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Kurikulum Berbasis kompetensi, menekankan pada pemberian 
pengalaman secara langsung. Siswa perlu dibantu untuk mengembangkan 
sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami 
alam sekitar (Depdiknas,2003a). Kegiatan pembelajaran biologi dapat dilakukan 
melalui berbagai kegiatan seperti pengamatan, pengujian/penelitian, diskusi, 
penggalian informasi mandiri melalui tugas baca, wawancara nara sumber, 
simulasi/bermain peran, nyanyian, demonstrasi/peragaan model. 

Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang banyak digunakan guru 
biologi untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam 
pembelajaran konsep  Lingkungan adalah pengamatan lapangan. Pada umumnya 
kegiatan siswa dalam melakukan pengamatan lapangan adalah membaca Lembar 
Kerja Siswa (LKS) yang telah disediakan, menyediakan alat dan bahan, 
melakukan pengamatan sesuai cara kerja yang ada, kemudian menyusun laporan 
hasil pengamatan.  Kegiatan pengamatan lapangan tidak dirancang khusus untuk 
membantu siswa memahami konsep, mengembangkan minat keterampilan kerja 
ilmiah melalui kegiatan pengamatan yang bersifat investigatif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model 
Investigative Field Work  dalam pembelajaran biologi, yang meliputi 
pengembangan bahan ajar bertema lingkungan, lembar kerja pengamatan 
lingkungan, lembar kerja tugas proyek pembuatan ekosistem mini dan tes untuk 
menguji pemahaman siswa terhadap konsep lingkungan. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan atau memodifikasi 
desain penelitian dan pengembangan pendidikan (Educational Research and 
Develeopment) menurut Kempt et al. (1994). Tahapan  penelitian dan 
pengembangan tersebut adalah: (1) analisis tujuan, (2) analisis karakteristik siswa, 
(3) merumuskan tujuan pembelajaran, (4) merancang strategi pembelajaran, (5) 
desain awal perangkat pembelajaran, (6) Uji coba lapangan, (7) analisis data, (8) 
validasi pakar, (9) penyusunan laporan. 

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa model Investigative Field 
Work dalam pembelajaran biologi meningkatkan pemahaman siswa terhadap 
konsep lingkungan pada uji coba 1 dan uji coba 2, meningkatkan kerja ilmiah 
siswa, dan meningkatkan minat mempelajari biologi.  
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ABSTRACT 

 

 

Agung Purwoko. 2007. Development of Investigative Field Work Model on 
Biology Learning to Improve Understanding of Ecosystem and 
Interaction Concept, Attitudes and Process Skills. Thesis. Natural 
Science Postgraduate Studies of Semarang State University. Supervisors: 
I. Dr.Ahmad Sopyan., II. Ir.Tuti Widianti,M.Bio.Med. 

 
 
 
Keywords: Investigative Field Work, ecosystem concept, attitude, process skill. 
 
 
 

Competence Based Curriculum gives stressing of learning experience. 
The Students suppose to encourage their skills through discovering and 
understanding surround us (Depdiknas, 2003a). 
Biology learning can be done by viewing observing, predicting, communicating, 
measuring, reporting, role playing, identifying of variable, constructing hypothesis 
and experimenting. 

One of the learning used by Biology teachers to involve learning 
experiences. The students develop Biology Environment by field work. 
Generally, in their activity, the students do their exercise by reading and reporting 
the result. Their activity does not planned for helping the students understanding 
in order to develop their skills attitudes investigative observing. 
The research is used to develop Investigative Field Work Biology Learning. It 
involves material environment, individual task for making miniature ecosystem 
and understanding task based on environment concept. 

This research has been done by using Educational Research and 
Development (Kempt at all 1994). The step of the research are: (1) goal analysis, 
(2) students’ characteristic analysis, (3) formulate of learning, (4) designing 
learning strategy, (5) pre-designing learning, (6) practice, (7) analyse the data, (8) 
expert opinion and making the report. 
This result present Investigative Field Work in Biology Learning. It can improve 
concept in try out 1 and 2. It develops students activity and increases the student 
attitudes in learning Biology.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum Berbasis kompetensi, menekankan pada pemberian 

pengalaman secara langsung. Siswa perlu dibantu untuk mengembangkan 

sejumlah keterampilan proses agar mereka mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar (Depdiknas,2003a). Kegiatan pembelajaran biologi 

dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pengamatan, 

pengujian/penelitian, diskusi, penggalian informasi mandiri melalui tugas 

baca, wawancara nara sumber, simulasi/bermain peran, nyanyian, 

demonstrasi/peragaan model. 

Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang banyak digunakan guru 

biologi untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam 

pembelajaran konsep  Lingkungan adalah pengamatan lapangan. Pada 

umumnya kegiatan siswa dalam melakukan pengamatan lapangan adalah 

membaca Lembar Kerja Siswa (LKS) yang telah disediakan, menyediakan alat 

dan bahan, melakukan pengamatan sesuai cara kerja yang ada, kemudian 

menyusun laporan hasil pengamatan.  Kegiatan pengamatan lapangan tidak 

dirancang khusus untuk membantu siswa memahami konsep, mengembangkan 

minat keterampilan kerja ilmiah melalui kegiatan pengamatan yang bersifat 

investigatif.  
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Dalam Kurikulum SMA Tahun 2004, kompetensi kerja ilmiah secara 

khusus ‘dititipkan’ pada mata pelajaran Biologi. Aspek kerja ilmiah yang 

dikembangkan meliputi; a) mengamati,   b) mengklasifikasi,   c) mengukur,   

d) mengkomunikasikan data dan   e) menganalisis data, f) menyusun laporan 

pengamatan,  g) merancang proyek, dan  h) bersikap ilmiah. 

Refleksi awal terhadap kegiatan  pembelajaran konsep Lingkungan 

pada siswa Kelas X di SMA 16 Semarang, dilakukan dengan melaksanakan 

prosedur pengamatan yang telah disediakan. Pengamatan dilakukan dengan 

mengumpulkan jenis – jenis tumbuhan dan hewan pada suatu areal, tidak 

diikuti pengklasifikasian makhluk hidup yang ditemukan. Pengukuran faktor 

abiotik lingkungan tidak dilakukan dan konsep interaksi antara faktor biotik 

dan abiotik dalam lingkungan tidak dikembangkan dalam kegiatan 

pengamatan. Aspek-aspek kerja ilmiah tidak dikembangkan secara optimal 

dalam kegiatan pengamatan. 

Laporan hasil pengamatan ditulis siswa untuk dinilai tidak 

dipresentasikan untuk mengembangkan keterampilan mengkomunikasikan 

hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan yang disusun oleh siswa Kelas X 

tidak mengikuti kaidah pelaporan kegiatan ilmiah, landasan teori hanya 

menerangkan konsep dasar yang terdiri dari beberapa kalimat saja, 

pembahasan/analisis data tidak berkaitan dengan data hasil pengamatan, 

kesimpulan menerangkan kembali data hasil pengamatan dan tidak 

bersesuaian dengan tujuan pengamatan. 
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Penerapan kegiatan pengamatan lapangan investigatif (Investigative 

Field Work) dalam pembelajaran biologi, pada prinsipnya melatihkan 

keterampilan berpikir kepada siswa sebagaimana ilmuwan berpikir dan 

bertindak dalam memecahkan masalah. Komponen-komponen keterampilan 

proses seperti pengamatan, pengklasifikasian, pengukuran, komunikasi, 

inferensi, prediksi, pengontrolan variabel, penginterpretasian data, perumusan 

hipotesis, pendefinisian operasional variabel dan eskperimen dapat 

diintegrasikan dalam pembelajaran biologi, bukan sebagai bahan pembelajaran 

terpisah. Pengenalan langkah-langkah  penelitian sebagai bahan pembelajaran 

terpisah tidak menarik minat siswa untuk melakukan penelitian, karena terasa 

sulit dan membosankan. 

Penguasaan keterampilan-keterampilan kerja ilmiah oleh siswa 

diharapkan akan membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengembangkan konsep dan keterampilan mengembangkan berbagai proyek 

sains dilakukan oleh para ilmuwan. Sebagaimana pendapat Nur (1996), bahwa 

ilmu pengetahuan alam (natural science) harus dipahami  sebagai : 1) sikap 

ilmiah, 2) proses ilmiah dan 3) produk ilmiah. Dengan demikian proses atau 

keterampilan proses atau metode ilmiah merupakan bagian IPA. Jika 

pembelajaran IPA menekankan pada produk atau fakta, konsep, teori saja, 

dapat dikatakan belum lengkap, karena hanya mengembangkan salah satu 

komponen saja. 
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B. Rumusan Masalah  

           Penelitian ini berfokus pada masalah, 

Bagaimanakah Model  Investigative Field Work dalam pembelajaran biologi 

dapat meningkatkan pemahaman konsep Ekosistem dan Pola Interaksinya, 

minat dan kerja ilmiah Siswa? 

Masalah yang akan diungkap melelui penelitian ini adalah; 

1. Bagaimanakah kemampuan kerja ilmiah siswa  dalam pembelajaran 

biologi melalui kegiatan Investigative Field Work? 

2. Bagaimanakah minat siswa dalam mempelajari biologi melalui Model  

Investigative Field Work? 

3. Bagaimanakah pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran biologi 

melalui model Investigative Field Work? 

4. Bagaimanakah kesan dan masukan guru terhadap perangkat Model  

Investigative Field Work dalam pembelajaran biologi? 

5. Bagaimanakah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran biologi 

Model  Investigative Field Work ? 

6. Bagaimanakah respon siswa terhadap Model  Investigative Field Work 

dalam pembelajaran biologi? 

7. Bagaimanakah aktivitas siswa dalam melaksanakan tugas proyek melalui 

Model  Pembelajaran Investigative Field Work? 
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C. Tujuan, Manfaat dan Prospek Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran Biologi  melalui Model Field Work Insvestigative 

pada Konsep Ekosistem dan Interaksinya. 

b. Mengetahui kualitas proses dan hasil belajar biologi melalui 

penerapan Model Field Work Insvestigative pada Konsep 

Ekosistem dan Interaksinya. 

 

2. Manfaat penelitian 

a. Bagi siswa 

1) Menyediakan perangkat pembelajaran ( bahan ajar, LKS 

Investigative dan LKS Kerja Proyek) untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran Kerja Lapangan Investigative Ekosistem dan 

Interaksinya.  

2) Penerapan Model Pembelajaran Investigative Field Work dalam 

pembelajaran Biologi pada konsep Ekosistem dan Interaksinya 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang konsep 

ekosistem, meningkatkan minat, meningkatkan keterampilan kerja 

ilmiah dan mengembangkan sikap ilmiah dalam memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 
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b. Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu memenuhi 

kebutuhan Guru Biologi SMA dalam menyediakan perangkat-

perangkat pembelajaran inovatif yang dapat mendorong 

peningkatan pemahaman konsep, dengan menerapkan langkah-

langkah kerja ilmiah sebagaimana dilakukan oleh ilmuwan. 

 

c. Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mendorong sekolah untuk 

mengembangkan upaya-upaya mendorong guru mengembangkan 

perangkat-perangkat pembelajaran inovatif dalam pembinaan 

profesionalisme guru dan meningkatkan mutu lulusan. 

 

3. Prospek 

Hasil-hasil penelitian ini memiliki prospek untuk dikembangkan  lebih 

lanjut untuk merumuskan pola-pola yang tepat dalam medorong siswa 

SMA gemar melakukan penelitian dan peduli terhadap masalah-

masalah lingkungan di sekitarnya. Penelitian lebih lanjut dapat 

dilakukan untuk merumuskan model-model pembelajaran biologi 

berbasis pengembangan kerja ilmiah, kelebihan dan kekurangannya 

dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada di sekitar 

sekolah atau tempat tinggal siswa. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA 

 
 

D. Kajian Pustaka 

1. Model Pembelajaran Investigative Field Work 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Fungsi model 

pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

Menurut Joyce (1996) selain memiliki tujuan dan asumsi, 

sebuah model pembelajaran juga memiliki lima unsur karakteristik 

model yaitu sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, 

dampak instruksional dan dampak pengiring. 

Sintaks mencakup tahap-tahap kegiatan dari suatu model. 

Sistem sosial mencakup situasi atau suasana dan norma yang berlaku 

dalam model tersebut. Prinsip reaksi menggambarkan pola kegiatan 

bagaimana seharusnya pendidik melihat dan memperlakukan peserta 

didiknya, termasuk bagaimana caranya memberikan respon. Sistem 

pendukung meliputi segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan 

untuk melaksanakan model tersebut. Dampak instruksional adalah 

hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan peserta 

didik pada tujuan yang diharapkan. Adapun dampak pengiring 

merupakan hasil belajar lainnya yang dihasilkan dalam interaksi 
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belajar mengajar sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang 

dialami langsung oleh peserta didik tanpa arahan langsung dari 

pendidik. 

Apabila seorang guru dalam pembelajarannya menggunakan 

tahap-tahap pembelajaran, tahap-tahapnya harus tertentu dan jelas. 

Sistem sosial dan sistem pendukungnya harus dirancang dengan baik, 

karena kelas di dalam sekolah merupakan bagian dari sistem sosial. 

Selain itu yang sangat penting untuk tidak hanya memikirkan dampak 

instruksional saja, dampak iringan juga harus menjadi perhatian. 

Salah satu model pembelajaran yang dikembangkan oleh Joice 

dan Weil (1996) adalah kelompok model sosial (The Social Models). 

Model pembelajaran ini dirancang untuk mengembangkan kerjasama 

dalam pembelajaran. Berbagai model dikembangkan berbasis pada 

pembelajaran kelompok model social di antaranya adalah model 

investigasi kelompok. The Malayasian Nature Society (1998) 

mengembangkan Model Pembelajaran Investigative Field Work 

berdasarkan prinsip-prinsip model investigasi kelompok. 

The Malayasian Nature Society (1998) mengembangkan  

kegiatan Investigative Field Work yang disebut sebagai Communnity 

Organisation Field Trip melalui tahapan atau sintaks sebagai berikut. 

a. Persiapan Guru (Teacher Preparation), mengorganisasikan kerja 

lapangan dan mempersiapkan alat dan bahan. 
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b. Pengklasifikasian (Classification), mengidentifikasi berbagai 

kelompok organisme menggunakan kunci identifikasi. 

c. Persiapan Kerja lapangan (Field Trip Preparation), menyiapkan 

prosedur kerja lapangan dan memberi petunjuk kerja kepada siswa. 

d. Kerja Lapangan (Field Trip), melakukan pengukuran berbagai 

faktor fisik ekosistem dan mengumpulkan berbagai specimen. 

e. Kegiatan setelah Kerja Lapangan (Post Trip Activities), mendata, 

memilah dan menganalisis bahan-bahan hasil kerja lapangan. 

f. Tugas Proyek (Project Work), memilih salah satu organisme 

temuan kerja lapangan untuk dideskripsikan dalam tugas 

individual. 

g. Simpulan (Conclusion), diskusi dan penguatan konsep, 

mendeskripsikan peranan manusia dalam ekosistem. 

Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip yang dijadikan dasar 

pengembangan Model Pembelajaran Investigative Field Work adalah 

penelitian (inquiry), pengetahuan (knowledge) dan dinamika belajar 

kelompok (the dynamics of the learning group). Dalam proses 

penelitian, siswa dirangsang belajar dengan cara menghadapkannya 

pada masalah, sehingga mendorong timbulnya upaya untuk 

memecahkan masalah. Konsep pengetahuan pada model ini merupakan 

pemahaman konsep. Pemahaman konsep diperoleh siswa melalui 

aktivitas yang menekankan pada pengalaman langsung seperti 

pengamatan berbagai gejala alam yang ada di sekitarnya. Sedangkan 
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dinamika kelompok menunjuk pada kondisi belajar sekelompok siswa 

yang saling berinteraksi dalam memahami dan melaksanakan aktivitas 

belajar untuk memecahkan masalah. Proses interaksi ini berupa 

berbagi pendapat, tukar pengalaman dan berargumentasi. 

Tahapan atau sintaks kegiatan Investigative Field Work ada 

enam. 

1) Siswa berhadapan  dengan situasi problematis melalui diskusi 

kelompok. 

2) Siswa merumuskan tugas-tugas belajar (learning task) untuk  

memecahkan masalah. 

3) Siswa melakukan eksplorasi untuk memecahkan masalah, melalui 

kegiatan kerja lapangan (field work) mengamati faktor biotik 

ekosistem dan melakukan pengukuran faktor abiotik ekosistem. 

4) Siswa menganalisis kemajuan dan proses yang dilakukan dalam 

kegiatan kerja lapangan (field work). 

5) Siswa melakukan tugas proyek membuat ekosistem mini dalam 

botol. 

6) Siswa melakukan kegiatan individual, menyusun laporan. 

Guru dalam model pembelajaran Investigative Field Work 

berperan sebagai pembimbing dan fasilitator untuk menumbuhkan sistem 

sosial demokratis. Guru dan siswa memiliki kedudukan sama di hadapan 

masalah yang dipecahkan dengan peranan berbeda. Suasana pembelajaran 

dikembangkan agar terjadi proses interaksi yang bersifat kesepakatan. 
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2. Ekosistem dan Interaksinya 

Ruang lingkup Mata Pelajaran Biologi SMA dan MA terdiri 

dari 2 bagian yaitu : Bekerja Ilmiah dan Pemahaman Konsep (Materi 

Pokok) dan Penerapannya. Bekerja Ilmiah diajarkan dan dilatihkan 

pada awal tahun kelas X tetapi untuk selanjutnya terintegrasi dengan 

materi pada kompetensi yang telah ditetapkan.  

Konsep/Materi Mata Pelajaran  Biologi SMA dan MA Kelas X 

adalah bekerja ilmiah, hakikat ilmu Biologi, , keanekaragaman hayati 

dan pengelompokkan makhluk hidup, hubungan antara komponen 

ekosistem, perubahan materi dan energi, peranan manusia dalam 

keseimbangan ekosistem. 

Standar kompetensi yang berkaitan dengan lingkungan adalah 

siswa   mampu  menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, 

perubahan materi dan energi  serta peranan manusia dalam 

keseimbangan ekosistem. 

Standar kompetensi ini dijabarkan ke dalam kompetensi dasar, 

a. Menguraikan komponen  penyusun ekosistem dan perubahannya 

melalui pengamatan 

b. Mendeskripsikan peran komponen ekosistem dalam aliran energi 

dan daur biogeokimia. 

c. Mengkaitkan hubungan kegiatan  manusia dengan masalah 

perusakan dan pemeliharaan lingkungan. 
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d. Mendeskripsikan pemanfaatan daur ulang limbah untuk 

kepentingan kehidupan 

 

3. Minat 

Menurut Skinner (dalam Nurhayati,2000) minat merupakan suatu 

keadaan organismik yang menimbulkan suatu keinginan akan adanya 

stimulus lebih lanjut dari suatu jenis benda, objek, gagasan, atau 

pengalaman khusus. Slameto (2003) mengemukakan bahwa minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

Minat seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya 

faktor objek pembelajaran, metode pembelajaran, gaya mengajar guru 

dan sumber belajar. Minat dalam  mempelajari Biologi diartikan 

sebagai suatu kecenderungan jiwa dan hati siswa untuk berkeinginan, 

bergairah dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran Biologi. 

Minat berperan penting dalam belajar di sekolah, sebab minat banyak 

mendasari motif (Nurhayati,2000). 

 

4. Kerja Ilmiah 

Ilmuwan menggunakan prosedur-prosedur investigasi untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang fenomena alam. Keterampilan 
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kerja ilmiah yang digunakan untuk investigasi tersebut meliputi;           

(a) observasi (observation), (b) pengukuran (measurement), (c) 

eksperimentasi, (d)  komunikasi (communication), dan (e) keterampilan-

keterampilan berpikir kritis (critical thinking skills). 

Keterampilan berpikir kritis merupakan dasar dan bagian dari 

proses investigasi ilmiah. Termasuk dalam keterampilan berpikir kritis 

adalah  berpikir induktif, berpikir deduktif, merumuskan hipotesis,  

eksplorasi, sintesis, evaluasi dan berbagai keterampilan mental yang 

analog. 

 Proses dapat didefinisikan sebagai perangkat keterampilan 

kompleks yang digunakan ilmuwan dalam melakukan penyelidikan 

ilmiah. Ilmuwan mengembangkan teori melalui keterampilan proses, 

misalnya pengamatan, klasifikasi, inferensi, merumuskan hipotesis dan 

melakukan eksperimen. Keterampilan-keterampilan tersebut dimiliki 

oleh para ilmuwan berkat pengalaman dan latihan yang terus menerus. 

Dengan demikian dalam bentuk yang elementer dari apa yang mereka 

lakukan, dapat pula dipelajari oleh siswa. Hal ini tidak berarti 

pembelajaran IPA hendak menjadikan setiap siswa sebagai ilmuwan, 

tetapi mengembangkan mereka agar memiliki keterampilan- 

keterampilan sebagaimana cara-cara ilmuwan bekerja dan bersikap. 

Sejumlah pakar dan lembaga-lembaga pengembangan 

pembelajaran IPA mengklasifikasikan komponen kerja ilmiah dengan 

cara yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya diuraikan di bawah ini. 
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a. Menurut Commision on Science Education of The American 

Asciciation for the Advancement of Science (AAAS) 

AAAS mengklasifikasikan keterampilan kerja ilmiah menjadi 

keterampilan proses dasar (Basic Science Process Skills) dan 

keterampilan proses terpadu (Integrated Science Process Skills). 

Keterampilan proses dasar terdiri atas; (1) pengamatan, (2) 

penggunaan hubungan ruang/waktu, (3) klasifikasi, (4) penggunaan 

bilangan, (4) pengukuran, (5) komunikasi, dan (6) inferensi. Sedangkan 

keterampilan proses terpadu meliputi; (1) pengontrolan variabel, (2) 

penginterpretasian data, (3) perumusan hipotesis, (4) pendefinisian 

variabel secara operasional, dan (5) eksperimen. 

 

b. Menurut Funk 

Funk (dalam Nur, 2000), juga mengklasifikasikan keterampilan 

kerja ilmiah menjadi keterampilan proses dasar dan keterampilan proses 

terpadu. 

Keterampilan proses dasar terdiri atas ; (1) pengamatan, (2) 

klasifikasi, (3) komunikasi, (4) pengukuran, (5) prediksi, dan (6) 

inferensi. Keterampilan proses terpadu terdiri atas; (1) pengidentifikasian 

variabel, (2) penyusunan tabel data, (3) penyusunan grafik, (4) 

pendeskripsian hubungan antar variabel, (5) perolehan dan pemrosesan 

data, (6) pendeskripsian penyelidikan, (7) perumusan hipotesis, (8) 

pendefinisian variabel secara operasional, (9) merencanakan 

penyelidikan dan (10) eksperimen. 
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 Keterampilan proses dasar merupakan fondasi untuk melatih 

keterampilan proses terpadu yang lebih kompleks. Menurut Nur (1996), 

enam keterampilan proses dasar yang perlu dilatihkan kepada siswa 

adalah: pengamatan, pengukuran, klasisifikasi, komunikasi, prediksi dan 

inferensi. Keenam keterampilan proses dasar ini merupakan prasarat 

untuk keterampilan proses terpadu. 

 Seluruh keterampilan kerja ilmiah ini diperlukan apabila 

seseorang sedang berupaya menemukan pemecahan atas suatu masalah 

ilmiah. Keterampilan proses terpadu khususnya diperlukan apabila 

seseorang  melakukan eksperimen untuk memecahkan masalah. 

Keterampilan proses terpadu yang penting dilatihkan meliputi ; 

identifikasi variabel, pengontrolan variabel, interpretasi data, perumusan 

hipotesis, perumusan definisi operasional variabel, perencanaan dan 

pelaksanaan eksperimen. Perilaku siswa pada setiap aspek kerja ilmiah 

diringkas dalam tabel di bawah ini, 

Tabel 2.1  Keterampilan Kerja Ilmiah dan Perilaku Siswa 

No. Keterampilan Kerja 
Ilmiah Perilaku Siswa 

1 Pengamatan • Penggunaan indera-indera tidak hanya 
penglihatan. 

• Pengorganisasian obyek-obyek menurut satu 
sifat tertentu, 

• Pengidentifikasian banyak sifat. 
• Pengidentifikasian perubahan-perubahan 

dalam satu obyek. 
• Melakukan pengamatan kuantitatif. 
• Melakukan pengamatan kualitatif.  

2 Pengklasifikasian • Pengidentifikasian suatu sifat umum. 
• Memilah-milahkan dengan menggunakan dua 

sifat atau lebih. 
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No. Keterampilan Kerja 
Ilmiah Perilaku Siswa 

3 Penginferensian • Mengkaitkan pengamatan dengan pengalaman 
atau pengetahuan terdahulu. 

• Mengajukan penjelasan-penjelasan untuk 
pengamatan-pengamatan. 

4 Peramalan • Penggunaan data dan pengamatan yang sesuai. 
• Penafsiran data/grafik. 
• Perumusan generalisasi tentang pola-pola. 
• Pengujian kebenaran dari ramalan yang sesuai. 

5 Pengkomunikasian • Pemaparan pengamatan atau dengan 
menggunakan perbendaharaan kata yang 
sesuai. 

• Pengembangan grafik atau gambar untuk 
menyajikan pengamatan dan peragaan data. 

• Perancangan poster atau diagram untuk 
menyajikan data guna meyakinkan orang lain. 

6 Pengukuran • Pengukuran panjang, volume, massa, 
temperature dan waktu dalam satuan yang 
sesuai. 

• Memilih alat dan satuan yang sesuai untuk 
tugas pengukuran tertentu tersebut. 

7 Penggunaan 

Bilangan 

• Penghitungan. 
• Pengurutan. 
• Penyusunan bilangan dalam pola-pola yang 

benar. 
• Penggunaan keterampilan matematika. 

8 Penafsiran Data • Penyusunan data. 
• Pengenalan pola atau hubungan-hubungan. 
• Merumuskan inferensi yang sesuai dengan 

menggunakan data.  
• Pengikhtisaran secara benar. 

9 Melakukan 

Eksperimen 

• Merumuskan dan menguji prediksi tentang 
kejadian-kejadian. 

• Mengajukan dan menguji hipotesis. 
• Mengidentifikasi dan mengontrol variable. 
• Mengevaluasi prediksi dan hipotesis 

berdasarkan pada hasil percobaan. 
 

10 Pengontrolan 

Variabel 

• Pengidentifikasian variable yang 
mempengaruhi hasil. 

• Pengidentifikasian variable yang diubah dalam 
percobaan. 

• Pengidentifikasian variable yang dikontrol 
dalam suatu percobaan. 
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No. Keterampilan Kerja 
Ilmiah Perilaku Siswa 

11 Perumusan 

Hipotesis 

• Perumusan hipotesis berdasarkan pengamatan 
dan inferensi. 

• Merancang cara-cara untuk menguji hipotesis. 
• Merevisi hipotesis apabila data tidak 

mendukung hipotesis tersebut. 
12 Pendefinisian 

Variabel Secara 

Operasional 

• Memaparkan pengalaman-pengalaman dengan 
menggunakan obyek-obyek konkrit. 

• Mengatakan apa yang diperbuat obyek-obyek 
tersebut. 

• Memaparkan perubahan-perubahan atau 
pengukuran-pengukuran selama suatu 
kejadian. 

13 Membangun Model • Menbangun presentasi ide, obyek-obyek atau 
kejadian-kejadian secara verbal, mental atau 
fisik. 

• Menggunakan presentasi tersebut untuk 
menjelaskan atau menunjukkan hubungan-
hubungan. 

• Merancang suatu model bumi, bulan, matahari 
untuk menjelaskan fase-fase atau gerhana 
bulan. 

 

B. Hasil Penelitian Terkait 

Penelitian berkaitan dengan penerapan pendekatan 

keterampilan  kerja ilmiah telah dilakukan Karuru (2005) dengan setting 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hasil penelitian menunjukkan respon 

siswa tentang keterampilan kerja ilmiah, 82,6% senang dan 72,2% 

berpendapat baru mengenal keterampilan proses yang digunakan.  Data ini 

menunjukkan bahwa siswa senang mengikuti pembelajaran jika 

pembelajaran menggunakan keterampilan kooperatif dan keterampilan 

kerja ilmiah, khususnya pada komponen keterampilan kerja ilmiah 

melakukan pengamatan dimana pendapat siswa senang dalam melakukan 

pengamatan sebesar 95,7%. 



18 

 

Hasil penelitian Ngabekti dkk (2006) di SMA 9 Semarang 

menunjukkan bahwa dengan penerapan Model Investigasi Kelompok hasil 

belajar siswa pada aspek kognitif meningkat dari 55,0 menjadi 65,7. 

Aktivitas pengamatan (observation)  meningkat dari 55% menjadi 82,3%. 

Pada aspek afektif siswa merasa senang belajar dengan Model Investigasi 

Kelompok. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran Biologi merupakan sarana untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai serta tanggung jawab sebagai 

seorang warga negara yang bertanggung jawab kepada lingkungan, 

masyarakat, bangsa, negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Hasil belajar yang diharapkan dalam pembelajaran biologi, 

meliputi pengetahuan ilmiah, keterampilan ilmiah dan sikap ilmiah. Di 

samping itu melalui pembelajaran biologi dapat dikembangkan minat dan 

nilai-nilai. Agar hasil-hasil belajar termaksud dapat dicapai maka perlu 

dikembangkan pembelajaran biologi yang berpusat pada aktivitas siswa 

melalui pemberian pengalaman secara langsung. 

Salah satu stategi pembelajaran yang dapat memberikan 

pengalaman langsung dalam pembelajaran biologi adalah penerapan 

Model Pembelajaran Investigative Field Work. Berdasarkan kajian teori 

dan pustaka, untuk menerapkan Model Pembelajaran Investigative Field 
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Work diperlukan perangkat-perangkat pembelajaran berupa, Bahan Ajar 

Ekosistem dan Interaksinya, LKS Investigative dan LKS Tugas proyek. 

Penerapan Model Pembelajaran Investigative Field Work 

dengan menggunakan Bahan Ajar Ekosistem dan Interaksinya, LKS 

Investigative dan LKS Tugas proyek akan meningkatkan pemahaman 

konsep, minat, keterampilan ilmiah siswa Kelas X SMA. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Disain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan pendidikan 

(Educational Research and Development) yang dilakukan untuk 

mengembangkan perangkat Model Investiagtive Field Work dalam 

pembelajaran biologi Kelas X SMA pada konsep Lingkungan. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan meliputi bahan ajar bertema lingkungan, 

lembar kerja pengamatan lingkungan, lembar kerja tugas proyek pembuatan 

ekosistem mini dan tes pemahaman siswa konsep lingkungan. 

 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini, meliputi, 

1. Pemahaman siswa terhadap konsep lingkungan, merupakan tingkat 

ketuntasan belajar siswa melalui tes menggunakan Instrumen Tes 

Pemahaman Konsep Ekosistem dan Interaksinya (instrumen 01) 

2. Minat siswa dalam mempelajari biologi adalah hasil pengukuran minat 

siswa dalam mempelajari biologi, diukur menggunakan Instrumen 

Pengukuran Minat Siswa (instrumen 02) 

3. Kerja ilmiah siswa merupakan skor kerja ilmiah meliputi aspek 

pengamatan, mengklasifikasi, dan mengukur/menghitung yang diperoleh 

siswa melalui penilaian menggunakan instrumen penilaian kerja ilmiah 

(instrumen 03).  
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4. Aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran, merupakan hasil 

pengamatan kegiatan guru selama kegiatan pembelajaran. Kegiatan guru 

tersebut meliputi menyempaikan tujuan pembelajaran, menggali apersepsi 

siswa, memotivasi siswa, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 

menutup kegiatan pembelajaran. Aktivitas guru diamati menggunakan 

lembar pengamatan aktivitas guru (instrumen 04) 

5. Tanggapan guru,merupakan pendapat/penilaian guru terhadap perangkat 

pembelajaran meliputi bahan ajar, LKS dan alat penilian pemahaman 

konsep. Tanggapan guru diperoleh menggunakan instrumen Tanggapan 

Guru Terhadap perangkat pembelajaran (instrumen 05) 

6. Respon siswa, merupakan pendapat atau penilaian siswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran. Respon siswa diperoleh menggunakan 

instrumen Respon Siswa terhadap pembelajaran (instrumen 06) 

7. Aktivitas siswa dalam melaksanakan tugas proyek, merupakan hasil 

pengamatan aktivitas siswa dalam melaksanakan tugas proyek. 

Pengamatan meliputi aspek, memilih/menyiapkan alat/bahan, 

melaksanakan prosedur kerja proyek, melakukan pengamatan, dan 

mentabulasi data hasil pengamatan (instrumen 07). 

 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan atau memodifikasi 

desain Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Educational Research and 

Develeopment) menurut Kempt et al. (1994). Tahapan  penelitian dan 
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pengembangan tersebut adalah: (1) analisis tujuan, (2) analisis karakteristik siswa, 

(3) merumuskan tujuan pembelajaran, (4) analisis konsep, (5) merancang strategi 

pembelajaran, (6) desain awal perangkat pembelajaran, (7) Uji coba lapangan, (8) 

analisis data, (9) validasi pakar, (10) penyusunan laporan. 

Berdasarkan tahapan tersebut di atas, maka pengembangan perangkat 

Model Investigative Field Work dalam pembelajaran biologi, dijelaskan melalui 

diagram pada gambar 3.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

 

Secara lengkap setiap tahap prosedur pengembangan perangkat 

pembelajaran dideskripsikan sebagai berikut. 

 

Analisis karakteristik siswa Analisis Tujuan 

Merancang strategi 
pembelajaran 

Analisis konsep Merumuskan tujuan pembelajaran 

Memilih media/sumber 
belajar 

Menyusun instrumen tes 
pemahaman konsep 

Draft Awal Model Perangkat Pembelajaran Ujicoba I 
Analisis 
Ujicoba I 

Draft Revisi 
Validasi pakar 

Model Perangkat Pembelajaran 

Revisi 1 

Analisis Ujicoba II 

Ujicoba II 
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1. Analisis Tujuan 

Analisis tujuan dilakukan untuk menetapkan kerangka dasar 

pengembangan model perangkat pembelajaran. Berdasarkan kerangka dasar 

model ini disusun perangkat-perangkat pembelajaran yang sesuai. Analisis tujuan 

dilakukan berdasarkan Kurikulum SMA/MA tahun 2004 atau dikenal dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

Dalam Kurikulum SMA/MA tahun 2004 dijelaskan tentang pengertian, 

fungsi, tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran biologi adalah sebagai berikut. 

 

a. Pengertian 

Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai. Biologi juga merupakan wadah untuk membangun 

warga negara yang memperhatikan lingkungan serta bertanggung jawab kepada 

masyarakat, bangsa dan negara di samping beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam 

secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, kosep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi 

juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan biologi diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam 

sekitarnya. 

Pendidikan biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung. Karena itu siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah 



24 

 

keterampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami alam 

sekitar. Keterampilan proses ini meliputi keterampilan mengamati dengan seluruh 

indera, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara benar dengan 

selalu mempertimbangkan keselamatan kerja, mengajukan pertanyaan, 

menggolongkann, menafsirkan data dan mengkonunikasikan hasil temuan secara 

beragam, menggali dan memilah informasi faktual yang relevan untuk menguji 

gagasan-gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari. Di samping itu 

kemungkinan untuk mengembangkan teknologi yang relevan dari konsep-konsep 

biologi yang dipelajari sangat dianjurkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

demikian, siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran biologi tersebut bagi diri 

serta masyarakatnya. 

 

b. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Biologi 

Mata Pelajaran Biologi berfungsi untuk menanamkan kesadaran 

terhadap keindahan dan keteraturan alam sehingga siswa dapat meningkatkan 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai warga negara yang menguasai 

sains dan teknologi untuk meningkatkan mutu kehidupan dan melanjutkan 

pendidikan. Mata Pelajaran Biologi bertujuan untuk: 

1) Memahami konsep-konsep biologi dan saling keterkaitannya, 

2) Mengembangkan keterampilan dasar biologi untuk menumbuhkan nilai serta 

sikap ilmiah, 

3) Menerapkan konsep dan prinsip Biologi untuk menghasilkan karya teknologi 

sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, 
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4) Mengembangkan kepekaan nalar untuk memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan proses kehidupan dalam kejadian sehari-hari, 

5) Meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan, 

6) Memberikan bekal pengetahuan dasar untuk melanjutkan pendidikan. 

 

c. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Mata Pelajaran Biologi SMA dan MA terdiri atas 2 

bagian, yaitu: Bekerja ilmiah dan Pemahaman Konsep (Materi Pokok) dan 

Penerapannya. Bekerja ilmiah diajarkan dan dilatihkan pada awal tahun kelas X, 

tetapi untuk selanjutnya terintegrasi dengan materi pada kompetensi yang telah 

diterapkan. 

Konsep/materi Mata Pelajaran Biologi SMA dan MA meliputi: 

Kelas X, bekerja ilmiah, hakikat ilmu Biologi, keanekaragaman hayati dan 

pengelompokkan makhluk hidup, hubungan antara komponen ekosistem, 

perubahan materi dan energi, peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. 

Kelas XI, organisasi seluler, struktur jaringan, struktur dan fungsi organ 

tumbuhan, hewan dan manusia dan penerapan dalam konteks sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

Kelas XII, proses yang terjadi pada tumbuhan, proses metabolisme, hereditas, 

evolusi, bioteknologi dan implikasinya pada sains, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat (Depdiknas,2003) 

Standar Kompetensi (SK) yang dikembangkan dalam penyusunan 

Model Perangkat Pembelajaran Lingkungan dalam penelitian ini terdapat pada 
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Kelas X semester 2, yaitu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, 

perubahan materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan 

ekosistem. Standar Kompetensi ini dijabarkan menjadi 4(empat) Kompetensi 

Dasar (KD). Di antara 4 KD yang terdapat dalam kurikulum Mata Pelajaran 

Biologi, dalam penelitian ini dikembangkan 2 KD. Deskripsi KD, indikator dan 

materi pokok yang dikembangkan dalam penyusunan model, sebagaimana 

terdapat dalam tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1  KD, Indikator dan Materi Pokok yang Dikembangkan dalam 
Penyusunan Model 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 

4.1 Menguraikan 
komponen penyusun 
ekosistem dan 
perubahannya melalui 
pengamatan. 

• Membedakan penggunaan 
istilah-istilah habitat, 
nisia, populasi, 
komunitas, ekosistem, 
faktor biotik dan abiotik. 

• Menjelaskan proses 
suksesi berdasarkan hasil 
pengamatan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

• Mengkaitkan hubungan 
antara tipe-tipe ekosistem 
dengan kondisi 
lingkungan biotik dan 
abiotik. 

• Ekosistem dan 
peranan manusia 
dalm 
keseimbangannya. 
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 

4.2 Mendeskripsikan 
peran komponen 
ekosistem dalam 
aliran energi dan daur 
biogeokimia. 

• Membandingkan 
piramida ekologi. 

• Mengatasi masalah 
lingkungan dengan 
menggunakan konsep 
rantai makanan. 

• Menjelaskan aliran 
energi. 

• Membuat bagan daur 
biogeokimia (Carbon, 
Nitrogen, Sulfur dan 
Pospor) 

• Aliran energi 
• Rantai Makanan 
• Piramida Ekologi 
• Perubahan 

Lingkungan 

 

Penjabaran tujuan Mata Pelajaran Biologi dalam SK, KD dan indikator 

di atas digunakan dalam mengembangkan model perangkat pembelajaran 

Lingkungan yang diterapkan dalam pembelajaran berbasis keterampilan proses 

yang menekankan pada kerja lapangan yang bersifat investigatif (Investigative 

Field Work). Pemilihan pendekatn ini relevan dengan pengertian mata pelajaran 

biologi sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Kurikulum SMA/MA Tahun 

2004 Mata Pelajaran Biologi, seperti telah dijelaskan di atas. 

 

2. Analisis Karakteristik Siswa 

Analisis karakteristik siswa dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menelaah kondisi siswa, meliputi aspek latar belakang pengetahuan tentang 

konsep-konsep biologi, penilaian sikap, penilaian praktik, keadaan sosial dan latar 

belakang budayanya. 
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Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah kelas X1, X2 dan X5 

Tahun Pelajaran 2006/2007 SMA Negeri 16 Semarang. Perbandingan kondisi 

ketiga kelas dijelaskan dalam tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Perbandingan Kondisi Kelas Subjek Penelitian 
 

Aspek Perbandingan Kelas X 1 Kelas X 2 Kelas X 5 
Jumlah Siswa 40 38 40 

• Laki-laki 
• Perempuan 

19 
21 

17 
21 

18 
22 

Nilai Pemahaman 
Konsep Biologi 
Semester 1 

80 – 100 
60 – 79 
40 – 59 

< 40 

 
 
 
1 
39 
0 
0 

 
 
 
0 
37 
1 
0 

 
 
 
3 
37 
0 
0 
 

Nilai Praktik Biologi 
Semester 1 
80 – 100 
60 – 79 
40 – 59 

< 40 

 
 
6 
34 
0 
0 

 
 
3 
35 
0 
0 

 
 
4 
36 
0 
0 

Nilai Sikap  
Semester 1 

A 
B 
C 
D 
E 

 
 

10 
21 
9 
0 
0 

 
 
4 
32 
2 
0 
0 

 
 
9 
26 
5 
0 
0 

Asal SMP/MTs 
• Negeri 
• Swasta 

 
28 
12 

 
23 
15 

 
27 
13 

Pekerjaan Orangtua 
• PNS 
• Swasta/Buruh 
• Wiraswasta 
• Petani 
• Lainnya 

 
4 
13 
1 
9 
9 

 
4 
15 
4 
7 
9 

 
6 
17 
8 
5 
4 
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Pengetahuan tentang karakteristik hasil belajar siswa yang berupa 

kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif diperlukan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengembangkan Model Perangkat Pembelajaran Lingkungan. 

Pemilihan cara penyajian, gaya bahasa, contoh-contoh, tingkat kesulitan soal, struktur 

bahan ajar, media, alat bahan disesuaikan dengan kondisi siswa.  

Siswa kelas X SMA subjek penelitian berusia 15 – 17 tahun, dalam 

Teori Tingkat Perkembangan Intelektual Piaget berada pada tingkat Operasi 

Formal (11 tahun – lebih). Tingkat perkembangan intelektualoperasi formal, 

ditandai dengan kemampuan menggunakan kemapuan operasi-operasi konkret 

untuk membentuk operasi-operasi yang lebih kompleks. Kemajuan siswa pada 

periode ini ialah bahwa ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda-benda 

atau peristiwa-peristiwa konkret, ia memiliki kemampuan berpikir abstrak 

(Dalhar, 1996). Kondisi ini sesuai dengan pilihan konsep lingkungan yang 

mencakup tidak hanya konsep-konsep konkret seperti komponen biotik dan 

abiotik ekosistem, tetapi mencakup pula konsep-konsep yang abstrak seperi 

piramida ekologi, aliran energi dan daur biogeokimiawi.  

Siswa subjek penelitian sebagian lebih dari 90% berasal dari 

Kecamatan Mijen, Gunungpati, Ngaliyan, Tugu Kota Semarang, sedangkan 

sisanya berasal dari Kecamatan lain di Kota Semarang dan Kecamatan Boja, 

Kabupaten Kendal. Siswa yang berasal dari Kecamatan Mijen dan Gunungpati 

berbasis agraris yang religius, Kecamatann Ngaliyan dan Tugu berbasis industri 

dan perdagangan. Lingkungan sosial yang berbeda menyebabkan pola komunikasi 

yang berbeda, perbedaan ini diakomodasi dengan model pembelajaran yang 

menerapkan kerja lapangan investigatif kelompok. 
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3. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran ditetapkan berdasarkan hasil analisis tujuan dan 

analisis karakteristik siswa, sebab pada dasarnya tujuan belajar ditentukan 

berdasarkan pada aspek kurikulum dan kondisi siswa. 

Perumusan tujuan belajar yang dimaksud adalah mengidentifikasi 

indikator-indikator hasil belajar operasional yang dijadikan dasar penyusunan alat 

penilaian. Indikator-indikator operasional ini dijabarkan dari SK dan KD yang 

terdapat dalam Kurikulum Biologi SMA Tahun 2004. Rumusan indikator-

indikator operasional tersebut dideskripsikan dalam tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Rumusan Indikator Operasional 
 

Standar Kompetensi: 
menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi 
serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. 
Kompetensi Dasar Indikator Operasional 
4.3 Menguraikan komponen penyusun 

ekosistem dan perubahannya 
melalui pengamatan. 

Menentukan satuan organisasi 
kehidupan 

 Memilih konsep suhu optimum. 
 Menentukan pengaruh hilangnya suatu 

organisme dalam rantai makanan di 
hutan. 

 Menentukan dampak pengurangan CO2 
di udara 

 Menyebutkan peranan herbivora. 
 Menentukan penyebab penambahan 

oksigen dalam air 
 Memilih contoh yang bukan lingkungan 

fisik. 
Kompetensi Dasar Indikator Operasional 

 Menyebutkan syarat produsen. 
 Menentukan satuan kehidupan dalam 

koloni rayap. 
 Menentukan satuan kehidupan seluruh 

populasi. 
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 Memilih contoh faktor abiotik pada 
ekosistem air. 

 Menentukan tingkatan trofik yang 
mengandung energi paling sedikit. 

 Membedakan istilah nisia dan habitat. 
 Mengidentifikasi perubahan 

lingkungan. 
 Mengidentifikasi masalah akibat 

perubahan lingkungan pertanian. 
 Mengidentifikasi aktivitas organisme 

yang dapat menambah O2 dalam kolam. 
 Menyimpulkan akibat akumulasi DDT. 
 Menentukan satuan kehidupan dalam 

kolam. 
 Menjelaskan urutan perpindahan 

energi. 
 Menentukan produsen dalam jaring 

makanan di laut. 
4.4 Mendeskripsikan peran komponen 

ekosistem dalam aliran energi dan 
daur biogeokimia. 

Memilih senyawa hasil Siklus Sulfur 
yang berbahaya bagi pernapasan 
manusia. 

 Menentukan organism yang paling 
terpengaruh perubahan kadar CO2 

 Menentukan rantai makanan. 
 Menafsirkan pengaruh suatu bentuk 

piramida ekologi. 
 Mengidentifikasi ciri lingkungan tidak 

seimbang. 
 Memilih proses transpirasi pada gambar 

siklus air. 
 Mengidentifikasi faktor yang 

berpengaruh terhadp penyusunan nitrat. 
 Menentukan posisi organisme dalam 

piramida ekologi. 
 Membedakan berbagai siklus 

biogeokimiawi 
  
 Menunjukkan proses metabolisme 

dalam gambar Siklus Karbon. 
 Menidentifikasi unsur yang dihasilkan 

suatu Siklus Biogeokimiawi. 
 Menentukan mikroba yang berperan 

dalam siklus biogeokimia. 
 Menunjukkan arah aliran energi. 
 Memilih pernyataan yang tepat 
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piramida energi. 
 Memilih tingkatan trofik suatu 

organisme. 
 

4. Analisis Konsep 

Analisis konsep dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep 

penting yang akan disusun dalam bentuk bahan ajar. Uurutan konsep bahan ajar 

adalah sebagai berikut. 

a. Pengertian Ekosistem 

b. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem, meliputi, 

1) Populasi 

2) Komunitas 

3) Nisia dan Habitat 

c. Faktor Biotik dan Abiotik Ekosistem 

1) Faktor Biotik, terdiri atas produsen, konsumen dan pengurai 

2) Faktor Abiotik, meliputi air, suhu, cahaya matahari, angin, kelembaban, 

derajat keasaman/pH 

d. Interaksi dalam Ekosistem, meliputi 

1) Arus Energi dan Daur Materi 

2) Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan 

e. Aliran Energi dan Daur Biogeokimia, meliputi 

1) Piramida Ekologi, terdiri atas Piramida Jumlah, Piramida Biomassa dan 

Piramida Energi. 

2) Daur Biogeokimia, terdiri atas Siklus Air, Siklus Sulfur, Siklus Posphor, 

Siklus Nitrogen, Siklus Carbon dan Oksigen. 
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Kaitan antara konsep-konsep yang sesuai dengan indikator-indikator 

operasional disusun dalam bentuk peta konsep. Peta konsep untuk bahan ajar 

Lingkungan dijelaskan dengan gambar 3.2. 

 

 
 
 
 
 
 

terdiri atas                    meliputi 
 
 

 
 

                                                     terdiri dari 
                                             

terdiri  
 

 
 
 
 

terdiri  
dari 

 
 
 
 
Gambar 3.2 Peta Konsep Ekosistem dan Pola Interaksinya 

 
Kegiatan lanjutan setelah urutan konsep ditentukan adalah memilih 

strategi pembelajaran, memilih media/sumber belajar dan menyusun instrumen 

penilaian pemahaman konsep. 

Strategi pembelajaran yang dikembangkan dalam perangkat-perangkat 

pembelajaran pada penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat 

pada aktivitas siswa melalui Investigative Field Work yang berbasis keterampilan 

Ekosistem dan Pola Interaksinya 

Faktor Biotik

Pola Interaksi dalam Ekosistem Ekosistem 

Faktor 
Abiotik 

Arus energi dan daur materi 

Rantai makanan dan jaring-jaring makanan 

Piramida Ekologi 

Daur Biogeokimia 

Piramida Jumlah 

Piramida Biomassa 

Piramida Energi 

Siklus Air,  
Siklus Sulfur, 

Siklus Posphor, 
Siklus Nitrogen, 
Siklus Carbon-

Oksigen 
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proses.  Kerja lapangan investigatif memiliki ciri mengeksplorasi data-data hasil 

kerja lapangan untuk memecahkan masalah. Kegiatan Investigasi diperdalam 

dengan membuat pemodelan ekosistem mini, untuk menerapkan pengetahuan 

tentang ekosistem dan pola interaksi di dalamnya. Metode yang digunakan adalah 

diskusi, ceramah. Sedangkan pendekatan kerja lapangan dilakukan secara 

kelompok. 

Pemilihan media/sumber belajar disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran, konsep, strategi, konsep dan metoda pembelajaran. Media yang 

digunakan dalam pembelajaran adalah OHP, transparansi, charta/gambar. 

Sedangkan sumber belajar memanfaatkan lokasi kebun karet yang berada dekat 

dengan lingkungan sekolah. SMA Negeri 16 Semarang berada dekat dengan 

lokasi Perkebunan Karet Kalimas, Milik PT Karyadeka Semarang. Pada lokasi 

kebun karet ini dipilih tiga lokasi berbeda, yaitu daerah yang sepanjang hari 

tertutup hutan karet, daerah terbuka yang terkena cahaya matahari langsung dan 

daerah yang sudah dibuka untuk pemukiman. Pemilihan tiga daerah yang 

bervariasi ini memberikan ruang bagi siswa untuk melakukan investigasi 

kemugkinan terdapat perbedaan-perbedaan faktor biotik, faktor abiotik dan 

interaksinya. 

Instrumen penilaian pemahaman konsep dikembangkan mengacu pada 

indikator-indikator operasional yang dijabarkan dari standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang dipilih dalam mengembangkan perangkat-perangkat 

pembelajaran. Tipe soal yang digunakan adalah pilihan ganda, dengan lima 

alternatif pilihan.    
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5. Penyusunan Draf Awal Model Perangkat Pembelajaran 

Draft Awal Model Perangkat Pembelajaran disusun berdasarkan 

analisis tujuan, analisis karakteristik siswa, rumusan indikator-indikator 

operasional dan analisis konsep. Perangkat yang disusun meliputi, 

a. Bahan Ajar Ekosistem dan Pola Interaksinya 

b. Lembar Kegiatan Siswa (LKS 01): Pengamatan Faktor Biotik Ekosistem 

c. Lembar Kegiatan Siswa (LKS 02): Pengamatan Faktor Abiotik Ekosistem 

d. Lembar Kegiatan Siswa (LKS 03): Tugas Proyek Investigasi 

e. Soal Penilaian Pemahaman Konsep 

 

6. Uji Coba 1 

Ujicoba 1 dilaksanakan pada tanggal 21 – 26 Mei 2007 di SMA Negeri 16 

Semarang dan Perkebunan Karet Kalimas Semarang pada Kelas X 2. Pada Ujicoba 1 

ini pembelajaran dilakukan oleh guru mitra menggunakan perangkat pembelajaran 

Draft Awal. Alur pembelajaran pada Ujicoba 1 dijelaskan dalam gambar 3.3. 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Alur Pembelajaran Ujicoba 1 

Ujicoba 1 merupakan validasi perangkat-perangkat pembelajaran yang 

berasal dari tanggapan guru mitra, respon siswa, observasi aktivitas guru yang 

diperlukan untuk perbaikan (revisi) draft awal perangkat pembelajaran. 

Draft Awal Perangkat Pembelajaran 

 
Pengamatan Respon dan 
aktivitas siswa/ Guru.  

Pretest, Postest Analisis Revisi Draft Awal 
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Pengamatan dilakukan menggunakan instrumen respon siswa terhadap 

pembelajaran, aktivitas guru dalam pembelajaran, respon guru terhadap model 

perangkat yang dikembangkan dan tes penilaian pemahaman konsep. Daftar nama 

pengamat dan perannya dalam penelitian ini, dicantumkan dalam tabel 3.3. 

 
Tabel 3.4.  Daftar Nama Pengamat dan Perannya 

 
No. Nama Peran Keterangan 
1. Emut Sisoati, SPd 1. Guru Mitra 

Ujicoba 1  
2. Pengamat 

Ujicoba 2 

Guru Biologi 
SMA Negeri 16 
Semarang 

2. Setyo Haryono,SPd 1. Guru Mitra 
Ujicoba 2  

2. Pengamat 
Ujicoba 1 

Guru Biologi 
SMA Negeri 16 
Semarang 

3. Dra.Titi Priyatiningsih,MPd Pengamat Ujicoba 1 
dan 2 

Guru Biologi 
SMA Negeri 16 
Semarang 

4. Drs.Agung Purwoko Pengamat Ujicoba 1 
dan 2 

Peneliti 

Penilaian pemahaman konsep Ekosistem dan Pola Interaksinya 

menggunakan One Group Pretest – Posttest Design sebagaimana dijelaskan 

dalam gambar 3.4 . Rancangan ini dipilih karena penilaian dilakukan pada satu 

kelompok tanpa pembanding (Tuckman,1978). 

 

.  

Keterangan:  
O 1  : Uji awal 
O 2  : Uji akhir 
X  : Pembelajaran menggunakan Model Perangkat Pembelajaran Investigative 

Field Work. 
 

Gambar 3.4 Rancangan Penilaian Pemahaman Konsep 

 

O 1 X O 2 
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7. Penyusunan Draft Revisi 

Draft revisi disusun setelah dilakukan analisis terhadap tanggapan guru 

mitra, respon siswa, observasi terhadap aktivitas guru yang dilakukan pada 

ujicoba 1. 

 

8. Ujicoba 2 

Draft revisi perangkat-perangkat pembelajaran diterapkan dalam 

pembelajaran di Kelas X 1 SMA Negeri 16 Semarang. Kegiatan pembelajaran 

dilakukan pada tanggal 4 – 9 Juni 2007 di tempat yang sama dengan dilakukannya 

ujicoba 1. Pada Ujicoba 2 kembali dilakukan validasi yang berasal dari tanggapan 

guru mitra, respon siswa, observasi terhadap aktivitas guru yang diperlukan untuk 

penyempurnaan draft revisi perangkat pembelajaran. Alur pembelajaran pada 

Ujicoba 2 dijelaskan dalam gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Alur Pembelajaran Ujicoba 2 

 

9. Validasi Pakar 

Validasi pakar merupakan validasi akhir sebelum dilakukan 

penyempurnaan terhadap perangkat-perangkat pembelajaran. Validasi akhir 

Analisis Laporan 

Draft Revisi 
Perangkat Pembelajaran 

 
Pengamatan Respon dan 
aktivitas siswa/ Guru.  

Pretest, Posttest 
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dilakukan oleh pembimbing tesis, sebab pemilihan pembimbing telah 

dipertimbangkan kepakarannya sesuai dengan masalah yang diteliti mahasiswa. 

 

10. Penyusunan Model Perangkat Pembelajaran 

Hasil akhir Model perangkat pembelajaran Ekosistem dan Pola 

Interaksinya direvisi berdasarkan validasi pakar. Kegiatan pengembangan Model 

Investigative Field Work dalam Pembelajaran diakhiri dengan penyusunan laporan 

dan publikasi hasil penelitian. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 16 Semarang yang terletak di 

Jl.Ngadirgo Tengah, Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen Kota Semarang. 

Sumber data penelitian ini terdiri atas; 

1. Guru mitra adalah guru mata pelajaran biologi pengajar Kelas X, 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Investigative Field Work. 

2. Siswa Kelas X 5 SMA Negeri 16 Semarang  untuk mendapatkan data uji 

coba perangkat tes pemahaman konsep Lingkungan. 

3. Siswa Kelas X 2 SMA Negeri 16 Semarang untuk Ujicoba I perangkat 

model pembelajaran  Investigative Field Work. 

4. Siswa Kelas X 1 SMA Negeri 16 Semarang untuk Ujicoba II. 

Ujicoba I dan Ujicoba II dilakukan di SMA Negeri 16 Semarang, 

dengan pertimbangan; 
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a. merupakan tempat bekerja peneliti, sehingga lingkungan pembelajaran, 

guru mitra dan siswa dikenali karakteristiknya, 

b. Unsur pimpinan, guru dan siswa SMA Negeri 16 bersikap terbuka 

terhadap inovasi pembelajaran. 

dari uji homogenitas ketiga kelas yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan 

setara.   

 

E. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara, 

1. Observasi, dilakukan untuk mendapatkan data  

a. keterampilan ilmiah siswa dengan menggunakan instrumen 

pengamatan kerja ilmiah, meliputi keterampilan mengamati, 

mengklasifikasi, mengukur/menghitung, mempresentasikan hasil 

pengamatan. 

Penilaian kerja ilmiah mengamati, mengklasifikasi, 

mengukur/menghitung dan mempresentasikan hasil pengamatan, 

dilakukan dengan menggunakan penilaian rubrik masing-masing 

aspek kerja ilmiah. Hasil pengamatan terhadap kegiatan siswa 

dikategorikan dengan predikat Sangat Baik (skor 80 – 100), Baik 

(skor 60 – 79), Cukup (40 – 59), Kurang (skor 20 – 39) dan Sangat 

Kurang (skor < 20). 

Penilaian dilakukan terhadap Kelas X2 pada Ujicoba 1 dan Kelas 

X 1 pada Ujicoba 2. 
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b. aktivitas mengajar guru mitra, 

c. tanggapan guru terhadap perangkat pembelajaran, 

d. respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran, 

e. aktivitas siswa dalam membuat tugas proyek.  

2. Tes pemahaman konsep, dilakukan untuk mendapatkan data, 

a. sebaran jawaban  tes pemahaman konsep, 

b. nilai ketuntasan yang menunjukkan tingkat pemahaman konsep, 

3. Tes minat, dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran minat 

untuk mendapatkan data tentang minat siswa dalam mempelajari biologi. 

F. Analisis Data 

Analisis data dilakukan sesuai dengan karakteristik penelitian dan 

pengembangan pendidikan. Analisis data dalam penelitian ini, meliputi; 

1. Uji Homogenitas, dilakukan untuk menguji kesetaraan kelas-kelas yang 

digunakan untuk uji coba alat tes, ujicoba I dan ujicoba II model 

pembelajaran. 

2. Analisis item , dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaran, daya beda 

dan validitas soal. 

3. Uji Normalitas, dilakukan untuk mengetahui normalitas data-data hasil tes 

pemahaman konsep, pengukuran minat dan penilaian kerja ilmiah siswa. 

4. Analisis Deskriptif, dilakukan untuk melihat kecenderungan-

kecenderungan yang terjadi berkaitan dengan,  

a. perubahan pemahaman konsep,  

b. minat,  



41 

 

c. kerja ilmiah siswa  

d. tanggapan guru terhadap perangkat pembelajaran, 

e. respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran, 

f. aktivitas guru dalam pembelajaran, 

g. aktivitas siswa dalam pembelajaran, 

h. dan aktivitas siswa dalam tugas proyek selama ujicoba 1 dan 

ujicoba 2. 

 

G. Uji Coba Model Perangkat Pembelajaran 

Model perangkat pembelajaran yang terdiri atas bahan ajar, LKS 

Pengamatan Faktor Biotik dan Abiotik Ekosistem, LKS Kerja Proyek dan Alat 

penilaian pemahaman konsep lingkungan diujicobakan dalam dua tahap, meliputi 

Ujicoba I dan Ujicoba II.  

 

H. Penyempurnaan Model Perangkat Pembelajaran 

Penyempurnaan model perangkat pembelajaran dilakukan mengikuti 

tahapan ujicoba perangkat. Tahapan tersebut meliputi, penyempurnaan draft awal 

dilakukan setelah ujicoba I. Hasil analisis terhadap tanggapan guru pada perangkat 

pembelajaran, respon siswa terhadap pembelajaran,hasil pengamatan guru dan 

siswa selama pembelajaran ujicoba I, merupakan bahan pertimbangan yang 

dijadikan dasar untuk penyempurnaan model. 

Hasil penyempurnaan setelah ujicoba I adalah draf revisi model 

perangkat pembelajaran. Selanjutnya draft revisi ini kembali disempurnakan 
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setelah penerapan dalam pembelajaran pada ujicoba II. Hasil analisis terhadap 

tanggapan guru pada perangkat pembelajaran, respon siswa terhadap 

pembelajaran,hasil pengamatan guru dan siswa selama pembelajaran ujicoba II, 

merupakan bahan pertimbangan yang dijadikan dasar untuk penyempurnaan draft 

revisi. Pada penyempurnan yang kedua ini, dilakukan validasi pakar. Keseluruhan 

kegiatan penyempurnaan kedua ini menghasilkan Model Perangkat Pembelajaran 

Konsep Ekosistem dan Pola Interaksinya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Data hasil penelitian ini dikelompokkan dalam dua bagian yaitu data 

pengembangan perangkat pembelajaran dan data hasil pengamatan kegiatan 

pembelajaran. Pada bab ini, data dan pembahasan kedua bagian disajikan secara 

terpisah. 

A. Data dan Pembahasan Hasil Pengembangan Perangkat Pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan pada dalam penelitian ini, 

meliputi, bahan ajar, LKS Investigative Field Work  dan penilaian pemahaman 

konsep Ekosistem dan Pola Interaksinya.  

1. Pengembangan Bahan Ajar. 

Bahan Ajar merupakan diktat yang digunakan oleh siswa maupun guru 

dalam kegiatan pembelajaran Investigative Field Work. Acuan utama 

pengembangan bahan ajar adalah Buku Ajar Biologi Untuk Kelas X SMA 

Pemerintah Kota Semarang yang disesuaikan dengan kriteria Penilaian Buku 

Pelajaran Pusat Perbukuan Tahun 2006. 

Bahan Ajar hasil pengembangan dalam penelitian ini, terdiri atas 30 

halaman dengan susunan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Susunan Bahan Ajar Ekosistem dan Pola Interaksinya 
 

Bagian Bahan 
Ajar 

Isi Uraian Isi 

Bagian Awal 1. Trigger 
2. Tujuan Pembelajaran 

Trigger berisi uraian ringkas 
kasus lingkungan yang terjadi di 
sekitar sekolah, diikuti 
pertanyaan-pertanyaan 
investigative, dimaksudkan 
untuk menumbuhkan minat dan 
motivasi siswa untuk melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
Tujuan pembelajaran tidak 
secara langsung menyalin SK 
dan KD yang ada dalam 
dokumen kurikulum. Melainkan 
berupa uraian ringkas tujuan dan 
manfaat mempelajari bahan ajar. 

Bagian Inti 1. Pengertian Ekosistem 
2. Satuan Makhluk Hidup 

dalam Ekosistem 
3. Faktor Biotik dan 

Abiotik Ekosistem 
4. Interaksi dalam 

Ekosistem 
5. Aliran Energi dan Daur 

Biogeokimia 
6. Daur Biogeokimia 

Uraian Konsep disajikan dalam 
bahasa bertutur, dengan 
pendekatan kontekstual. 
Di dalamnya terdapat sejumlah 
kegiatan yang harus dilakukan 
siswa untuk mengembangkan 
keterampilan kerja ilmiah. 
Disajikan dalam Boks 
Keterampilan Biologi. 

Bagian Akhir 1. Glossarium 
2. Uji Kompetensi Diri 
3. Daftar Pustaka 

Glossarium, disajikan untuk 
membantu siswa memahami 
konsep atau istilah baru/sukar 
dalam bagian inti 
Uji kompetensi diri, meupakan 
soal-soal yang digunakan untuk 
refleksi diri bagi siswa seberapa 
jauh telah memahami konsep 
setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran. 
Daftar Pustaka, disajikan untuk 
memberi informasi referensi 
yang digunakan dalam 
penyusunan bahan ajar. Daftar 
pustaka dapat digunakan untuk 
mendorong siswa untuk 
membaca lebih lanjut bahan ajar 
ini sesuai sumbernya. 
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Selama pengembangannya dalam tahap Ujicoba 1, Ujicoba 2 dan 

validasi pakar, bahan ajar telah mengalami revisi berdasarkan masukan guru 

mitra, pengamat dan pakar. Alur pengembangan bahan ajar dalam penelitian ini 

dijelaskan dalam gambar 3.6. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1. Alur Pengembangan Bahan Ajar 
 
 
Adapun ringkasan kesan dan masukan terhadap bahan ajar selama 

pengembangannya dijelaskan dalam tabel 4.2 sebagai berikut. 

 
Tabel 4.2 Ringkasan Kesan dan Masukan Terhadap Bahan Ajar Selama 

Pengembangannya 
 

Sumber Kesan/ 
Masukan 

Tahap Pengembangan 
Ujicoba 1 Ujicoba 2 

Guru Mitra a. Susunan konsep pada 
bagian isi tidak urut. 

b. Terlalu banyak istilah 
asing. 

c. Gambar tidak 
jelas/kurang besar. 

d. Konsep piramida 
ekologi kurang. 

e. Penjelasan konsep 
suksesi tidak 
diperlukan.  

a. Penjelasan Siklus Sulfur 
kurang. 

b. Masih terdapat salah ketik.
c. Belum ada ringkasan bab. 
d. Ada istilah dalam 

glossarium yang tidak 
diperlukan 

Draft Awal 
Bahan Ajar 

Ujicoba 1 
Kesan Guru Mitra dan 
Pengamat 

Revisi 

Draft Revisi 
Bahan Ajar 

Ujicoba 2 
Kesan Guru Mitra dan 
Pengamat 

Validasi Pakar 

Model 
Bahan Ajar 
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Sumber Kesan/ 
Masukan 

Tahap Pengembangan 
Ujicoba 1 Ujicoba 2 

Pengamat a. LKS tidak perlu 
dimasukkan dalam 
bagian inti. 

b. Masih banyak terdapat 
salah ketik. 

c. Gambar berwarna 
kurang. 

a. Masih ada salah ketik. 
b. Pada Keterampilan biologi 

tidak dijelaskan apa yang 
diperlukan untuk 
melakukan kegiatan. 

Pakar Validasi Pakar 
a. Tujuan pembelajaran perlu ditambahkan ranah 

psikomototorik. 
b. Uji kompetensi ditambah dengan soal uraian terstruktur 
c. Daftar Pustaka pada bahan ajar belum ada. 
 

 
 

Hasil analisis terhadap kesan/masukan guru mitra, pengamat dan 

validasi pakar digunakan untuk merevisi draf yang sebelumnya telah disusun. 

Perbedaan bahan ajar selama pengembangannya  dijelaskan dalam tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Perbedaan Bahan Ajar Selama Pengembangannya 

 
Bagian Bahan 
Ajar Draft Awal Draft Revisi Model Bahan Ajar 

Bagian Awal 1. Trigger 
2. Tujuan 

Pembelajaran 

1. Trigger 
2. Tujuan 

Pembelajaran 

1. Trigger 
2. Tujuan 

Pembelajaran 
Bagian Isi 1. Pengertian 

Ekosistem 
2. Satuan Organisme 

dalam Ekosistem 
3. Faktor Biotik dan 

Abiotik Ekosistem 
4. Suksesi 
5. Interaksi dalam 

Ekosistem 
6. Aliran Energi  
7. Daur Biogeokimia 

1. Pengertian 
Ekosistem 

2. Satuan 
organisme 
dalam 
Ekosistem 

3. Faktor Biotik 
dan Abiotik 
Ekosistem 

4. Interaksi dalam 
Ekosistem 

5. Aliran Energi  
6. Daur 

Biogeokimia 

1. Pengertian 
Ekosistem 

2. Satuan 
organisme 
dalam 
Ekosistem 

3. Faktor Biotik 
dan Abiotik 
Ekosistem 

4. Interaksi 
dalam 
Ekosistem 

5. Aliran Energi  
6. Daur 

Biogeokimia 
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Bagian Bahan 
Ajar Draft Awal Draft Revisi Model Bahan Ajar 

Bagian Akhir 1. Glossarium 
2. Uji Kompetensi 

Diri 
 

1. Glossarium 
2. Uji Kompetensi 

Diri 

1. Ringkasan 
2. Glossarium 
3. Uji 

Kompetensi 
Diri 

4. Daftar Pustaka 
 
 
 

2. Pengembangan LKS Investigative Field Work. 

Dalam penelitian ini dikembangkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

merupakan bagian dari perangkat Model Investigative Field Work dalam 

Pembelajaran Biologi. LKS yang dikembangkan meliputi; LKS 01 Pengamatan 

Faktor Biotik Ekosistem, LKS 02 Pangamatan Faktor Abiotik Ekosistem dan LKS 

03 Tugas Proyek: Membuat Ekosistem Mini. Lembar Kegiatan Siswa yang 

dikembangkan dalam penelitian ini merupakan panduan bagi siswa dalam 

melakukan kerja lapangan investigatif. 

Susunan LKS yang dikembangkan dalam penelitian ini dijelaskan 

dalam tabel 4.4 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.4 Susunan LKS Investigative Field Work 
 

Bagian Bahan 
Ajar Isi Uraian Isi 

Bagian Awal Judul 
Konsep Esensial 
Tujuan  

Judul menggambarkan kerja 
lapangan investigatif yang akan 
dikerjakan siswa. 
Kosep esensial berisi pernyataan 
singkat konsep penting yang 
menjadi tema kegiatan. 
Tujuan memuat kompetensi 
yang akan dicapai secara 
implisit. 
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Bagian Bahan 
Ajar Isi Uraian Isi 

Bagian Inti Alat dan Bahan 
Cara Kerja 
Data Hasil Pengamatan 

Dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan dan pernyataan yang 
mendorong siswa untuk 
mengetahui atau 
melakukanlebih lanjut. 
Data hasil pengamatan memuat 
tabel untuk mencatat data. 

Bagian Akhir Kesimpulan dan 
Penerapan 

Dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan yang mengarah pada 
kesimpulan hasil kegiatan dan 
penerapan konsep. 

 

Tahapan pengembangan LKS dilakukan dengan alur seperti pada 

gambar 4.2. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Alur Pengembangan LKS 

 

Validasi terhadap Draft Awal LKS hingga menjadi Model LKS 

dilakukan oleh guru mitra, pengamat dan pakar melalui Ujicoba 1 dan Ujicoba 2. 

LKS yang dikembangkan terdiri atas 3 LKS, yaitu LKS 01 Kerja Lapangan 

Investigatif: Mengamati Faktor Biotik Ekosistem, LKS 02 Kerja Lapangan 

Draft Awal 
LKS 

Revisi 

Draft Revisi 
LKS 

Ujicoba 2 
Kesan Guru Mitra dan 
Pengamat 

Validasi Pakar 

Model 
LKS 

Ujicoba 1 
Kesan Guru Mitra dan 
Pengamat 
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Investigatif: Mengukur Faktor Biotik Ekosistem dan LKS 03 Tugas Proyek: 

Membuat Ekosistem Mini. 

LKS 01 dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada siswa dalam 

melakukan kegiatan pengamatan terhdap faktor biotik ekosistem. Dalam LKS 01 

kegiatan utama siswa adalah mengukur dan menentukan daerah pengamatan 

(plotting) dengan kuadrat, mengamati berbagai jenis makhluk hidup dan 

mengklasifikasi. LKS 02 dikembangkan untuk melatih siswa mengamati, 

mengukur,  menggunakan berbagai peralatan untuk menentukan karakteristik 

faktor abiotik pada daerah yang diamati. Sedangkan LKS 03 dimaksudkan untuk 

melatih siswa menerapkan konsep Ekoisten dan Pola Interaksinya dalam bentuk 

tugas proyek membuat ekosistem mini. 

Kesan dan masukan dalam pengembangan LKS diperoleh dari guru 

mitra, pengamat dan pakar. Kesan dan masukan tersebut secara ringkas dijelaskan 

pada tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5  Ringkasan Kesan dan Masukan selama Pengembangan LKS 
 

Sumber Kesan/ 
Masukan 

Tahap Pengembangan 
Ujicoba 1 Ujicoba 2 

Guru Mitra a. Huruf diperbesar agar 
mudah dibaca di 
lapangan. 

b. Ditambahkan gambar-
gambar agar lebih 
menarik. 

c. Masih terdapat kesalahan 
ketik. 

a. Ditambahkan gambar alat-
alat yang digunakan dalam 
kerja lapangan. 

b. Untuk LKS 03 perlu diberi 
panduan cara pengamatan. 

Pengamat a. Kegiatan mengklasifikasi 
lebih disederhanakan. 

b. Penampilan LKS dibuat 
menarik huruf berwarna. 

a. Pertanyaan-pertanyaan 
kurang jelas maksudnya. 

b. Agar diberi ruang untuk 
menjawab pertanyaan. 
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Sumber Kesan/ 
Masukan 

Tahap Pengembangan 
Ujicoba 1 Ujicoba 2 

Pakar Validasi Pakar 
LKS Sudah baik, format sudah berbeda dengan pada umumnya 
LKS yang digunakan dalam pembelajaran biologi di SMA. 
 
 

 

3. Pengembangan Instrumen Penilaian Pemahaman Konsep.  

Instrumen penilaian pemahaman konsep digunakan untuk mengukur 

taraf ketuntasan siswa dalam memahami konsep Ekosistem dan Pola Interaksinya. 

Soal-soal dalam instrumen penilaian penilaian pemahaman konsep dirumuskan 

mengacu pada indikator-indikator operasional yang dijabarkan dari kompetensi 

dasar yang relevan.  

Tahapan pengembangan instrumen penilaian pemahaman konsep 

adalah sebagai berikut. 

a. Penyusunan butir soal mengacu pada indikator-indikator operasional, 

b. Ujicoba pada kelompok Ujicoba, yaitu Kelas X 5 SMA Negeri 16 Semarang. 

c. Analisis butir soal meliputi, tingkat kesukaran,daya beda dan validitas soal. 

d. Revisi Instrumen penilaian pemahaman konsep. 

e. Ujicoba instrumen penilaian pemahaman konsep pada Kelas Ujicoba 1, yaitu 

Kelas X 2 sebelum (pretest) dan sesudah kegiatan pembelajaran (posttest). 

f. Analisis hasil penilaian pemahaman konsep Kelas Ujicoba 1. 

g. Ujicoba instrumen penilaian pemahaman konsep pada Kelas Ujicoba 2, yaitu 

Kelas X 1 sebelum (pretest) dan sesudah kegiatan pembelajaran (posttest). 

h. Analisis hasil penilaian pemahaman konsep Kelas Ujicoba 2. 
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Alur pengembangan instrumen penilaian pemahaman konsep dijelaskan dalam 

gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Alur Pengembangan Instrumen Penilaian Pemahaman Konsep 

 

Penyebaran soal yang dikembangkan dalam instrumen penilaian 

pemahaman konsep dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.6. sebagai 

berikut. 

Tabel 4.6 Penyebaran Soal Berdasarkan Kompetensi 

 
Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Nomor Soal 

menganalisis 
hubungan antara 
komponen 
ekosistem, 
perubahan materi 
dan energi serta 
peranan manusia 
dalam 
keseimbangan 
ekosistem. 

4.5 Menguraikan 
komponen 
penyusun 
ekosistem dan 
perubahannya 
melalui 
pengamatan. 

• Membedakan 
penggunaan istilah-
istilah habitat, nisia, 
populasi, 
komunitas, 
ekosistem, faktor 
biotik dan abiotik. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 14, 35. 

4.6 Mendeskripsikan 
peran komponen 
ekosistem dalam 
aliran energi dan 
daur 
biogeokimia. 

• Membandingkan 
piramida ekologi. 

 
• Mengatasi masalah 

lingkungan dengan 
menggunakan 
konsep rantai 
makanan. 

12, 20, 23, 
26, 32, 33 
 
15, 16, 19, 
21, 34 
 
 
  

Penyusunan 
Butir Soal 

Analisis Butir 
Soal 

Revisi Butir 
Soal 

Penilaian 
Pemahaman 
Konsep 
Ujicoba 1 
Ujicoba 2 

Analisis Hasil 
Penilaian  
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Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Nomor Soal 

  • Menjelaskan aliran 
energi. 

 
• Membuat bagan 

daur biogeokimia 
(Carbon, Nitrogen, 
Sulfur dan Pospor) 

13, 31,  
 
 
17, 18, 22, 
24, 25, 27, 
28, 29, 30, 

 

Jumlah soal yang dikembangkan pada tahap penyusunan butir soal 

sebanyak 35 butir soal Setelah dilakukan ujicoba soal pada kelompok Ujicoba 

Kelas X 5, kemudian dilakukan analisis tingkat kesukaran, daya beda dan validitas 

terhadap butir soal, maka diketahui spesifikasi butir soal sebagaimana dijelaskan 

dalam tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7  Spesifikasi Butir Soal 
 

No.
Soal 

Indikator Operasional Tingkat 
Kesukaran 

Daya 
Beda 

Validitas Keputusan 

1. Menentukan satuan 
organisasi kehidupan 

0.703 
mudah 

0.287 
cukup 

Valid Digunakan 

2. Memilih konsep suhu 
optimum. 

0.703 
mudah 

0.34 
cukup 

Valid Digunakan 

3. Menentukan pengaruh 
hilangnya suatu 
organisme dalam rantai 
makanan di hutan. 

0.81 
mudah 

0.17 
jelek 

Tidak 
valid 

Tidak 
digunakan 

4. Menentukan dampak 
pengurangan CO2 di 
udara 

0.76 
mudah 

0.28 
cukup 

Valid Digunakan 

5. Menyebutkan peranan 
herbivora. 

0.24 
sukar 

0.37 
cukup 

Valid Digunakan 

6. Menentukan penyebab 
penambahan oksigen 
dalam air 

0.51 
sedang 

0.24 
cukup 

Valid Digunakan 

7. Memilih contoh yang 
bukan lingkungan fisik. 

0.62 
sedang 

0.67 
baik 

Valid Digunakan 
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No.
Soal 

Indikator Operasional Tingkat 
Kesukaran 

Daya 
Beda 

Validitas Keputusan 

8. Menyebutkan syarat 
produsen. 

0.68 
sedang 

0.56 
Baik 

 

Valid Digunakan 

9. Menentukan satuan 
kehidupan dalam koloni 
rayap. 

0.78 
mudah 

0.23 
cukup 

Valid Digunakan 

10. Menentukan satuan 
kehidupan seluruh 
populasi. 

0.73 
mudah 

0.23 
cukup 

Valid 
 

Digunakan 

11. Memilih contoh faktor 
abiotik pada ekosistem 
air. 

0.89 
mudah 

-0.10 
jelek 

Tidak 
valid 

Tidak 
digunakan 

12 Menentukan tingkatan 
trofik yang mengandung 
energi paling sedikit. 

0.24 
sukar 

0.26 
cukup 

Valid Digunakan 

13. Menjelaskan urutan 
perpindahan energi. 

0.62 
sedang 

0.56 
baik 

Valid Digunakan 

14. Membedakan istilah nisia 
dan habitat. 

0.49 
sedang 

-0.03 
jelek 

Tidak 
valid 

Tidak 
digunakan 

15. Menentukan produsen 
dalam jaring makanan di 
laut. 

0.65 
sedang 

0.29 
cukup 

Valid Digunakan 

16. Mengidentifikasi 
perubahan lingkungan. 

0.49 
sedang 

0.41 
baik 

Valid Digunakan 

17. Memilih senyawa hasil 
Siklus Sulfur yang 
berbahaya bagi 
pernapasan manusia. 

0.65 
sedang 

0.29 
cukup 

Tidak 
valid 

Tidak 
digunakan 

18. Menentukan organism 
yang paling terpengaruh 
perubahan kadar CO2 

0.54 
sedang 

0.40 
baik 

Valid Digunakan 

19. Memilih urutan rantai 
makanan. 

0.59 
sedang 

0.40 
baik 

Valid Digunakan 

20. Menafsirkan pengaruh 
suatu bentuk piramida 
ekologi. 

0.41 
sedang 

0.25 
cukup 

Valid Digunakan 

21. Mengidentifikasi 
masalah akibat 
perubahan lingkungan 
pertanian. 

0.49 
sedang 

0.30 
cukup 

Valid Digunakan 

22. Mengidentifikasi 
aktivitas organisme yang 
dapat menambah O2 
dalam kolam. 

0.62 
sedang 

0.24 
cukup 

Valid Digunakan 
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No.
Soal 

Indikator Operasional Tingkat 
Kesukaran 

Daya 
Beda 

Validitas Keputusan 

23. Mengidentifikasi ciri 
lingkungan tidak 
seimbang. 

0.54 
sedang 

0.51 
baik 

Valid Digunakan 

24. Memilih proses 
transpirasi pada gambar 
siklus air. 
 

0.41 
sedang 

0.25 
cukup 

Valid Digunakan 

25. Mengidentifikasi faktor 
yang berpengaruh 
terhadp penyusunan 
nitrat. 

0.46 
sedang 

0.57 
baik 

Valid Digunakan 

26. Menentukan posisi 
organisme dalam 
piramida ekologi. 

0.68 
sedang 

0.34 
cukup 

Valid Digunakan 

27. Membedakan berbagai 
siklus biogeokimiawi 

0.35 
sedang 

0.36 
cukup 

Valid Digunakan 

28. Menunjukkan proses 
metabolisme dalam 
gambar Siklus Karbon. 

0.73 
mudah 

0.45 
baik 

Valid Digunakan 

29. Menidentifikasi unsur 
yang dihasilkan suatu 
Siklus Biogeokimiawi. 

0.51 
sedang 

0.46 
baik 

Valid Digunakan 

30. Menentukan mikroba 
yang berperan dalam 
siklus biogeokimia. 

0.57 
sedang 

0.24 
cukup 

Valid Digunakan 

31. Menunjukkan arah aliran 
energi. 

0.62 
sedang 

0.35 
cukup 

Valid Digunakan 

32. Memilih pernyataan yang 
tepat piramida energi. 

0.62 
sedang 

-0.09 
jelek 

Tidak 
valid 

Tidak 
digunakan 

33. Memilih tingkatan trofik 
suatu organisme. 

0.46 
sedang 

0.35 
cukup 

Valid Digunakan 

34. Menyimpulkan akibat 
akumulasi DDT. 

0.65 
sedang 

0.29 
cukup 

Valid Digunakan 

35. Menentukan satuan 
kehidupan dalam kolam. 

0.49 
sedang 

0.30 
cukup 

Valid 
 

Digunakan 

 

Analisis Reliabilitas instrumen menunjukkan nilai koefisiensi korelasi 

angka 0,839, angka ini menunjukkan ada pada interval 0,800 – 1,00 ( sangat 

tinggi). Berdasarkan hasil analisis butir soal maka dibuang 5 butir soal yaitu soal 

nomor 3, 11, 14, 17 dan 32. Sebanyak  30 butir soal digunakan sebagai instrumen 
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penilaian pemahaman konsep disusun kembali dengan urutan yang baru untuk 

digunakan dalam ujicoba 1 dan ujicoba 2.  

 

B. Data dan Pembahasan Dampak Penerapan Model Pembelajaran  

Data tentang dampak penerapan perangkat-perangkat dalam penelitian 

ini, meliputi hasil penilaian keterampilan proses , hasil pengamatan kegiatan 

pembelajaran guru mitra, hasil pengukuran minat dan respon siswa terhadap 

pembelajaran. 

  

1. Hasil Penilaian Kerja Ilmiah 

Penilaian kerja ilmiah dalam penelitian ini dilakukan pada ujicoba 1 

dan ujicoba 2. Keterampilan kerja ilmiah yang dinilai meliputi mengamati, 

menghitung/mengukur, mengklasifikasi, mentabulasi data dan mempresentasikan 

hasil pengamatan. Pengamatan terhadap kerja ilmiah mengamati, 

menghitung/mengukur, mengklasifikasi dan  mentabulasi data dilakukan secara 

kelompok dalam kegiatan pembelajaran di lapangan, menggunakan instrumen 3. 

Sedangkan kerja ilmiah mempresentasikan hasil pengamatan dilakukan di kelas, 

secara berkelompok . Siswa Kelas X 2 dan Kelas X 1 pada ujicoba 1 dan ujicoba 2 

dibagi dalam 10 kelopok, dengan anggota masing-masing 3 – 4 orang. 

Keterampilan kerja ilmiah diamati dengan menggunakan instrumen 4. 

Hasil pengamatan kerja ilmiah pada  ujicoba 1 dan ujicoba 2 dijelaskan 

dalam tabel 4.8. dan 4.9. 

 



56 

 

Tabel 4.8 Hasil Penilaian Keterampilan Kerja Ilmiah Ujicoba 1 Kelas X 2 
 

No Kelompok Mengamati Menghitung
/Mengukur 

Mengkla
sifikasi 

Mentabu
lasi data 

Presentasi 
Hasil 

1. Altimeter 70 65 65 65 75 
2. Atmometer 75 70 65 65 70 
3. Kuadran 55 55 60 65 70 
4. Thermometer 65 65 60 50 65 
5. Stopwatch 45 50 60 60 65 
6. Plastik 60 60 65 65 70 
7. Es 55 50 55 60 65 
8. Beaker Glass 45 50 55 55 60 
9. Udara 60 55 55 55 65 
10 Air 50 55 55 55 55 

Rata-rata 58 57,50 59,50 59,50 66,00 
 
 
 
 

Tabel 4.9 Hasil Penilaian Keterampilan Kerja Ilmiah Ujicoba 2 Kelas X 1 
 

No Kelompok Mengamati Menghitung
/Mengukur 

Mengkla
sifikasi 

Mentabu
lasi data 

Presentasi 
Hasil 

1. Tanah 75 70 70 75 65 
2. Air 65 75 70 75 70 
3. Udara 60 60 65 65 70 
4. Rumput 55 50 55 60 65 
5. Kuadran 70 65 65 65 75 
6. Stopwatch 75 70 65 65 70 
7. Thermometer 65 65 60 50 65 
8. Semut 80 75 70 75 75 
9. Altimeter 70 70 65 75 65 
10 Atmometer 60 55 55 55 65 

Rata-rata 67,50 65,50 64,00 66,00 68,50 
 

Keterangan Nilai: 
Sangat Baik 80 – 100 
Baik 60 – 79 
Cukup 49 – 59 
Kurang 20 – 39 
Sangat Kurang < 20 
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Penilaian kerja ilmiah pengamatan, kelompok siswa berpredikat, 

a. Sangat Baik, artinya daftar hasil pengamatan terorganisasi baik yang 

menunjukkan bahwa kegiatan pengamatan yang dilakukan menghasilkan studi 

yang rinci, gambar-gambar yang amat mengesankan dibuat untuk melengkapi 

data. 

b. Baik, artinya kelompok siswa melakukan pengamatan rinci dengan 

menggunakan seluruh indera secara aman dan benar. Pengamatan kuantitatif 

menggunakan sistem yang tepat dan pengamatan kualitatif dilakukan secara 

akurat. Gambar dan diagram dibuat secara cermat menyertai data. Catatan 

pengamatan bebas dari pendapat, kesimpulan dan inferensi pribadi. Rekaman 

catatan mudah dimengerti. 

c. Cukup, kegiatan kelompok siswa sepertinya dapat diberi nilai Baik, tetapi ada 

suatu unsur penting yang kurang baik mengerjakannya. 

d. Kurang, kelompok siswa melakukan pengamatan yang tidak lengkap dan/atau 

akurat. Pengamatan kuantitatif menggunakan sistem yang tidak tepat. Gambar 

atau diagram tidak ada atau dibuat secara asal-asalan. Daftar pengamatan tidak 

diorganisasikan dengan baik, dan/atau mengandung pendapat, kesimpulan atau 

inferensi pribadi. 

e. Sangat Kurang, kelompok siswa melakukan aktivitas pengamatan sangat jelek. 

Penilaian kerja ilmiah mengukur/menghitung, kelompok siswa dengan 

predikat, 

a. Sangat Baik, artinya dalam melakukan aktivitas pengukuran faktor abiotik 

ekosistem menggunakan peralatan yang tepat untuk mengukur suhu udara, 
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suhu tanah, kelembaban udara, kelembaban tanah, ketinggian tempat dan 

kecepatan penguapan di udara, mencatat hasil pengukuran dengan sistematis, 

menggunakan satuan yang tepat, menetapkan hasil pengukuran dengan akurat. 

b. Baik, artinya dalam melakukan aktivitas pengukuran faktor abiotik ekosistem 

menggunakan peralatan yang tepat untuk mengukur suhu udara, suhu tanah, 

kelembaban udara, kelembaban tanah, ketinggian tempat dan kecepatan 

penguapan di udara, mencatat hasil pengukuran dengan sistematis, 

menggunakan satuan yang tepat, tetapi hasil pengukuran tidak akurat. 

c. Cukup, artinya dalam melakukan aktivitas pengukuran faktor abiotik 

ekosistem menggunakan peralatan yang tepat untuk mengukur suhu udara, 

suhu tanah, kelembaban udara, kelembaban tanah, ketinggian tempat dan 

kecepatan penguapan di udara, mencatat hasil pengukuran tidak sistematis, 

menggunakan satuan yang tepat, hasil pengukuran tidak akurat.  

d. Kurang, artinya dalam melakukan aktivitas pengukuran menggunakan 

beberapa peralatan yang tidak tepat, mencatat hasil pengukuran tidak 

sistematis, menggunakan satuan yang tepat, hasil pengukuran tidak akurat. 

e. Sangat kurang, artinya dalam melakukan aktivitas pengukuran menggunakan 

peralatan yang semuanya tidak tepat, mencatat hasil pengukuran tidak 

sistematis, menggunakan satuan yang tepat, hasil pengukuran tidak akurat. 

Penilaian kerja ilmiah mengklasifikasi, kelompok siswa dengan 

predikat, 

a. Sangat baik, artinya dalam melakukan pengklasifikasian makhluk hidup dapat 

mengenali dengan tepat karakteristik umum tumbuhan dan hewan, 
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mengidentifikasi persamaan jenis hewan/tumbuhan pada berbagai lokasi 

pengamatan, menetapkan semua jenis hewan dan tumbuhan yang ditemukan 

dengan tepat, menetapkan pengelompokkan semua jenis tumbuhan yang 

ditemukan berdasarkan ciri akar dan tulang daunnya. 

b. Baik, artinya dalam  melakukan pengklasifikasian makhluk hidup dapat 

mengenali dengan tepat karakteristik umum tumbuhan dan hewan, 

mengidentifikasi persamaan jenis hewan/tumbuhan pada berbagai lokasi 

pengamatan, menetapkan semua jenis hewan dan tumbuhan yang ditemukan 

dengan tepat, tetapi tidak tepat dalam menetapkan pengelompokkan jenis 

tumbuhan yang ditemukan berdasarkan ciri akar dan tulang daunnya. 

c. Cukup, artinya dalam  melakukan pengklasifikasian makhluk hidup dapat 

mengenali dengan tepat karakteristik umum tumbuhan dan hewan, 

mengidentifikasi persamaan jenis hewan/tumbuhan pada berbagai lokasi 

pengamatan, tidak tepat dalam menetapkan sebagian jenis hewan dan 

tumbuhan yang ditemukan, tidak tepat dalam menetapkan pengelompokkan 

jenis tumbuhan yang ditemukan berdasarkan ciri akar dan tulang daunnya. 

d. Kurang, artinya dalam  melakukan pengklasifikasian makhluk hidup dapat 

mengenali dengan tepat karakteristik umum tumbuhan dan hewan, tidak tepat 

dalam mengidentifikasi sebagian persamaan jenis hewan/tumbuhan pada 

berbagai lokasi pengamatan, tidak tepat dalam menetapkan sebagian jenis 

hewan dan tumbuhan yang ditemukan, tidak tepat dalam menetapkan 

pengelompokkan jenis tumbuhan yang ditemukan berdasarkan ciri akar dan 

tulang daunnya. 
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e. Sangat kurang, artinya dalam  melakukan pengklasifikasian makhluk hidup 

tidak dapat mengenali dengan tepat karakteristik umum tumbuhan dan hewan, 

tidak tepat dalam mengidentifikasi sebagian persamaan jenis hewan/tumbuhan 

pada berbagai lokasi pengamatan, tidak tepat dalam menetapkan sebagian 

jenis hewan dan tumbuhan yang ditemukan, tidak tepat dalam menetapkan 

pengelompokkan jenis tumbuhan yang ditemukan berdasarkan ciri akar dan 

tulang daunnya. 

Penilaian kerja ilmiah mentabulasi data, kelompok siswa berpredikat, 

a. Sangat Baik, artinya dalam mentabulasi data hasil pengamatan faktor 

biotik dan abiotik mengelompokkan data sesuai jenisnya, membuat tabel 

data sesuai dengan jenis datanya, menyajikan tabel sistematis dan mudah 

dipahami, tabulasi data disajikan dengan penampilan sangat menarik. 

b. Baik, artinya dalam mentabulasi data mengelompokkan data sesuai 

jenisnya, membuat tabel data sesuai dengan jenis datanya, menyajikan 

tabel sistematis dan mudah dipahami. 

c. Cukup, artinya dalam mentabulasi data mengelompokkan data sesuai 

jenisnya, membuat tabel data sesuai dengan jenis datanya, tetapi dalam 

menyajikan tabel tidak sistematis dan sukar dipahami. 

d. Kurang, artinya mengelompokkan data sesuai jenisnya, tetapi dalam 

membuat tabel data tidak sesuai dengan jenis datanya. 

e. Sangat Kurang, artinya mengelompokkan data tidak sesuai jenisnya, 

sehingga tabel salah, tidak sistematis dan sulit dibaca.  
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Penilaian kerja ilmiah mempresentasikan hasil, kelompok siswa 

berpredikat, 

a. Sangat Baik, artinya dalam mempresentasikan hasil pengamatan faktor 

biotik dan abiotik menyajikan data yang akurat, menjelaskan dan 

mendemonstrasikan prosedur dengan baik, berkomunikasi lisan sangat 

menarik, menggunakan visualisasi yang menarik dan mudah dibaca. 

b. Baik, artinya dalam mempresentasikan hasil pengamatan faktor biotik dan 

abiotik menyajikan data yang akurat, menjelaskan dan mendemonstrasikan 

prosedur dengan baik, berkomunikasi lisan sangat menarik, tetapi 

visualisasi kurang menarik dan sulit dipahami. 

c. Cukup, artinya dalam mempresentasikan hasil pengamatan faktor biotik 

dan abiotik menyajikan data yang akurat, menjelaskan dan 

mendemonstrasikan prosedur dengan baik, tetapi berkomunikasi lisan 

tidak tidak menarik. 

d. Kurang, artinya, menjelaskan dan mendemonstrasikan prosedur tidak 

akurat. 

e. Sangat Kurang, artinya dalam mempresentasikan hasil pengamatan faktor 

biotik dan abiotik menyajikan data yang tidak akurat, penjelasan tidak 

menarik, komunikasi lisan sukar dipahami. 

Hasil penilaian kerja ilmiah pengamatan pada Ujicoba 1 dan Ujicoba 2, 

dijelaskan pada tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Perbandingan Penilaian Aktivitas Pengamatan pada Ujicoba 1 dan 
Ujicoba 2 

 

No. Aspek Kerja Ilmiah Rata-Rata Nilai 
Ujicoba 1 Ujicoba 2 

1 Mengamati 58,00 66,50 
2 Menghitung/Mengukur 57,50 65,50 
3 Mengklasifikasi 59,50 64,00 
4 Mentabulasi Data 59,50 66,00 
5 Mempresentasikan Hasil  66,00 68,50 

 
 

Dari tabel 4.10 di atas pada kelima aspek kerja ilmiah yang diamati 

meliputi mengamati, menghitung/mengukur, mengklasifikasi, mentabulasi data 

dan mempresentasikan hasil menunjukkan peningkatan pada Ujicoba 1 dan 

Ujicoba 2. Hal ini berarti penerapan pengembangan perangkat hasil revisi pada 

ujicoba 1 meningkatkan kerja ilmiah siswa. Ujibeda pada terhadap rata-rata 

penilaian semua aspek kerja ilmiah menunjukkan hasil penilaian Ujicoba 2 lebih 

baik daripada hasil penilaian kerja ilmiah Ujicoba 1. Hal ini berarti penerapan 

pengembangan perangkat hasil revisi pada ujicoba 1 meningkatkan kerja ilmiah 

siswa. Sementara itu uji kesamaan dua varians menunjukkan hasil ujicoba 1 dan 

ujicoba 2 memiliki varians yang tidak berbeda. Uji Normalitas data menggunakan 

Liliefors Test menunjukkan data berdistribusi Normal.  

 

2. Hasil Penilaian Pemahaman Konsep 

Penilian pemahaman konsep telah dilakukan menggunakan One Group 

Pretest – Posttest Design pada ujicoba 1 dan ujicoba 2, menggunakan instrumen 

penilaian pemahaman konsep dengan 30 butir soal yang telah divalidasi tingkat 

kesukaran, daya beda (sensitivitas), validitas dan reliabilitasnya (instrumen 01). 
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Penilaian pemahaman konsep dilakukan dengan pretest dan postest 

terhadap Kelas X 2 pada ujicoba 1. Uji Kesamaan Dua Varians Data Hasil Pretest 

dan Postest pada ujicoba 1 menunjukkan bahwa keduanya memiliki varians yang 

tidak berbeda. Uji Normalitas terhadap data nilai pretest dan postest menunjukkan 

keduanya berdisribusi normal. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Pretest dan Postest 

Kelas X 2 pada ujicoba 1 menunjukkan hasil penilaian posttest lebih baik 

dibanding pretest, dengan derajat signifikansi 5% dengan nilai kepercayaan 2,0.  

Penilaian pemahaman konsep dilakukan dengan pretest dan postest 

terhadap Kelas X 1 pada ujicoba 2. Uji Kesamaan Dua Varians Data Hasil Pretest 

dan Postest pada ujicoba 2 menunjukkan bahwa keduanya memiliki varians yang 

tidak berbeda. Uji Normalitas terhadap data nilai pretest dan postest menunjukkan 

keduanya berdisribusi normal. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Pretest dan Postest 

Kelas X 1 pada ujicoba 2 menunjukkan hasil penilaian posttest lebih baik 

dibanding pretest, dengan derajat signifikansi 5% dengan nilai kepercayaan 1,99.  

Analisis terhadap hasil pretest dan postest  menunjukkan bahwa 

penerapan perangkat Model Investigative Field Work dalam pembelajaran Biologi 

meningkatkan nilai pemahaman konsep baik pada ujicoba 1 maupun ujicoba 2. 

Uji beda terhadap post-test Ujicoba 1 dan Ujicoba 2 menunjukkan 

bahwa, hasil post-test ujicoba 2 berbeda dengan derajat signifikansi 5% dengan 

nilai kepercayaan 1,99. Hal ini berarti pemahaman konsep meningkat pada 

Ujicoba 2. 
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3. Hasil Pengukuran Minat Siswa 

Pengukuran minat untuk mempelajari biologi terhadap siswa pada 

ujicoba 1 dan ujicoba 2 dilakukan menggunakan Instrumen Pengukuran Minat 

(instrumen 02). Pengukuran bersifat individual dilakukan setelah pembelajaran 

pada ujicoba 1 di Kelas X 2 dan pembelajaran ujicoba 2 di Kelas X 1. 

Uji Kesamaan Dua Varians terhadap data hasil pengukuran minat 

menunjukkan bahwa hasil pengukuran pada ujicoba 1 dan ujicoba 2 memiliki 

varians yang tidak berbeda. Uji Normalitas terhadap data hasil pengukuran minat 

pada ujicoba 1 dan ujicoba 2 menunjukkan keduanya berdistibusi normal. 

Sedangkan Uji Perbedaan terhadap data pengukuran minat menunjukkan hasil 

pengukuran pada ujicoba 1 lebih baik dibandingkan ujicoba 2 pada derajat 

kepercayaan 5% dengan nilai kepercayaan 1,99. 

Perhitungan rata-rata hasil pengukuran minat pada ujicoba 1 dan 

ujicoba 2 meningkat dari 69,87 menjadi 78,33. Tetapi peningkatan ini tidak 

signifikan pada derajat signifikansi 5%. Menurut Slameto (2003:180), minat tidak 

dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu 

dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi minat-minat 

baru. Jadi minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar 

selanjutnya.  

 

4. Hasil Pengamatan Kegiatan Pembelajaran Guru Mitra 

Pengamatan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru mitra 

dilakukan menggunakan lembar pengamatan aktivitas guru (instrumen 05) pada 
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ujicoba 1 dan 2. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran diamati pada 

aspek membuka pelajaran, menyiapkan bahan ajar, merancang pembelajaran 

sesuai standar kompetensi, merancang terjadinya interaksi, penggunaan media 

pembelajaran, membimbing siswa dalam melakukan pengamatan, membimbing 

siswa dalam kegiatan diskusi, mengarahkan siswa pada masalah pokok, 

mengarahkan siswa menemukan konsep dan membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi. 

Pengamatan pada ujicoba 1, guru mitra menunjukkan indikator 

keberhasilan sangat baik pada kemampuan membuka pelajaran (skor 86) , baik     

( skor 64 – 75) untuk   merancang pembelajaran sesuai standar kompetensi, 

merancang terjadinya interaksi, penggunaan media pembelajaran, membimbing 

siswa dalam melakukan pengamatan, membimbing siswa dalam kegiatan diskusi, 

dan membimbing siswa untuk menyimpulkan materi. Pada aspek mengarahkan 

siswa menemukan konsep menunjukkan indikator cukup (skor 55) dan indikator 

kurang (skor 36) pada aspek mengarahkan siswa pada masalah pokok. Sedangkan 

kemampuan menyiapkan bahan ajar tidak diamati, karena bahan ajar disiapkan 

oleh peneliti sebagai bagian dari pengembangan perangkat. 

Pada ujicoba 2 dilakukan pengamatan yang sama dengan pengamatan 

ujicoba 1. Dalam melaksanakan pembelajaran pada ujicoba 2, guru mitra memiliki 

kemampuan sangat baik (skor 86 dan 84) dalam membuka pelajaran dan  

merancang pembelajaran sesuai standar kompetensi. Kemampuan merancang 

terjadinya interaksi, penggunaan media pembelajaran, membimbing siswa dalam 

melakukan pengamatan, membimbing siswa dalam kegiatan diskusi, mengarahkan 
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siswa pada masalah pokok, mengarahkan siswa menemukan konsep dan 

membimbing siswa untuk menyimpulkan materi menunjukkan indikator baik        

( skor 65 – 78). Perbandingan hasil pengamatan kemampuan guru mitra dalam 

mengelola pembelajaran dijelaskan dalam tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11 Perbandingan Hasil Pengamatan Kemampuan Guru Mitra dalam 
Mengelola Pembelajaran 

 
No. Kemapuan yang Diamati Ujicoba 1 Ujicoba 2 

Skor Kategori Skor Kategori 
1. Membuka pelajaran 86 Sangat 

baik 
86 Sangat 

baik 
2. Menyiapkan bahan ajar .      . .              . .      . .               . 
3. Merancang pembelajaran sesuai 

standar kompetensi  
74 Baik 84 Sangat 

baik 
4. Merancang terjadinya interaksi  64 Baik 70 Baik 
5. Penggunaan media pembelajaran 73 Baik 75 Baik 
6. Membimbing siswa dalam 

melakukan pengamatan 
75 Baik 74 Baik 

7. Membimbing siswa dalam 
kegiatan diskusi 

70 Baik 76 Baik 

8. Mengarahkan siswa pada 
masalah pokok 

35 Kurang 65 Baik 

9. Mengarahkan siswa menemukan 
konsep 

55 Cukup 70 Baik 

10. Membimbing siswa untuk 
Menyimpulkan materi 

75 Baik 78 Baik 

 

Hasil pengamatan terhadap kemampuan guru mitra dalam mengelola 

pembelajaran menunjukkan bahwa guru mitra memiliki kinerja seperti yang 

diharapkan dalam penerapan Model Pembelajaran Field Work Investigation pada 

pembelajaran Biologi. Karakteristik model pembelajaran ini menuntuk peran guru 

pada membimbing siswa dalam mengeksplorasi masalah dan konsep. 
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5. Respon Siswa Terhadap Pembelajaran. 

Pengamatan respon siswa terhadap pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan Angket Pendapat Siswa Terhadap Kegiatan Pembelajaran. Angket 

ini mengeksplorasi respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran, merasa senang, 

tidak senang atau biasa-biasa saja dalam dan mendalami hal-hal yang 

mendasarinya.  

Pada ujicoba 1 pada Kelas X 2, dari sejumlah 38 siswa yang mengisi 

angket 32 ( 84,21%) orang siswa menjawab senang ,5 orang siswa (13,16%) 

menjawab biasa-biasa saja dan 1 orang tidak menjawab (abstain). Di antara 32 

orang siswa yang menjawab senang terhadap kegiatan pembelajaran beralasan 

banyak memperoleh kesempatan berbicara, mengeluarkan pendapat atau bertanya 

kepada guru atau teman, belajar di laboratorium atau tempat terbuka dan banyak 

hal-hal baru yang belum pernah atau jarang dialami. Sebanyak 81,25% siswa yang 

merasa senang terhadap kegiatan pembelajaran ( 26 diantara 32 orang siswa) 

menyatakan hal yang paling berbeda dari pembelajaran biologi sebelumnya adalah 

dilatih menggunakan alat-alat yang baru dikenal. 

Ujicoba 2 dilakukan pada Kelas X 1, dari sejumlah 40 orang siswa 36 

orang siswa (90%) menyatakan senang terhadap kegiatan pembelajaran, 3 orang 

siswa menyatakan biasa-biasa saja (7,5%) dan tidak senang 1 orang siswa (2,5%). 

Siswa yang menyatakan senang beralasan banyak memperoleh kesempatan 

berbicara, mengeluarkan pendapat atau bertanya kepada guru atau teman, belajar 

di laboratorium atau tempat terbuka dan banyak hal-hal baru yang belum pernah 

atau jarang dialami. Sebanyak 83,33% siswa yang merasa senang menyatakan 
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yang paling berbeda dengan pelajaran sebelumnya adalah menggunakan alat-alat 

yang baru. Sedangkan siswa yang menyatakan tidak senang terhadap 

pembelajaran beralasan banyak praktiknya. Hal yang berbeda sehingga 

pembelajaran tidak menyenangkan karena guru menerangkan sedikit sekali 

materi. 

Perbandingan respon siswa terhadap pembelajaran dijelaskan dalam 

tabel 4.12.  

Tabel 4.12 Perbandingan Respon Siswa Pada Ujicoba 1 dan Ujicoba 2 
 

No.  Respon Siswa Ujicoba 1 Ujicoba 2 
Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

1. Senang 38 84,21% 36 90% 
2. Tidak Senang 0 0 3 7,5% 
3. Biasa-biasa saja 5 13,16% 0 0 
4. Tidak menjawab 1 2,63% 1 2,5% 

 

Data hasil pengamatan respon siswa terhadap pembelajaran secara 

umum menunjukkan siswa merasa senang dengan pembelajan Model Investigative 

Field Work, karena penerapan model ini memungkinkan siswa melakukan 

kegiatan di luar kelas atau di laboratorium dan melakukan pengamatan dengan 

menggunakan peralatan-peralatan yang sebelumnya belum pernah digunakan. 

 

6. Aktivitas Siswa Dalam Melaksanakan Tugas Proyek 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam melaksanakan tugas 

proyek dilakukan dengan menggunakan instrumen 08. Kegiatan yang diamati 

meliputi memilih alat dan bahan, merangkai alat dan bahan, melaksanakan 

prosedur, mencatat hasil pengamatan, menyusun laporan. Tugas proyek berupa 
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pembuatan ekosistem mini, sebagaimana LKS 03. Pengamatan aktivitas siswa 

dalam melaksanakan tugas proyek dilakukan dalam kelompok siswa. Data hasil 

pengamatan aktivitas siswa dalam melaksanakan tugas proyek pada ujicoba 1 dan 

ujicoba 2 disajikan dalam tabel 4.13. dan 4.14. 

 

Tabel 4.13 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Dalam Melaksanakan Tugas Proyek 
Pada Ujicoba 1 

 
No Kelompok Memilih 

alat dan 
bahan  

Merangkai 
alat dan 
bahan 

Mencatat 
hasil 
pengamatan 

Menyusun 
laporan 

1. Altimeter 70 70 75 76 
2. Atmometer 75 70 78 80 
3. Kuadran 66 68 55 60 
4. Thermometer 80 75 78 82 
5. Stopwatch 78 80 80 84 
6. Plastik 64 70 72 74 
7. Es 74 68 50 65 
8. Beaker Glass 78 80 76 82 
9. Udara 72 64 75 70 
10 Air 65 72 70 75 

 
 
 

Tabel 4.14  Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Dalam Melaksanakan Tugas 
Proyek Pada Ujicoba 2 

 
No Kelompok Memilih 

alat dan 
bahan  

Merangkai 
alat dan 
bahan 

Mencatat 
hasil 
pengamatan 

Menyusun 
laporan 

1. Tanah 70 75 80 82 
2. Air 70 74 75 78 
3. Udara 78 70 75 72 
4. Rumput 68 72 70 74 
5. Kuadran 72 72 70 70 
6. Stopwatch 65 70 68 70 
7. Thermometer 70 70 74 75 
8. Semut 80 82 80 84 
9. Altimeter 82 78 80 82 
10 Atmometer 60 70 72 80 
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Keterangan Nilai: 
Sangat Baik 80 – 100 
Baik 60 – 79 
Cukup 40 – 59 
Kurang 20 – 39 
Sangat Kurang < 20 

 

Pada ujicoba 1, 10 % kelompok menunjukkan kinerja sangat baik pada 

memilih alat dan bahan, 90 % kelompok menunnjukkan kinerja baik. Pada 

umumnya kelompok ( 80 %) menunjukkan kinerja baik pada merangkai alat dan 

bahan. Pada aktivitas mencatat hasil pengamatan 80% memiliki kinerja baik 

sementara itu 20 % kelompok memiliki kinerja cukup pada aktivitas mencatat hsil 

pengamatan disebabkan ada 2 kelompok yang tidak mencatat perubahan penting 

dalam ekosistem mini, misalnya tidak mencatat adanya ikan yang mati dan 

timbulnya bau busuk karena tumbuhan air yang mati. Sebanyak 40% kelompok 

menunjukkan kinerja sangat baik dan 60% baik dalam menyusun laporan. 

Laporan disusun sistematis, memuat landasan konsep yang benar, memuat data 

hasil pengamatan yang tepat. Dalam merumuskan kesimpulan sebagian besar 

kelompok menjelaskan secara ringkas hasil pengamatan.  

Pada ujicoba 2, 20 % kelompok menunjukkan kinerja sangat baik pada 

memilih alat dan bahan, 80% kelompok menunnjukkan kinerja baik. Pada 

umumnya kelompok ( 90%) menunjukkan kinerja baik pada merangkai alat dan 

bahan. Pada aktivitas mencatat hasil pengamatan 30% memiliki kinerja sangat 

baik dan 70% menunjukkan kinerja baik. Data kemampuan mencatat hasil 

pengamatan menunjukka 30% kelompok memiliki kinerja sangat baik dan 70% 

memiliki kinerja baik. Sedangkan kemampuan menyusun laporan, 40% kelompok 

menunjukkan kinerja sangat baik dan 60% menunjukkan kinerja baik.  
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Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam membuat tugas 

proyek secara umum baik, menunjukkan tingkat keterlaksanaan LKS 03 baik, 

dapat dilaksanakan oleh siswa melalui aktivitasnya secara mandiri. Menurut Nur 

(2000) aktivitas hands-on dan minds on dalam pembelajaran IPA dapat 

mendorong pengembangan keterampilan kerja ilmiah. 

Menurut Piaget, setiap individu mengalami tingkat-tingkat 

perkembangan intelektual; a. Sensori – motor (0 – 2 tahun),    b. Pra – operasional 

(2 – 7 tahun), c. Operasional konkret (7 – 11 tahun) dan d. Operasi formal ( 11 

tahun – ke atas). Siswa SMA Kelas X, menurut Teori Perkembangan Intelektual 

Piaget termasuk dalam tahapan perkembangan operasi formal. Selama periode ini 

siswa tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda-benda atau peristiwa-

peristiwa konkret. Siswa memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak (Dahar, 

1996).  

Model berpikir ilmiah dengan tipe hipothetico-de-ductive dan inductive 

sudah dimiliki siswa, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan dan 

mengembangkan hipotesa (Budiningsih, 2005). Kemapuan-kemampuan ini 

dikembangkan dalam melaksanakan tugas proyek yang dirancang untuk 

menumbuhkan keterampilan kerja ilmiah memilih alat dan bahan, merangkai alat 

dan bahan, mencatat hasil pengamatan dan meyusun laporan. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengembangan dan penerapan perangkat Model 

Investigative Field Work dalam pembelajaran Biologi pada Konsep Ekosistem dan 

Pola Interaksinya yang dilakukan di Kelas X SMA Negeri 16 Semarang, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Kemampuan kerja ilmiah siswa  dalam pembelajaran biologi meningkat 

melalui kegiatan Investigative Field Work. 

2. Minat siswa dalam mempelajari biologi meningkat melalui penerapan 

Model  Investigative Field Work.  

3. Pemahaman siswa terhadap konsep Ekosistem dan Interaksinya meningkat 

melalui penerapan Model Investigative Field Work. 

4. Guru memberikan kesan baik terhadap perangkat Model  Investigative 

Field Work dalam pembelajaran biologi, memberikan masukan perbaikan 

perangkat pembelajaran. 

5. Guru menunjukkan kemampuan baik dalam mengelola pembelajaran 

biologi Model  Investigative Field Work. 

6. Siswa menunjukkan respon senang dalam mempelajari Biologi melalui 

penerapan Model  Investigative Field Work.  

7. Aktivitas siswa dalam melaksanakan tugas proyek melalui Model  

Pembelajaran Investigative Field Work menerapkan prinsip kerja ilmiah 

dengan kategori rata-rata baik. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian pengembangan dan penerapan Model 

Investigative Field Work dalam pembelajaran Biologi disarankan hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Penerapan perangkat Model Investigative Field Work dalam pembelajaran 

Biologi disesuaikan dengan objek pengamatan yang berada pada lingkungan 

terdekat dengan sekolah. Penggunaan sumber-sumber belajar yang sesuai akan 

lebih memperkaya pengalaman belajar siswa. 

2. Persiapan-persiapan yang matang perlu dilakukan oleh guru dan siswa 

sebelum melakukan kegiatan pengamatan di lapangan. Ketersediaan alat, 

kemungkinan modifikasi alat, prosedur pengoperasian alat, dan keselamatan 

kerja perlu disiapkan secara baik. 

3. Penerapan LKS 02 Pengamatan Faktor Abiotik Lingkungan, didahului dengan 

diskusi dan simulasi di kelas atau laboratorium tentang fungsi dan cara 

pengoperasian alat-alat yang digunakan di lapangan. 

4. Perlu diadakan penelitian lanjut untuk mengembangkan perangkat-perangkat 

pembelajaran biologi inovatif untuk meningkatkan minat siswa mempelajari 

biologi dengan nilai kepercayaan yang lebih baik. 

5. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menembangkan perangkat-

perangkat pembelajaran biologi yang berorientasi pada peningkatan 

keterampilan kerja ilmiah terpadu, seperti merancang, melaksanakan dan 

menyusun laporan eksperimen. 
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Lampiran 1 

Instrumen Tes Pemahaman Konsep Ekosistem dan Pola Interaksinya 

 

 

Mata Pelajaran : BIOLOGI 
Kelas/Semester : X  / Genap 
Kompetensi 
Dasar 

: Memahami peran komponen 
ekosistem dalam aliran 
energi dan daur biogeokimia 

 
I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 

1. Makhluk hidup dan faktor abiotik pada suatu lingkungan merupakan satu 
kesatuan yang disebut.... 
a. Ekosistem    d.  habitat 
b. Populasi       e.  bioma 
c. komunitas 

 
2. Suhu yang paling baik untuk pertumbuhan dan kehidupan organisme 

disebut .... 
a. suhu minimum   d. Suhu adaptasi                        
b. suhu maksimum   e. Suhu pertumbuhan 
c. suhu optimum 

 
3. Organisme yang pertama kali mengalami dampak negatif jika kadar CO2 

di udara berkurang adalah .... 
a. Pengurai    d. dekomposer 
b. Produsen    e. herbivor 
c. konsumen 

 
4. Dalam suatu ekosistem organisme herbivor berperan sebagai .... 

a. konsumen tingkat pertama 
b. konsumen tingkat kedua 
c. konsumen tingkat ketiga 
d. konsumen tingkat keempat 
e. konsumen tingkat tinggi 

 
5. Kolam merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan 

abiotik. Ikan-ikan yang hidup dalam kolam tersebut harus mendapat 
oksigen. Kandungan oksigen terlarut dapat bertambah dari .... 
a. pemecahan air menjadi hidrogen dan air 
b. fitoplankton yang ada dalam kolam 
c. hasil metabolisme ikan-ikan 
d. pemecahan garam karbonat 
e. zooplankton yang hidup dalam kolam 
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6. Berikut ini yang bukan merupakan lingkungan fisik adalah .... 
a. tanah 
b. air 
c. udara 
d. habitat 
e. organisme 

 
7. Untuk digolongkan sebagai produser, makhluk hidup harus …. 

a. berdaun 
b. dapat melepaskan oksigen 
c. dapat mensisntesis senyawa organik 
d. autotrof 
e. aerob 
 

8. Koloni rayap terdiri dari individu-individu  dengan tugas tertentu. 
Koloni rayap tersebut merupakan suatu .... 
a. Ekosistem  
b. Komunitas 
c. Populasi 
d. Nisia 
e. Suksesi 
 

9. Kumpulan seluruh populasi jenis-jenis organisme yang hidup bersama 
di suatu daerah tertentu disebut .... 
a. populasi 
b. individu 
c. komunitas 
d. ekosistem 
e. nisia 

 
10. Ditemukan di dalam kolam sekelompok organisme yang terdiri ikan 

mas, Hydrilla, dan mikroorganisme dengan air yang terlihat keruh. 
Tingkatan organisasi kehidupan tersebut termasuk …. 
a. populasi 
b. individu 
c. komunitas 
d. ekosistem 
e. biosfer 
 

11. Dalam suatu ekosistem, jamur, bakteri dan mikroba lainnya berperan 
sebagai .... 
a. produsen 
b. konsumen I 
c. predator 
d. pengurai 
e. konsumen II 
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12. Dalam aliran energi akan terlihat bahwa trofik yang mengandung 
energi paling sedikit adalah .... 
a. produsen 
b. konsumen I 
c. konsumen II 
d. pengurai 
e. sumber energi 

 
13. Dalam suatu ekosistem, energi mengalami perpindahan secara 

berturut-turut dari .... 
a. matahari  tumbuhan hijau  konsumen I  konsumen II 
b. tumbuhyan hijau  konsumen I  konsumen II  matahari 
c. matahari  konsumen I  konsumen II  tumbuhan hijau 
d. tumbuhan hijau  matahari  konsumen I  konsumen II 
e. konsumen I  konsumen II  konsumen III  matahari 

 
14. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
 

Arah panah menunjukkan 
…. 

a. predator pemangsa 
b. aliran energi 
c. rantai makanan 
d. energi dibebaskan 
e. energi digunakan 

 
 
 

15. Diagram di bawah ini menunjukkan jarring-jaring makanan di laut. 
 

Dari diagram ini, yang 
merupakan produsen 
adalah .... 
a. pengurai 
b. fitoplankton 
c. zooplankton 
d. udang 
e. ikan laut 

 
 
 
 
 
 
 

Ikan sedang

Ikan besar

pengurai 

fitoplankton 

zooplankto

Ikan kecil

udang
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16. Bagan jaring-jaring makanan: 
 

Jika manusia banyak membunuh ular dan harimau, maka akibatnya 
populasi …. 
a. marmut meningkat, kambing menurun 
b. marmut menurun, kambing menurun 
c. marmut meningkat, harimau menurun 
d. kucing meningkat, marmut menurun 
e. kucing meningkat, tikus menurun 

 
17. Diagram berikut menunjukkan konsentrasi DDT pada suatu rantai 

makanan : 

 
Kesimpulan yang tepat mengenai keadaan diatas, bahwa DTT …. 
a. tidak mudah terurai dan tertimbun dalam jaringan. 
b. menyebabkan jumlah organisme resisten bertambah. 
c. merupakan  bahan pencemar di ekosistem darat. 
d. menyebabkan pencemaran pada ekosistem air. 
e. bersifat racun yang mematikan produsen. 

 
18. Bila kadar karbon dioksida dalam ekosistem jumlahnya makin 

berkurang, maka organisme yang pertama-tama akan mengalami 
dampak negatif adalah…. 
a. pengurai 
b. produsen 
c. herbivor 
d. karnivor 
e. detritivor 
 

19. Dalam suatu ekosistem kolam terdapat : 
1. ikan karnivor    
2. bakteri pengurai 
3. fitoplankton 
4. ikan herbivor 
5. zat-zat organik 
Dari komponen ekosistem tersebut dapat disusun suatu rantai makanan 
dengan urutan …. 
a. 2-5-3-4-1                                  d. 5-3-4-2-1  
b. 3-4-5-1-2                                  e. 5-3-4-1-2 
c. 3-4-1-5-2 
 
 

Produsen 
0,04 

Konsumen 
Primer 
0,23 

Konsumen 
sekunder 

2,07 

Konsumen  
Tertier 
13,8 



81 

 

20. Cermati piramida di bawah ini: 
 

Piramida di samping menggambarkan .... 
a. piramida jumlah dan piramida energi 

ekosistem aquatik 
b. piramida energi dan piramida biomassa 

ekosistem daratan 
c. piramida jumlah pada ekosistem 

daratan dan gejala bioakumulasi 
d. piramida biomasa pada ekosistem 

aquatik dan gejala biomagnifikasi 
e. piramida jumlah dan piramida biomasa 

pada ekosistem daratan dan aquatik 
 

21. Pembunuhan burung-burung pemakan biji pada lingkungan hasil 
pertanian dapat menimbulkan masalah baru bagi petani, karena …. 
a. hasil pertanian menurun karena penyerbukan berkurang. 
b. sumber protein dari daging burung berkurang. 
c. populasi ulat pemakan daun dan penggerek batang naik. 
d. pupuk kkalianng dari kotoran burung di wasah akan hilang. 
e. kicauan burung merdu di sawah hilang 
 

22. Kolam merupakan suatu ekosistem yang terdiri atas komponen biotik 
dan abiotik. Ikan-ikan yang hidup dalam kolam tersebut harus 
mendapat oksigen. Kandungan oksigen terlarut dapat bertambah dari 
…. 
a. pemecahan air menjadi hidrogen dan oksigen 
b. aktivitas fitoplankton dalam kolam 
c. hasil metabolisme ikan-ikan 
d. pemecahan garam-garam karbonat 
e. zooplankton yang hidup dalam kolam 
 

23. Perhatikan tabel kualitas air berikut : 
 

Kualitas air A Kualitas air B Kualitas stkalianr 
air 

pH     : 7 pH      : 7 pH     : 7 - 8 
Suhu  : 320 C Suhu   : 360 C Suhu  : 300 C 
DO    :  6 ppm DO     : 2 ppm DO    : 3-5 ppm 

 
Lingkungan yang tidak seimbang terdapat pada …. 
a. kualitas air A, kadar oksigen terlarut (DO) terlalu tinggi sehingga 

organisme air tidak hidup. 
b. kualitas air B, suhu terlalu tinggi sehingga semua produsen 

terhambat pertumbuhannya. 
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c. kualitas air A, suhu dan DO terlalu tinggi sehingga rantai makanan 
tidak terjadi. 

d. kualitas air B, DO terlalu rendah sehingga organisme air banyak 
yang mati. 

e. kualitas air A dan B, karena tidak ada yang sesuai dengan kualitas 
air stkalianr yang baik. 

 
24. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 

 
Bagian  manakah dari  
gambar di samping 
yang menunjukkan 
proses transpirasi? 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 
e. tidak ada 

 
25. Perhatikan bagan daur nitrogen di bawah ini! 
   
 
 
 
 
 
 
               Nitrosococcus                                   Nitrobacter 
               

Dari bagan di atas, dapat ditentukan adanya komponen lain yang 
berpengaruh dalam penyusunan nitrat, yaitu .... 
a. suhu dan cahaya 
b. suhu dan aerasi udara 
c. aerasi udara dan cahaya 
d. suhu dan kelembaban 
e. kelembaban dan aersai udara 

 
26. Pada piramida makanan, dasar piramida ditempati oleh …. 

a. produsen      d.  konsumen III 
b. konsumen I      e.  pengurai 
c. konsumen II 

 
27. Perbedaan antara Siklus Pospor dengan Siklus Unsur lainnya, adalah 

bahwa Siklus Pospor ..... 
a. tidak melibatkan peranan mikroorganisme 

hewan tumbuhan

nitrat

nitrit

dekomposer 
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b. tidak terdapat fase di udara 
c. semua tahapan terjadi di udara 
d. sebagian siklusnya terjadi di dalam tanah 
e. pospor organik diperoleh dari sisa metabolisme  

 
28. Cermati gambar siklus Karbon di bawah ini! 
 

Proses metabolisme organisme pada bagian 1 dan 2 adalah .... 
a. regulasi dan anabolisme 
b. respirasi dan fotosintesis 
c. katabolisme dan anabolisme 
d. kemosintesis dan fotosintesis 
e. ekskresi dan respirasi 

 
29. Dalam Siklus Sulfur penguraian sisa organisme oleh mikroba dalam 

tanah  menghasilkan senyawa yang diserap kembali oleh akar 
tumbuhan. Senyawa yang dimaksud adalah .... 
a. sulfur organik    e.  ion sulfit 
b. gas SO2     d.  gas HS2 
c. ion Sulfat 

 
30. Salah satu cara pembentukan senyawa nitrat di dalam tanah adalah 

dengan cara nitrifikasi. Organisme yang berperan dalam peristiwa 
tersebut adalah …. 
a. Nitrobacter dan Nitrosomonas 
b. Nitrobacter dan Rhizobium 
c. Nitrosomonas dan Rhizobium 
d. Clostridium dan Nitrosomonas 
e. Rhizobium dan Clostridium 
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KUNCI JAWABAN: 
SOAL PRETEST DAN POSTEST 

 

1. a 11. d 21. c 

2. c 12. c 22. b 

3. b 13. a 23. d 

4. a 14. b 24. a 

5. b 15. b 25. d 

6. e 16. e 26. a 

7. d 17. a 27. b 

8. c 18. b 28. b 

9. c 19. c 29. c 

10. d 20. c 30. c 
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Lampiran 2 
 
 

 
 
PETUNJUK : 

1. Kerjakan penilaian minat di bawah ini sesuai dengan keadaan yang anda 
alami sendiri, tanpa perlu terpengaruh atau dipengaruhi oleh pekerjaan 
teman. 

2. Setiap orang memiliki bakat dan minat yang bisa berbeda dengan orang 
lain, dan itu merupakan kelebihan seseorang terhadap orang lain. 

3. Isilah dengan melingkari angka di antara pernyataan. 
 
BUTIR PENILAIAN : 

1. Bagaimana menurut pendapat anda setelah mempelajari biologi melalui 
kegiatan kerja lapangan investigatif? 

Menyenangkan 
Bermanfaat 
Menarik 
Perlu dipelajari 
Mudah dimengerti 

5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 

Membosankan 
Tidak bermanfaat 
Tidak menarik 
Tidak perlu dipelajari 
Sukar dimengerti 

2. Bagaimana menurut pendapat anda kegiatan mengidentifikasi dan 
mengklasifikasi makhluk hidup? 

Menyenangkan 
Bermanfaat 
Menarik 
Perlu dipelajari 
Mudah dimengerti 

5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 

Membosankan 
Tidak bermanfaat 
Tidak menarik 
Tidak perlu dipelajari 
Sukar dimengerti 

3. Bagaimana menurut pendapat anda kegiatan mengukur faktor abiotik 
ekosistem seperti mengukur suhu udara, suhu tanah, kelembaban udara, 
kelembaban tanah, pH tanah, ketinggian tempat dan tingkat penguapan? 

Menyenangkan 
Bermanfaat 
Menarik 
Perlu dipelajari 
Perlu dikembangkan 

5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 

Membosankan 
Tidak bermanfaat 
Tidak menarik 
Tidak perlu dipelajari 
Tidak perlu dikembangkan 

4. Bagaimana menurut pendapat anda tentang kegiatan membuat ekosistem 
mini dalam botol? 

Menyenangkan 
Bermanfaat 
Perlu dipelajari 
Menantang 
Perlu dikembangkan 

 5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 
5      4      3      2      1 

Membosankan 
Tidak bermanfaat 
Tidak perlu dipelajari 
Tidak menantang 
Tidak perlu dikembangkan

 
 
 

  INSTRUMEN PENGUKURAN MINAT MEMPELAJARI BIOLOGI   
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PENILAIAN 
No.Butir Skor Aspek Jumlah Skor 

 a b c d e  
1       
2       
3       
4       

    Total Skor  
 

 
Hasi Penilaian Aspek Afektif 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITERIA NILAI : 
SKOR KRITERIA 

81 – 100  Sangat baik 
61 – 80 Baik 
41 – 60  Cukup 
20 – 40 Kurang 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN PENILAIAN  
KETERAMPILAN KERJA ILMIAH SISWA  

 
Judul Kegiatan : 
Tanggal Pengamatan : 
Akltivitas Positif 
 
Petunjuk:  Isilah kolom indikator keberhasilan dengan angka sesuai dengan rentang skor 

sebagai berikut:  
 

Sangat Baik: 80 - 100,     
Baik 60 - 79,   
Cukup: 49 - 59,   
Kurang 20 - 39,   
Sangat Kurang: <20 

 

No Kelompok Mengamati Mengklasifi
kasi 

Mengukur/Me
nghitung 

Mentabulasi 
Data 

Mempresenta
sikan Hasil 

Pengamatan 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9       
10             
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Aktivitas Negatif 
 
Petunjuk:  Isilah kolom indikator keberhasilan dengan angka sesuai dengan rentang skor 

sebagai berikut: 
 

Sangat Kurang: 80 - 100,   
Kurang: 60 - 79,   
Cukup: 49 - 59,  
Baik: 20 - 39,   
Sangat Baik: <20 

 

No Kelompok 
Aktivitas Negatif 

Menonton, 
melamun 

Mengganggu 
teman 

Bermain-manin 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10     

 



89 

 

Lampiran 4 

 

INSTRUMEN PENGAMATAN KEGIATAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN 

 
Petunjuk: Isilah kolom indikator keberhasilan dengan angka sesuai dengan rentang skor 
sebagai berikut: Sangat Baik: 80 - 100,    Baik 60 - 79,  Cukup: 49 - 59,  Kurang 20 - 39,  
Sangat Kurang: <20 
 

No Bentuk Kegiatan 
Indikator Keberhasilan 

Sangat 
Baik Baik Cukup Kurang 

Sangat 
Kurang 

1 Membuka pelajaran yang memotivasi siswa 
untuk belajar           

2 Menyiapkan bahan ajar           
3 Merancang pembelajaran sesuai standar 

kompetensi yang diharapkan 
          

4 merancang terjadinya interaksi dengan 
siswa           

5 penggunaan media pembelajaran           
6 merancang terjadinya interaksi siswa 

dengan siswa           
7 membimbing siswa melakukan kegiatan 

pengamatan           
8 membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok           
9 mengarahkan siswa pada masalah pokok           
10 mengarahkan siswa menemukan konsep           
11 membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi pelajaran           
 

Semarang, 

Pengamat 

 

______________________ 
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Lampiran 5 

 

ANGKET RESPON GURU TERHADAP PERANGKAT PEMBELAJARAN 

Petunjuk:  
1. Setelah Bapak/Ibu Guru melaksanakan pembelajaran menerapkan 

perangkat pembelajaran Field Work Investigative, mohon diberi tanggapan 
dengan mengisi angket ini. 

2. Terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu. Pendapat Bapak/Ibu akan sangat 
bermanfaat untuk penyempurnaan perangkat pembelajaran yang kami 
kembangkan. 

 
1. Pendapat tentang Bahan Ajar Ekosisten dan Interaksinya. 
 

Bagian Bahan Ajar Tanggapan (kelemahan, 
kekurangan,kelebihan) 

Bagian Awal 1. Trigger 
2. Tujuan Pembelajaran 

 
 
 

Bagian Inti 3. Pengertian Ekosistem 
4. Satuan Makhluk Hidup 

dalam Ekosistem 
5. Faktor Biotik dan Abiotik 

Ekosistem 
6. Interaksi dalam Ekosistem 
7. Aliran Energi dan Daur 

Biogeokimia 
8. Daur Biogeokimia 

 

Bagian Akhir 9. Glossarium 
10. Uji Kompetensi Diri 
11. Daftar Pustaka 

 

Penampilan 
Fisik Bahan 
Ajar 
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2. Pendapat tentang LKS 

Bagian LKS Tanggapan (kelemahan, 
kekurangan,kelebihan) 

LKS 01  Pengamatan Faktor Biotik 
Ekosistem 

 
 
 
 
 
 

LKS 02  Pengamatan Faktor Abiotik 
Ekosistem 

 
 
 
 
 

LKS 03 Tugas Proyek 
 
 
 
 

 

Penampilan 
LKS 

  
 
 
 
 
 

 

Semarang, 

 

 

______________________ 
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Lampiran 6 

 

ANGKET 
RESPON SISWA TERHADAP KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
Nama Sekolah: SMA Negeri 16 Semarang 
Mata Pelajaran: BIOLOGI 
Kelas              :  X 
Nama Guru    : 

 
Setelah kamu mendapat pelajaran biologi , sekolah ingin mengetahui pendapatmu.           
Pendapatmu ini sangat berharga untuk dijadikan pertimbangan dalam 
merencanakan perbaikan kegiatan pembelajaran biologi di masa mendatang. Oleh 
karenanya sangat diharapkan agar kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 
angket ini dengan jujur. Apapun isi jawabanmu, tidak akan berpengaruh terhadap 
nilai raportmu. Sebab kamu tidak diperkenankan menuliskan nama pada angket 
ini. 
 

01. Selama mengikuti pelajaran biologi bagaimana perasaanmu? 
a. senang                       b.  tidak senang                      c. biasa-biasa saja 
 

02. Seandainya kamu merasa senang, hal apa saja yang membuat pelajaran 
terasa menyenangkan? – kamu boleh menjawab lebih dari satu. (Jika kamu 
menjawab tidak senang, langsung menjawab pertanyaan 03. Jika kamu 
menjawab biasa-biasa saja, langsung menjawab pertanyaan 04) 

a. banyak prakteknya 
b. menerangkan dengan jelas, yang belum mengerti menjadi mengerti 
c. mengajarnya tidak monoton, tidak membosankan 
d. menambah ilmu pengetahuan 
e. kesempatan bekerja dalam kelompok 
f. dapat belajar mandiri 
g. suasana kelasnya menyenangkan 
h. banyak memperoleh kesempatan berbicara, mengeluarkan 

pendapat atau bertanya kepada guru atau teman 
i. mengerti kaitan pelajaran biologi dengan praktik atau kehidupan 

sehari-hari. 
j. belajar di laboratorium atau tempat terbuka 
k. banyak hal-hal baru yang belum pernah atau jarang saya alami 

pada pelajaran biologi sebelumnya 
l. lain-lai, tuliskan: 

______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 



93 

 

03. Jika kamu merasa tidak senang, hal apa saja yang membuat pelajaran 
terasa tidak menyenangkan? – kamu boleh menjawab lebih dari satu 
jawaban. 

a. banyak prakteknya 
b. menerangkan tidak jelas, banyak yang belum mengerti 
c. gurunya 
d. membosankan 
e. tidak menambah ilmu pengetahuan 
f. bekerja dalam kelompok 
g. suasana kelas tidak menyenangkan 
h. belajar di laboratorium atau di luar kelas 
i. sama saja tidak berbeda dengan pelajaran biologi yang saya alami 

sebelumnya 
j. lain-lain, tuliskan: 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
04. Sampaikan pendapat atau harapanmu tentang pelajaran biologi (kamu 

boleh memilih lebih dari satu pilihan) 
a. dapat berlanjut pada semester berikutnya 
b. banyak hal-hal baru yang menyenangkan selama pelajaran 
c. pelajaran biologi ini sama saja dengan pelajaran yang pernah saya 

ikuti sebelumnya dan terasa membosankan 
d. waktu pelajaran terlalu pendek 
e. waktu pelajaran terlalu panjang 
f. pelajaran biologi terasa semakin sulit 
g. pelajaran biologi terasa semakin mudah 
h. saya suka seandainya pelajaran biologi kososng 
i. saya kecewa seandainya pelajaran biologi ini kososng 
j. lain-lain, tuliskan: 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
05. Apabila dibanding dengan pelajaran biologi yang pernah kamu ikuti, hal 

apakah yang kamu rasakan paling berbeda dalam pelajaran biologi ini 
sehingga kamu merasa senang? (Jika kamu merasa tidak senang lewati 
pertanyaan ini) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

06. Apabila dibanding dengan pelajaran biologi yang pernah kamu ikuti, hal 
apakah yang kamu rasakan paling berbeda dalam pelajaran biologi ini 
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sehingga kamu merasa tidak senang? (Jika kamu merasa senang lewati 
pertanyaan ini) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Lampiran 7 

 

INSTRUMEN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROYEK 

 

Tanggal Pengamatan : _______________________________________ 

Kegiatan  : _______________________________________ 

 
Petunjuk: Isilah kolom indikator keberhasilan dengan angka sesuai dengan 
rentang skor sebagai berikut: Sangat Baik: 80 - 100,    Baik 60 - 79,  Cukup: 49 - 
59,  Kurang 20 - 39,  Sangat Kurang: <20 
 

No Kelompok 

Indikator Keberhasilan 
Memilih alat 
dan bahan  

Merangkai 
alat dan bahan 

Mencatat 
Hasil 
pengamatan 

Menyusun 
laporan 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10      
 

Semarang, 

Pengamat 

 

 

______________________ 
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Lampiran 8 
 
 
 
 
 

BAHAN AJAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk Siswa Kelas X SMA 
 
Oleh: 

Agung Purwoko 
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Ekosistem dan keseimbangannya, sangat merupakan persoalan biologi yang 

sangat penting. Bukan saja penting sebagai suatu pengetahuan, tetapi berkaitan 

langsung dengan kehidupan manusia. Dapat dikatakan keseimbangan ekosistem 

adalah kehidupan manusia. Gangguan pada keseimbangan ekosistem, akan 

berdampak pada terganggunya kebutuhan hidup manusia, seperti udara sehat, air 

bersih, bahan pangan. Di samping itu akan menimbulkan masalah-masalah lain 

kesehatan, penyakit, dan kesejahteraan sosial. Coba kalian cermati ilustrasi di 

bawah ini! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dapatkah kalian menjelaskan apa yang terjadi pada gambar di atas ? Ya! Lokasi 

yang sedang di bangun pemukiman ini, semula adalah hutan karet (perhatikan 

sisipan gambar). Hutan karet ini, terdapat di daerah resapan air  di dataran tinggi 

di pinggir sebuah kota. Dapatkah kalian menjelaskan fungsi hutan karet bagi 

warga kota tersebut? Apakah yang akan terjadi jika hutan karet tersebut dibuka 

untuk dijadikan daerah pemukiman? 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan ekosistem dan 

keseimbangannya. Setelah mengkaji dan melakukan berbagai kegiatan pada bab 

ini, diharapkan kalian dapat memahami apakah ekosistem, habitat, nisia, faktor 

biotik, faktor abiotik dan interaksi berbagai komponen dalam ekosistem. Selain 
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itu, kalian dapat melakukan pengamatan faktor biotik ekosistem, mengukur 

faktor-faktor abiotik dan membuat ekosistem mini dalam botol. Melalui kegiatan 

pembelajaran yang ada, kalian juga dilatih untuk dapat mengkomunikasikan 

pemahaman tentang ekoistem dan interaksinya. 

 
 
 

Kerja Lapangan Investigatif 
 

Mengamati Ekosistem 
Apa sajakah yang harus diamati untuk 

mempelajari komponen-komponen 

ekosistem dan interaksi di dalamnya? 

Apakah manusia termasuk di 

dalamnya? 

 
 
Apa yang harus kalian lakukan pada kerja lapangan? 

1. Pilihlah lingkungan kecil di sekitar sekolah untuk diamati. Lingkungan itu 

dapat berupa sawah, hutan, kebun, atau lapangan rumput. 

2. Berilah batas menggunakan bambu, kawat atau tali rafia dengan ukuran 

tertentu. 

3. Amati dengan cermat dan catat segala sesuatu yang ada dalam batas-batas 

yang telah kalian tentukan, termasuk keadaan udara dan tanah. 

4. Kelompokkan apa yang kalian dapatkan dalam dua kelompok, yaitu segala 

sesuatu yang hidup (faktor biotik) dan segala sesuatu yang tidak hidup (faktor 

abiotik). 

5. Apakah faktor biotik mempengaruhi faktor abiotik? Apakah sebaliknya, faktor 

abiotik mempengaruhi faktor biotik? 

6. Gunakan LKS-01 untuk melakukan kerja lapangan ini. 

 

 

 



99 

 

A. Apakah Ekosistem? 
Sepanjang perjalanan menuju sekolah, amatilah di kiri dan kanan jalan. 

Apakah yang kalian lihat? pohon? jalan? lapangan berumput? taman? Jika kalian 

mengamati lebih teliti suatu tempat, kemungkinan kalian akan menemukan 

beberapa organisme di sana. Misalnya, di kebun sekolah, mungkin kalian akan 

menjumpai pohon, rumput, semak-semak, tikus, serangga dan ayam. Organisme-

organisme tersebut hidup bersama segala sesuatu yang tidak hidup seperti udara, 

cahaya, tanah dan air membentuk ekosistem. Ekosistem tersusun atas berbagai 

organisme (komponen hidup=biotik) yang saling berinteraksi satu dengan lainnya 

dan juga dengan komponen tak hidup. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan 

contoh ekosistem darat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ekosistem padang rumput 

 

Apa artinya interaksi organisme dengan organisme lain? Seperti gambar di 

atas, tampak sekawanan Jerapah di padang rumput. Dapatkah kalian menjelaskan 

interaksi antar organisme pada ekosistem padang rumput? Dalam keadaan alamiah 

pada ekosistem padang rumput, beberapa jenis burung hinggap di atas punggung 

kerbau untuk mendapatkan kutu sebagai bahan makanan. Sementara kerbau tidak 

merasa terganggu dengan kehadiran burung di atas punggungnya. Apa pula 

artinya interaksi organisme dengan komponen tak hidup ekosistem? Apa yang 
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terjadi jika katak mendapat gangguan hewan lain? Gerakan mendadak hewan lain 

direspon okeh katak dengan masuk ke sungai untuk berlindung. Ini merupakan 

contoh interaksi organisme dengan komponen tidak hidup ekosistem, yaitu air. 

Ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya disebut 

ekologi. Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh E.H. Haeckel pada tahun 

1969 yang berasal dari Bahasa Yunani oikos (rumah) dan logos (wacana/ 

discourse), dengan rumusan Studi tentang berbagai keterkaitan oeganisme-

organisme sesamanya serta dengan segala aspek lingkungannya baik yang hidup 

maupun yang tidak hidup.(Wirakusumah,2003). 

Sebagai ilmu ekologi mulai berkembang pada awal tahun 70-an. 

Perkembangannya tergolong cepat, disebabkan ruang lingkupnya yang langsung 

berkaitan dengan perkembangan teknologi, yang menimbulkan berbagai dampak 

yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hidup manusia. Ekologi 

mengkaji berbagai interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan 

tak hidup yang ada di sekitarnya. 

Tidak hanya dalam interaksi sederhana seperti manusia membutuhkan 

makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Kehidupan tumbuhan 

bergantung pada faktor-faktor tanah, udara dan cahaya dan kesuburan tanah juga 

bergantung pada keberadaan makhluk hidup. Secara garis besar ruang lingkup 

ekologi meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup 

lain dan ke dalam lingkungannya, serta faktor-faktor yang 

menyebabkannya. 

2. Perubahan pupulasi dan faktor-faktor penyebabnya. 

3. Perubahan lingkungan abiotik dan faktor-faktor penyebabnya. 

4. Terjadinya hubungan antarspecies (interaksi antar species) makhluk hidup 

dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Untuk lebih memahami hal-hal tersebut, pada pembahasan di bawah ini akan 

dimulai dengan mengajak kalian mengenal komponen-komponen ekosistem. 

Kemudian selanjutnya akan dibahas hal-hal yang lebih kompleks. 
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Tugas Proyek 

Membuat Ekosistem Dalam Botol 

 

 

 

Apa yang harus kalian lakukan untuk membuat ekosistem dalam botol? 

1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan! Gunakan alat dan bahan yang 

mudah didapat di sekitar tempat tinggal kalian! 

2. Bersama dengan teman sekelompok rancanglah lebih dahulu cara kerja 

untuk membuat ekosistem dalam botol! 

3. Gunakan LKS-03 untuk membuat ekosistem dalam botol. 

4. Lakukan pengamatan ekosistem yang telah kalian buat! 

5. Tabulasikan data hasil pengamatan! 

6. Presentasikan hasil pengamatan di depan kelas! 

7. Diskusikan dalam kelas perbedaan-perbedaan perkembangan 

ekosistem dalam botol kelompok-kelompok lain! 

 

B. Satuan Makhluk Hidup Dalam Ekosistem 

1. Populasi 
Dalam alam ini tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup sendiri, 

senantiasa hidup bersama-sama dengan makhluk lain dan bergantung kepada 

lingkungan abiotiknya. Distribusi makhluk hidup dibatasi oleh kondisi abiotik 

yang dapat diadaptasikan oleh makhluk hidup tersebut Oleh karena itu ada 

sekelompok mahkluk hidup yang sama spesiesnya dapat hidup bersama pada 

suatu daerah geografis tertentu yang kemudian dikenal sebagai populasi. 

Contohnya  seekor semut hidup dalam populasi semut, ikan di air akan hidup 

bersama dengan populasi ikan yang sejenis, seekor gajah akan hidup bersama 

pada populasi gajah. Begitu pula kalian sebagai siswa SMA akan hidup bersama 

dengan populasi siswa SMA  dalam suatu sekolah. Coba diskusikan dengan teman 
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sekelompokmu, hubungan interaksi apa saja yang dapat terjadi antara kalian 

dengan teman kalian di kelas pada saat kalian mengikuti proses belajar mengajar ?  

  

2. Komunitas 
Sementara itu pada suatu daerah yang sama dapat pula ditempati beberapa 

populasi yang berlainan. Antara populasi yang satu dengan populasi yang lain 

selalu terjadi interaksi  kemudian  kita  namakan komunitas. Sehingga berbagai 

populasi akan membentuk suatu komunitas didaerah tertentu. Beberapa ahli 

ekologi menyebut kelompok organisme terbentuk dalam suatu habitat juga disebut 

sebagai komunitas; contohnya komunitas burung, ikan, tumbuhan, kijang, dan 

sebagainya. Dalam suatu komunitas senantiasa terdapat tumbuhan, hewan dan 

mikroorganisme. Komunitas-komunitas beserta lingkungan biotik dengan faktor-

faktor lingkungan abiotik (fisik) tempat hidupnya membentuk suatu  ekosistem. 

Lingkungan abiotik yang meliputi faktor-faktor fisik dan kimiawi sangat 

menentukan jenis komunitas yang ada.  

Ppopulasi makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan saling berkompetisi untuk 

mendapatkan makanan, dan sumberdaya lainnya. Di antara mereka dapat juga 

saling  memangsa.  

 

3. Nisia dan Habitat 
Setiap populasi dalam ekosistem selalu mempunyai status fungsional yang 

dinamakan nisia, misalnya sebagai produsen, konsumen, pengurai (dekomposer) 

ataupun detritivor. Sedangkan tempat hidup dimana makhluk hidup berada 

dinamakan habitat. Secara garis besar habitat dibedakan menjadi habitat darat, 

habitat air tawar, habitat air laut dan habitat air payau. Dengan demikian 

berdasarkan habitatnya kita mengenal berbagai ekosistem, seperti ekosistem darat, 

ekosistem air tawar, ekosistem laut,  dan ekosistem payau. Bila berbagai 

ekosistem, meliputi semua organisme dan lingkungan yang berinteraksi untuk 

berlangsungnya sistem pendayagunaan energi dan daur ulang materi membentuk 

satu kesatuan maka dikenal dengan nama biosfer. Energi yang berasal dari sinar 
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matahari berjalan ke biosfer  dan akan dipancarkan kembali ke ruang angkasa. 

Gambar 2 di bawah ini menjelaskan berbagai ekosistem dalam biosfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Berbagai ekosistem dalam biosfer. 

 

Menurut kalian, faktor apakah yang mempengaruhi kegeragaman 

ekosistem dalam biosfer? Dapatkah kalian menjelaskan menggunakan gambar 

di atas? Ya, gambar di atas menjunjukkan bahwa keberagaman ekosistem 

dalam biosfer dipengaruhi oleh letak lintang dan ketinggian tempat suatu 

daerah. Dari daerah tropis hingga ke kutub terdapat hutan tropis, padang pasir, 

padang rumput, hutan gugur, hutan konifer (taiga) dan tundra. 

 

C. Faktor Biotik dan Abiotik Ekosistem 

1. Faktor Biotik 
Faktor biotik lingkungan mencakup semua makhluk hidup, meliputi 

produsen, konsumen dan pengurai. Produsen merupakan organisme yang mampu 

membuat makanan sendiri, meliputi semua tumbuhan hijau dan beberapa 

mikroorganisme seperti bakteri fotoautotrof dan kemoautotrof. Kelompok 

produsen sebagai organisme yang mensintesis sendiri senyawa organik dari 

bahan-bahan anorganik sederhana dengan sinar matahari  atau tanpa sinar 

matahari.  

Sedangkan organisme pemakan yang tidak dapat mensintesa senyawa 

organik (heterotrof) dikenal sebagai konsumen. Konsumen disebut herbivora bila 
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pemakan tumbuhan, karnivora bila pemakan hewan dan parasit hidup dari darah, 

cairan tubuh yang dihisap dan juga jaringan tuan rumahnya yang masih hidup. 

Bila konsumen pemakan segala yaitu baik tumbuhan maupun hewan dikenal 

dengan nama omnivora.  

Pengurai (dekomposer), umumnya bakteri dan jamur yang memperoleh 

makanan  bahan organik dengan cara merombak sisa-sisa atau produk dari 

organisme hidup lainnya. Dengan kegiatan perombakan atau penguraian ini 

memungkinkan senyawa-senyawa sederhana di daur ulang dan kembali bisa 

digunakan oleh organisme autotrof. Detritivor, berupa cacing tanah, timun laut 

atau tripang dan organisme hetertotrof lainnya yang memakan partikel-partikel 

organik atau sisa jaringan tumbuhan atau hewan yang melapuk (detritus). 

 

2. Faktor Abiotik 
Komponen abiotik suatu ekosistem merupakan komponen yang terdiri dari 

makhluk tak hidup dan secara langsung terkait pada keberadaan makhluk hidup, 

antara lain : 

1. Air. Semua makhluk hidup tidak dapat membebaskan diri dari 

ketergantungannya kepada air. Ketersediaan air di berbagai habitat berbeda. 

Bagi organisme  yang hidup di air tawar dan air laut selalu hidup terendam air 

akan menghadapi permasalahan keseimbangan air jika tekanan osmosis 

intraselulernya tidak sesuai dengan tekanan osmosis air disekitarnya. 

Sementara itu organisme  yang hidup di lingkungan darat  menghadapi 

acaman kekurangan air yang hampir konstan. Dengan demikian dari 

perkembangan evolusinya dibentuk adaptasi untuk mendapatkan air dan 

menyimpan air dalam jumlah yang cukup. 

 

2. Suhu.  Suhu lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 

persebaran organisme karena proses biologis dan ketidakmampuan sebagaian 

besar organisme untuk mengatur suhu tubuhnya secara tepat. Sel penyusun 

tubuh organisme akan pecah jika air yang terdapat di dalamnya membeku 

pada suhu dibawah 00 C, begitu juga protein sebagian besar organisme akan 
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mengalami denaturalisasi pada suhu di atas 450 C. Walaupun ada sebagian 

organisme yang dapat mempertahankan suatu metabolisme yang cukup aktif 

pada suhu sangat rendah atau suhu yang sangat tinggi. Adanya adaptasi yang 

luar biasa memungkinkan sebagaian organisme dapat hidup diluar kisaran 

suhu tersebut. 

Kisaran  suhu meliputi : 

a. Suhu minimum : adalah suhu terendah dimana organisme masih bisa tumbuh 

dan berkembang. 

b. Suhu optimum : adalah suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan 

perkembangan organisme. 

c. Suhu maximum : adalah suhu yang tertinggi dimana organisme masih bisa 

tumbuh dan berkembang. 

 

3. Cahaya   matahari.  Sebagai sumber energi dapat memberikan energi yang 

hampir keseluruh ekosistem, terutama untuk tumbuhan dan organisme 

fotosintetik lain seperti bakteri, yang mampu menggunakan energi cahaya 

matahari secara langsung. Dalam lingkungan akuatik (perairan), intensitas 

cahaya matahari  dan kuaitas cahaya matahari akan membatasi persebaran 

organisme fotosintetik. Setiap kedalaman satu meter perairan secara selektif 

menyerap 45 % cahaya merah dan 2 % cahaya biru yang melewatinya. Oleh 

karena itu sebagian besar fotosistesis dalam lingkungan perairan terjadi lebih 

banyak didekat permukaan. Namun demikian organisme fotosintetik  itu 

sendiri menyerap banyak cahaya yang menembus air, yang selanjutnya akan 

mengurangi intensitas dan kualitas cahaya pada air di bawahnya. 

 

4. Angin.  Angin akan memperkuat pengaruh suhu lingkungan pada organisme 

dengan jalan meningkatkan hilangnya panas melalui penguapan (evaporasi) 

dan aliran (konveksi).Hilangnya air pada organisme disebabkan besarnya laju 

penguapan pada hewan dan laju transpirasi pada tanaman oleh angin. 

Sementara itu angin juga punya pengaruh yang mendasar pada pertumbuhan 

tanaman, yaitu menghambat pertumbuhan anggota tubuh/organ pohon pada 
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sisi arah tiupan angin, anggota tubuh pohon pada sisi yang berlawanan dengan 

arah tiupan angin akan tumbuh normal. Begitu pula pada tumbuhan yang 

memiliki sistem perakaran yang kuat dan batang yang liat dapat bertahan 

hidup di tempat terbuka dengan hembusan angin kencang membadai. Walau 

bagi sebagian tanaman  angin merupakan alat pengebaran biji dan spora untuk 

memperluas reproduksinya. 

 

5. Kelembaban. Dapat mempengaruhi kecepatan penguapan air dari permukaan 

tubuh organisme yang selanjutnya mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertahan terhadap kekeringan. 

 

6. Derajat Keasaman/pH. Struktur fisik tanah, pH, air, dan komposisi mineral 

dapat mempengaruhi distribusi tanaman dan hewan yang memakannya. 

Beberapa tanaman dapat hidup dalam keadaan asam, lainnya dalam kondisi 

netral atau basa. Pada umumnya tanaman peka terhadap perubahan pH. 

 

 Untuk dapat mengamati lebih dekat bentuk interaksi antar populasi dengan faktor 

abiotiknya dalam suatu ekosistem maka lakukanlah kegitan sebagai berikut. 

 

Kerja Lapangan Investigatif 
 

Mengukur Faktor Abiotik 
Lingkungan 
Untuk apakah dilakukan pengukuran 
faktor abiotik? Faktor apa sajakah 
yang perlu diukur? Adakah kaitan 
antara faktor abiotik dengan ciri-ciri 
khas sebuah ekosistem? 
 
 

Apakah yang harus kalian lakukan dalam kerja lapangan investigatif ini? 

1. Pilihlah tiga daerah yang berbeda intensitas cahayanya pada ekosistem 

yang sama untuk pengamatan makhluk hidup! 
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2. Gunakan peralatan yang sesuai untuk mengukur; 

a. suhu udara, kelembaban udara, kecepatan penguapan air di udara, 

b. suhu tanah, kelembaban tanah, pH tanah 

3. Gunakan LKS-02 untuk melakukan pengukuran faktor abiotik! 

4. Tabulasikan data hasil pengukuran? 

5. Diskusikan hasil pengukuran dengan teman sekelompok, kemudian 

presentasikan hasilnya di depan kelas! 

 

D. Interaksi Dalam Ekosistem 
1. Arus Energi dan Daur Materi 

Sumber energi terbesar di muka bumi ini adalah matahari. Dalam 

komponen biotik, organisme fotosintetik menggunakan energi matahari 

secara langsung kemudian meneruskannya ke organisme lain. Hasilnya 

adalah arus energi dan daur materi (unsur hara) dalam ekosistem .  

Energi dapat berada dalam berbagai bentuk seperti energi mekanik, energi 

kimia, panas, dan listrik yang semuanya dapat dubah bentuk. Perubahan 

dari satu energi k bentuk energi lain disebut transformasi energi, yang bisa 

kita pelajari di fisika dalam termodinamika. Semua energi dalam 

ekosistem memiliki kemampuan mengalir (aliran energi = energy flow) 

dengan satu arah sehingga berbeda demgan alur materi yang berupa 

daur/siklus. Coba perhatikan gambar aliran energi dan daur materi sebagai 

berikut ; 
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Keterangan : 

: Daur materi 

: Arus energi 

 

Gambar 3. Bagan aliran energi dan daur materi 

 

Semua organisme dalam ekosistem diikat oleh hubungan energi dan 

makanan. Energi cahaya matahari masuk kedalam komponen biotik melalui 

produsen (organisme fotoautotropik) yang diubah menjadi energi kimia. 

Energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat tropik 

melalui jalur rantai makanan. Energi kimia tersebut digunakan organisme untuk 

pertumbuhan dan perkembangan. 

Materi (unsur hara) diambil oleh produsen dari komponen abiotik 

ekosistem, sebagai bahan untuk menyusun senyawa organik. Senyawa organik 

yang terbentuk akan berpindah ke konsumen dari berbagai tingkat tropik melalui 

jalur rantai makanan, dan akhirnya senyawa organik tersebut mengalami 

mineralisasi menjadi unsur hara yang akan kembali lagi kedalam ekosistem. 

 

2. Rantai makanan dan jaring‐jaring makanan. 

Kelangsungan hidup organisme memerlukan energi yang diperoleh dari 

bahan organik. Bahan organik yang mengandung energi dan unsur-unsur kimia 

Matahari 

Produsen 
Tumbuhan hijau 

Konsumen I 
Herbivora 

Konsumen II 
Karnivora Kecil 

Konsumen II 
Karnivora Besar 

Pengurai / Detritivor 
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ditransfer dari satu organisme ke organisme lain berlangsung melalui interaksi 

makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu 

ekosistem membentuk struktur trofik yang  bertingkat. Setiap tingkat trofik 

merupakan kumpulan berbagai organisme dengan sumber makanan tertentu. 

Tingkat trofik pertama adalah kelompok organisme autotrof yang disebut 

produsen. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat membuat bahan 

organik sendiri dari bahan an ornagik dengan sumber energi cahaya matahari 

(fotoautotrof) dan reaksi-reaksi kimia (kemoautotrof). Contoh organisme 

fotoautotrof : tumbuhan hijau, fitoplankton, sedangkan organisme kemoautotrof : 

bakteri sulfur, bakteri nitrit dan bakteri nitrat. Tingkat tropik kedua ditempati oleh 

berbagai organisme yang tidak dapat membuat bahan organik sendiri disebut 

organisme heterotrof. 

Organisme heterotrof disebut juga konsumen, yang terdiri dari :  

1. Konsumen primer, adalah organisme pemakan produsen atau dinamakan 

herbivora, menempati tingkat trofik kedua. 

2. Konsumen sekunder, adalah organisme pemakan herbivora yang dinamakan 

karnivora kecil, menempati tingkat trofik ketiga. 

3. Konsumen tertier, adalah organisme yang memakan konsumen  sekunder 

yang dinamakan karnivora besar, menempati tingkat trofik ke empat. Dalam 

suatu ekosistem tidak selamanya memiliki jumlah tingkat trofik yang sama, 

biasanya dapat menempati hingga lima tingkat trofik. Jalur makan dan 

dimakan dari organisme pada suatu tingkat trofik ke tingkat trofik 

berikutnya yang membentuk urutan dan arah tertentu disebut rantai 

makanan. Coba kalian bandingkan rantai makanan pada ekosistem darat 

dengan rantai makanan laut berikut:  
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Gambar 4. Contoh rantai makanan terestrial (darat) dan marin (laut). 

 

 Didalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari suatu rantai 

makanan, tetapi lebih komplek, karena tiap organisme dapat memakan lebih dari 

satu macam organisme dalam rantai makanan yang sama atau rantai makanan 

yang lain. Misalnya organisme pemakan segala (omnivora) dapat memakan 

produsen dan konsumen dari berbagai tingkat trofik. Oleh karena satu rantai 

makanan dapat saling terkait dengan rantai makanan lain yang kemudian 

membentuk jaring-jaring makanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5  Jaring-jaring makanan di laut 
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Diagram hubungan antar rantai makanan di atas, memperlihatkan beberapa 

spesies memakan lebih dari satu tingkat trofik. Coba kalian identifikasi 

kelompokok produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tertier, 

dan detritivor. 

Bila kita mengamati organisme trofik pertama dalam rantai makanan, 

maka ada dua macam tipe rantai makanan yaitu : 

1. rantai makanan perumput (grazing food chain), bila tingkat trofik pertama 

ditempati tumbuhan hijau, trofik kedua hebivora, kemudian trofik 

berikutnya oleh karnivora.  

Contoh    :rumput belalang burung pemakan serangg  burung elang. 

2. rantai makanan detritus (decomposer food chain), bila tingkat trofik 

pertama ditempati detritus, trofik kedua detritivor, trofik berikutnya 

karnivor. 

Contoh : bangkai hewan  belatung  katak  ular sawah. 

 

 

Ketrampilan Biologi  
 (merancang eksperimen, melaksanakan eksperimen, dan membuat laporan eksperimen). 

 
1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri 4(empat) orang. 
2. Carilah contoh ekosistem buatan seperti akuarium (air tawar/air laut. 
3. Tentukan hipotesis kalian bagaimana pengaruh suhu terhadap organisme 

yang hidup di akuarium ! 
4. Rancanglah sebuah eksperimen untuk membuktikan hipotesis kalian tersebut 

! 
5. Tentukan instrumen atau alat ukur yang tepat untuk melaksanakan 

eksperimen tersebut. 
6. Lakukan eksperimen sesuai rencana, catatlah data hasil pengamatan 

kelompokmu, kemudian susunlah laporan eksperimen yang telah kalian 
lakukan dengan sistematis  

7. Jika diperlukan berkonsultasilah dengan Bapak/Ibu guru kalian. 
8. Prediksikan apakah yang akan terjadi bila dalam ekosistem akuarium 

tersebut salah satu komponen biotiknya memiliki jumlah populasi 
kurang/melebihi daya dukungnya ? 
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E. Aliran Energi dan Daur Biogeokimia  
1. Piramida Ekologi. 

 Pada rantai makanan telah dikenal tingkat trofik yang terdiri dari produsen, 

konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tertier dan seterusnya. 

Produsen yang bersifat autotrof menempati trofik pertama, herbivor menempati 

trofik kedua, karnivor pada trofik ketiga dan seterusnya. Setiap transfer selalu ada 

egergi yang dilepas sebagai panas. Dengan demikian  pada rantai makanan yang 

lebih panjang energi yang tersedia untuk tingkat trofik yang paling tinggi semakin 

sedikit, sehingga terbentuk piramida yang dikenal dengan piramida ekologi 

 Pengertian lain dari piramida ekologi berhubungan dengan struktur trofik. 

Struktur trofik dapat diukur dalam panen persatuan luas atau bentuk energi yang 

diikat persatuan luas dan waktu pada tingkat trofik yang berurutan. Struktur trofik 

yang berurutan dan fungsinya dapat diperlihatkan secara grafik dengan 

menggunakan piramida ekologi, dimana tingkat pertama atau produsen 

merupakan dasar dari  tingkat-tingkat berikutnya yang membentuk puncak .  

 Jenis-jenis piramida ekologi yang ditemukan diantara organisme pada 

tingkat trofik yang berbeda dalam ekosistem ada tiga yaitu : 

1. Piramida Jumlah, yang digambarkan dengan jumlah individu. 

2. Piramida Biomasa, yang didasarkan pada berat kering total, nilai kalori atau 

ukuran lain dari jumlah total organisme hidup. 

3. Piramida Energi, yang dtunjukkan dengan kecepatan aliran energi atau 

produktivitas pada tingkat trofik suksesif 

Piramida ekologi digambarkan sebagai berikut : 

 

 
 
 
 
 

 

Gambar 6. Piramida ekologi 

a.  Piramida Jumlah 

4
3
2

1 

Konsumen 3 

Konsumen 2 

Konsumen 1 

Produsen 
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Dasar pembuatan piramida jumlah adalah dengan cara menghitung jumlah 

organisme yang terdapat dalam areal tertentu dan mengelompokan sesuai dengan 

tingkat trofiknya. Hasil perhitungan dan pengelompokan sesuai dengan tingkat 

trofiknya dapat di ilustrasikan dalam bentuk segi empat yang luasnya sebanding 

dengan jumlah organisme yang terdapat dalam area tertentu. Tumbuhan yang 

terletak pada tingkat trofik pertama, biasanya melebihi jumlahnya hewan di 

tingkat trofik kedua, hewan ditingkat trofik kedua jumlahnya melebihi hewan 

ditingkat trofik ketiga dan seterusnya. 

Perhatikan gambar piramida jumlah berikut ini. 

 

Konsumen 3 

Konsumen 2 

Konsumen 1 

Produsen 
 A       B 

 

Gambar 7. Piramida Jumlah 

 

Bagaimana kalian dapat mendeskripsikan perbedaan model piramida jumlah A 

dengan B ? 

 

b.  Piramida Biomasa 

Dasar pembuatan piramida biomassa (piramida berat) adalah dengan cara 

menimbang massa (berat) kering organisme dari tiap tingkat trofik persatuan luas 

areal tertentu. Bentuk piramida biomassa menunjukan bahwa biomassa menurun 

pada tiap tingkat trofik. 
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Gambar 8. Piramida biomassa suatu perairan 

Angka-angka pada gambar di atas, menunjukkan  gram massa kering tiap m2 

suatu ladang. Massa organisme diperoleh dari tiap trofik persatuan luas areal atau 

volum. Piramida biomasa dapat berubah-ubah tergantung perubahan iklim. 

 

c.  Piramida Energi 

Dasar pembuatan piramida energi adalah dengan cara menghitung jumlah 

energi tiap satuan luas yang masuk ke tingkat tropis dalam waktu yang terukur, 

(misalnya per jam, per hari, per tahun). 

Perhatikan  diagram piramida energi dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Piramida energi 

 

Dapatkah kalian memprediksikan pada ekosistem apakah piramida energi di atas 

terdapat? Ya, gambar di atas menunjukkan piramida energi pada ekosistem darat. 

Piramida energi memiliki beberapa keuntungan : 
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1 Berat dua spesies yang sama tidak harus memiliki energi yang sama, karena 

itu perbandingan berdasar biomassa dapat keliru.. 

2 Memperhitungkan kecepatan produksi. Tiap batang segiempat pada 

piramida energi menyatakan jumlah energi tiap satuan luas atau volum yang 

masuk ke taraf trofik dalam waktu yang terukur 

3 Tidak pernah ada piramida energi yang terbalik. 

4 Masukkan energi matahari dapat ditambahkan sebagai segi empat tambahan 

pada dasar piramida energi. 

 
Keterampilan Biologi  
(mendeskripsikan secara tertulis dan lisan tipe-tipe piramida ekologi). 
 
1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri 4 orang siswa. 
2. Buatlah gambar tipe-tipe piramida ekologi (piramida jumlah, piramida 

biomasa, piramida energi), kemudian diskusikan apa keuntungan dan 
kekurangan tipe-tipe piramida ekologi tersebut ! 

3. Deskripsikan hasil diskusi kelompok secara tertulis. 
4. Presentasikan hasil diskusi kelompok dalam kegiatan diskusi klasikal. 
 

 
2. Daur Biogeokimia 

Daur biogeokimia merupakan daur yang melibatkan air dan unsur-unsur 

kimia yang mengalami perpindahan melalui organisme hidup dan beredar kembali 

kelingkungan fisik, atau dengan kata lain daur ulang air dan unsur-unsur kimia 

yang melibatkan organisme hidup dan batuan. Hal ini menunjukkan adanya 

hubungan antara komponen biotik dengan abiotik dalam suatu ekosistem.  

Daur biokimia meliputi : daur air, daur sulfur, daur pospor, daur nitrogen, daur 

karbon dan daur oksigen. 

 

a.  Siklus Air 

Semua organisme hidup sangat memerlukan air untuk melakukan 

pertumbuhan dan perkembangan.oleh karena itu kesediaan air di lingkungan 

sangat mutlak bagi organisme hidup. Di atmosfer air dalam bentuk uap air, uap air 
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berasal dari penguapan air yang ada ditanah, sungai, danau, tumbuhan, hewan, 

manusia dan air laut karena pengaruh panas cahaya matahari.  

Uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi menjadi awan yang turun 

kedaratan dan laut dalam bentuk hujan. Air hujan masuk kedalam tanah 

membentuk air permukaan dan air tanah. Hewan mengambil air, langsung dari air 

permukaan, tumbuhan dan hewan yang dimakan, sedangkan tumbuhan 

mengambil air dari air tanah dengan menggunakan akarnya. Manusia 

menggunakan sekitar seperempat air tanah yang ada didaratan.Air keluar dari 

hewan dan manusia berupa urine dan keringat, sedangkan pada tumbuhan melalui 

proses transpirasi. Coba kalian amati gambar siklus air di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  Siklus Air (Sumber: Kimball,2001) 

Dapatkah kalian mendeskripsikan secara ringkas Sklus Air berdasarkan gambar di 

atas! Gunakan berbagai sumber untuk membuat deskripsi. 

 

b.  Sikus Sulfur (belerang) 

Sulfur merupakan bahan penting untuk pembuatan semua protein dan banyak 

terdapat di kerak bumi. Tumbuhan mengambil sulfur dalam bentuk sulfat 

sedangkan hewan dan manusia tergantung tumbuhan. 

Perhatikan skema daur sulfur pada gambar 11 dibawah ini. 
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Gambar 11.  Siklus Sulfur (Sumber: Kimball,1991) 

 

Coba, kalian buat penjelasan diagram Siklus Sulfur di atas! Diskusikan dengan 

teman sekelompok.  Kemudian komunikasikan di depan kelas! 

 

c.  Siklus Phosphor 

Phosphor merupakan unsur kima yang jarang terdapat di alam dan 

merupakan faktor pembatas produktivitas ekosistem, serta merupakan unsur yang 

penting untuk pembentukan asam nukleat, protein, ATP dan senyawa organik 

vital lainnya. Siklus Phosphor tidak rumit karena phosphor tidak ada dalam 

bentuk gas di alam, sebagian besar mengalir ke laut menjadi terikat pada endapan 

didasar laut. Begitu sampai dilaut hanya ada dua mekanisme untuk daur ulangnya 

ke ekosistem darat, salah satunya melalui burung-burung laut yang mengambil 

fosfor melalui rantai makanan laut dan mengembalikan kedarat melalui 

kotorannya.  Perhatikan skema daur fosfor dibawah ini : 
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Gambar 12. Siklus fosfor di alam 

 

Setelah kalian mencermati Gambar Siklus Fosfor, dapatkah kalian menjelaskan 

perbedaan Siklus Fosfor dibanding Siklus Unsur yang lain? 

 

d.  Siklus Nitrogen 

Semua organisme memerlukan unsur nitrogen untuk pembentukan protein 

dan berbagai molekul organik esensial lainnya. Unsur nitrogen sebagian besar 

terdapat di atmosfer dalam bentuk gas nitrogen (N2) dan kadarnya 78 % dari 

berbagai gas yang ada di atmosfer. Gas nitrogen ini diatmosfer masuk kedalam 

tanah melalui : 

1 Fiksasi Nitrogen oleh Bakteri (Rhizobium, Azotobacter, Clostridium), 

Alga biru (Anoboena, Nostoc) dan jamur (Mycorhiza) 

2 Kilat dan air hujan 

Nitrogen yang masuk ketanah melalui fiksasi dirubah menjadi Amonia 

(NH3) oleh bakteri amonia. Proses penguraian nitrogen menjadi amonia disebut 

anofikasi. Nitrogen yang masuk ketanah bersama kilat dan air hujan berupa ion 

nitrat (NO3
-), sedangkan nitrogen yang ada dalam tubuh tumbuhan dan hewan 

melalui proses mineralisasi oleh bakteri pengurai menjadi amonia. Amonia yang 

dihasilkan melalui proses amonifikasi dan mineralisasi oleh Bakteri Nitrit 
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(Nitrosamonos dan Nitrosococcus) dirombak menjadi ion nitrit (NO2
-), 

selanjutnya ion nitrit dirombak Bakteri Nitrat (Nitrobacter) menjadi ion nitrat 

(NO3
-). Perombakan amonia menjadi ion nitrit, ion nitrit menjadi ion nitrat disebut 

nitrifikasi. 

Tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk amonia dan ion nitrat, 

sedangkan hewan mengambil nitrogen dalam bentuk senyawa organik (protein) 

yang ada pada tumbuhan dan hewan yang dimakan. Sebagian ion nitrat dirombak 

oleh bakteri denitrifikasi (Thiobacillus deniteificans, Pseudomonas denitrificans) 

menjadi nitrogen, nitrogen yang dihasilkan akan kembali keatmosfer. Penguraian 

ion nitrat menjadi nitrogen disebut denitrifikasi. Perhatikan gambar 13 tentang 

siklus nitrogen di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Siklus Nitrogen 

Coba kalian jelaskan manfaat Siklus Nitrogen bagi tumbuhan? Disusikan 

dengan teman sekelompok, kemudian presentasikan di depan kelas. Mintalah 

teman-teman kalian untuk menanggapi pendapat kelompokmu. 

e.  Siklus Carbon dan Oksigen 
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Unsur karbon diatmosfer dalam bentuk gas karbon dioksida (CO2), 

sedangkan unsur oksigen dalam bentuk gas oksigen (O2). Konsentrasi (CO2) di 

atmosfer adalah 0,03 %. Karbondioksida masuk kedalam komponen biotik 

melalui organisme fotoautotrof (tumbuhan hijau) dan kemoautotrof (Bakteri 

Kemoautotrof) dalam proses fotosintesis dan kemosintesis. 

Selama proses fotosintesis dan kemosintesis organisme autotrof 

(fotoautotrof, kemoautotrof) mengabsorsi karbondioksida (CO2) dari atmosfer dan 

melepaskan gas oksigen (O2) ke atmosfer. Tumbuhan, hewan dan organisme 

lainnya menggunakan oksigen untuk respirasi dan menghasilkan (CO2) yang 

dilepaskan kembali ke atmosfer. Pengurai memecah organisme mati dan sisa 

material dengan menggunakan O2 dan melepaskan CO2 ke atmosfer. Organisme 

yang tidak dapat membusuk tersimpan didalam tanah membentuk bahan bakar 

fosil seperti batubara, minyak bumi dan gas, bila dibakar menghasilkan gas CO2 

yang lepas ke atmosfer. Siklus Carbon dan oksigen dijelaskan dalam gambar 14 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.  Siklus Carbon  

Siklus Carbon dan Oksigen memiliki peranan penting bagi kehidupan organisme 

di bumi. Dapatkah kalian menjelaskan hal itu? 
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Keterampilan Biologi  
(mendeskripsikan secara tertulis dan lisan siklus biogeokimia). 

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri 4 orang siswa 

2. Buatlah skema siklus Nitrogen, Sulfur, Phosphor dan menggunakan 
buku-buku sumber yang relevan, susunlah deskripsi tentang siklus 
biogeokimia tersebut secara tertulis. 

3. Presentasikan hasil diskusi klompok pada kegiatan diskusi klasikal. 
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Glossarium 
Autotrof : Organisme yang dapat membuat senyawa organik dari 

senyawa anorganik 
Abiotik : Komponen fisik/tak hidup  
Amonifikasi : Proses perubahan nitrogen menjadi amonia 
Biosfer : Interaksi seluruh ekosistem di dunia 
Biomasa : Berat kering tubuh organisme 
Detritus : Partikel organik hasil penguraian organisme mati 
Detritivor : Organisme pemakan detritus 
Daur 
Biogekimia 

: Daur ulang senyawa kimia yang melibatkan makhluk 
hidup dan batuan. 

Dekomposer : Organisme pengurai sisa organisme. 
Ekosistem : Interaksi komunitas dengan lingkungan abiotik. 
Fotoautotrof : Organisme autotrof dengan sumber energi cahaya 

matahari 
Heterotrof : Organisme yang tidak dapat membuat senyawa organik 

dari senyawa anorganik. 
Habitat : Tempat hidup organisme 
Jaring-jaring 
makanan 

: Hubungan saling keterkaitan antara beberapa rantai 
makanan yang komplek 

Komunitas : Kumpulan berbagai populasi yang saling berinteraksi 
Komunitas 
klimaks 

: Komunitas terakhir dan stabil yang mencapai 
keseimbangan lingkungan dari peristiwa suksesi 

Kemoautotrof : Organisme autotrof dengan sumber energi dari reaksi 
kimia. 

Konsumen : Organisme yang tidak dapat menyusun makanan sendiri 
Konsumen 
primer 

: Organisme pemakan produsen 

Konsumen 
sekunder 

: Organisme pemakan konsumen primer 

Konsumen 
tertier 

: Organisme pemakan konsumen sekunder 

Niche (relung) : Status fungsional organisme dalam ekosistem 
Omnivora : Organisme pemakan tumbuhan dan hewan 
Piramida 
ekologi 

: Struktur trofik suatu ekosistem 

Populasi : Organisme sejenis yang hidup pada tempat dan waktu 
yang sama 

Produktivitas 
ekosistem 

: Penyimpanan energi dalam suatu ekossistem 

Produktivitas 
primer 

: Kecepatan mengubah energi matahari menjadi energi 
kimia oleh organisme autotrof 

Produktivitas 
sekunder 

: Kecepatan energi kimia mengubah bahan organik menjadi 
simpanan energi kimia oleh organisme heterotrof 

Produsen : Organisme yang dapat menyusun makanan sendiri 
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Rantai makanan : Peristiwa perpindahan energi yang melalui makan 
dimakan dengan arah tertentu 

Suksesi : Perubahan secara gradual struktur komunitas dalam kurun 
waktu tertentu. 

Suksesi primer : Jenis suksesi ekologis yang terjadi pada suatu daerah di 
mana pada mulanya tidak ada organisme 

Suksesi 
sekunder 

: Jenis suksesi yang terjadi dimana komunitas yang ada saat 
ini telah dimusnahkan/dihilangkan oleh beberapa 
gangguan. 

Tingkat trofik : Devisi atau pembagian spesies dalam suatu ekosistem 
berdasarkan sumber makanan utamanya. 

Traspirasi : Penguapan air pada tumbuhan 
 
 

Ringkasan 

 
1. Ekosistem  adalah suatu kawasan yang di dalamnya terjadi hubungan timbal 

balik antara organisme (komponen biotik) dengan lingkunganya (komponen 
abiotik).  

2. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan yang berperan produsen, (autotrofik), 
hewan sebagai konsumen,  bakteri dan jamur sebagai  pengurai (heterotrofik) 

3. Komponen abiotik terdiri dari iklim, senyawa anorganik, dan senyawa 
organik. Iklim merupakan faktor-faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, 
curah hujan, intensitas cahaya, dan sebagainya.  

4. Dari segi fungsional, ekosistem tersusun atas 6 komponen yaitu: aliran energi, 
rantai makanan, keanekaragaman, daur biogeokimia, perkembangan dan 
evolusi, serta pengendalian. 

5. Sumber energi ekosistem adalah matahari. Perpindahan energi dari matahari 
ke tumbuhan sebagai produsen, kemudian ke hewan sebagai konsumen 
melalui proses makan dan dimakan disebut rantai makanan. Rantai-rantai 
makanan saling berkaitan satu sama lain membentuk jaring-jaring makanan. 

6. Rantai makanan ada 3 macam: rantai predasi, parasit, saprofit. 
7. Organisme yang makanannya diperoleh dari tumbuhan dengan jumlah 

langkah yang sama dikatakan masuk dalam tingkat trofik yang sama 
8. Struktur trofik dan fungsi trofik dapat digambarkan  dengan piramida ekologi. 

Ada 3 macam piramida: jumlah, energi, biomassa. 
Semua unsur kimia, termasuk unsur dalam protoplasma cenderung beredar di 
biosfer dari lingkungan ke organisme dan kembali ke lingkungan mengikuti 
jalan-jalan yang khas, dikenal dengan siklus materi atau daur biogeokimia.  
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Uji Kompetensi Diri 

 
II. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 

1. Untuk digolongkan sebagai produser, makhluk hidup harus …. 
a. Berdaun 
b. Dapat melepaskan oksigen 
c. Dapat mensisntesis senyawa organik 
d. Autotrof 
e. Aerob 
 

2. Koloni rayap terdiri dari individu-individu  dengan tugas tertentu. 
Koloni rayap tersebut merupakan suatu .... 
a. Ekosistem  
b. Komunitas 
c. Populasi 
d. Nisia 
e. Suksesi 
 

3. Ditemukan di dalam kolam sekelompok organisme yang terdiri ikan 
mas, Hydrilla, dan mikroorganisme dengan air yang terlihat keruh. 
Tingkatan organisasi kehidupan tersebut termasuk …. 
a. populasi 
b. individu 
c. komunitas 
d. ekosistem 
e. biosfer 
 

4. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 

Arah panah menunjukkan …. 
a. predator pemangsa 
b. aliran energi 
c. rantai makanan 
d. energi dibebaskan 
e. energi digunakan 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Bagan jaring-jaring makanan: 
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Jika manusia banyak membunuh 
ular dan harimau, maka akibatnya 
populasi …. 
a. marmut meningkat, kambing 

menurun 
b. marmut menurun, kambing 

menurun 
c. marmut meningkat, harimau 

menurun 
d. kucing meningkat, marmut 

menurun 
e. kucing meningkat, marmut 

meningkat 
 

6. Diagram berikut menunjukkan konsentrasi DDT pada suatu rantai 
makanan : 

 
Kesimpulan yang tepat mengenai keadaan diatas, bahwa DTT …. 
a. tidak mudah terurai dan tertimbun dalam jaringan. 
b. menyebabkan jumlah organisme resisten bertambah. 
c. merupakan  bahan pencemar di ekosistem darat. 
d. menyebabkan pencemaran pada ekosistem air. 
e. bersifat racun yang mematikan produsen. 

 
7. Bila kadar karbon dioksida dalam ekosistem jumlahnya makin 

berkurang, maka organisme yang pertama-tama akan mengalami 
dampak negatif adalah…. 
a. pengurai 
b. produsen 
c. herbivor 
d. karnivor 
e. detritivor 
 

8. Dalam suatu ekosistem kolam terdapat : 
1. ikan karnivor    
2. bakteri pengurai 
3. fitoplankton 
4. ikan herbivor 
5. zat-zat organik 

Produsen 
0,04 

Konsumen 
Primer 
0,23 

Konsumen 
sekunder 

2,07 

Konsumen  
Tertier 
13,8 
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Dari komponen ekosistem tersebut dapat disusun suatu rantai makanan 
dengan urutan …. 
a. 2-5-3-4-1   d. 5-3-4-2-1 
b. 3-4-5-1-2   e. 5-3-4-1-2 
c. 3-4-1-5-2 
 

9. Cermati piramida di bawah ini: 
Piramida di sampng menggambarkan .... 
a. piramida jumlah dan piramida energi 

ekosistem aquatik 
b. piramida energi dan piramida biomassa 

ekosistem daratan 
c. piramida jumlah pada ekosistem daratan 

dan gejala bioakumulasi 
d. piramida biomasa pada ekosistem 

aquatik dan gejala biomagnifikasi 
e. piramida jumlah dan piramida biomasa 

pada ekosistem daratan dan aquatik 
 
 

10. Pembunuhan burung –burung pemakan biji pada lingkungan hasil 
pertanian dapat menimbulkan masalah baru bagi petani, karena …. 
a. hasil pertanian menurun karena penyerbukan berkurang. 
b. sumber protein dari daging burung berkurang. 
c. populasi ulat pemakan daun dan penggerek batang naik. 
d. pupuk kkalianng dari kotoran burung di wasah akan hilang. 
e. kicauan burung merdu di sawah hilang 
 

11. Kolam merupakan suatu ekosistem yang terdiri atas komponen biotic 
dan abiotik. Ikan-ikan yang hidup dalam kolam tersebut harus 
mendapat oksigen. Kandungan oksigen terlarut dapat bertambah dari 
…. 
a. pemecahan air menjadi hydrogen dan oksigen 
b. aktivitas fitoplankton dalam kolam 
c. hasil metabolisme ikan-ikan 
d. pemecahan garam-garam karbonat 
e. zooplankton yang hidup dalam kolam 
 

12. Perhatikan tabel kualitas air berikut : 
Kualitas air A Kualitas air B Kualitas stkalianr 

air 
pH     : 7 pH      : 7 pH     : 7 - 8 
Suhu  : 320 C Suhu   : 360 C Suhu  : 300 C 
DO    :  6 ppm DO     : 2 ppm DO    : 3-5 ppm 
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Lingkungan yang tidak seimbang terdapat pada …. 
a. kualitas air A, kadar oksigen terlarut (DO) terlalu tinggi sehingga 

organisme air tidak hidup. 
b. kualitas air B, suhu terlalu tinggi sehingga semua produsen 

terhambat pertumbuhannya. 
c. kualitas air A, suhu dan DO terlalu tinggi sehingga rantai makanan 

tidak terjadi. 
d. kualitas air B, DO terlalu rendah sehingga organisme air banyak 

yang mati. 
e. kualitas air A dan B, karena tidak ada yang sesuai dengan kualitas 

air stkalianr yang baik. 
 

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yang manakah menggambarkan proses transpirasi? 
a. A                
b. B           
c. C           
d. D           
e. tidak ada 
 

14. Salah satu cara pembentukan senyawa nitrat di dalam tanah adalah 
dengan cara nitrifikasi. Organieme yang berperan dalam peristiwa 
tersebut adalah …. 
a. Nitrobacter dan Nitrosomonas 
b. Nitrobacter dan Rhizobium 
c. Nitrosomonas dan Rhizobium 
d. Clostridium dan Nitrosomonas 
e. Rhizobium dan Clostridium 
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III. Jodohkan pernyataan pada boks A dengan pernyataan dalam boks B ! 
                  A                                                           B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Nyatakan pernyataan ini salah atau benar ! 

1. Dalam kaitannya dengan lingkungan global seluruh dunia, maka 
konsep etika lingkungan perlu diterapkan dalam setiap aktivitas 
kehidupan manusia. 

2. Sekelompok lebah berada di sarangnya yang menggantung di pohon 
dinamakan komunitas. 

3. Organisme yang tidak mampu mengubah energi cahaya menjadi energi 
kimia disebut konsumen. 

4. Penipisnya lapisan ozon disebabkan bahan polutan yang berupa CO2, 
SO2, CO, NO2, CFC. 

5. Hewan hewan kecil pemakan detritus disebut pengurai. 
 
V. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! Gunakan 

buku atau sumber-sumber acuan yang sesuai! 
1. Jelaskan urutan aliran energi pada sistem kehidupan dengan menggunakan 

contohnya ! 
2. Jelaskan konsep niche, populasi, komunitas, ekosistem, habitat, dan biosfer dengan 

menggunakan contohnya. 
3. Jelaskan perbedaan suksesi primer dan suksesi sekunder. 
4. Berikan gambaran dengan kalimat kalian sendiri tentang lingkungan perkotaan yang 

sesuai dengan konsep etika lingkungan. 
5. Berikan contoh-contoh gangguan keseimbangan lingkungan karena aktivitas manusia 

dan bagaimana cara mengatasinya ? 
 

V. Tuliskan pernyataan sikapmu terhadap pernyataan di bawah ini! 
 

 
 
 
 
 
 

a. nitrifikasi 
b. eutrofikasi 
c. suksesi 
d. biomasa 
e. siklus 

biogeokimia 
f. polutan tanah 
g. abiotik 
h. biotik 

Banyak orang berperilaku masa bodoh terhadap keseimbangan 
ekosistem, termasuk di lingkungan sekolah. Siswa membuang sampah 
tidak pada tempatnya, tidak menjaga kebersihan kamar kecil, membawa 
makanan/minuman ke dalam kelas. Mereka menganggap hal-hal tersebut 
perkara remeh yang tidak mempengauhi kesehatan lingkungan. 

1. Tanah, air, udara, dan 
iklim. 

2. Plastik, kaca, kaleng 
bekas. 

3. Meningkatnya senyawa 
organik dalam perairan. 

4. Komunitas klimaks. 
5. Nilai kalori berat kering 

dari organisme  
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Lampiran 9 

 
Kerja Lapangan Investigatif 
Mengamati Faktor Biotik Ekosistem 

 
Faktor biotik ekosistem meliputi segala sesuatu 
yang hidup. Bagaimanakah cara mengamati 
berbagai makhluk hidup pada suatu ekosistem? 
Kerja lapangan ini akan melatih kalian cara-cara 
mengamati faktor biotik ekosistem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apa yang kalian 
perlukan? 
 
1. Empat bilah 

bambu 
berukuran 
masing-masing 
1 meter. 

2. kantong plastik 
3. Loupe 

 

Apa yang harus kalian lakukan?
 

1. Buatlah kelompok dengan anggota masing-
masing 4(empat) orang. 

2. Bersama anggota kelompok yang lain 
buatlah kuadran berukuran 1 meter dengan 
bilah bambu. 

3. Persiapkan perlengkapan pribadi untuk 
melakukan kerja lapangan, diskusikan 
dengan anggota kelompok yang lain. 

4. Tentukan ekosistem yang akan diamati, 
sebaiknya tidak terlalu jauh dari lingkungan 
sekolah. 

5. Jika memungkinkan tentukan 3(tiga) daerah 
yang berbeda lingkungan fisiknya agar 
dapat dibandingkan hasil pengamatan 
komponen biotiknya. 

6. Lempar secara acak kuadran pada masing-
masing daerah yang akan diamati! 

7. Ambil 1 (satu) contoh untuk setiap jenis 
makhluk hidup yang ditemukan pada 
kuadran tersebut. Upayakan mendapat 
contoh yang lengkap (jika tumbuhan 
memiliki akar, batang dan daun) 

8. Lakukan pengidentifikasian jenis organisme 
(hewan dan tumbuhan) untuk menentukan 
jumlah jenis yang ditemukan pada kuadran. 

9. Klasifikasikan semua jenis organisme yang 
ditemukan menggunakan cara 
pengelompokan yang mudah. 
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Mentabulasi Data Hasil Pengamatan 
Dapatkan kalian mentabulasi data hasil pengamatan dalam tabel di 
bawah ini? Coba Lakukan! 
 
Ekosistem :  
 Lokasi Pengamatan 1 :  
Tanggal Pengamatan :  
Kelompok : 1. 

2. 
3. 
4. 

 
Jenis Tumbuhan Akar (serabut, 

tunggang) 
Tulang daun 
(menyirip, 
menjari, 
melengkung, 
sejajar) 

Kelas 
(Dikotil,Monokotil)

    
    
    
    
    
    
    
Jenis hewan yang ditemukan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokasi Pengamatan 2 :  
Tanggal Pengamatan :  
Kelompok : 1. 

2. 
3. 
4. 
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Jenis Tumbuhan Akar (serabut, 

tunggang) 
Tulang daun 
(menyirip, 
menjari, 
melengkung, 
sejajar) 

Kelas 
(Dikotil,Monokotil)

    
    
    
    
    
    
    
Jenis hewan yang ditemukan: 
 
 
 
 
 
 
Lokasi Pengamatan 3 :  
Tanggal Pengamatan :  
Kelompok : 1. 

2. 
3. 
4. 

 
Jenis Tumbuhan Akar (serabut, 

tunggang) 
Tulang daun 
(menyirip, 
menjari, 
melengkung, 
sejajar) 

Kelas 
(Dikotil,Monokotil)

    
    
    
    
    
    
    
Jenis hewan yang ditemukan: 
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Kesimpulan dan penerapan 

1. Apakah kalian dapat menemukan penyebab terjadinya 
peredaan jumlah jenis organisme pada lokasi pengamatan 
yang berbeda? 

2. Apakah jumlah jenis ini selalu tetap? Adakah 
kemungkinan berubah? Dapatkah kalian menjelaskan? 

3. Menurut pendapat kalian, apakah jumlah jenis yang ada 
mencukupi untuk terjadinya keseimbangan ekosistem? 

4. Apakah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan 
jumlah jenis yang ada pada suatu ekosistem? 
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Lampiran 10 
 
 
 

Kerja Lapangan Investigatif 
Mengukur Faktor Abiotik Ekosistem 

 
Faktor abiotik ekosistem 
meliputi segala sesuatu yang 
tidak hidup. Bagaimanakah cara 
perbedaan faktor abiotik pada 
suatu ekosistem? Ketinggian 
tempat, suhu udara, suhu 
tanah, pH tanah, kelembaban 
tanah, kelembaban udara dan 
kecepatan penguapan air di 
udara suatu ekosistem hanya 
dapat dilakukan dengan 
pengukuran. Coba lakukan 
kerja lapangan untuk mengukur 
faktor abiotik daerah yang 
kalian amati pad kegiatan 
sebelumnya. Kegiatan ini 
sebaiknya dilakukan bersamaan 
dengan kegiatan pada LKS 01. 
Apakah sebabnya? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apa yang kalian perlukan? 
1. Thermometer alkohol 
2. Beaker Glass 
3. Atmometer 
4. Hygrometer 
5. pH meter 
6. Altimeter 
7. Air 
8. Es 
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Apakah yang harus kalian lakukan? 
1. Dengan bimbingan Bapak/Ibu Guru, lakukanlah pengukuran 

terhadap faktor abiotik; 
a. tanah, meliputi suhu, pH, kelembaban, 
b. udara, meliputi suhu dan kelembaban, kecepatan 

penguapan air di udara, 
c. ketinggian tempat 

2. Diskusikan dengan kelompok kalian tentang penggunaan 
berbagai alat di bawah ini! 

3. Setelah disepakati cara pengukuran berbagai faktor abiotik di 
atas, lakukan pengukuran pada lokasi pengamatan faktor 

Nama Alat :  

Kegunaan :  

Cara 
Menggunakan 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama Alat :  

Kegunaan :  

Cara 
Menggunakan 

:  
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Nama Alat :  

Kegunaan :  

Cara 
Menggunakan 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nama Alat :  

Kegunaan :  

Cara 
Menggunakan 

:  
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Mentabulasi Data 
Bagaimanakah kalian mentabulasi data hasil pengukuran faktor abiotik? 
Isikan data pada tabel di bawah ini! 
 
 
Lokasi :  

Hari/Tanggal 
Pengukuran 

:  

Kelompok : Nama     : 

Anggota: 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

 
 

Tabel. Hasil Pengukuran Faktor Abiotik 
 

Faktor Abiotik 
Lokasi 

1 2 3 

Suhu tanah    

pH tanah    

Kelembaban 

tanah 

   

Suhu udara    

Kelembaban 

udara 

   

Kecepatan 

penguapan air 

di udara 

   

Ketinggian 

tempat 
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Kesimpulan dan Penerapan 
1. Apakah kalian mendapatkan perbedaan data pada ketiga lokasi 

yang diamati? Coba jelaskan perbedaan itu! 
2. Apakah manfaat melakukan pengukuran faktor abiotik 

lingkungan?  
3. Adakah kaitannya hal itu dengan Bidang Pertanian? Adakah 

kaitannya dengan bidang lain? Coba kalian jelaskan! 
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Lampiran 11 
 
 

Tugas Proyek 
Membuat Ekosistem Mini 
 

                                          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apakah ekosistem selalu mencakup daerah yang 
luas? Pada kenyataannya, tidak! Ekosistem 
dapat terbentuk dalam ukuran kecil. Bahkan 
kalian dapat menyusun ekosistem mini dalam 
botol atau stoples! 

Apa yang kalian perlukan? 
1. Botol plastik ukuran 

1,5 -2 liter atau stoples 
plastik bekas wadah 
permen. 

2. Gunting/cutter 
3. Pasir 
4. Kerikil aqauarium 
5. Air 
6. Tumbuhan Elodea 
7. Ikan mas/ ikan koki 
8. Makanan ikan 

Apa yang akan kalian teliti? 
1. Komponen apa sajakah yang 

menyusun ekosistem? 
2. Bagaimanakah interaksi 

berbagai komponen dalam 
ekosistem? 

Apa yang harus kalian lakukan? 
1. Cucilah botol plastik dengan air. Potonglah 

bagian atasnya dengan hati-hati. 
2. Tuangkan pasir setebal 5 – 10 cm di bagian 

dasar botol. 
3. Isi botol dengan air hingga 5 cm dari 

permukaan. Biarkan terbuka selama 2 hari. 
Jaga volume air. Jika air berkurang 
tambahkan hingga volumenya tetap. 

4. Tanamlah Elodea dan tambahkan 2 cm 
lapisan kerikil. 

5. Jika air telah jernih masukkan 2-3 ikan 
berukuran kecil. 

6. Beri ikan makanan secukupnya. 
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Sekarang kalian telah membuat ekosistem. Amatilah ekosistem 
yang kalian buat setiap hari dan catatlah setiap perubahan 
yang terjadi pada buku catatan kalian. Gunakan tabel di bawah 
ini untuk mencatat: 
 
 

Hari 
Ke 

Keadaan 
Faktor Biotik Faktor Abiotik 

1  
 
 
 

 

2  
 
 
 

 

3  
 
 
 

 

4  
 
 
 

 

5  
 
 
 

 

6  
 
 
 

 

 
Kesimpulan dan Penerapan 

1. Jelaskan bagaimana peranan komponen-komponen 
dalam botol saling berinteraksi membentuk ekosistem? 

2. Jika terjadi kerusakan dalam waktu pengamatan, 
dapatkah kalian menjelaskan penyebabnya? 

3. Apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga agar 
ekosistem tetap sehat? 
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Lakukan penyelidikan! 
Bagaimanakah faktor fisik 
lingkungan seperti tanah, air, 
cahaya matahari dan cuaca 
berinteraksi pada suatu 
ekosistem. Pilih satu 
ekosistem yang dapat 
diselidiki di sekitar tempat 
tinggal/sekolah kalian 
(misalnya sawah, tambak, 
kolam, hutan,kebun atau 
yang lain). Tulis hasil 
penyelidikan itu, lengkapi 
dengan bahan-bahan yang 
mendukung hasil penyelidikan 
seperti contoh-contoh benda, 
foto-foto, artikel, dll. 
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Lampiran 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



143 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Presentasi awal oleh Guru Gambar 2. Diskusi Persiapan Kerja 
Lapangan 

Gambar 4. Pengamatan Faktor Biotik 
Ekosistem di Daerah Naungan 

Gambar 3. Penjelasan Prosedur Kerja 
Lapangan oleh Guru 
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Gambar 5. Penamatan Faktor Bioik 
Ekosistem di Daerah Terbuka 

Gambar 6. Pengamatan Faktor 
Abiotik Ekosistem 

Gambar 8. Membuat Ekosistem Mini 
dalam Botol 

Gambar 7. Presentasi Hasil Pengamatan 
oleh Siswa 


