Lampiran 1. Silabus Kelas Eksperimen
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
(Kelas Eksperimen)
Sekolah

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X (Sepuluh)/II

Alokasi Waktu

: 9x45 menit

Kompetensi Inti

:

KI 3

:

KI 4

:

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR
3.10

MATERI
KEGIATAN PEMBELAJARAN
PENILAIAN
ALOKASI
POKOK
WAKTU
9. Ekologi: ekosistem, interaksi dalam ekosistem, aliran energi, dan siklus/daur biogeokimia
Menganalisis
9 x 45
Ekologi
Tes
Guru menayangkan media video
komponen-komponen
a. Komponen
mengenai materi ekologi menggunakan
Tes tertulis untuk menit
ekosistem dan interaksi
ekosistem
LCD proyektor
mengukur
antar komponen tersebut b. Interaksi
keterampilan
Guru memberi kesempatan kepada
komponen
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MEDIA,
ALAT,
BAHAN
Video
pendukung
pembelajar
an

KOMPETENSI DASAR
4.10

Menyajikan karya yang
menunjukkan interaksi
antar komponen
ekosistem (jaring-jaring
makanan, siklus
biogeokimia)

MATERI
POKOK
ekosistem
c. Aliran
energi
d. Siklus
biogeokimia

KEGIATAN PEMBELAJARAN
siswa untuk menanyakan media video
mengenai materi ekologi yang telah
ditayangkan
Guru meminta siswa untuk melakukan
identifikasi berdasarkan media video
materi ekologi
Guru meminta siswa untuk
mendiskusikan dengan masing-masing
kelompok tentang materi ekologi
Guru meminta perwakilan kelompok
untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok masing-masing
Guru meminta siswa untuk
mengerjakan soal kuis yang terdapat di
LKPD untuk mengukur ketercapaian
tujuan pembelajaran

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

berpikir kritis
berbentuk essay
Non Tes
Angket untuk
mengukur minat
belajar berbentuk
kuesioner

MEDIA,
ALAT,
BAHAN
LCD
proyektor,
laptop, dan
speaker
LKPD
biologi
Buku
biologi
untuk SMA
dan MA
Kelas x

Mengetahui
Kepala SMA Negeri 2 Banguntapan

(……………………………………...)
NIP.

Peneliti

(……………………………………...)
NIM. 17725251007
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Guru Biologi

(……………………………………...)
NIP.

Lampiran 2. RPP Kelas Eksperimen

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
(KELAS EKSPERIMEN)
Sekolah

: SMAN 2 BANGUNTAPAN

Mata Pelajaran

: BIOLOGI

Kelas/ Semester

: X/ GENAP

Materi Pokok

: EKOLOGI

Alokasi waktu

: 3x pertemuan (9x45 menit)

A. Kompetensi Inti:
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
3.10. Menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen
tersebut.
4.10. Menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem (jaringjaring makanan, siklus biogeokimia)
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Indikator KD 3.10:
3.10.1. Mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem.
3.10.2. Mengamati komponen biotik dan abiotik secara cermat dan dapat
membedakannya.
3.10.3. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem.
3.10.4. Menganalisis permasalahan ekosistem akibat aktivitas manusia
3.10.5. Menjelaskan dan membedakan pengertian rantai makanan, jaring makanan,
dan contoh-contohnya.
3.10.6. Memahami rantai makanan, jaring makanan, dan penyebab terjadinya
ledakan populasi
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3.10.7. Menginduksi dan mempertimbangkan piramida ekologi
3.10.8. Mendeskripsikan mekanisme aliran energi pada suatu ekosistem
3.10.9. Menganalisis permasalahan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya
2. Indikator KD 4.10:
4.10.1. Membuat dan menyajikan bagan tentang interaksi antar komponen penyusun
ekosistem, rantai makanan, jejaring makanan, dan daur biogeokimia yang
berlangsung dalam ekosistem.
D. Tujuan Pembelajaran
1. Tujuan KD 3.10:
3.10.1. Setelah melakukan proses pembelajaran dengan mendengar dan mengamati
video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen
penyusun ekosistem.
3.10.2. Setelah memperlihatkan video pembelajaran, peserta didik dapat mengamati
komponen biotik dan abiotik secara cermat dan dapat membedakannya.
3.10.3. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis
hubungan antar komponen ekosistem.
3.10.4. Setelah memperlihatkan video kerusakan lingkungan, peserta didik dapat
menganalisis permasalahan ekosistem akibat aktivitas manusia
3.10.5. Setelah Peserta didik membuat bagan, peserta didik dapat menjelaskan dan
membedakan pengertian rantai makanan, jaring makanan, dan contohcontohnya.
3.10.6. Setelah peserta didik membuat bagan dan membahas LKPD yang diberikan,
peserta didik dapat memahami rantai makanan, jaring makanan, dan penyebab
terjadinya ledakan populasi
3.10.7. Menginduksi dan mempertimbangkan piramida ekologi
3.10.8. Setelah membuat bagan dan mendiskusikannya dengan kelompok, peserta
didik dapat mendeskripsikan mekanisme aliran energi pada suatu ekosistem.
3.10.9. Menganalisis permasalahan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya
2. Tujuan KD 4.10:
4.10.1. Setelah melihat dan mendengar video pembelajaran dan memahaminya,
peserta didik dapat membuat dan menyajikan bagan tentang interaksi antar
komponen penyusun ekosistem, rantai makanan, jejaring makanan, dan daur
biogeokimia yang berlangsung dalam ekosistem.
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E. Materi Pembelajaran
Ekologi
Ekologi adalah ilmu yang mempelajari mahluk hidup, tempat mahluk hidup
itu tinggal, unsur yang menunjang keberlangsungan hidup mahluk hidup itu sendiri
dan interaksi 2 arah yang terjadi pada mahluk hidup dan tempat dia tinggal.
Komponen ekosistem
Semua ekosistem baik daratan dan perairan menurut Odum (1993:10) terdiri
dari komponen-komponen yang dapat dikelompokkan berdasarkan segi makanan
(trophe) dan segi fungsional ekosistem. Berdasarkan segi makanan, ekosistem
memiliki 2 komponen yaitu komponen autotrofik (memberi makan sendiri) dan
komponen heterotrofik (memakan yang lainnya). Berdasarkan dari segi fungsional
ekosistem, maka komponen ekosistem terdiri atas 2 jenis, yaitu komponen biotik dan
abiotik (Odum, 1993:10). Sedangkan menurut Pratiwi et al. (2006: 269), bahwa
komponen ekosistem dapat dibedakan berdasarkan sifat (biotik dan abiotik) dan
fungsinya (produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor).
Interaksi dalam ekosistem
Pada dasarnya mahluk hidup tidak dapat hidup sendiri, mahluk hidup
merupakan mahluk sosial dimana hidupnya pasti memerlukan bantuan dari mahluk
hidup lainnya. Indriyanto (2008:89) menjelaskan bahwa organisme yang hidup di
alam tidak berdiri sendiri atau tidak hidup sendiri, melainkan menjadi satu kumpulan
individu-individu yang menempati suatu tempat tertentu, sehingga antar organisme
akan terjadi interaksi. Ada beberapa bentuk hubungan yang terjadi di dalam
ekosistem, baik hubungan antar individu dalam satu spesies, hubungan antar individu
berbeda spesies, atau hubungan antar populasi dalam komunitas, semuanya terjadi
dalam ekosistem yang sama (apabila tempat tinggalnya sama). Hubungan selalu saja
merujuk pada kegiatan yang menguntungkan atau merugikan, baik dari satu pihak
atau keduanya. Bentuk-bentuk hubungan tersebut seperti predasi, parasite,
mutualisme, komensalisme, dan kompetisi.
Aliran energi
Menurut Odum (1993:46) bahwa energi didefinisikan sebagai kemampuan
mengerjakan pekerjaan. Seperti menulis, berjalan, berlari, serta semua yang berkaitan
dengan pekerjaan fisik memerlukan energi. Bukan hanya pekerjaan fisik saja, untuk
manusia berpikirpun memerlukan energi. Energi yang dimiliki oleh setiap organisme
hidup adalah energi kimia yang diperoleh dari makanan dalam bentuk protein,
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lemak, karbohidrat, dsb. Energi sendiri pertama diciptakan oleh produsen seperti
tumbuhan, dimana tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi potensial
(energi yang tersimpan dan dapat digunakan untuk melakukan aktivitas (karbohidrat,
lemak, protein)) (Indriyanto, 2008:29).
Rantai makanan
Rantai makanan merupakan pemindahan energi dari sumber utama melalui
serangkaian organisme yang dimakan dan yang memakan (Odum, 1993:79).
Selanjutnya Indriyanto (2008:31) menjelaskan bahwa rantai makanan dapat
didefinisikan sebagai transfer energi dan materi melalui serangkaian organisme.
Jaring makanan
Menurut Odum (1993:79) bahwa jaring makanan merupakan gabungan dari
berbagai rantai makanan. Semua rantai makanan dalam suatu ekosistem tidak berdiri
sendiri, namun saling terkait antara satu rantai makanan dan rantai makanan lainnya.
Didalam ekosistem ketiga kelompok rantai makanan (rantai pemangsa, parasite, dan
saprofit) saling berkaitan. Dengan kata lain, apabila rantai makanan yang ada di
dalam ekosistem di satukan dan membentuk gabungan rantai makanan, maka akan
terbentuk jaring makanan (Indriyanto, 2008:31). Selanjutnya Indriyanto (2008:32)
menjelaskan bahwa jaring makanan yang terdapat didalam ekosistem akan
menggambarkan kestabilan suatu ekosistem tersebut, sehingga untuk menjaga
kestabilan ekosistem didalam semua kegiatan pengelolaan sumber daya alam tidak
dianjurkan memutuskan rantai makanan yang ada, apalagi menghilangkan satu atau
lebih makanan yang ada dalam ruang lingkup pengelolaan sumber daya alam
tersebut.
Tingkat trofik
Didalam komunitas alam yang kompleks, organisme yang makanannya
diperoleh dengan langkah yang sama dianggap termasuk kedalam tingkat trofik yang
sama (Odum, 1993:79). Berdasarkan pemahaman tingkat trofik, maka organisme
dalam ekosistem dikelompokkan menjadi tingkat trofik pertama, tingkat trofik
kedua, sampai tingkat trofik kelima.
Struktur trofik dan piramida ekologi
Setiap tipe ekosistem seperti danau, terumbu karang, hutan, padang pasir,
padang rumput akan memiliki struktur trofik dengan sifat tertentu (Indriyanto,
2008:33). Pada setiap tahap dalam rangkai makanan akan ada sejumlah energi yang
hilang karena lepas sebagai panas (termodinamika 2), sehingga menurut Odum
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(1993:80) organisme yang berada pada ujung tingkat trofik akan memperoleh energi
lebih sedikit. Dengan kata lain, semakin panjang rantai makanan, energi yang
didapatkan bagi kelompok organisme yang terakhir semakin kecil. Apabila energi
yang tersedia dalam suatu rantai makanan disusun secara berurutan berdasarkan
urutan tingkat trofik, maka akan membentuk sebuah kerucut yang dikenal dengan
piramida ekologi. Sehingga piramida ekologi merupakan susunan tingkat trofik
(tingkat nutrisi atau energi) secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring
makanan dalam suatu ekosistem.
Daur biogeokimia
Semua unsur kimia yang terdapat di alam akan beredar melalui jalan tertentu
dari lingkungan ke organisme dan kembali lagi ke lingkungan. Semua bahan kimia
dapat beredar berulang kali melewati ekosistem secara tak terbatas. Jika suatu
organisme itu mati, maka bahan organik yang terdapat dalam tubuh organisme
tersebut akan dirombak (peran mikroorganisme) menjadi komponen abiotik dan akan
dikembalikan lagi ke lingkungan. Peredaran bahan abiotik dari lingkungan melalui
komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan dikenal sebagai daur biogeokimia
(Odum, 1993:107).
F. Metode dan Model Pembelajaran
1. Metode Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, pemberian tugas.
2. Model pembelajaran : AIR (Auditory, Intellectually, Repetition)
G. Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar
1. Media

: Video, Power Point

2. Alat dan bahan

: LKPD, Laptop, LCD Proyektor

3. Sumber Belajar

: Buku Biologi SMA Kelas X dan Sumber Lain yang Relevan
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H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (3x45 menit)
Kegiatan
Pendahuluan 1.

2.

3.
4.
5.

Inti

Alokasi
Waktu
15
Guru memberi salam, dilanjutkan dengan meminta salah
menit
seorang siswa memandu do‟a, selanjutnya guru menanyakan
„kabar‟ kepada siswa, dengan memberikan pertanyaan
„Bagaimana kabar kalian hari ini‟?, selanjutnya guru
mengecek kehadiran siswa
Guru memotifasi dan memberi apersepsi dengan
menayangkan video dan menanyakan “Apa yang kalian
pikirkan setelah melihat video tersebut?‟ dilanjutkan dengan
pertanyaan „apa kira-kira yang akan kita bahas pada
pertemuan hari ini?‟
Guru meminta salah seorang siswa atau menunjuk langsung
salah seorang siswa menceritakan pemahamanya tentang
video tersebut.
Guru menjelaskan KI, KD, indikator, dan tujuan
pembelajaran.
Guru mengelompokkan siswa menjadi 4-5 orang dalam 1
kelompok dan memberikan LKPD kepada masing-masing
kelompok.
Deskripsi Kegiatan
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(Auditory)
Guru menayangkan video komponen ekosistem dan menit
interaksi yang terjadi di ekosistem menggunakan LCD
proyektor
(Intellectually)
1. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan
mengenai video yang telah ditayangkan.
2. Guru meminta siswa untuk mengelompokkan komponen
penyusun ekosistem kedalam komponen biotik dan abiotik
berdasarkan video pembelajaran yang telah di tayangkan.
3. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan dengan masingmasing kelompok tentang komponen penyusun ekosistem,
dan interaksi yang terjadi antar komponen tersebut
berdasarkan video pembelajaran yang telah di tayangkan.
4. Guru
meminta
perwakilan
kelompok
untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing.

Penutup

(Repetition)
Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal kuis yang
terdapat di LKPD untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran
1. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil diskusinya 15 menit
2. Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya yaitu
mempelajari materi atau informasi tentang aliran energi.
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

3. Siswa diberi penekanan mengenai pentingnya menghargai
sesama MH, karena pada dasarnya kita sama-sama mahluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa
4. Guru meminta salah seorang siswa untuk kembali memandu
do‟a penutup kegiatan pembelajaran
5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam
Pertemuan 2 (3x45 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan 1.

2.
3.
4.

Inti

Alokasi
Waktu
Guru memberi salam, dilanjutkan dengan meminta salah 15
seorang siswa memandu do‟a, selanjutnya guru menanyakan menit
„kabar‟ kepada siswa, dengan memberikan pertanyaan
„Bagaimana kabar kalian hari ini‟?, selanjutnya guru
mengecek kehadiran siswa
Guru memotifasi dan memberi apersepsi dengan meminta
salah seorang siswa atau menunjuk langsung salah seorang
siswa menceritakan pemahamanya tentang aliran energi.
Guru menjelaskan KI, KD, indikator, dan tujuan
pembelajaran.
Guru mengelompokkan siswa menjadi 4-5 orang dalam 1
kelompok dan memberikan LKPD kepada masing-masing
kelompok.
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(Auditory)
Guru menayangkan video aliran energi yang terjadi di menit
ekosistem menggunakan LCD proyektor.

(Intellectually)
1. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan
mengenai video yang telah ditayangkan.
2. Guru meminta siswa untuk membuat bagan rantai makanan
dan jaring-jaring makanan.
3. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan dengan masingmasing kelompok tentang aliran energi yang terjadi antar
organisme.
4. Guru
meminta
perwakilan
kelompok
untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing.

Penutup

(Repetition)
Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal kuis yang
terdapat di LKPD untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran
1. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil diskusinya
15
2. Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya yaitu menit
mempelajari materi atau informasi tentang biogeokimia.
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

3. Siswa diberi penekanan mengenai pentingnya suatu aliran
energi di suatu ekosistem karena untuk dapat hidup suatu
organisme memerlukan energi yang cukup
4. Guru meminta salah seorang siswa untuk kembali memandu
do‟a penutup kegiatan pembelajaran
5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam

Pertemuan 3 (3x45 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan 1.

2.
3.
4.

Inti

1.
2.
3.
4.

5.

Alokasi
Waktu
Guru memberi salam, dilanjutkan dengan meminta salah 15
seorang siswa memandu do‟a, selanjutnya guru menanyakan menit
„kabar‟ kepada siswa, dengan memberikan pertanyaan
„Bagaimana kabar kalian hari ini‟?, selanjutnya guru
mengecek kehadiran siswa
Guru memotifasi dan memberi apersepsi dengan meminta
salah seorang siswa atau menunjuk langsung salah seorang
siswa menceritakan pemahamanya tentang biogeokimia.
Guru menjelaskan KI, KD, indikator, dan tujuan
pembelajaran.
Guru mengelompokkan siswa menjadi 4-5 orang dalam 1
kelompok dan memberikan LKPD kepada masing-masing
kelompok.
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(Auditory)
Guru menayangkan video daur biogeokimia yang terjadi di menit
ekosistem menggunakan LCD proyektor.
(Intellectually)
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
menanyakan mengenai video yang telah ditayangkan.
Guru meminta siswa untuk mengelompokan daur
biogeokimia dan proses-proses yang terjadi berdasarkan
video pembelajaran yang telah di tayangkan.
Guru meminta siswa untuk mendiskusikan dengan masingmasing kelompok tentang daur biogeokimia yang terjadi di
lingkungan.
Guru menayangkan video kerusakan lingkungan dan
meminta siswa untuk menganalisis hubungan antar
komponen
ekosistem
dengan
ketidakseimbangan
lingkungan, penyebab terjadinya ketidakseimbangan, serta
cara mengatasinya, dan meminta siswa untuk
mendiskusikannya dengan teman kelompok.
Guru
meminta
perwakilan
kelompok
untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing.
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

1.
2.

Penutup

3.

4.
5.

I.

Alokasi
Waktu

(Repetition)
Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal kuis yang
terdapat di LKPD untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran
Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil diskusinya 15
Guru memberikan tugas untuk mempelajari kembali materi menit
atau informasi tentang ekologi yang telah dipelajari
Siswa diberi penekanan mengenai pentingnya menjaga
keberlangsungan suatu ekosistem karena semua makhluk
hidup dalam menjalankan kehidupannya bergantung pada
ekosistem
Guru meminta salah seorang siswa untuk kembali
memandu do‟a penutup kegiatan pembelajaran
Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam

Penilaian
No
1
2

Aspek
Pengetahuan
Kognitif (berpikir
kritis)
Minat Belajar

Teknik
Tes tertulis

Bentuk Instrumen
Soal esai (pre test
dan post test)

Keterangan
Terlampir
pada
lampiran 2

Angket
Yogyakarta, 25 Februari 2019
Penyusun,

Agung Ramadhan
NIM. 17725251007
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Lampiran 3. Silabus Kelas Kontrol

SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
(Kelas Kontrol)
Sekolah

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X (Sepuluh)/II

Alokasi Waktu

: 9x45 menit

Kompetensi Inti

:

KI 3

:

KI 4

:

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR
3.10

MATERI
KEGIATAN PEMBELAJARAN
PENILAIAN
ALOKASI
POKOK
WAKTU
9. Ekologi: ekosistem, interaksi dalam ekosistem, aliran energi, dan siklus/daur biogeokimia
Menganalisis
9 x 45
Ekologi
Tes
Guru menayangkan gambar/foto/
komponen-komponen
e. Komponen
tentang materi ekosistem
Tes tertulis untuk menit
ekosistem dan interaksi
ekosistem
menggunakan PPT
mengukur
antar komponen tersebut f. Interaksi
keterampilan
Guru memberi kesempatan kepada
komponen
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MEDIA,
ALAT,
BAHAN
Gambar
pendukung
pembelajara
n

KOMPETENSI DASAR
4.10

Menyajikan karya yang
menunjukkan interaksi
antar komponen
ekosistem (jaring-jaring
makanan, siklus
biogeokimia)

MATERI
POKOK
ekosistem
g. Aliran
energi
h. Siklus
biogeokimia

KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

siswa untuk menanyakan mengenai
gambar/foto/ yang telah ditayangkan
Guru meminta siswa melakukan
identifikasi mengenai materi ekologi
berdasarkan gambar/foto/
pembelajaran yang telah di tayangkan
Guru meminta siswa untuk
mengerjakan soal yang ada di buku
paket
Guru memberikan contoh mengenai
materi ekologi
Guru meminta siswa untuk
mengemukakan pemahamannya
tentang materi ekologi

berpikir kritis
berbentuk essay

ALOKASI
WAKTU

Non Tes
Angket untuk
mengukur minat
belajar berbentuk
kuesioner

MEDIA,
ALAT,
BAHAN
LCD
proyektor
dan laptop
Buku
biologi
untuk SMA
dan MA
Kelas x

Mengetahui
Kepala SMA Negeri 2 Banguntapan

(……………………………………...)
NIP.

Peneliti

Guru Biologi

(……………………………………...)
NIM. 17725251007
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(……………………………………...)
NIP.

Lampiran 4. RPP Kelas Kontrol

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
(KELAS KONTROL)
Sekolah

: SMAN 2 BANGUNTAPAN

Mata Pelajaran

: BIOLOGI

Kelas/ Semester

: X/ GENAP

Materi Pokok

: EKOLOGI

Alokasi waktu

: 3x pertemuan (3x45 menit)

A. Kompetensi Inti:
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
3.10. Menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen
tersebut.
4.10. Menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem (jaringjaring makanan, siklus biogeokimia).
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Indikator KD 3.10:
3.10.1. Mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem.
3.10.2. Mengamati komponen biotik dan abiotik secara cermat dan dapat
membedakannya.
3.10.3. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem.
3.10.4. Menjelaskan dan membedakan pengertian rantai makanan, jaring makanan,
dan contoh-contohnya.
3.10.5. Mendeskripsikan mekanisme aliran energi pada suatu ekosistem
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2. Indikator KD 4.10:
4.10.1. Membuat dan menyajikan bagan tentang interaksi antar komponen penyusun
ekosistem, rantai makanan, jejaring makanan, dan daur biogeokimia yang
berlangsung dalam ekosistem.
D. Tujuan Pembelajaran
1. Tujuan KD 3.10:
3.10.1. Setelah melakukan proses pembelajaran dengan mengamati foto/gambar pada
PPT pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen
penyusun ekosistem.
3.10.2. Setelah memperlihatkan foto/gambar pembelajaran, peserta didik dapat
mengamati komponen biotik dan abiotik secara cermat dan dapat
membedakannya.
3.10.3. Setelah mengumpulkan informasi dari buku paket dan sumber lain yang
relevan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar komponen
ekosistem.
3.10.4. Setelah Peserta didik mendapatkan informasi dari buku paket dan sumber lain
yang relevan, peserta didik dapat menjelaskan dan membedakan pengertian
rantai makanan, jaring makanan, dan contoh-contohnya.
3.10.5. Setelah berdiskusi dengan kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan
mekanisme aliran energi pada suatu ekosistem.
2. Tujuan KD 4.10:
4.10.1. Setelah melihat foto/gambar pada PPT pembelajaran dan memahaminya,
peserta didik dapat membuat dan menyajikan bagan tentang interaksi antar
komponen penyusun ekosistem, rantai makanan, jejaring makanan, dan daur
biogeokimia yang berlangsung dalam ekosistem.
E. Materi Pembelajaran
Ekologi
Ekologi adalah ilmu yang mempelajari mahluk hidup, tempat mahluk hidup
itu tinggal, unsur yang menunjang keberlangsungan hidup mahluk hidup itu sendiri
dan interaksi 2 arah yang terjadi pada mahluk hidup dan tempat dia tinggal
Komponen ekosistem
Semua ekosistem baik daratan dan perairan menurut Odum (1993:10) terdiri
dari komponen-komponen yang dapat dikelompokkan berdasarkan segi makanan
(trophe) dan segi fungsional ekosistem. Berdasarkan segi makanan, ekosistem
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memiliki 2 komponen yaitu komponen autotrofik (memberi makan sendiri) dan
komponen heterotrofik (memakan yang lainnya). Berdasarkan dari segi fungsional
ekosistem, maka komponen ekosistem terdiri atas 2 jenis, yaitu komponen biotik dan
abiotik (Odum, 1993:10). Sedangkan menurut Pratiwi et al. (2006: 269), bahwa
komponen ekosistem dapat dibedakan berdasarkan sifat (biotik dan abiotik) dan
fungsinya (produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor).
Interaksi dalam ekosistem
Pada dasarnya mahluk hidup tidak dapat hidup sendiri, mahluk hidup
merupakan mahluk sosial dimana hidupnya pasti memerlukan bantuan dari mahluk
hidup lainnya. Indriyanto (2008:89) menjelaskan bahwa organisme yang hidup di
alam tidak berdiri sendiri atau tidak hidup sendiri, melainkan menjadi satu kumpulan
individu-individu yang menempati suatu tempat tertentu, sehingga antar organisme
akan terjadi interaksi. Ada beberapa bentuk hubungan yang terjadi di dalam
ekosistem, baik hubungan antar individu dalam satu spesies, hubungan antar individu
berbeda spesies, atau hubungan antar populasi dalam komunitas, semuanya terjadi
dalam ekosistem yang sama (apabila tempat tinggalnya sama). Hubungan selalu saja
merujuk pada kegiatan yang menguntungkan atau merugikan, baik dari satu pihak
atau keduanya. Bentuk-bentuk hubungan tersebut seperti predasi, parasite,
mutualisme, komensalisme, dan kompetisi.
Aliran energi
Menurut Odum (1993:46) bahwa energi didefinisikan sebagai kemampuan
mengerjakan pekerjaan. Seperti menulis, berjalan, berlari, serta semua yang berkaitan
dengan pekerjaan fisik memerlukan energi. Bukan hanya pekerjaan fisik saja, untuk
manusia berpikirpun memerlukan energi. Energi yang dimiliki oleh setiap organisme
hidup adalah energi kimia yang diperoleh dari makanan dalam bentuk protein,
lemak, karbohidrat, dsb. Energi sendiri pertama diciptakan oleh produsen seperti
tumbuhan, dimana tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi potensial
(energi yang tersimpan dan dapat digunakan untuk melakukan aktivitas (karbohidrat,
lemak, protein)) (Indriyanto, 2008:29).
Rantai makanan
Rantai makanan merupakan pemindahan energi dari sumber utama melalui
serangkaian organisme yang dimakan dan yang memakan (Odum, 1993:79).
Selanjutnya Indriyanto (2008:31) menjelaskan bahwa rantai makanan dapat
didefinisikan sebagai transfer energi dan materi melalui serangkaian organisme.
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Jaring makanan
Menurut Odum (1993:79) bahwa jaring makanan merupakan gabungan dari
berbagai rantai makanan. Semua rantai makanan dalam suatu ekosistem tidak berdiri
sendiri, namun saling terkait antara satu rantai makanan dan rantai makanan lainnya.
Didalam ekosistem ketiga kelompok rantai makanan (rantai pemangsa, parasite, dan
saprofit) saling berkaitan. Dengan kata lain, apabila rantai makanan yang ada di
dalam ekosistem di satukan dan membentuk gabungan rantai makanan, maka akan
terbentuk jaring makanan (Indriyanto, 2008:31). Selanjutnya Indriyanto (2008:32)
menjelaskan bahwa jaring makanan yang terdapat didalam ekosistem akan
menggambarkan kestabilan suatu ekosistem tersebut, sehingga untuk menjaga
kestabilan ekosistem didalam semua kegiatan pengelolaan sumber daya alam tidak
dianjurkan memutuskan rantai makanan yang ada, apalagi menghilangkan satu atau
lebih makanan yang ada dalam ruang lingkup pengelolaan sumber daya alam
tersebut.
Tingkat trofik
Didalam komunitas alam yang kompleks, organisme yang makanannya
diperoleh dengan langkah yang sama dianggap termasuk kedalam tingkat trofik yang
sama (Odum, 1993:79). Berdasarkan pemahaman tingkat trofik, maka organisme
dalam ekosistem dikelompokkan menjadi tingkat trofik pertama, tingkat trofik
kedua, sampai tingkat trofik kelima.
Struktur trofik dan piramida ekologi
Setiap tipe ekosistem seperti danau, terumbu karang, hutan, padang pasir,
padang rumput akan memiliki struktur trofik dengan sifat tertentu (Indriyanto,
2008:33). Pada setiap tahap dalam rangkai makanan akan ada sejumlah energi yang
hilang karena lepas sebagai panas (termodinamika 2), sehingga menurut Odum
(1993:80) organisme yang berada pada ujung tingkat trofik akan memperoleh energi
lebih sedikit. Dengan kata lain, semakin panjang rantai makanan, energi yang
didapatkan bagi kelompok organisme yang terakhir semakin kecil. Apabila energi
yang tersedia dalam suatu rantai makanan disusun secara berurutan berdasarkan
urutan tingkat trofik, maka akan membentuk sebuah kerucut yang dikenal dengan
piramida ekologi. Sehingga piramida ekologi merupakan susunan tingkat trofik
(tingkat nutrisi atau energi) secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring
makanan dalam suatu ekosistem.
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Daur biogeokimia
Semua unsur kimia yang terdapat di alam akan beredar melalui jalan tertentu
dari lingkungan ke organisme dan kembali lagi ke lingkungan. Semua bahan kimia
dapat beredar berulang kali melewati ekosistem secara tak terbatas. Jika suatu
organisme itu mati, maka bahan organik yang terdapat dalam tubuh organisme
tersebut akan dirombak (peran mikroorganisme) menjadi komponen abiotik dan akan
dikembalikan lagi ke lingkungan. Peredaran bahan abiotik dari lingkungan melalui
komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan dikenal sebagai daur biogeokimia
(Odum, 1993:107).
F.

Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Scientific

2. Metode

: Diskusi dan Eksperimen

G. Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar
1. Media

: Power Point

2. Alat dan bahan

: LKPD, Laptop, LCD Proyektor

3. Sumber Belajar

: Buku Biologi SMA Kelas X dan Sumber Lain yang Relevan

H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (3x45 menit)
Kegiatan

Alokasi
Waktu
15
Guru memberi salam, dilanjutkan dengan meminta salah
seorang siswa memandu do‟a, selanjutnya guru menanyakan menit
„kabar‟ kepada siswa, dengan memberikan pertanyaan
„Bagaimana kabar kalian hari ini‟?, selanjutnya guru
mengecek kehadiran siswa
Guru memotifasi dan memberi apersepsi dengan
mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan
dengan pengalaman peserta didik dan memberikan
pertanyaan „apa kira-kira yang akan kita bahas pada
pertemuan hari ini?‟
Guru meminta salah seorang siswa atau menunjuk langsung
salah seorang siswa menceritakan pemahamanya tentang
materi yang akan dipelajari tersebut.
Guru menjelaskan KI, KD, indikator, dan tujuan
pembelajaran.
Guru mengelompokkan siswa menjadi 4-5 orang dalam 1
kelompok dan memberikan LKPD kepada masing-masing
kelompok
Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan 1.

2.

3.
4.
5.
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Kegiatan
Inti

Penutup

Alokasi
Waktu
(Mengamati)
105
Guru menayangkan gambar/foto/ tentang komponen ekosistem menit
dan interaksi yang terjadi di ekosistem menggunakan LCD
proyektor.
(Menanya)
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan
mengenai gambar/foto/ yang telah ditayangkan.
(Mengumpulkan informasi)
1. Guru meminta siswa mengelompokkan komponen penyusun
ekosistem kedalam komponen biotik dan abiotik
berdasarkan gambar/foto/ pembelajaran yang diberikan
2. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal yang ada di
LKPD.
(Mengasosiasikan)
Guru memberikan contoh hubungan antar komponen penyusun
ekosistem, dan interaksi yang terjadi antar komponen tersebut
(Mengkomunikasikan)
Guru meminta siswa untuk mengemukakan pemahamannya
tentang komponen ekosistem dan interaksi dalam ekosistem
dengan presentasi hasil dari kerja kelompok
1. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan pemahamannya 15 menit
tentang komponen ekosistem dan interaksi dalam ekosistem
2. Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya yaitu
mempelajari materi atau informasi tentang aliran energi
3. Siswa diberi penekanan mengenai pentingnya menghargai
sesama MH, karena pada dasarnya kita sama-sama mahluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa
4. Guru meminta salah seorang siswa untuk kembali memandu
do‟a penutup kegiatan pembelajaran
5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam
Deskripsi Kegiatan

Pertemuan 2 (3x45 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan 1.

2.
3.
4.

Alokasi
Waktu
Guru memberi salam, dilanjutkan dengan meminta salah 15
seorang siswa memandu do‟a, selanjutnya guru menanyakan menit
„kabar‟ kepada siswa, dengan memberikan pertanyaan
„Bagaimana kabar kalian hari ini‟?, selanjutnya guru
mengecek kehadiran siswa
Guru meminta salah seorang siswa atau menunjuk langsung
salah seorang siswa menceritakan pemahamanya tentang
materi aliran energi
Guru menjelaskan KI, KD, indikator, dan tujuan
pembelajaran.
Guru mengelompokkan siswa menjadi 4-5 orang dalam 1
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Inti

Penutup

kelompok dan memberikan LKPD kepada masing-masing
kelompok
(Mengamati)
Guru menayangkan gambar/foto aliran energi yang terjadi di
ekosistem menggunakan LCD proyektor.
(Menanya)
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan
mengenai gambar/foto yang telah ditayangkan.
(Mengumpulkan informasi)
Guru meminta siswa untuk mencari informasi materi aliran
energi yang terdapat di buku paket dan sumber lain yang
relevan.
(Mengasosiasikan)
Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal aliran energi yang
terdapat di buku paket dan mendiskusikan dengan masingmasing kelompok.
(Mengkomunikasikan)
Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompok masing-masing.
1. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi aliran
energi yang telah dipelajari
2. Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya yaitu
mempelajari materi atau informasi tentang biogeokimia.
3. Siswa diberi penekanan mengenai pentingnya suatu aliran
energi di suatu ekosistem karena untuk dapat hidup suatu
organisme memerlukan energi yang cukup
4. Guru meminta salah seorang siswa untuk kembali memandu
do‟a penutup kegiatan pembelajaran
5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam

105
menit

15
menit

Pertemuan 3 (3x45 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan 1.

2.

3.
4.

Alokasi
Waktu
Guru memberi salam, dilanjutkan dengan meminta salah 15
seorang siswa memandu do‟a, selanjutnya guru menanyakan menit
„kabar‟ kepada siswa, dengan memberikan pertanyaan
„Bagaimana kabar kalian hari ini‟?, selanjutnya guru
mengecek kehadiran siswa
Guru meminta salah seorang siswa atau menunjuk langsung
salah seorang siswa menceritakan pemahamanya tentang
materi daur biogeokimia
Guru menjelaskan KI, KD, indikator, dan tujuan
pembelajaran.
Guru mengelompokkan siswa menjadi 4-5 orang dalam 1
kelompok dan memberikan LKPD kepada masing-masing
kelompok
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(Mengamati)
Guru menayangkan gambar/foto daur biogeokimia yang terjadi
di ekosistem menggunakan LCD proyektor.
(Menanya)
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan
mengenai gambar/foto yang telah ditayangkan.
(Mengumpulkan informasi)
Guru meminta siswa untuk mencari informasi materi daur
biogeokimia menggunakan buku paket atau dari sumber lain
yang relevan
(Mengasosiasikan)
Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal biogeokimia dan
mendiskusikan dengan masing-masing kelompok.
(Mengkomunikasikan)
Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompok masing-masing
1. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil diskusinya
2. Guru memberikan tugas untuk mempelajari kembali materi
atau informasi tentang ekologi
3. Siswa diberi penekanan mengenai pentingnya menjaga
keberlangsungan suatu ekosistem karena semua makhluk
hidup dalam menjalankan kehidupannya bergantung pada
ekosistem
4. Guru meminta salah seorang siswa untuk kembali memandu
do‟a penutup kegiatan pembelajaran
5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam

Inti

Penutup

I.

105
menit

15
menit

Penilaian
No

Aspek

Teknik

Bentuk Instrumen

Keterangan

1

Pengetahuan
Kognitif (berpikir
kritis)

Tes tertulis

Soal esai (pre test

Terlampir

dan post test)

pada
lampiran 2

2

Minat Belajar

Angket

Yogyakarta, 25 Februari 2019
Penyusun,

Agung Ramadhan
NIM. 17725251007
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Lampiran 5. Kisi-kisi Soal Kemampuan Berpikir
Kritis
KISI-KISI SOAL INSTRUMEN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS
Tingkat pendidikan
Kelas/ Semester
Mata Pelajaran
Kurikulum Acuan
J.

: Sekolah Menengah Atas
: X/ 2
: Biologi
: Kurikulum 2013

Alokasi Waktu
Jumlah Soal

: 45 menit
: 10 Soal

Kompetensi Dasar
3.9. Menganalisis informasi/data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung didalamnya.
4.9. Mendesain bagan tentang interaksi antar komponen ekosistem dan jejaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem dan
menyajikan hasilnya dalam berbagai bentuk media.

No
1

Indikator Pencapaian Kompetensi

Dimensi Keterampilan

Aspek Keterampilan Berpikir

Nomor

Bentuk

Berpikir

Kritis

Soal

Soal

Menganalisis argumen

10

Uraian

Menyimpulkan

Menentukan hasil pertimbangan

1, 5

Mengatur strategi dan

Menentukan tindakan

Menganalisis permasalahan ekosistem

Memberikan penjelasan

akibat aktivitas manusia

sederhana
2, 3, 4

taktik
2

Menginduksi dan mempertimbangkan

Menyimpulkan

Menginduksi dan

piramida ekologi
3

6, 7

mempertimbangkan hasil deduksi

Memahami rantai makanan, jaring

Memberikan penjelasan

Bertanya dan menjawab

makanan, dan penyebab terjadinya

sederhana

pertanyaan
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9

No

Indikator Pencapaian Kompetensi

Dimensi Keterampilan

Aspek Keterampilan Berpikir

Nomor

Bentuk

Berpikir

Kritis

Soal

Soal

ledakan populasi
4

Menganalisis permasalahan interaksi

Memberikan penjelasan

makhluk hidup dengan lingkungannya

sederhana
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Menganalisis argumen

8

Lampiran 6. Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Kritis

RUBRIK PEDOMAN PENSKORAN SOAL BERPIKIR KRITIS
No
1

2

Aspek
Keterampilan
Berpikir Kritis
Menentukan hasil
pertimbangan

Menentukan
tindakan

Soal

Kunci Jawaban

Penskoran

Di bumi terdapat berbagai macam ekosistem, salah satunya
ekosistem hutan yang terdapat di daratan. Keberadaan
ekosistem hutan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas
manusia karena manusia menempati ekosistem darat
sebagai konsumen. Salah satu aktivitas manusia terhadap
ekosistem hutan adalah memanfaatkan pohon untuk
dijadikan kayu untuk membangun tempat tinggal dan
berbagai keperluan manusia lainnya yang berhubungan
dengan keberlangsungan hidup manusia. Ada manusia yang
memanfaatkan ekosistem hutan tanpa memperdulikan
keberlangsungan hidup hutan itu sendiri, seperti
penebangan pohon yang berlebihan, menebang pohon yang
belum umurnya untuk dimanfaatkan, menebang pohon di
hutan lindung dan bentuk penebangan pohon ilegal lainnya,
hal tersebut sudah banyak terjadi di Indonesia sehingga
mengakibatkan gundulnya hutan Indonesia. Akibat yang
ditimbulkan oleh aktivitas manusia tersebut adalah?

a. Habitat fauna akan
mulai hilang
b. Terjadinya migrasi
fauna ke tempat
lain
c. Mengakibatkan
hilangnya flora dan
fauna karena tidak
mampu bertahan
hidup
d. Mengakibatkan
tanah longsor
e. Mengakibatkan
banjir
f. Mengakibatkan
erosi.
a. Menyebabkan
tanah kehabisan
salah satu unsur
hara karena
pemanfaatan yang
berlebihan oleh
tanaman tersebut

Skor 0 : bila tidak
ada jawaban benar
Skor 1 : bila 1
jawaban benar
Skor 2 : bila 2
jawaban benar
Skor 3 : bila
jawaban 3

Hutan di Indonesia merupakan hutan yang heterogen (hutan
yang terdiri dari beraneka ragam jenis tumbuhan) salah
satunya hutan hujan tropis. Semenjak terjadinya kerjasama
industri antar negara, beberapa daerah di Indonesia
hutannya perlahan beralih menjadi hutan homogen (hutan
yang terdiri dari 1 jenis tanaman) contohnya perkebunan
kelapa sawit. Permasalahan yang timbul akibat peralihan
hutan heterogen menjadi hutan homogen adalah?
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Skor 0 : bila tidak
ada jawaban benar
Skor 1 : bila 1
jawaban benar
Skor 2 : bila 2
jawaban benar
Skor 3 : bila
jawaban 3

3

Menentukan
tindakan

Perhatikan jaring-jaring makanan berikut:

jaring makanan di atas adalah salah satu contoh jaring
makanan yang terdapat di hutan hujan tropis Indonesia,
pada beberapa tahun terakhir banyak masyarakat yang
mulai memelihara burung sebagai hobi, khususnya burung
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b. Mengakibatkan
keanekaragaman
flora dan fauna
Indonesia semakin
berkurang
c. Mengakibatkan
fauna kehilangan
habitatnya
d. Stabilitas
ekosistem akan
terganggu
a. Populasi jangkrik
akan meningkat
b. Biji-bijian semakin
banyak tersedia di
alam
c. Populasi tupai dan
kodok/ katak
berkurang sehingga
mendapat dampak
tak langsung
karena ular dan
burung elang hanya
dapat memakan
keduanya

Skor 0 : bila tidak
ada jawaban benar
Skor 1 : bila 1
jawaban benar
Skor 2 : bila 2
jawaban benar
Skor 3 : bila
jawaban 3

4

Menentukan
tindakan

5

Menentukan hasil
pertimbangan

cinta (Love Bird), burung cinta banyak peminatnya karena
warnanya yang menawan dan suaranya yang merdu. Apa
yang terjadi di alam apabila burung cinta terus di buru oleh
manusia untuk di pelihara?
Penurunan perolehan energi oleh organisme yang berada di a. Megkonsumsi
ujung tingkat trofik menyebabkan organisme tersebut akan
tumbuhan adalah
memperoleh energi yang lebih sedikit dibandingkan
cara yang paling
organisme yang berada pada tingkat trofik paling bawah
efisien karena
(tingkat trofik 1), sehingga cara yang paling efisien apabila
langsung
manusia ingin memperoleh energi sebanyak-banyaknya
mendapatkan
adalah?
energi dari
produsen
b. Mengkonsumsi
hewan yang berada
di tingkat trofik II
karena energi yang
tersedia masih
cukup banyak
a. Flora fauna
perairan teluk
Balikpapan
mengalami
kematian
b. Fauna teluk
Balikpapan
kehilangan
habitatnya
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Skor 0 : bila tidak
ada jawaban benar
Skor 1 : bila 1
jawaban benar
Skor 2 : bila 2
jawaban benar

Skor 0 : bila tidak
ada jawaban benar
Skor 1 : bila 1
jawaban benar
Skor 2 : bila 2
jawaban benar
Skor 3 : bila
jawaban 3

c. Fauna teluk
Balikpapan
melakukan migrasi
ke tempat lain
d. Manusia mendapat
dampak dari
pencemaran
tersebut, seperti
gangguan
Dari informasi di atas, apa yang akan terjadi pada
kesehatan
komponen biotik di perairan teluk Balikpapan tersebut?
6

7

Menginduksi dan
mempertimbangkan
hasil deduksi

Berdasarkan piramida energi di atas, kesimpulan yang
benar adalah?
Menginduksi dan
Gambar piramida energi di atas terlihat bahwa energi yang
mempertimbangkan di peroleh oleh konsumen di atasnya berkurang, proses
hasil deduksi
utama apa yang mengurangi energi sehingga tidak dapat
dimanfaatkan oleh konsumen di atasnya?
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a. Hanya 10% energy
dari tingkat trofik
sebelumnya yang
dapat dimanfaatkan
b. Semakin tinggi
tingkat trofik maka
semakin sedikit
energi yang
diperoleh

Skor 0 : bila tidak
ada jawaban benar
Skor 1 : bila 1
jawaban benar
Skor 2 : bila 2
jawaban benar

Konsumen primer
mendapatkan energi
langsung dari
produsen. Energi yang

Skor 0 : bila tidak
ada jawaban benar
Skor 1 : bila 1
jawaban benar

8

Menganalisis
argumen

9

Bertanya dan
menjawab
pertanyaan

didapatkan dari
produsen akan
berkurang karena
proses ekskresi,
sehingga semakin
tinggi tingkat trofik
akan semakin sedikit
energi yang di
dapatkan karena setiap
tingkatan trofik
organisme melakukan
proses ekskresi
a. Kompetisi dalam
memperoleh
sumber daya
b. Terjadi kompetesi
interspesies

Ferdinan memelihara jenis ikan mas di dalam kolam
belakang rumahnya, setelah itu ayah ferdinan ingin
memelihara ikan lele dan menambahkan ikan lele di dalam
kolam belakang rumah mereka yang telah berisi ikan mas
milik ferdinan. Setelah beberapa lama, banyak ikan mas
milik ferdinan yang mati. Hal tersebut disebabkan oleh?
Di sebuah ekosistem sawah terdapat tanaman padi a. Tikus sawah akan
(produsen), hewan seperti tikus sawah (konsumen 1), ular
mengalami
sawah (konsumen 2), dan burung elang (konsumen 3). Pak
peledakan populasi
herman merupakan pemburu ular sawah. Ular sawah
karena predator
tersebut diambil kulitnya untuk di jual dan dagingnya untuk
tikus sawah yaitu
di konsumsi. Apabila pak herman terus memburu ular
ular sawah
sawah maka populasi dari ular sawah akan menurun,
populasinya telah
sehingga keseimbangan ekosistem sawah akan terganggu.
Jelaskan fenomena yang akan terjadi apabila populasi ular
menurun
akan menurun?
b. Tanaman padi akan
banyak yang rusak
karena diserang
tikus sawah yang
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Skor 2 : bila 2
jawaban benar
Skor 3 : bila
jawaban 3

Skor 0 : bila tidak
ada jawaban benar
Skor 1 : bila 1
jawaban benar
Skor 2 : bila 2
jawaban benar
Skor 0 : bila tidak
ada jawaban benar
Skor 1 : bila 1
jawaban benar
Skor 2 : bila 2
jawaban benar
Skor 3 : bila
jawaban 3

c.

10

Menganalisis
argumen

Pemanasan global merupakan permasalahan ekosistem yang
sekarang sedang di hadapi dunia karena dianggap
membahayakan kelangsungan hidup, sehingga semua
negara di dunia menghimbau agar masyarakatnya
mengurangi aktivitas yang dapat menyebabkan pemanasan
global. Sendi merupakan siswi SMA N 2 Banguntapan,
setiap hari Sendi ke sekolah menggunakan sepeda motor,
padahal jarak rumah Sendi dan sekolah hanya berkisar
250 M. Aktivitas Sendi sehari-hari ini apabila dikaitkan
dengan lingkungan apa pengaruhnya?
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a.
b.
c.

d.

populasinya
meningkat
Burung elang akan
kekurangan
makanan
Menambah polusi
udara
Boros bahan bakar
Asap kendaraan
bermotor dapat
mengganggu
kesehatan
Menambah
penyebab rusaknya
lapisan ozon

Skor 0 : bila tidak
ada jawaban benar
Skor 1 : bila 1
jawaban benar
Skor 2 : bila 2
jawaban benar
Skor 3 : bila
jawaban 3

Lampiran 7. Soal Kemampuan Berpikir Kritis Pretest

Mapel

: Biologi – Ekologi

Kelas

:

Semester

: 2/Genap

Waktu

: 45 menit

Hari/Tanggal :
Petunjuk:
1.
2.
3.
4.

Berdoalah sesuai ajaran dan keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal
Bacalah soal dengan teliti
Tuliskan jawaban kalian pada lembar jawaban yang telah disediakan
Kerjakan terlebih dahulu soal yang kalian anggap mudah

1. Di bumi terdapat berbagai macam ekosistem, salah satunya ekosistem hutan yang terdapat
di daratan. Keberadaan ekosistem hutan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia
karena manusia menempati ekosistem darat sebagai konsumen. Salah satu aktivitas
manusia terhadap ekosistem hutan adalah memanfaatkan pohon untuk dijadikan kayu
untuk membangun tempat tinggal dan berbagai keperluan manusia lainnya yang
berhubungan dengan keberlangsungan hidup manusia. Ada manusia yang memanfaatkan
ekosistem hutan tanpa memperdulikan keberlangsungan hidup hutan itu sendiri, seperti
penebangan pohon yang berlebihan, menebang pohon yang belum umurnya untuk
dimanfaatkan, menebang pohon di hutan lindung dan bentuk penebangan pohon ilegal
lainnya, hal tersebut sudah banyak terjadi di Indonesia sehingga mengakibatkan
gundulnya hutan Indonesia. Akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia tersebut
adalah?
2. Hutan di Indonesia merupakan hutan yang heterogen (hutan yang terdiri dari beraneka
ragam jenis tumbuhan) salah satunya hutan hujan tropis. Semenjak terjadinya kerjasama
industri antar negara, beberapa daerah di Indonesia hutannya perlahan beralih menjadi
hutan homogen (hutan yang terdiri dari 1 jenis tanaman) contohnya perkebunan kelapa
sawit. Permasalahan yang timbul akibat peralihan hutan heterogen menjadi hutan
homogen adalah?
3. jaring makanan di samping
adalah salah satu contoh jaring
makanan yang terdapat di
hutan hujan tropis Indonesia,
pada beberapa tahun terakhir
banyak masyarakat
yang
mulai memelihara burung
sebagai
hobi,
khususnya
burung cinta (Love Bird),
burung
cinta
banyak
peminatnya karena warnanya
yang menawan dan suaranya yang merdu. Apa yang terjadi di alam apabila burung cinta
terus diburu oleh manusia untuk di pelihara?
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4.

Dari informasi di atas, apa yang akan terjadi pada komponen biotik di perairan teluk
Balikpapan tersebut?
5. Berdasarkan piramida energi di bawah, kesimpulan yang benar adalah?

6. Ferdinan memelihara jenis ikan mas di dalam kolam belakang rumahnya, setelah itu ayah
ferdinan ingin memelihara ikan lele dan menambahkan ikan lele di dalam kolam belakang
rumah mereka yang telah berisi ikan mas milik ferdinan. Setelah beberapa lama, banyak
ikan mas milik ferdinan yang mati. Hal tersebut disebabkan oleh?
7. Di sebuah ekosistem sawah terdapat tanaman padi (produsen), hewan seperti tikus sawah
(konsumen 1), ular sawah (konsumen 2), dan burung elang (konsumen 3). Pak herman
merupakan pemburu ular sawah. Ular sawah tersebut diambil kulitnya untuk di jual dan
dagingnya untuk di konsumsi. Apabila pak herman terus memburu ular sawah maka
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populasi dari ular sawah akan menurun, sehingga keseimbangan ekosistem sawah akan
terganggu. Jelaskan fenomena yang akan terjadi apabila populasi ular akan menurun?
8. Pemanasan global merupakan permasalahan ekosistem yang sekarang sedang di hadapi
dunia karena dianggap membahayakan kelangsungan hidup, sehingga semua negara di
dunia menghimbau agar masyarakatnya mengurangi aktivitas yang dapat menyebabkan
pemanasan global. Sendi merupakan siswi SMA N 2 Banguntapan, setiap hari Sendi ke
sekolah menggunakan sepeda motor, padahal jarak rumah Sendi dan sekolah hanya
berkisar 250 M. Aktivitas Sendi sehari-hari ini apabila dikaitkan dengan lingkungan apa
pengaruhnya?
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Lampiran 8. Soal Kemampuan Berpikir Kritis Posttest

Mapel

: Biologi – Ekologi

Kelas

:

Semester

: 2/Genap

Waktu

: 45 menit

Hari/Tanggal :
Petunjuk:
1.
2.
3.
4.

Berdoalah sesuai ajaran dan keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal
Bacalah soal dengan teliti
Tuliskan jawaban kalian pada lembar jawaban yang telah disediakan
Kerjakan terlebih dahulu soal yang kalian anggap mudah

1. Di sebuah ekosistem sawah terdapat tanaman padi (produsen), hewan seperti tikus sawah
(konsumen 1), ular sawah (konsumen 2), dan burung elang (konsumen 3). Pak herman
merupakan pemburu ular sawah. Ular sawah tersebut diambil kulitnya untuk di jual dan
dagingnya untuk di konsumsi. Apabila pak herman terus memburu ular sawah maka
populasi dari ular sawah akan menurun, sehingga keseimbangan ekosistem sawah akan
terganggu. Jelaskan fenomena yang akan terjadi apabila populasi ular akan menurun?
2. Di bumi terdapat berbagai macam ekosistem, salah satunya ekosistem hutan yang terdapat
di daratan. Keberadaan ekosistem hutan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia
karena manusia menempati ekosistem darat sebagai konsumen. Salah satu aktivitas
manusia terhadap ekosistem hutan adalah memanfaatkan pohon untuk dijadikan kayu
untuk membangun tempat tinggal dan berbagai keperluan manusia lainnya yang
berhubungan dengan keberlangsungan hidup manusia. Ada manusia yang memanfaatkan
ekosistem hutan tanpa memperdulikan keberlangsungan hidup hutan itu sendiri, seperti
penebangan pohon yang berlebihan, menebang pohon yang belum umurnya untuk
dimanfaatkan, menebang pohon di hutan lindung dan bentuk penebangan pohon ilegal
lainnya, hal tersebut sudah banyak terjadi di Indonesia sehingga mengakibatkan
gundulnya hutan Indonesia. Akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia tersebut
adalah?
3. Pemanasan global merupakan permasalahan ekosistem yang sekarang sedang di hadapi
dunia karena dianggap membahayakan kelangsungan hidup, sehingga semua negara di
dunia menghimbau agar masyarakatnya mengurangi aktivitas yang dapat menyebabkan
pemanasan global. Sendi merupakan siswi SMA N 2 Banguntapan, setiap hari Sendi ke
sekolah menggunakan sepeda motor, padahal jarak rumah Sendi dan sekolah hanya
berkisar 250 M. Aktivitas Sendi sehari-hari ini apabila dikaitkan dengan lingkungan apa
pengaruhnya?
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4. jaring makanan di samping
adalah salah satu contoh
jaring
makanan
yang
terdapat di hutan hujan
tropis Indonesia, pada
beberapa tahun terakhir
banyak masyarakat yang
mulai memelihara burung
sebagai hobi, khususnya
burung cinta (Love Bird),
burung
cinta
banyak
peminatnya
karena
warnanya yang menawan dan suaranya yang merdu. Apa yang terjadi di alam apabila
burung cinta terus diburu oleh manusia untuk di pelihara?
5.

Dari informasi di atas, apa yang akan terjadi pada komponen biotik di perairan teluk
Balikpapan tersebut?
6. Hutan di Indonesia merupakan hutan yang heterogen (hutan yang terdiri dari beraneka
ragam jenis tumbuhan) salah satunya hutan hujan tropis. Semenjak terjadinya kerjasama
industri antar negara, beberapa daerah di Indonesia hutannya perlahan beralih menjadi
hutan homogen (hutan yang terdiri dari 1 jenis tanaman) contohnya perkebunan kelapa
sawit. Permasalahan yang timbul akibat peralihan hutan heterogen menjadi hutan
homogen adalah?
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7. Berdasarkan piramida energi di bawah, kesimpulan yang benar adalah?

8. Ferdinan memelihara jenis ikan mas di dalam kolam belakang rumahnya, setelah itu ayah
ferdinan ingin memelihara ikan lele dan menambahkan ikan lele di dalam kolam belakang
rumah mereka yang telah berisi ikan mas milik ferdinan. Setelah beberapa lama, banyak
ikan mas milik ferdinan yang mati. Hal tersebut disebabkan oleh?
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Lampiran 9. Validasi Instrumen Kemampuan Berpikir Kritis

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES
KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS
A. Tujuan
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan isi instrumen
keterampilan berpikir kritis yang berupa soal essay.

B. Petunjuk
1. Obyek validasi adalah instrumen tes keterampilan berpikir kritis
2. Dimohon memberi penilaian dengan memberi tanda chek (√) pada kolom score.
3. Makna score penilaian adalah sebagai berikut:
1 = sangat kurang baik, 2 = kurang baik, 3 = cukup baik, 4 = baik, 5 = sangat baik

C. Penilaian
No

Pernyataan

1.

Aspek Konstruksi/Isi
a. Kesesuaian soal dengan indikator
b. Kesesuaian soal dengan materi
yang dibahas
c. Kejelasan tujuan soal
d. Kejelasan perintah soal
e. Kesesuaian kunci jawaban dengan
pokok soal
f. Kejelasan gambar, grafik, tabel
atau sejenisnya
Aspek Bahasa
a. Kesesuaian penggunaan bahasa
dengan EYD
b. Kejelasan kalimat yang sederhana
dan mudah dipahami
c. Kejelasan kalimat dalam soal (tidak
mengandung ambiguitas)
d. Kesesuaian penggunaan bahasa
yang komunikatif
e. Penggunaan
bahasa
nasional
(bukan bahasa daerah)

2.

1
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Score
2
3
4

5

Kesimpulan Penilaian

Penilaian Secara Umum

LD

LDR

TLD

Penilaian Secara Umum Terhadap Instrumen
Keterangan :
LD

: Layak Digunakan

LDR

: Layak Digunakan dengan Revisi

TLD

: Tidak Layak Digunakan

D. Saran Validator
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Yogyakarta, .........................2019
Validator,

(............................)
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Lampiran 10. Kisi-kisi Minat Belajar

KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR
No.
1.

Aspek Minat
Belajar
Excitement

Indikator
Penilaian siswa terhadap pembelajaran
ekologi menggunakan model AIR dipadu
media video

Butir Pernyataan
Pembelajaran ekologi yang saya lakukan sangat
menyenangkan
Dibandingkan pembelajaran sebelumnya, saya
lebih menyukai pembelajaran ekologi saat ini

Positif

Nomor
Butir
1

Positif

2

Ketika mendapatkan tugas mengenai materi
ekologi, saya akan mengerjakan semampunya saya
saja

Negatif

13

Pembelajaran menggunakan model AIR dipadu
media video sangat menyenangkan karena
dilakukan secara berkelompok

Positif

7

Ketika mengerjakan tugas ekologi, saya lebih
senang menunggu jawaban dari teman

Sifat Butir

17
Negatif

Saya menyukai penggunaan media video selama
pembelajaran ekologi

Positif

8

Saya membawa referensi ekologi ketika
pembelajaran ekologi

Positif

3

Saya senang belajar materi ekologi karena materi
yang diberikan sangat mudah untuk dimengerti

Positif

9

Ketika guru memberikan tugas mengenai materi
ekologi, saya langsung mengerjakannya

Positif

142

14

2.

3.

Interest

Meaningfulness

Ketertarikan siswa terhadap suatu
kegiatan seperti pemeberian informasi
yang disajikan berupa materi ekologi

Dorongan untuk memaknai pentingnya
materi yang dipelajari untuk kepentingan
kehidupan sehari-hari

Apabila guru mengulang kembali materi ekologi,
saya merasa bosan

Negatif

23

Saya tertarik dengan informasi yang diberikan guru
mengenai materi ekologi

Positif

4

Saya merasa semangat mempelajari informasi yang
diberikan guru selama pembelajaran materi ekologi

Positif

5

Saya tertarik untuk mencari informasi baru
mengenai materi ekologi

Positif

10

Saya semangat ketika mempelajari materi ekologi
dengan penggunaan media video

Positif

11

Ketika pembelajaran ekologi sedang berlangsung,
saya mengobrol dengan teman di dekatku

Negatif

18

Saya mengerjakan tugas yang menurut saya lebih
penting dibandingkan tugas mengenai materi
ekologi
Saya merasa bingung ketika diberikan tugas
mengenai materi ekologi

Negatif

15

Negatif

16

Materi yang saya pelajari saat ini saya rasa tidak
akan pernah digunakan dalam kehidupan seharihari
Saya rasa materi ekologi tidak bisa menyelesaikan
permasalahan lingkungan yang sedang kita hadapi,
sehingga tidak perlu untuk mempelajarinya

Negatif

19

Negatif

25
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4.

Involvement

Keterlibatan siswa untuk mendalami
materi tanpa diperintahkan

Saya rasa materi ekologi harus saya kuasai karena
sangat penting untuk kehidupanku

Positif

20

Saya rasa informasi yang diberikan guru mengenai
materi ekologi akan sangat bermanfaat bagi
lingkungan saya

Positif

12

Ketika ada materi yang tidak saya pahami, saya
merasa malas mencari informasinya
Ketika teman mengajakku untuk mendiskusikan
materi ekologi, saya tidak mengikutinya, karena
saya pikir saya telah paham mengenai materi
ekologi
Saya mempelajari sendiri materi ekologi tanpa ada
perintah dari guru, orang tua, teman, dan orang lain
Saya mengajak teman-teman saya untuk berdiskusi
kembali mengenai materi ekologi yang telah
dipelajari

Negatif

21

Negatif

22

Positif

24

Positif

26

Dimodifikasi dari Mitchell (1992), Slameto (2015), dan Aldya (2018).
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Lampiran 11. Angket Minat Belajar

LEMBAR ANGKET MINAT BELAJAR
Nama
:
Kelas
:
Hari/Tanggal :

Petunjuk Pengisian Angket:
1. Isilah daftar identitas yang telah disediakan terlebih dahulu.
2. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan di bawah.
3. Berilah tanda cek list

pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia dalam kolom

jawaban sesuai dengan pendapat anda. Keterangan alternatif jawaban

SS (Sangat

Setuju), S (Setuju), R (Ragu-ragu), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).
Atas kesediaan anda dalam mengisi angket ini saya ucapkan terima kasih.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pernyataan

Pilihan Jawaban
STS TS R
S SS

Pembelajaran ekologi yang saya lakukan sangat
menyenangkan
Dibandingkan pembelajaran sebelumnya, saya lebih
menyukai pembelajaran ekologi saat ini
Saya membawa referensi ekologi ketika pembelajaran
ekologi
Saya tertarik dengan informasi yang diberikan guru
mengenai materi ekologi
Saya merasa semangat mempelajari informasi yang
diberikan guru selama pembelajaran materi ekologi
Saya tertarik untuk mencari informasi baru mengenai
materi ekologi
Pembelajaran menggunakan model AIR dipadu media
video sangat menyenangkan karena dilakukan secara
berkelompok
Saya menyukai penggunaan media video selama
pembelajaran ekologi
Saya senang belajar materi ekologi karena materi yang
diberikan sangat mudah untuk dimengerti
Saya tertarik untuk mencari informasi baru mengenai
materi ekologi
Saya semangat ketika mempelajari materi ekologi
dengan penggunaan media video
Saya rasa informasi yang diberikan guru mengenai
materi ekologi akan sangat bermanfaat bagi lingkungan
saya
Ketika mendapatkan tugas mengenai materi ekologi,
saya akan mengerjakan semampunya saya saja
Ketika guru memberikan tugas mengenai materi
ekologi, saya langsung mengerjakannya
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No

Pernyataan

15

Saya mengerjakan tugas yang menurut saya lebih
penting dibandingkan tugas mengenai materi ekologi
Saya merasa bingung ketika diberikan tugas mengenai
materi ekologi
Ketika mengerjakan tugas ekologi, saya lebih senang
menunggu jawaban dari teman
Ketika pembelajaran ekologi sedang berlangsung, saya
mengobrol dengan teman di dekatku
Materi yang saya pelajari saat ini saya rasa tidak akan
pernah digunakan dalam kehidupan sehari-hari
Saya rasa materi ekologi harus saya kuasai karena
sangat penting untuk kehidupanku
Ketika ada materi yang tidak saya pahami, saya merasa
malas mencari informasinya
Ketika teman mengajakku untuk mendiskusikan materi
ekologi, saya tidak mengikutinya, karena saya pikir saya
telah paham mengenai materi ekologi
Apabila guru mengulang kembali materi ekologi, saya
merasa bosan
Saya mempelajari sendiri materi ekologi tanpa ada
perintah dari guru, orang tua, teman, dan orang lain
Saya rasa materi ekologi tidak bisa menyelesaikan
permasalahan lingkungan yang sedang kita hadapi,
sehingga tidak perlu untuk mempelajarinya
Saya mengajak teman-teman saya untuk berdiskusi
kembali mengenai materi ekologi yang telah dipelajari

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pilihan Jawaban
STS TS R
S SS

Siswa,

………………………………………
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Lampiran 12. Validasi Intrumen Minat Belajar

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN NON TES
MINAT BELAJAR
E. Tujuan
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan isi instrumen minat
belajar yang berupa angket.
F. Petunjuk
1. Obyek validasi/penilaian adalah instrumen non tes minat belajar.
2. Dimohon memberi penilaian dengan memberi tanda check (√) pada kolom score.
3. Makna score penilaian adalah sebagai berikut:
1 = sangat kurang baik, 2 = kurang baik, 3 = cukup baik, 4 = baik, 5 = sangat baik.
G. Penilaian
No

Pernyataan

1.

Aspek Konstruksi/Isi
a. Kesesuaian soal dengan indikator
b. Kejelasan semua tujuan soal
c. Kesesuaian pokok soal
d. Kesesuaian pokok soal dengan
petunjuk kunci jawaban soal
e. Kejelasan gambar, grafik, tabel
atau sejenisnya
Aspek Bahasa
a. Penggunaan bahasa sesuai dengan
EYD
b. Penggunaan struktur kalimat yang
sederhana dan mudah dipahami
c. Kejelasan kalimat yang digunakan
dalam soal (tidak mengandung
ambiguitas)
d. Penggunaan
bahasa
yang
komunikatif
e. Penggunaan
bahasa
nasional
(bukan bahasa daerah)

2.

1

Score
2
3
4

5

Kesimpulan Penilaian

Penilaian Secara Umum

LD

Penilaian Secara Umum Terhadap Instrumen
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LDR

TLD

Keterangan :
LD

: Layak Digunakan

LDR

: Layak Digunakan dengan Revisi

TLD

: Tidak Layak Digunakan

H. Saran Validator
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Yogyakarta, .........................2019
Validator,

(............................)
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Lampiran 13. LKPD Kelas Eksperimen

PERTEMUAN 1
Nama Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.

A. Petunjuk :
1. Perhatikan secara seksama video pembelajaran komponen ekosistem dan interaksi
komponen ekosistem yang diberikan
2. Kerjakan LKPD secara berkelompok dan berkerjasama
3. Kerjakanlah secara berurutan
4. Jika ada yang kurang jelas segera tanyakan kepada guru
5. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan
B. Tujuan
1. Mengetahui definisi ekosistem
2. Mengetahui komponen penyusun ekosistem berdasarkan peranannya
3. Mengetahui interaksi antar komponen penyusun ekosistem
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1

1. Tabel Pengamatan
Berdasarkan pengamatan kalian terhadap video pembelajaran, tuliskan dalam tabel di
bawah ini hasil pengamatan kalian terhadap komponen penyusun ekosistem, dan beri tanda √
pada kolom peran sesuai dengan peranan komponen biotiknya.
No
Komponen Penyusun Ekosistem
Komponen Biotik
Peran
Komponen Abiotik
1
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
2
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
3
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
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No
Komponen Biotik
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Komponen Penyusun Ekosistem
Peran
Komponen Abiotik
d. Dekomposer
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
a. Produsen
b. Konsumen
c. Detritivor
d. Dekomposer
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2
Tuliskan interaksi yang terjadi antar komponen penyusun ekosistem berdasarkan video
pembelajaran yang kalian amati!
No
Jenis
Contoh
Keterangan
Interaksi

1

2

Biotik dengan
Biotik

Biotik dengan
Abiotik
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No

3

Jenis
Interaksi

Contoh

Keterangan

Abiotik
dengan
Abiotik

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3
1. Setelah menyaksikan video tentang ekosistem, sebenarnya apa yang dimaksud dengan
ekosistem menurut kalian, jelaskan?
2. Sebut dan jelaskan jenis-jenis ekosistem! (minimal 3)
3. Berdasarkan jenis interaksi komponen penyusun ekosistem di lembar kerja peserta didik
2, apakah semua interaksi yang terjadi antar komponen penyusun ekosistem tersebut
menguntungkan bagi kedua komponen? Jelaskan!
4. Video pembelajaran yang telah kalian amati merupakan contoh ekosistem sawah, di bumi
ini terdapat banyak ekosistem. pilihlah salah satu ekosistem berikut dan buatlah
komponen penyusunnya serta interaksi yang terjadi antar sesama komponen tersebut!
Ekosistem mangrove
Ekosistem danau
Ekosistem hutan
Ekosistem laut
Ekosistem padang pasir
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 4
(Kesimpulan)
Setelah mengamati video pembelajaran dan menjawab semua soal yang diberikan,
kembangkanlah kesimpulan yang kelompok kalian dapatkan:
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A. Petunjuk :

PERTEMUAN 2

Nama Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.

1. Perhatikan secara seksama video pembelajaran aliran energi yang diberikan
2. Kerjakan LKPD secara berkelompok dan berkerjasama
3. Kerjakanlah secara berurutan
4. Jika ada yang kurang jelas segera tanyakan kepada guru
5. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan
B. Tujuan
1. Menjelaskan aliran energi dalam ekosistem
2. Menjelaskan rantai makanan
3. Menjelaskan jaring-jaring makanan
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
1. Apa yang dimaksud dengan aliran energi?
2. Dibawah ini terdapat beberapa ekosistem seperti:
a. Ekosistem mangrove
b. Ekosistem air laut
c. Ekosistem sawah
d. Ekosistem hutan
Buatlah sebuah bagan rantai makanan dan jaring-jaring makanan berdasarkan pilihan
jenis ekosistem yang tersedia di atas dari berbagai organisme di bawah ini.
Produsen
Konsumen
Rumput
Belalang
Ulat serangga
Burung bangau
Lumut
Kumbang
Babi hutan
Berang-berang
Alga
Katak
Hyena
Burung
cinta
Liken
Banteng
Ikan badut
(Love bird)
Semak
Gajah
Ikan tuna
Burung elang
Rumput laut
Monyet
Ikan kakap
Rusa
Padi
Kadal
Hiu
Burung hantu
Daun hijau
Serigala
Beruang
Ular sawah
Fitoplankton
Rubah
Kepiting
Ular laut
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Produsen
Mangrove

Tupai
Burung
pemakanan biji
Singa laut
Harimau
Ikan kecil

Rantai Makanan

Konsumen
Siput
Cacing tanah
Belatung
Udang
Singa
Capung

Ular
Tikus
Serangga
Kelinci
Buaya

Jaring-jaring makanan

3. Setelah kalian membuat bagan rantai makanan di atas, buatlah transfer energinya dan
presentase energi yang dipindahkan dari tingkat tropik 1 sampai tingkat tropik terakhir!
4. Terdapat 3 macam piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomassa, dan
piramida energi. Jelaskan masing-masing piramida ekologi tersebut?
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PERTEMUAN 3
Nama Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.

A. Petunjuk :
1. Perhatikan secara seksama video pembelajaran siklus biogeokimia yang diberikan
2. Kerjakan LKPD secara berkelompok dan berkerjasama
3. Kerjakanlah secara berurutan
4. Jika ada yang kurang jelas segera tanyakan kepada guru
5. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan
B. Tujuan
1. Menjelaskan pengertian daur biogeokimia
2. Menjelaskan daur nitrogen
3. Menjelaskan daur karbon dan oksigen
4. Menjelaskan daur belerang/sulfur dan fosfor
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Perhatikan dengan saksama gambar di atas!
Gunakanlah literatur yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan di bawah!
1. Deskripsikan gambar di atas menggunakan kalimatmu sendiri!
2. Jelaskan komponen-komponen yang berperan dalam siklus karbon dan oksigen di atas!
3. Apa yang akan terjadi apabila salah satu komponen dalam siklus tersebut terganggu atau
bahkan hilang? Analisislah kemungkinan yang akan terjadi!
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Lampiran 14. LKPD Kelas Kontrol

PERTEMUAN 1
Nama Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.

C. Petunjuk :
1. Kerjakan LKPD secara berkelompok dan berkerjasama
2. Kerjakanlah secara berurutan
3. Jika ada yang kurang jelas segera tanyakan kepada guru
4. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan
D. Tujuan
1. Mengetahui definisi ekosistem
2. Mengetahui komponen penyusun ekosistem
3. Mengetahui interaksi antar komponen penyusun ekosistem
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
1. Pengamatan
Tentukanlah interaksi yang terjadi antar makhluk hidup berikut;
1

2

3
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4

5

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2
Berdasarkan hubungan makhluk hidup di dalam suatu ekosistem, secara garis besar terdapat 3
hubungan yaitu;

Mutualisme
Simbiosis

Komensalisme
Parasitisme
Intraspesifik

Kompetisi
Interspesifik
Predasi
Berikanlah minimal 2 contoh dari masing-masing sub hubungan di atas. Disertai
penjelasan!!!
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PERTEMUAN 2
Nama Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.

C. Petunjuk :
1. Kerjakan LKPD secara berkelompok dan berkerjasama
2. Kerjakanlah secara berurutan
3. Jika ada yang kurang jelas segera tanyakan kepada guru
4. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan
D. Tujuan
1. Menjelaskan aliran energi dalam ekosistem
2. Menjelaskan rantai makanan
3. Menjelaskan jaring-jaring makanan
LEMBAR KERJA
1. Banyak ikan hiu ditangkap nelayan hanya untuk diambil siripnya. Pemerintah seharusnya
memberlakukan larangan penangkapan ikan hiu di seluruh perairan Indonesia. Alasan
pelarangan ini karena penangkapan ikan hiu yang berlebihan dapat mengakibatkan?
2. Pada piramida energi terjadi penurunan sejumlah energi secara berturut-turut yang
tersedia pada setiap tingkat trofik. Peristiwa ini terjadi karena faktor-faktor berikut,
kecuali. Berikan alasannya!
a. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi
b. Makanan yang dimakan tidak semua tercerna
c. Hanya sebagian makanan yang menjadi energi
d. Sebagian energi terlepas melalui proses ekskresi
e. Selektivitas makanan oleh setiap tingkat trofik selanjutnya
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3. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut!

Organisme yang dapat menduduki tingkat trofik III yaitu?
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PERTEMUAN 3
Nama Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.

C. Petunjuk :
1. Kerjakan LKPD secara berkelompok dan berkerjasama
2. Kerjakanlah secara berurutan
3. Jika ada yang kurang jelas segera tanyakan kepada guru
4. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan
D. Tujuan
1. Menjelaskan pengertian daur biogeokimia
2. Menjelaskan daur nitrogen
3. Menjelaskan daur karbon dan oksigen
4. Menjelaskan daur belerang/sulfur dan fosfor
LEMBAR KERJA
1. Perhatikan skema daur nitrogen di samping!
a. Apa
nama
produk
yang
ditunjukan oleh huruf X dan P?
b. Apa nama proses Y dan Z?
jelaskan
2. Hujan merupakan bagian dari daur air.
Akan tetapi, di kota-kota yang padat
industri air hujan menimbulkan masalah
tersendiri. Pasalnya air hujan itu bersifat
asam serta mengandung unsur nitrogen
dan sulfur.
a. Apakah hujan asam dapat
digolongkan sebagai salah satu
daur zat atau daur biogeokimia?
Jelaskan!
b. Jelaskan dampak hujan asam terhadap komponen biotik dan abiotik di bumi!
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Lampiran 15. Validasi Perangkat Pembelajaran

LEMBAR VALIDASI SILABUS
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Genap

Validator

: _________________________________

Tanggal

: _________________________________

A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrument ini adalah untuk mengukur kevalidan silabus dalam
pelaksanaan pembelajaran Biologi menggunakan model AIR (Auditory Intellectualy
Repetition) dipadu dengan media video.
B. PETUNJUK
1. Obyek validasi/penilaian adalah silabus pembelajaran semester genap materi ekologi.
2. Dimohon untuk memberi penilaian dengan memberi tanda chek (√) pada kolom
score.
3. Makna score penilaian adalah sebagai berikut:
1 = sangat kurang baik, 2 = kurang baik, 3 = cukup baik, 4 = baik, 5 = sangat baik.

C. PENILAIAN
No
1.

Pernyataan

1

Isi yang disajikan
a. Keterkaitan antar Kompetensi Inti
(KI) dan kompetensi dasar (KD).
b. Kesesuaian materi yang penunjang
pencapaian KD.
c. Aktivitas kedalaman dan keluasan
materi.
d. Pemilihan materi ajar.
e. Kesesuaian rancangan kegiatan
pembelajaran dengan berdasarkan
KI, KD, dan potensi siswa.
f. Kesesuaian
rumusan
indikator
pencapaian kompetensi.
g. Kesesuaian sumber belajar dengan
KI/KD
h. Kesesuaian sumber belajar dengan
materi pokok kegiatan pembelajaran
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Score
2
3
4

5

No

2.

3.

Pernyataan

1

Score
2
3
4

5

i. Kesesuaian sumber belajar dengan
indikator pencapaian kompetensi
j. Penentuan jenis/teknik penilaian.
Waktu
a. Kesesuaian alokasi waktu yang
digunakan.
b. Kesesuaian alokasi waktu dengan
tuntutan kompetensi dasar.
c. kecukupan alokasi waktu dengan
ketersediaan alokasi waktu per
semester.
Aspek Bahasa
a. Penggunaan bahasa sesuai dengan
EYD
b. Kemudahan struktur kalimat untuk
dipahami
c. penggunaan
bahasa
yang
komunikatif
d. penggunaan bahasa nasional (bukan
bahasa lokal)
Kesimpulan Penilaian

Penilaian Secara Umum

LD

LDR

TLD

Penilaian Secara Umum Terhadap Instrumen
Keterangan :
LD

: Layak Digunakan

LDR

: Layak Digunakan dengan Revisi

TLD

: Tidak Layak Digunakan

D. KOMENTAR/SARAN
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Yogyakarta, .........................2019
Validator,

(............................)
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LEMBAR VALIDASI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Genap

Validator

: _________________________________

Tanggal

: _________________________________

A. Tujuan
Tujuan penggunaan instrument ini adalah untuk mengukur kevalidan RPP dalam
pelaksanaan pembelajaran Biologi dengan model AIR (Auditory Intellectualy Repetition)
dipadu dengan media video.

B. Petunjuk
1. Obyek validasi/penilaian adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
2. Dimohon untuk memberi penilaian dengan memberi tanda check (√) pada kolom
score penilaian.
3. Makna score penilaian adalah sebagai berikut:
1 = sangat kurang baik, 2 = kurang baik, 3 = cukup baik, 4 = baik, 5 = sangat baik.

C. Penilaian
No
1.

2.

Pernyataan

1

Perumusan tujuan pembelajaran
a. Kejelasan kompetensi inti dan
kompetensi dasar.
b. Ketepatan penjabaran kompetensi
dasar kedalam indikator.
c. Kesesuaian kompetensi dasar dengan
tujuan pembelajaran.
d. Kesesuaian tujuan pembelajaran
dengan indikator.
e. Kesesuaian tujuan pembelajaran
dengan tingkat perkembangan siswa.
Isi yang disajikan
a. Sistematika penyusunan RPP
Kesesuaian
urutan
kegiatan
pembelajaran biologi dengan model
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Score
2
3
4

5

No

3.

Pernyataan

1

Score
2
3
4

5

AIR
(Auditory
Intellectualy
Repetition) dipadu dengan media
video.
b. Kesesuaian uraian kegiatan siswa
dan guru untuk setiap tahap
pembelajaran
dengan
aktivitas
pembelajaran biologi menggunakan
model AIR (Auditory Intellectualy
Repetition) dipadu dengan media
video.
c. Kejelasan skenario pembelajaran
(tahap-tahap kegiatan pembelajaran;
kegiatan awal, kegiatan inti, dan
penutup).
d. Kelengkapan instrument evaluasi
(soal, kunci jawaban, dan pedoman
penskoran).
Aspek Bahasa
f. Penggunaan bahasa sesuai dengan
EYD
g. Struktur kalimat sederhana dan
mudah dipahami
h. Menggunakan
bahasa
yang
komunikatif
i. Tidak menggunakan bahasa yang
berlaku setempat (bahasa daerah)
Kesimpulan Penilaian

Penilaian Secara Umum

LD

Penilaian Secara Umum Terhadap Instrumen
Keterangan :
LD

: Layak Digunakan

LDR

: Layak Digunakan dengan Revisi

TLD

: Tidak Layak Digunakan
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LDR

TLD

D. Saran Validator
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Yogyakarta, .........................2019
Validator,

(............................)
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LEMBAR VALIDASI
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Genap

Validator

: _________________________________

Tanggal

: _________________________________

A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrument ini adalah untuk mengukur kevalidan LKS dalam
pelaksanaan pembelajaran Biologi menggunakan model AIR (Auditory Intellectualy
Repetition) dipadu dengan media video.
B. PETUNJUK
1. Obyek validasi/penilaian adalah lembar kegiatan siswa pada pembelajaran materi
ekologi.
2. Dimohon untuk memberi penilaian dengan memberi tanda check (√) pada kolom
score penilaian.
3. Makna score penilaian adalah sebagai berikut:
1 = sangat kurang baik, 2 = kurang baik, 3 = cukup baik, 4 = baik, 5 = sangat baik.
C. PENILAIAN
No
1.

2.

Pernyataan

1

Isi yang disajikan
a. Kejelasan LKPD yang disajikan
secara sistematis
b. Kesesuaian LKPD dengan materi
yang esensial
c. Kesesuaian penggunaan masalah
yang diangkat dengan tingkat kognisi
siswa
d. Kejelasan tujuan dalam setiap
kegiatan
e. Penggunaan aktifitas/kegiatan yang
disajikan dalam LKPD dapat
menumbuhkan rasa ingin tahu siswa
Aspek Bahasa
a. Penggunaan bahasa sesuai dengan
EYD
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Score
2
3
4

5

No

Pernyataan

1

Score
2
3
4

5

b. Penggunaan struktur kalimat yang
sederhana dan mudah dipahami
c. Kejelasan kalimat yang digunakan
dalam soal (tidak mengandung
ambiguitas)
d. Penggunaan
bahasa
yang
komunikatif
e. Penggunaan bahasa nasional (bukan
bahasa daerah)
Kesimpulan Penilaian

Penilaian Secara Umum

LD

LDR

TLD

Penilaian Secara Umum Terhadap Instrumen
Keterangan :
LD

: Layak Digunakan

LDR

: Layak Digunakan dengan Revisi

TLD

: Tidak Layak Digunakan

D. KOMENTAR/SARAN
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Yogyakarta, .........................2019
Validator,

(............................)
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Lampiran 16. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN EFEKTIVITAS MODEL AIR (Auditory, Intellectually, Repetition) DIPADU DENGAN
MEDIA VIDEO PADA MATERI EKOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMA/MA
Nama Sekolah
:
Kelas/Semester
:
Pertemuan
:
A. Tujuan
Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan proses pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, Repetition) dipadu dengan media video pada
materi ekologi.
B. Petunjuk
1. Objek pengamatan adalah pelaksana pembelajaran di kelas dengan perangkat pembelajaran yang telah disediakan
2. Observer dapat memberikan penilaian dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom “Ya” jika aspek yang diamati sesuai dengan
pelaksanaan pembelajaran; dan kolom “Tidak” jika aspek yang diamati tidak sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran
3. Jelaskan secara singkat kegiatan yang terjadi di kelas sesuai dengan aspek yang diamati pada kolom keterangan
4. Jika ada saran, komentar, kritik tentang pelaksanaan pembelajaran, observer di mohon untuk mengisikan pada lembar yang telah
disediakan
C. Pengamatan
No

Indikator Penilaian

1.

Pendahuluan
a. Melakukan apersepsi
b. Memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam
kegiatan pembelajaran
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran
d. Mendeskripsikan kebutuhan penting lainnya
Kegiatan Inti
a. Mengamati
b. Menanya
c. Mengumpulkan Informasi/Data

2.

Pelaksanaan
Ya
Tidak
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Keterangan

3.
4.

d. Mengasosiasikan
e. Mengkomunikasikan
Penutup
a. Melakukan refleksi
Pengelolaan Waktu

D. Masukan Observer Selama Pelaksanaan Pembelajaran
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Yogyakarta,
Observer

(.......................................................)
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Lampiran 17. Uji Empiris Kemampuan Berpikir Kritis
Persamaan Indeks Sensitivitas

Keterangan:
RA (right after)
RB (right before)
T (total)

: banyaknya testi yang telah belajar yang menjawab benar
: banyaknya testi yang belum belajar yang menjawab benar
: banyaknya peserta ujian

1. Kelas Eksperimen
No Item
Soal

∑RA

∑RB

IS

1

23

14

0.61

2

24

1

0.32

3

28

14

0.79

4

11

3

0.50

5

14

1

0.29

6

13

2

0.82

7

28

11

0.46

8

26

4

0.39

Rata-Rata
2. Kelas Kontrol
No Item
Soal

0,52

∑RA

∑RB

IS

1

25

27

0.25

2

11

2

-0.06

3

14

10

0.75

4

10

2

0.13

5

0

0

0.69

6

1

0

0.25

7

29

21

0.00
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No Item
Soal

∑RA

∑RB

IS

8

27

3

0.03

Rata-Rata

0,20

Reliabilitas
Simpangan
Baku (stdv)
variance
total var butir
total var skor
Stdv nilai

0.504
0.254

0.685
0.47

0.638
0.407

0.356 0.57
0.127 0.33
2.71

0.73
0.53

5.115
10.28

Nilai r (alpha cronbach)

Keterangan:
r
: koefisien reliabilitas instrumen (Cronbach alpha)
k
: banyaknya butir pertanyaan
: total varians butir
: total varians

Nilai Z (Indeks Kappa)

Keterangan:
M
S
C

: Skor rata-rata
: Simpangan baku/ standar deviasi
: KKM/ skor penggalan
173

0.58
0.33

0.51
0.26

Berdasarkan nilai r sebesar 0,537 dan nilai z sebesar -0,677 maka kisaran nilai
koefisien Kappa adalah 0,31.
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Lampiran 18. Uji Deskriptif Pretest Dan Posttest Kemampuan Berpikir
Kritis
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Lampiran 19. Uji Deskriptif Pretest Dan Posttest Minat Belajar
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Lampiran 20. Uji Prasyarat Analisis Kemampuan Berpikir Kritis

Homogenitas Pretest

Homogenitas Posttest
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Lampiran 21. Uji Independent Sample T-test Kemampuan Berpikir Kritis
1. Data Pretest

2. Data Posttest
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Lampiran 22. Uji Mann Whitney Minat Belajar Biologi
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Lampiran 23. Uji N-Gain Kemampuan Berpikir Kritis
No

Pretest

Kelas Kontrol
Posttest
N-Gain

Kriteria

1

27

55

0.38

Sedang

2

23

50

0.35

Sedang

3

32

64

0.47

Sedang

4

36

50

0.22

Rendah

5

50

41

-0.18

Rendah

6

41

55

0.24

Rendah

7

32

41

0.13

Rendah

8

41

45

0.07

Rendah

9

23

68

0.58

Sedang

10

27

73

0.63

Sedang

11

27

55

0.38

Sedang

12

36

68

0.50

Sedang

13

14

59

0.52

Sedang

14

36

45

0.14

Rendah

15

23

50

0.35

Sedang

16

36

45

0.14

Rendah

17

45

73

0.51

Sedang

18

32

64

0.47

Sedang

19

45

59

0.25

Rendah

20

36

50

0.22

Rendah

21

32

55

0.34

Sedang

22

27

55

0.38

Sedang

23

18

45

0.33

Sedang

24

41

59

0.31

Sedang

25

23

55

0.42

Sedang

26

18

64

0.56

Sedang

27

36

59

0.36

Sedang

28

36

55

0.30

Rendah
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No

Pretest

Posttest

N-Gain

Kriteria

29

45

55

0.18

Rendah

30

32

55

0.34

Sedang

31

50

59

0.18

Rendah

32

41

59

0.31

Sedang

33.16

55.78

0.32

Sedang

Rata-rata

No

Pretest

Kelas Eksperimen
Posttest
N-Gain

Kriteria

1

45

73

0.51

Sedang

2

50

68

0.36

Sedang

3

45

68

0.42

Sedang

4

23

91

0.88

Tinggi

5

23

64

0.53

Sedang

6

23

91

0.88

Tinggi

7

45

73

0.51

Sedang

8

36

73

0.58

Sedang

9

36

77

0.64

Sedang

10

41

77

0.61

Sedang

11

36

86

0.78

Tinggi

12

36

95

0.92

Tinggi

13

18

82

0.78

Tinggi

14

27

55

0.38

Sedang

15

41

82

0.69

Sedang

16

45

86

0.75

Tinggi

17

32

59

0.40

Sedang

18

36

73

0.58

Sedang

19

36

68

0.50

Sedang

20

41

82

0.69

Sedang

21

32

77

0.66

Sedang

22

32

64

0.47

Sedang
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No

Pretest

Posttest

N-Gain

Kriteria

23

41

77

0.61

Sedang

24

50

68

0.36

Sedang

25

27

91

0.88

Tinggi

26

41

86

0.76

Tinggi

27

32

82

0.74

Tinggi

28

27

73

0.63

Sedang

35.61

76.46

0.63

Sedang

Rata-rata
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Lampiran 24. Uji N-Gain Minat Belajar
No

Kelas Kontrol
Pretest
Posttest
N-Gain

Kriteria

1

58

65

0.17

Rendah

2

61

75

0.36

Sedang

3

56

67

0.25

Rendah

4

65

65

0.00

Rendah

5

62

71

0.24

Rendah

6

56

65

0.20

Rendah

7

63

75

0.32

Sedang

8

62

68

0.16

Rendah

9

55

72

0.38

Sedang

10

55

71

0.36

Sedang

11

55

61

0.13

Rendah

12

68

82

0.44

Sedang

13

60

69

0.23

Rendah

14

63

78

0.41

Sedang

15

61

67

0.15

Rendah

16

55

65

0.22

Rendah

17

61

76

0.38

Sedang

18

60

76

0.40

Sedang

19

55

72

0.38

Sedang

20

57

72

0.35

Sedang

21

55

67

0.27

Rendah

22

64

77

0.36

Sedang

23

46

57

0.20

Rendah

24

58

75

0.40

Sedang

25

72

77

0.18

Rendah

26

60

68

0.20

Rendah

27

55

63

0.18

Rendah

28

62

66

0.11

Rendah
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No

Pretest

Posttest

N-Gain

Kriteria

29

62

74

0.32

Sedang

30

62

68

0.16

Rendah

31

62

69

0.18

Rendah

32

59

69

0.24

Rendah

Rata-rata

59.53

70.06

0.26

Rendah

No

Kelas Eksperimen
Pretest Posttest
N-Gain

Kriteria

1

70

81

0.37

Sedang

2

65

71

0.17

Rendah

3

62

77

0.39

Sedang

4

65

78

0.37

Sedang

5

61

85

0.62

Sedang

6

59

78

0.46

Sedang

7

69

77

0.26

Rendah

8

62

75

0.34

Sedang

9

67

81

0.42

Sedang

10

63

77

0.38

Sedang

11

70

83

0.43

Sedang

12

69

82

0.42

Sedang

13

61

75

0.36

Sedang

14

67

75

0.24

Rendah

15

72

75

0.11

Rendah

16

68

72

0.13

Rendah

17

63

82

0.51

Sedang

18

64

86

0.61

Sedang

19

71

82

0.38

Sedang

20

68

75

0.22

Rendah

21

72

83

0.39

Sedang
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No

Pretest

Posttest

N-Gain

Kriteria

22

64

75

0.31

Sedang

23

65

72

0.20

Rendah

24

67

70

0.09

Rendah

25

71

77

0.21

Rendah

26

67

81

0.42

Sedang

27

50

78

0.56

Sedang

28

59

66

0.17

Rendah

Rata-rata

65.39

77.46
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0.34 Sedang

Lampiran 25. Surat Validasi

186

187

188

189

Lampiran 26. Surat Izin Penelitian

190

Lampiran 27. Surat Telah Melaksanakan Penelitian
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