah Tanah 

Air bawah tanah 40 kali lebih banyak air tawar permukaan. Di Indonesia 

kebutuhan air tawar untuk kota-kota dan desa-desa masih lebih banyak 

dicukupi oleh air bawah tanah. Sumber air bawah tanah dapat terisi ulang, 

tetapi prosesnya sangat lambat. Kini pengambilan air bawah tanah lebih 
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banyak daripada pengisian ulang alami, mengakibatkan perubahan lahan 

dan subsidensi serta susupan air asin lebih jauh ke daratan di kota-kota 

pantai. Di samping berkurangnya ketersediaan air bawah tanah, 

dikhawatirkan juga pencemar yang terjadi padanya yang datang dari 

bocoran tangki-tangki tandon, kolam-kolam limbah industri serta injeksi 

limbah berbahaya ke dalam tanah (Mulyanto, 2007: 16). 

 

Menurut Surat Keputusan Mentri Negara Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup Nomor : KEP-02/MENKLH/I/1988 Tentang Penetapan Baku Mutu 

Lingkungan, dalam pasal 2, air pada sumber air menurut kegunaan/ 

peruntukkannya digolongkan menjadi: 

   a. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara 

langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. 

   b. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah 

sebagai air minum dan keperluan rumah tangga. 

   c. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan 

dan perternakan. 

   d. Golongan D, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan 

pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, dan 

listrik negara. 

Menurut definisi pencemaran air tersebut di atas bila suatu sumber air yang 

termasuk dalam kategori golongan A, misalnya sebuah sumur penduduk 

kemudian mengalami pencemaran dalam bentuk rembesan limbah cair dari 

suatu industri maka kategori sumur tadi bukan golongan A lagi, tapi sudah 

turun menjadi golongan B karena air tadi sudah tidak dapat digunakan 
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langsung sebagai air minum tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. 

Dengan demikian air sumur tersebut menjadi kurang/tidak berfungsi lagi 

sesuai dengan peruntukkannya (Achmad, 2004: 93). 

 

5. Pencemaran Tanah 

Tanah dibutuhkan tanaman untuk hidupnya dan bagi produksi pertanian. 

Pencemaran tanah disebabkan oleh menumpuknya senyawa-senyawa kimia 

yang beracun, garam-garam, organisme pathogen yang membawa penyakit 

atau bahan-bahan radioaktif yang dapat merugikan kehidupan tanaman dan 

satwa. Cara-cara pengelolaan tanah yang tidak sehat sangat mengurangi 

mutu tanah, menyebabkan polusi tanah dan menambah berat erosi. 

Pengolahan lahan dengan pupuk, fungisida dan pestisida kimia mengganggu 

proses alami yang terjadi di dalamnya dan menghancurkan organisme-

organisme yang bermanfaat seperti bakteri, jamur, cacing, dan lain-lain. 

Petani-petani padi dan sayur mayur di pulau Jawa banyak menggunakan 

pupuk dan pestisida kimia, mengurangi kemampuan tanah untuk diolah 

dengan baik dan membunuh cacing-cacing tanah dan mikroorganisme 

lainnya yang berguna menyuburkan tanah, membuatnya steril dan 

bergantung pada pemupukan. Akibat dari pemupukan yang berlebihan 

adalah polusi yang terbawa runoff memasuki sungai-sungai dan danau-

danau meningkat (Mulyanto, 2007: 16-17). 

 

Tanah juga sebagai penampungan banyak limbah-limbah dari rembesan 

penumpukan sampah (landfill), kolam lumpur (lagoon), dan sumber-sumber 

lainnya. Dalam beberapa kasus, lahan pertanian dari bahan-bahan organik 
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berbahaya yang dapat mengurai juga merupakan tempat pembuangan yang 

menyebabkan pencemaran tanah terjadi. Hal ini terjadi karena bahan 

organik tadi di dalam tanah diuraikan oleh mikroba-mikroba tanah. Selain 

itu pembuangan kotoran dan pemupukan yang berlebihan dapat menambah 

pencemaran tanah. Beberapa bahan pencemar senyawa organik terlihat pada 

humus pada waktu terjadi proses pembentukan humus dalam tanah. Bahan-

bahan ini menetap dalam humus sehingga menyebabkan terjadinya 

pencemaran pada humus yang akan terbentuk. Pengikatan terjadi terhadap 

senyawa-senyawa yang mempunyai kemiripan struktur dengan humus, 

seperti senyawa-senyawa fenol dan anilin (Achmad, 2004: 134). 

 

6.  Dampak Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran terhadap lingkungan berakibat kurang baik terhadap manusia, 

tumbuhan, hewan dan tanah. Beberapa bahan pencemar dapat 

menyebabkan jenis hewan tertentu peka terhadap bahan pencemar tersebut. 

Penggunaan insektisida yang melebihi dosis menyebabkan berbagai jenis 

burung pemakan serangga juga mati karena telah memakan serangga yang 

tercemar insektisida. Di samping itu, penyemprotan insektisida dapat 

menyebabkan serangga tertentu menjadi kebal (resisten). Kondisi demikian 

apabila dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan pencemaran makin 

meningkat. Beberapa jenis bahan pencemar dapat juga menimbulkan 

keracunan dan penyakit. Orang yang mengonsumsi sayur, buah, ikan, atau 

bahan makanan lain yang tercemar dapat mengalami keracunan. Keracunan 

mengakibatkan kerusakan hati dan ginjal, menimbulkan kanker, bahkan 

sampai menyebabkan meninggal dunia. Pencemaran udara oleh gas CFC 
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dapat menyebabkan terbentuknya lubang ozon. Akibatnya, terjadilah efek 

rumah kaca, yaitu peningkatan suhu di permukaan bumi dan 

mengakibatkan radiasi sinar ultraviolet dari matahari dapat mencapai bumi 

sehingga menyebabkan kematian beberapa jenis organisme, tumbuhan 

kerdil, dan menyebabkan kanker kulit atau kanker retina mata (Daroji dan 

Hayati, 2009: 182-183). 

 

7. Usaha Perlindungan Terhadap Lingkungan 

Banyak ilmuwan berpendapat jika perusahan lingkungan berlanjut pada 

tingkat sekarang, akan timbul kerusakan yang tak terubah lagi pada siklus 

ekologi dan keseimbangan alam yang menjadi tumpuan makhluk hidup. 

Untuk menjaga lingkungan yang sehat yang penting bagi kehidupan, 

manusia harus menyadari bahwa bumi tidak memiliki sumberdaya tak 

terbatas. Sumberdaya yang ada haruslah dilestarikan, dan di mana mungkin 

didaur ulang. Manusia harus membuat strategi untuk meyelaraskan 

kemajuan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Banyak warga yang 

menanggulangi atau mengurangi persoalan-persoalan lingkungan, misalnya 

Inggris telah berhasil membersihkan air sungai-sungai Thames dan lain-

lainnya, dan London telah terbebas dari smog yang disebabkan oleh 

pencemar industri. Jepang mempunyai beberapa standard terkeras di dunia 

untuk menanggulangi pencemaran air dan udara. Departemen Perdagangan 

Kanada telah membuat program-program yang terpadu mengenai 

pencemaran lingkungan (Mulyanto, 2007: 19). 
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Untuk menanggulangi pencemaran tanah akibat penumpukkan sampah 

dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui program 3R, Reduce, 

Reuse, Recycle. Progam Reduce artinya mengurangi atau mereduksi sampah 

yang akan terbentuk. Hal ini dapat dilakukan bila ibu-ibu rumah tangga 

kembali kepola lama yaitu membawa keranjang belanja ke pasar. Dengan 

demikian jumlah kantong plastik yang dibawa kerumah akan berkurang 

(terreduksi). Selain itu bila setiap orang menggunakan kembali sapu tangan 

daripada tissue, di samping akan mengurangi sampahnya, dengan tidak 

menggunakan tissue dapat terjadi penghematan terhadap bahan baku untuk 

tissue, yang tidak lain adalah kayu dari hutan. Kalau setiap orang melakukan 

hal tersebut berapa ton sampah yang akan tereduksi per bulan dan berapa ha 

hutan yang dapat terselamatkan (Achmad, 2004: 140).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


