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ABSTRAK 
 
Fadllia, Ana. 2012. Pengaruh Pembuatan Jurnal belajar dalam Pendekatan 
Jelajah Alam Sekitar (JAS) terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi 
Ekosistem. Dr. Andreas Priyono  Budi Prasetyo, M.Ed dan Dra. Lina Herlina, 
M.Si. 
 

Jurnal belajar efektif untuk meningkatkan minat dan tanggung jawab siswa 
terhadap pembelajaran. Pendekatan JAS juga dinilai efektif untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa, karena pendekatan tersebut memberikan pengalaman nyata 
kepada siswa melalui kegiatan eksplorasi. Namun pendekatan JAS tidak selalu 
mudah diterapkan, karena sulitnya pengelolaan kelas ketika kegiatan eksplorasi. 
Penerapan jurnal belajar dalam pendekatan JAS dapat memotivasi siswa lebih serius 
terhadap pembelajaran, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan 
JAS  terhadap  hasil belajar siswa pada materi ekosistem kelas X SMA Negeri 1 
Kaliwungu.  

Penelitian ini adalah penelitian Quasi Experiment dengan desain Nonequivalent 
Control Group Design. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
SMA N 1 Kaliwungu yang terdiri dari delapan kelas dengan jumlah siswa 276 anak. 
Pengambilan sampling menggunakan teknik convenient sampling Sampel yang 
digunakan yaitu kelas X-C yang berjumlah 35 siswa sebagai kelas eksperimen dan 
X-G yang berjumlah 33 siswa sebagai kelas kontrol.  

Hasil analisis statistik t-test diperoleh nilai sig = 0,005 < 0,05. Hal tersebut 
berarti ada perbedaan antara hasil belajar kognitif kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Rata-rata hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen 78,5429 jauh lebih 
besar dari rataan kelas kontrol yaitu 72,3030. Dengan demikian, kelas yang diajar 
dengan jurnal belajar dalam pendekatan JAS mempunyai hasil belajar kognitif yang 
lebih baik daripada kelas yang diajar dengan pembelajaran konvensional. Hasil 
analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa jurnal belajar dalam 
pendekatan JAS berpengaruh (nilai Sig. < 0,05) terhadap hasil belajar kognitif (R2 = 
0.610), afektif (R2 = 0.691) dan psikomotorik (R2 = 0.810).  

Simpulan penelitian ini adalah pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi Ekosistem di SMA Negeri 1 
Kaliwungu, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

 
Kata kunci : Ekosistem; jurnal belajar; hasil belajar; pendekatan JAS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jurnal belajar adalah dokumen yang dibuat siswa dan berisi refleksi siswa 

setelah mengalami proses belajar. Menurut Park (2003) jurnal belajar berpotensi 

meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dengan materi dan mendorong siswa 

lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran, sehingga menjadikan siswa lebih 

aktif. Salah satu pendekatan yang menuntut keaktifan siswa dalam pembelajaran 

adalah pendekatan JAS, karena pendekatan ini menekankan pada kegiatan eksploratif 

yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Pendekatan ini seringkali dipilih 

untuk mempelajari materi yang berkaitan dengan lingkungan, salah satunya materi 

ekosistem. Pendekatan JAS adalah salah satu pendekatan pembelajaran biologi yang 

memanfaatkan lingkungan sekitar dan simulasinya sebagai sumber belajar melalui 

kerja ilmiah (Marianti dan Kartijono 2005). Namun pendekatan JAS tidak selalu 

mudah diterapkan, karena sulitnya pengelolaan kelas ketika kegiatan eksplorasi, 

sehingga siswa seringkali menyepelekan dan bergantung kepada temannya. 

Terjadinya miskonsepsi siswa ketika pembelajaran juga mungkin terjadi, karena guru 

tidak dapat memantau kegiatan satu-persatu siswa. Apabila pembuatan jurnal belajar 

diterapkan dalam pendekatan JAS berpotensi mempengaruhi hasil belajar siswa 

karena dapat memotivasi siswa lebih serius dalam belajar. Disamping itu, guru akan 

mengetahui miskonsepsi siswa melalui refleksi siswa, sehingga dapat dijadikan 

umpan balik guru untuk pembelajaran berikutnya. Dengan alasan tersebut maka 

penelitian mengenai pengaruh pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS 

terhadap hasil belajar siswa pada materi ekosistem penting untuk dilakukan. 

Kenyataan yang ada di sekolah-sekolah selama ini, proses refleksi belum 

dilakukan melalui jurnal belajar, refleksi hanya dilakukan beberapa menit sebelum 

proses pembelajaran berakhir, yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh guru mengenai konsep apa saja yang telah dipahami oleh siswa. Padahal banyak 

sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan jurnal belajar. Jurnal belajar 
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dapat memungkinkan siswa untuk menjadi lebih sadar tentang belajar mereka 

sendiri, sehingga dapat meningkatkan kesadaran metakognitif (Ong Rachel 2004). 

Menurut Marzano dalam Pierce (2003) adanya kesadaran metakognitif pada diri 

siswa dapat menjadikan siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Pada 

hakikatnya siswa yang memiliki motivasi belajar akan melakukan aktifitas belajar 

dengan baik sehingga memperoleh prestasi yang baik pula (Hamalik dalam 

Djamarah 2002). Oleh sebab itu jurnal belajar penting untuk diterapkan dalam 

pembelajaran.  

Penulisan jurnal belajar diterapkan dalam pembelajaran berpendekatan JAS. 

Pendekatan JAS belum banyak diterapkan disekolah-sekolah, meskipun pendekatan 

ini memiliki banyak keuntungan dalam pembelajaran. Adapun keuntungan dari 

pendekatan JAS adalah sebagai berikut: 1) Siswa diajak secara langsung 

berhubungan dengan objek yang dipelajarinya sehingga mereka dapat memperoleh 

pengalaman secara pribadi tentang masalah yang dipelajari; 2) Siswa dihadapkan 

berbagai masalah nyata yang kemungkinan berbeda dengan yang dipikirkannya. Hal 

ini akan dapat merangsang sikap rasa ingin tahu siswa terhadap kebenaran suatu 

masalah; dan 3) Dapat membentuk pada diri siswa rasa sayang terhadap alam 

sehingga dapat menimbulkan minat untuk memelihara dan melestarikannya 

(Marianti dan Kartijono 2005). Alasan pendekatan JAS belum banyak diterapkan di 

sekolah-sekolah karena ketika  kegiatan penjelajahan alam sekitar guru tidak dapat 

memantau kegiatan seluruh siswa, sehingga siswa seringkali tidak serius dalam 

melakukan pengamatan. Dengan dituntutnya siswa untuk membuat jurnal belajar 

disetiap akhir pembelajaran maka secara tidak langsung akan memotivasi siswa agar 

lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi. Hal ini dapat berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Oleh sebab itu pembuatan jurnal belajar perlu dilakukan dalam pendekatan 

JAS. 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Kaliwungu pada materi ekosistem kelas 

X semester genap tahun ajaran 2011/2012 dengan Standar Kompetensi 4. 

Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi 

serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem dan Kompetensi Dasar 4.1 
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Mendeskripsikan peran komponen ekosistem dalam aliran energi dan daur 

biogeokimia serta pemanfaatan komponen ekosistem bagi kehidupan. SMA Negeri 1 

Kaliwungu memiliki halaman yang luas dengan berbagai macam tanaman dan 

terdapat perkebunan di belakang sekolah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

sumber belajar bagi siswa. Siswa dapat mempelajari peristiwa-peristiwa alam di 

lingkungan sekitar sekolah yang berhubungan dengan materi ekosistem. 

Beranjak dari masalah di atas, maka timbul keinginan dari peneliti untuk 

meneliti tentang pengaruh pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS terhadap 

hasil belajar siswa pada materi ekosistem. Penelitian ini bertujuan memotivasi siswa 

untuk lebih serius dan aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga berpengaruh 

terhadap hasil belajarnya, serta memberikan pengalaman langsung kepada siswa 

untuk menulis jurnal belajar sebagai sarana refleksi setelah pembelajaran. Bagi guru 

jurnal belajar dapat menghilangkan kekhawatiran guru dalam menerapkan 

pendekatan JAS serta dapat dijadikan umpan balik sebagai perbaikan untuk 

pembelajaran selanjutnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang menjadi bahan pengkajian dalam penelitian ini adalah: ”Apakah 

pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa pada materi ekosistem kelas x di SMA Negeri 1 Kaliwungu?” 

C. Penegasan Istilah 

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini diperlukan 

adanya penegasan istilah yaitu sebagai berikut. 

1. Pembuatan Jurnal Belajar dalam Pendekatan JAS 

Menurut Sabilu (2008) jurnal belajar merupakan catatan hasil refleksi diri siswa 

selama pembelajaran yang berisi apa yang telah dimengerti oleh siswa, apa yang 

belum dimengerti oleh siswa beserta alasan maupun kendala yang tengah dihadapi, 

serta apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh siswa terutama berkaitan dengan apa 

yang belum dimengerti oleh siswa. Jurnal dapat dianggap sebagai progress report 

maupun rekaman proses atas tugas yang dipikul siswa (Suprijono 2010).  Pendekatan 
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JAS dapat didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan 

lingkungan alam sekitar kehidupan siswa baik lingkungan fisik, sosial, teknologi 

maupun budaya sebagai objek belajar biologi yang fenomenanya dipelajari melalui 

kerja ilmiah (Marianti dan Kartijono 2005). 

Pembuatan Jurnal Belajar dalam pendekatan JAS merupakan pembelajaran 

biologi yang menuntut siswa untuk membuat jurnal belajar disetiap akhir proses 

pembelajaran setelah siswa melakukan kegiatan penjelajahan alam sekitar yang 

memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. 

Pada penelitian ini, pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar didefinisikan secara operasional sebagai skor jurnal  belajar siswa setelah 

melakukan pembelajaran dengan pendekatan JAS. 

2. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan perubahan yang relatif dan menekankan pada hasil 

suatu  aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap (Winkel 2009). Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2000) hasil hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang 

lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan 

mental tersebut terwujud pada jenis-jenis  ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Jadi hasil belajar dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan-kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki siswa setelah terlibat dalam proses 

belajar. 

Penilaian hasil belajar didefinisikan secara operasional sebagai skor test materi 

ekosistem pada ranah kognitif, skor disiplin siswa pada ranah afektif dan skor 

keterampilan motorik siswa pada ranah psikomotor. 
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D. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS terhadap hasil belajar siswa 

pada materi ekosistem kelas X di SMA Negeri 1 Kaliwungu. 

E. Manfaat  

1. Manfaat Korespodensi 

Penelitian ini memberikan bukti empiris adanya pengaruh penerapan jurnal 

belajar dalam pendekatan JAS terhadap hasil belajar siswa pada materi ekosistem, 

yaitu: Pengaruh Jurnal Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Konsep Sistem 

Reproduksi Manusia oleh Siska Anggraeni (2009), Engaging Students in the 

Learning Process: the learning journal oleh Park (2003), Penerapan Teknik Penilaian 

Learning Journal Pada Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Materi Pokok Segiempat oleh Kartono (2010), Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) Pendekatan Pembelajaran Biologi oleh Mulyani et al (2008), Ektivitas 

Mahasiswa Dalam Perkuliahan Fisiologi Hewan Dengan Pendekatan JAS oleh 

Christijanti W dan Aditya Marianti (2007). 

2. Manfaat Koherensi 

Penelitian ini menggunakan teori-teori mengenai jurnal belajar, pendekatan 

JAS, materi ekosistem dan hasil belajar yang akan membuktikan hipotesis bahwa 

pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa pada materi ekosistem kelas  X. 

3. Manfaat Pragmatis 

Beberapa manfaat pragmatis dalam penelitian ini adalah: 

a. jurnal belajar dapat diterapkan sebagai media refleksi diri siswa dalam 

pembelajaran sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk lebih 

serius dalam melakukan kegiatan JAS, 

b. dengan menerapkan pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS pada 

materi ekosistem, guru IPA tidak perlu lagi khawatir dalam hal pengelolaan 

kelas ketika menggunakan pendekatan JAS, 
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c. dengan menerapkan pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS pada 

materi ekosistem, guru IPA dapat mengetahui miskonsepsi siswa terhadap 

pembelajaran melalui jurnal belajar yang ditulis oleh siswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Jurnal Belajar 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia salah satu pengertian dari jurnal adalah 

catatan (buku) harian. Ada beberapa ahli yang menyebut jurnal belajar (learning 

journal) dengan jurnal refleksi belajar (reflective learning journal). Menulis jurnal 

adalah menulis refleksi yang disengaja yang digunakan dalam berbagai lingkungan 

belajar untuk memfasilitasi belajar dan mendukung pengembangan wawasan, 

refleksi, kesadaran kognitif, berpikir kritis dan untuk mempromosikan pertumbuhan 

pribadi (Walti Christine 2003). Suprijono (2010) mengatakan bahwa jurnal dapat 

dianggap sebagai progress report atas tugas yang dipikul siswa.  

 Bagi guru pembuatan jurnal belajar oleh siswa sangat membantu dalam 

menilai kinerja siswa selama proses pengerjaan dan membandingkan dengan hasil 

yang diperoleh. Menurut Hiemstra (2001) sebagian besar siswa dan guru 

menggunakan jurnal belajar untuk menindak lanjuti belajarnya, memperpanjang 

pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dari kegiatan pembelajaran di 

kelas sehingga pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna. Melalui refleksi 

seseorang dapat lebih mengenali dirinya, mengetahui permasalahan dan memikirkan 

solusi untuk permasalahan tersebut (Irez dan cakir 2006). Menurut Ong R (2004) 

jurnal belajar dapat membantu meningkatkan skor pengalaman belajar dengan 

memfasilitasi siswa untuk membuat makna dari proses belajarnya, sehingga 

memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik juga 

meningkatkan kesadaran metakognitif siswa dan menjadikan siswa lebih disiplin.  

Dalam pembuatan jurnal refleksi memerlukan perkembangan sikap dan 

kebolehan seperti keterbukaan, kerelaan untuk menerima tanggung jawab untuk 

membuat keputusan dan mengambil tindakan (Ying Boon Pong 2002). Menurut 

Kartono (2010) kegiatan siswa untuk mengisi jurnal belajar disajikan dalam Tabel 1 

berikut. 
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Tabel 1 Isi jurnal belajar siswa menurut Kartono 

No Isi Kegiatan siswa 
1 Pengalaman belajar Siswa menulis secara ringkas pengalaman 

Belajarnya 
2 Materi yang telah 

Dipahami 
Siswa menulis topik-topik yang telah 
Dipahaminya 

3 Materi yang belum 
dipahami dengan 
menyebutkan alasan 
dan kendalanya 

Siswa menulis topik-topik atau materi yang 
belum dipahami /kendala dengan menyebutkan 
alasan, baik berkaitan dengan materi yang belum 
dipahaminya. 

4 Usaha/cara untuk 
Mengatasinya 

Siswa menulis cara-cara mengatasi kendala atau 
hambatan yang dihadapinya, seperti bertanya 
kepada teman sebaya, guru, orang tua, belajar 
mandiri, privat les dan lain-lain 

5 Upaya pengayaan Siswa menulis kegiatan belajar dari sumber lain 
(seperti internet, televisi, ensiklopedi). 

*diadaptasi dari jurnal penelitian Kartono (2010). 

Sudrajat (2010) mengungkapkan bahwa yang mendapatkan manfaat dari jurnal 

belajar adalah pembelajar itu sendiri. Pembelajar yang dimaksud adalah siapa pun 

yang merasa dirinya ingin terus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilannya, bisa siswa, mahasiswa, guru, kepala sekolah, pengawas 

sekolah, karyawan dan yang lainnya. Jurnal belajar mengajarkan siswa menuliskan 

pengalaman belajarnya. Menurut Widodo (2006) yaitu salah satu syarat agar siswa 

menjadi pembelajar yang mandiri adalah kemampuannya untuk mengetahui dimana 

kelebihan dan kekurangan serta bagaimana mengatasi kekurangan tersebut. Ada 

pepatah kuno mengatakan  “Anda tidak tahu apa yang anda ketahui sampai anda 

menuliskannya”. Artinya dengan mengatakan kepada diri sendiri apa yang telah 

dipelajari, seseorang dapat melacak kemajuan yang telah dicapainya, dan juga dapat 

melihat letak kesenjangan dari pengetahuan dan keterampilannya sendiri.  

Menurut Kartono (2010) Learning journal dapat digunakan untuk: 

a. memberi gambaran yang sesunguhnya mengenai pertumbuhan pemahaman dari 

suatu materi atau pengalaman seseorang.  

b. menunjukkan perkembangan belajar sesorang.  

c. menjaga rekaman pikiran dan ide seseorang melalui pengalaman belajarnya.  

d. membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan pilihan dalam belajar 

seseorang. 
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Jadi inti dari penulisan jurnal belajar adalah membantu seseorang untuk 

merefleksikan tentang proses belajarnya. 

Berikut ini merupakan contoh prosedur penggunaan jurnal belajar seperti 

tertulis pada buku yang ditulis oleh Silberman (2006) yaitu: 

a. menjelaskan kepada siswa bahwa pengalaman tidak mesti menjadi guru terbaik 

dan sangatlah penting merenungkan kembali pengalaman guna menyadari apa 

yang kita dapatkan dari pengalaman itu. 

b. memerintahkan siswa untuk membuat jurnal tentang dan bagaimana proses 

belajar mereka. 

c. meminta siswa untuk menuliskan tentang apa yang dipikirkan dan rasakan saat 

pembelajaran. 

d. memerintahkan siswa untuk berfokus pada beberapa kategori berikut: 

1) apa yang belum jelas bagi siswa. 

2) bagaimana kaitan antara pengalaman belajar dengan kehidupan pribadi siswa. 

3) bagaimana pengalaman belajar terrefleksikan dalam hal-hal lain yang mereka 

baca, lihat dan kerjakan. 

4) apa yang telah siswa amati tentang dirinya semenjak merasakan pengalaman 

belajar. 

5) apa yang siswa petik/ manfaat dari pengalaman belajar. 

6) apa yang hendak dikerjakan siswa sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. 

e. mengumpulkan, baca dan komentari jurnal tersebut secara berkala agar siswa 

menjadi merasa bertanggung jawab untuk menyimpannya dan agar guru dapat 

menerima umpan balik dari hasil belajar siswa-siswanya. 

 
2. Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) 

Alam sekitar siswa merupakan lingkungan sekitar kehidupan siswa yang dapat 

berupa lingkungan alam, sosial, teknologi dan sebagainya. Pembelajaran dengan 

pendekatan penjelajahan alam, siswa dapat dihadapkan secara langsung terlibat 

dengan lingkungan konkrit maupun manipulatif selama proses belajar. Biologi 

adalah ilmu yang sangat berhubungan dengan lingkungan alam sekitar. Kegiatan 

penjelajahan merupakan suatu strategi alternatif yang dapat diterapkan dalam 
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pembelajaran biologi. Menurut Ridho (dalam Marianti 2006) kegiatan penjelajahan 

mengajak siswa aktif mengeksplorasi lingkungan sekitarnya untuk mencapai 

kecakapan kognitif afektif, dan psikomotornya yang menyebabkan siswa memiliki 

penguasaan ilmu dan keterampilan penguasaan berkarya, penguasaan menyikapi dan 

penguasaan bermasyarakat, sehingga penggunaan alam sekitar sebagai sumber 

belajar sangat menunjang dalam mempelajari ilmu tersebut. 

Pendekatan JAS merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mempunyai 

karakteristik memanfaatkan lingkungan sekitar baik lingkungan fisik, sosial, 

teknologi maupun budaya sebagai objek belajar biologi yang fenomenanya dipelajari 

melalui kerja ilmiah (Marianti & Kartijono, 2005). Pendekatan ini tidak menekankan 

siswa untuk langsung belajar di alam, tetapi juga mengkonstruksi apa yang ada di 

alam kemudian dijadikan bahan untuk pembelajaran di kelas. Pendekatan JAS 

mengajak siswa mengenal objek, gejala dan permasalahan, menelaahnya dan 

menemukan simpulan atas konsep tentang sesuatu yang dipelajarinya. 

Konseptualisasi dan pemahaman diperoleh siswa tidak secara langsung dari guru 

atau buku, tetapi melalui kegiatan ilmiah. 

Menurut Marianti (2006) yang menjadi penciri dalam kegiatan pembelajaran 

berpendekatan JAS adalah selalu dikaitkan dengan alam sekitar secara langsung 

maupun tidak langsung yaitu dengan menggunakan media. Ciri kedua adalah selalu 

ada kegiatan berupa peramalan (prediksi), pengamatan, dan penjelasan. Ciri ketiga 

adalah ada laporan untuk dikomunikasikan baik secara lisan, tulisan, gambar, foto 

atau audiovisual. Ciri keempat kegiatan pembelajarannya dirancang menyenangkan 

sehingga menimbulkan minat untuk belajar lebih lanjut. 

Pendekatan JAS terdiri atas beberapa komponen yang seyogyanya dilaksanakan 

secara terpadu. Adapun komponen-komponen JAS adalah sebagai berikut: 

a. Eksplorasi 

Dengan melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya, siswa akan berinteraksi 

dengan fakta yang ada di lingkungan sehingga menemukan pengalaman dan sesuatu 

yang menimbulkan pertanyaan atau masalah. Lingkungan yang dimaksud tidak 

hanya lingkungan fisik saja, tetapi juga meliputi lingkungan sosial, budaya dan 

teknologi. 
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b. Konstruktivisme 

Pengetahuan dianggap sebagai suatu proses pembentukan (konstruksi) yang 

terus menerus, terus berubah dan berkembang. Melalui berinteraksi dengan 

lingkungan menggunakan indera yang dimilikinya, siswa membangun sendiri 

pengetahuannya. 

c. Proses Sains 

Proses sains atau proses kegiatan ilmiah dimulai ketika seseorang mengamati 

sesuatu. Sesuatu biasanya diamati karena menarik perhatian seseorang, sehingga 

munculkan pertanyaan atau permasalahan. Permasalahan kemudian dipecahkan 

melalui suatu proses yang disebut metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan 

yang disebut ilmu. 

d. Masyarakat Belajar (learning community) 

Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh 

dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, 

antar kelompok, antara yang tahu dengan yang belum tahu. Masyarakat belajar dapat 

terbentuk jika terjadi proses komunikasi dua arah. Dalam masyarakat belajar, dua 

kelompok atau lebih yang terlibat komunikasi pembelajaran saling belajar. Seseorang 

yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberi informasi yang diperlukan 

oleh teman bicaranya dan sekaligus juga minta informasi yang diperlukan dari teman 

belajarnya. 

e. Bioedutainment 

Pembelajaran biologi dengan menerapkan strategi bioedutainment 

memungkinkan siswa untuk menguatkan, memperluas dan menerapkan pengetahuan 

dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan dalam sekolah 

dan luar sekolah agar dapat memecahkan masalah dunia nyata dan masalah yang 

disimulasikan. Strategi pembelajaran biologi dengan pendekatan JAS bercirikan 

ekplorasi sumber daya alam serta eksplorasi potensi siswa. Strategi pembelajaran 

bioedutainment dapat diterapkan di luar kelas (outdoor classroom) atau di dalam 

kelas (in door classroom), maupun di tempat pembelajaran lainnya 

 

 



 
 

 

12

f. Asesmen Autentik 

Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan semata-mata dari hasil. Penilaian 

autentik menskor pengetahuan dan keterampilan siswa. Dengan penilaian autentik 

dapat menjawab pertanyaan: “kemampuan apakah yang sudah dikuasai siswa?” 

bukan “apa yang sudah diketahui siswa?” Dengan cara ini siswa dinilai 

kemampuannya dengan berbagai cara, tidak hanya hasil tes tertulis saja. 

Jadi pembelajaran JAS dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan, tidak 

membosankan, sehingga siswa belajar lebih semangat untuk belajar. Pembelajaran 

dilaksanakan terintegrasi, menggunakan berbagai sumber belajar sehingga 

pengetahuan siswa menyeluruh, tidak terpisah-pisah dalam tiap bidang studi. 

Pembelajaran JAS menekankan pada siswa aktif dan kritis, jadi pembelajaran 

dilakukan dengan berpusat pada siswa, dan dipandu oleh guru yang kreatif (Mulyani  

2008). 

 
3. Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut berbagai teori adalah sebagai berikut :  

1) Teori Behavioristik 

Hasil belajar menurut teori behavioristik diartikan sebagai kumpulan/akumulasi 

dari kemampuan dan ingatan terhadap fakta atau informasi yang sedang dipelajari. 

Dalam teori ini tidak menuntut proses berfikir karena kecerdasan, bakat, minat dan 

perasaan individu pembelajar diabaikan.  

2) Teori Kontruktivistik 

Hasil belajar menurut teori kontruktivistik adalah proses sintesis informasi 

yang diukur dari pemahaman konsep dan kompetensi siswa secara aktif dalam 

mengolah informasi. Dalam teori ini, proses berpikir siswa sangat diperlukan untuk 

mensintesis informasi yang ada.  

3) Teori Sosial 

Hasil belajar menurut teori sosial adalah proses kolaboratif dari interkasi antara 

individu-individu pembelajar dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang 

dihadapkan pada siswa diharapkan dapat mengubah pola pikir, begitupula sebaliknya 
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pola pikir dapat merubah lingkungan sosial, karena keduanya saling berinteraksi dan 

saling mempengaruhi. 

4) Teori Neo behaviorisme 

Teori belajar neo behaviorisme tidak terlepas dari teori sebelumnya yaitu 

behaviorisme. Menurut Gagne belajar merupakan perubahan kecakapan atau 

disposisi pembelajar yang berlangsung dalam periode waktu tertentu, dan yang tidak 

dapat dianggap berasal dari proses pertumbuhan. Teori ini dapat 

mengoperasionalisasikan konsep belajar kumulatif dan memberikan mekanisme 

untuk merancang pembelajaran dari sederhana ke kompleks. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

gabungan antara pengetahuan awal yang dimiliki siswa dengan pengetahuan baru 

(stimulus) yang dapat diperoleh dari lingkungan sosial dan pada akhirnya akan 

berakhir pada pembentukan konsep, baik melalui penguatan pemahaman konsep 

yang telah ada maupun dengan pengubahan pemahaman konsep yang salah sehingga 

akan mengahasilkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar.  

Pada dasarnya penggunaan jurnal belajar dalam pendekatan JAS menerapkan 

pembelajaran menutut teori neo behaviorisme. Teori neo behaviorisme memberikan 

mekanisme pada siswa untuk merancang pembelajaran dari sederhana ke kompleks. 

Dengan mengidentifikasi belajarnya dalam jurnal belajar maka siswa akan 

mengetahui kendalanya ketika belajar dengan pendekatan JAS, kemudian 

memikirkan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Siswa yang sadar akan proses 

berpikirnya akan melakukan kegiatan jelajah alam sekitar dengan sungguh-sungguh 

sehingga hasil belajarnya menjadi baik. 

Jurnal belajar dalam pendekatan JAS dapat dikatakan berpengaruh secara 

signifikan yaitu ketika dilakukan pengujian secara statistik hasilnya positif 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, baik dalam ranah kognitif, afektif maupun 

psikomotor. Hasil belajar ranah kognitif dalam penelitian ini diartikan sebagai skor 

test yang diambil dari skor posttest siswa pada materi ekosistem. Posttest tersebut 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar siswa dapat menguasai materi yang telah 

diajarkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kartono (2010) dan 

Anggraeni (2009) menyatakan bahwa jurnal belajar telah terbukti dapat 
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meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Sedangkan penelitian mengenai 

pendekatan JAS juga telah dilakukan oleh Priyono dkk (2008) tentang penggunaan 

peta konsep berorientasi JAS terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi. 

Hasil belajar ranah afektif diartikan sebagai skor disiplin yang didapat dari 

pengisisan kuisioner. Disiplin dalam penelitian ini merupakan kemampuan siswa 

mengendalikan diri untuk bertindak patuh dan tertib terhadap ketentuan dan 

peraturan dalam pembelajaran, sehingga dapat membentuk menjadi individu yang 

unggul. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraeni (2009) 

menyatakan bahwa jurnal belajar selain meningkatkan konitif siswa juga dapat 

meningkatkan afektif siswa. Sedangkan menurut Ong R (2004) jurnal belajar dapat 

meningkatkan kesadaran metakognitif siswa dan menjadikan siswa lebih disiplin 

dalam belajar. 

Hasil belajar ranah psikomotor diartikan sebagai skor keterampilan psikomotor 

siswa selama pembelajaran yang dinilai oleh observer. Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi keterampilan psikomotorik. Penilaian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana keterampilan siswa dalam melakukan kegiatan jelajah 

alam sekitar. Hasil belajar tersebut dianalisis untuk mengetahui pengaruh pembuatan 

jurnal belajar  dalam pendekatan JAS pada materi ekosistem di SMA N 1 

Kaliwungu. 

 
4. Kajian Teoritis Hubungan Pembuatan Jurnal Belajar dalam Pendekatan 

Jelajah Alam Sekitar Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS merupakan pembelajaran 

dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar yang dipadukan dengan pembuatan 

jurnal belajar oleh siswa diakhir kegiatan pembelajaran. Menurut Park (2003) jurnal 

belajar berpotensi baik untuk meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dengan 

materi dan untuk mendorong siswa agar lebih bertanggung jawab terhadap 

pembelajaran, sehingga menjadikan mereka lebih aktif.  Salah satu pendekatan yang 

menuntut keaktifan siswa dalam pembelajaran adalah pendekatan JAS, karena 

pendekatan menekankan pada kegiatan eksploratif yang memberikan pengalaman 
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nyata kepada siswa. Pendekatan JAS adalah salah satu inovasi pendekatan 

pembelajaran biologi dan maupun bagi kajian ilmu lain yang bercirikan 

memanfaatkan lingkungan sekitar dan simulasinya sebagai sumber belajar melalui 

kerja ilmiah, serta diikuti pelaksanaan belajar yang berpusat pada siswa (Marianti 

dan Kartijono 2005).  

Beberapa penelitian yang menerapkan pendekatan JAS telah menunjukkan 

hasil yang positif terhadap pembalajaran. Salah satunya penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan oleh Priyono dkk (2008) tentang penggunaan peta konsep 

berorientasi JAS di SMA Negeri 5 Semarang terbukti dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi biologi dan organisasi kehidupan. Penelitian lain 

juga dilakukan oleh Christijanti dan Aditya (2007) dengan menerapkan pendekatan 

JAS dalam perkuliahan fisiologi hewan yang hasilnya terbukti meningkatkan peran 

aktif mahasiswa terhadap materi serta mampu melatih mahasiswa untuk dapat 

berpikir komprehensif. Namun pendekatan ini tidak selalu mudah diterapkan, karena 

berkenaan dengan pengelolaan kelas ketika siswa melakukan kegiatan eksplorasi, 

sehingga diperlukan pembuatan jurnal belajar untuk mendorong siswa agar lebih 

serius mengikut pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Anggraeni (2009) membuktikan bahwa jurnal belajar dapat mempengaruhi hasil 

belajar kognitif dan afektif siswa. Penelitian lain juga dilakukan oleh Kartono (2010) 

yang mendapatkan hasil yang sama bahwa jurnal belajar dapat mempengaruhi hasil 

belajar kognitif siswa. 

Jurnal belajar dapat memungkinkan siswa untuk menjadi lebih sadar tentang 

belajar mereka sendiri, sehingga dapat meningkatkan kesadaran metakognitif (Ong 

Rachel 2004). Metakognitif merupakan kesadaran seseorang tentang bagaimana ia 

belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk 

mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai 

informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri 

(Jonassen 2000). Menurut Marzano dalam Pierce (2003) adanya kesadaran 

metakognitif pada diri siswa dapat menjadikan siswa lebih termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran.  
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Kesadaran metakognitif berarti sadar akan proses berpikitnya. Semakin siswa 

sadar akan proses berpikir dalam belajar, maka siswa akan lebih mudah untuk 

mengontrol tujuan, disposisi dan perhatiannya dalam pembelajaran. Menurut goal 

setting theory (teori penetapan tujuan) yang dikemukakan oleh Edwin Locke 

seseorang akan dapat bergerak bebas apabila orang tersebut memiiki tujuan yang 

jelas dan pasti. Adanya tujuan yang jelas dapat menjadikan seseorang lebih 

termotivasi untuk mencapainya. Hamalik dalam Djamarah (2002) mengatakan bahwa 

pada hakikatnya siswa yang memiliki motivasi belajar akan melakukan aktifitas 

belajar dengan baik sehingga memperoleh prestasi yang baik pula. Penelitian yang 

dilakukan oleh Arini Ni Kadek (2009) juga membuktikan bahwa motivasi belajar 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

 
5. Materi Ekosistem 

Materi ekosistem yang dimaksud adalah materi SMA yang dipelajari pada 

semester genap dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dengan 

Standar Kompetensi (SK) menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, 

perubahan materi, dan energi serta peran manusia dalam keseimbangan ekosistem. 

Serta Kompetensi Dasar (KD) mendiskripsikan peran komponen ekosistem dalam 

aliran energi dan daur Biogeokimia serta pemanfaatan komponen ekosistem bagi 

kehidupan.  

Materi ekosistem adalah materi yang berkaitan dengan lingkungan. Agar materi 

ekosistem lebih mudah dipelajari oleh siswa sebaiknya dibelajarkan berdasarkan 

kebijakan KTSP. KTSP menekankan perlunya strategi pembelajaran yang akrab 

dengan realitas sekitar siswa. Agar materi ekosistem lebih mudah dipelajari oleh 

siswa harus ada karakteristik dalam pembelajaran. Karakteristik tersebut antara lain, 

adanya lingkungan yang mendukung, keinginan belajar yang tinggi oleh siswa, 

keaktivan siswa dalam pembelajaran, serta pemilihan pendekatan yang tepat. 

Pendekatan JAS seringkali dipilih untuk mempelajari materi ekosistem, karena 

pendekatan ini menuntut siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan 

sekitar. Lingkungan sekitar dapat digunakan sebagai sumber belajar karena 

memungkinkan siswa untuk belajar secara langsung fenomena alam berdasarkan 
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pengamatannya sendiri. Selain harus mencakup karakteristik tersebut, pembelajaran 

juga lebih ditekankan pada aspek alami dan proses belajar mandiri, sehingga siswa 

dapat menemukan pengetahuan sendiri. Untuk itu maka pembuatan jurnal belajar 

oleh siswa dalam pembuatan JAS perlu diterapkan pada materi ekosistem karena 

akan lebih memotivasi siswa dalam mempelajari materi tersebut. 
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B. Kerangka Berpikir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Berpikir  

 Materi ekosistem cocok menggunakan pendekatan JAS 
 SMA Negeri 1 Kaliwungu memiliki halaman dengan berbagai tumbuhan di 

belakang sekolah yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam 
mempelajari materi ekosistem. 

 Disamping itu pendekatan JAS belum banyak diterapkan salah satunya di SMA 
Negeri 1 Kaliwungu, penyebabnya guru kesulitan dalam pengelolaan kelas dan 
memungkinkan terjadinya miskonsepsi materi yang diajarkan. 

 Jurnal belajar berpotensi meningkatkan minat dan keterlibatan siswa terhadap 
materi dan mendorong siswa lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran.

Melakukan uji hipotesis 

Quasi experiment: pengaruh pembuatan jurnal belajar dalam 
pendekatan JAS terhadap hasil belajar siswa 

 Ada teori tentang pengaruh jurnal belajar yang menunjukkan dampak signifikan 
terhadap hasil belajar siswa (Stephens dan Winterbottom 2010; Kartijono 2010) 

 Ada juga beberapa teori tentang pendekatan JAS yang menunjukkan dampak 
signifikan terhadap hasil belajar siswa (penelitian priyono dkk 2008 dan 
Christijanti 2007) 

 Materi ekosistem diajarkan dengan pendakata JAS yang disertai dengan 
pembuatan jurnal belajar disetiap akhir pembelajaran. 

 Belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti pembelajaran dengan 
menggabungkan pembuatan jurnal belajar dan pendekatan  JAS. 

Hasil pengaruh pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan 
JAS terhadap hasil belajar siswa 

Manfaat Korespondensi Manfaat Koherensi Manfaat Pragmatis 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir dan tinjauan pustaka maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. skor jurnal reflektif siswa dalam pembelajaran berpendekatan JAS 

berpengaruh terhadap skor tes kognitif tes materi ekosistem 

2. skor jurnal reflektif siswa dalam pembelajaran berpendekatan JAS 

berpengaruh terhadap skor disiplin siswa selama pembelajaran ekosistem 

3. skor jurnal reflektif siswa dalam pembelajaran berpendekatan JAS 

berpengaruh terhadap skor keterampilan psikomotor siswa selama 

pembelajaran ekosistem. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Lokasi, Waktu dan Tenaga Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kaliwungu yang terletak di Jalan 

Pangeran Djuminah Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Lokasi SMA Negeri 1 

Kaliwungu berada di tepi jalan raya Boja-Kaliwungu. Peta lokasi penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 2 berikut. 

  
Gambar 2 Peta lokasi penelitian 

2. Waktu penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan  pada semester genap tahun ajaran 2011/2012. 

Secara rinci jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Waktu penelitian 

No. Kegiatan yang dilakukan  Waktu Penelitian 
1. Identifikasi masalah  Desember 2011 
2. Observasi awal ke sekolah  Desember 2011 
3. Penyusunan Proposal  Januari – Maret 2012 
4. Penyusunan Instrumen  Maret – April 2012 
5. Uji coba instrument  Mei 2012 
6. Pengambilan data   Mei – Juni 2012 
7. Analisis data   Juni – Juli 2012 
8. Pelaporan   Juli – September 2012 

 



 
 

 

21

3. Tenaga penelitian 

Penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang membantu melaksanakan 

kegiatan pengambilan data. Tenaga penelitian meliputi peneliti, guru, observer dan 

dokumenter.  

a. Peneliti 

Peneliti merupakan mahasiswa yang bertanggung jawab penuh terhadap 

pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan perencanaan, melakukan 

pengambilan data dan menganalisis hasil penelitian.  

b. Guru 

Guru yang membantu pengambilan data dalam penelitian ini yaitu guru biologi 

kelas X SMA Negeri 1 Kaliwungu. 

c. Observer 

Observer bertugas membantu peneliti melakukan penilaian terhadap 

keterampilan psikomotorik siswa saat mengikuti pembelajaran. Observer berasal 

dari jurusan yang sama dengan peneliti, sehingga benar-benar mengetahui aspek 

penilaian yang dilakukan. 

d. Dokumenter 

Dokumenter bertugas mendokumentasikan sintak-sintak pembelajaran. 

B. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA N 1 

Kaliwungu semester genap tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 276 terbagi 

dalam 8 kelas yaitu kelas XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, dan XH yang masing-

masing kelas terdiri dari 32, 34, 35, 35, 35, 34, 36, dan 34 dengan jumlah siswa laki-

laki sebanyak 97 dan siswa perempuan sebanyak 17. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik convenient 

sampling karena jumlah siswa sebagai responden ditetapkan oleh guru biologi kelas 

X SMA Negeri 1 Kaliwungu dengan asumsi bahwa kedua sampel yang digunakan 

merupakan sampel yang homogen, sehingga faktor lain yang tidak dikendalikan oleh 

peneliti dianggap tidak mempengaruhi hasil penelitian. Pengambilan sampel 

ditentukan oleh guru sehingga peneliti tidak mempunyai kesempatan memilih sampel 
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yang akan digunakan, dan tidak semua populasi memiliki peluang yang sama untuk 

dijadikan sampel. Langkah penarikan sampel pada penelitian ini adalah: 

a. Menghitung anggota populasi penelitian yaitu siswa kelas X SMA Negeri 1 

Kaliwungu  yang berjumlah 276 siswa pada semester genap tahun pelajaran 

2011/2012. 

b. Menetapkan jumlah sampel berdasarkan anjuran dari guru biologi kelas X SMA 

Negeri 1 Kaliwungu yaitu 35 siswa kelas XC sebagai kelas eksperimen dan 33 

siswa kelas XG sebagai kelas kontrol. Dasar pertimbangan sampel adalah 

penetapan jumlah sampel dengan cara sederhana (convenient sampling). 

C. Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Variabel bebas  : skor jurnal belajar siswa dalam pembelajaran  

 berpendekatan JAS. 

2. Variabel terikat : skor posttest materi ekosistem, skor sikap disiplin 

 siswa, dan skor keterampilan psikomotor siswa. 

D. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen dengan menggunakan desain 

penelitian Pretest-Posttest, Nonequivalent Control Group Design. Pada desain ini 

terdapat pretes sebelum perlakuan dan posttes setelah perlakuan diberikan. Dalam 

penelitian  ini diambil dua kelas perlakuan, yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen 

dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen dikenai variabel 

perlakuan tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan dikenai pengukuran yang sama 

yaitu melalui tes tertulis dengan soal yang sama pada kelas kontrol.  

Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Memilih sampel dengan teknik convenient sampling. 

2. Menentukan unit percobaan atas dua kelompok. Kelompok 1 diberi perlakuan 

merupakan kelompok eksperimen, sedangkan kelompok ke 2 tanpa perlakuan 

merupakan kelompok kontrol. 

3. Memberikan pretest untuk kedua kelompok , menghitung mean prestasi 

masing-masing kelompok. 
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4. Melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) masing-masing kelompok. 

5. Memberikan postest untuk kedua kelompok, menghitung means prestasi 

masing-masing kelompok.  

Prosedur tersebut dapat digambarkan pada Tabel 3. 

Tabel 3 Desain penelitian Nonequivalent Control Group Desain 

Select Control   Pretest  No treatment  Posttest 
Group 
Select Eksperimental Pretest  Treatment  Posttes 
Group 
* Diadaptasi dari Creswell (2008) 

E. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Langkah -langkah yang dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah : 

a. Melaksanakan observasi awal di SMA Negeri 1 Kaliwungu selama 1 minggu 

sehingga diketahui kondisi sekolah, sarana prasarana sekolah dan proses 

pembelajaran biologi disekolah tersebut. Observasi dilakukan melalui 

wawancara dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan dan pengamatan 

secara langsung disekolah tersebut. 

b. Memilih sampel penelitian yang ditentukan dengan teknik convinience 

sampling. 

c. Penyusunan instrumen penelitian berupa: silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar rubrik penilaian 

jurnal belajar dalam pembelajaran berpendekatan JAS, lembar kuisioner skala 

psikologis siswa dalam ranah afektif, lembar obs ervasi keterampilan 

psikomotor siswa, serta soal-soal evaluasi (pretest dan posttest). Data 

selengkapnya mengenai instrumen penelitian disajikan pada Tabel 4 berikut 

ini. 
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Tabel 4 Bentuk validitas dan reabilitas instrumen penelitian 

No       Variabel Instrumen Validasi  

1     Skor  jurnal belajar              rubrik penilaian       Face Validity   
siswa dalam jurnal belajar yang dicek oleh dosen  
pembelajaran dalam pembelajaran pembimbing sebagai   
berpendekatan JAS pendekatan JAS validator  

 
2 Skor hasil belajar soal tes  materi Validasi teoritik  
 siswa ekosistem (pretest dan validasi empiris  
  dan posttest) telah dilakukan uji coba  
  reliabilitas, daya beda,  
  dan taraf kesukaran.  
  Lembar kuisioner Face Validity  

  sikap afektif siswa dan validasi empiris  
  terhadap keterbacaan 
  telah dilakukan uji coba  

   bahasa yang digunakan.  
  Lembar observasi Face Validity 

 keterampilan  telah dicek oleh dosen 
 psikomotor siswa pembimbing sebagai   

   validator  
 

d. Menyusun uji coba perangkat tes dengan tahap sebagai berikut: 

1) Menentukan indikator yang akan di evaluasi yaitu pada pokok bahasan 

ekosistem. 

2) Menentukan tipe soal. Tipe soal yang digunakan adalah pilihan ganda. 

3) Menentukan jumlah butir soal yang akan diujikan. Jumlah butir soal yang 

diujikan adalah 50 soal pilihan ganda dengan 5 option. 

4) Menentukan batas waktu untuk mengerjakan soal yaitu 45 menit. 

e. Membuat kisi-kisi soal.  

f. Melakukan uji coba soal. 

Uji coba soal dilakukan pada kelas XA SMA 1 Kaliwungu tahun ajaran 

2011/2012. Pemilihan kelas uji coba berdasarkan alasan karena siswa kelas XA 

telah mendapatkan pembelajaran meteri ekosistem lebih awal daripada kelas 

sampel, sehingga kemampuan siswanya dapat digunakan untuk menguji 

validitas, reabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal. 
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1) Validitas 

Pemgujian validitas butir soal digunakan rumus korelasi Product Moment 

seperti berikut: 

 

       

Keterangan :  

xyr    : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
X∑  : jumlah skor item 
Y∑  : jumlah skor total 

N         : jumlah objek 
XY∑   : jumlah perkalian skor item dengan skor total 

2X∑    : jumlah kuadrat skor item 
2Y∑  : jumlah kuadrat skor total  (Arikunto 2006). 

Hasil perhitungan rxy  dikonsultasikan pada tabel kritis r product moment 

dengan taraf signifikan 5%. Jika rxy > rtabel (0,349) maka item tersebut valid. 

Perhitungan dilakukan dengan bantuan Microsoft excel. Hasil analisis validitas 

soal uji coba disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut. 

 
Tabel 5 Hasil analisis validitas butir soal uji coba materi Ekosistem 

 
        

 

 

 

 
*Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 12 

 
Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 50 soal yang diuji cobakan terdapat 35 

soal valid dan 15 soal tidak valid. Dari 35 soal yang valid tersebut soal yang 

akan digunakan yaitu sebanyak 30 soal, dengan dasar seluruh indikator materi 

harus terwakili. 

 

 

No Kriteria  

validitas soal 

Jumlah Nomor soal 

1 

 

2 

Valid 

 

Tidak valid 

35 

 

15 

2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 
42, 44, 45, 46, 48, 49, 50. 

 1, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 29, 31, 33, 37, 40, 41, 43,47 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYNrxy
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2) Reliabilitas Soal 

 Pada penelitian ini, reliabilitas alat evaluasi untuk mengukur hasil belajar berbentuk 

pilihan ganda diukur dengan menggunakan rumus K-R 21.  

 

(Arikunto, 2006)  

 

Keterangan : 

r11 =  Reliabilitas soal 
M =  Rata-rata skor awal 
k =  Jumlah butir soal 
Vt  = Variasi skor total = kuadrat simpangan baku skor total.  

Hasil perhitungan angka r11 dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf 

kepercayaan 95%. Jika r hitung> r tabel maka item soal tersebut reliabel dan jika 

sebaliknya yaitu r hitung< r tabel maka item soal tersebut tidak reliabel. 

Hasil analisis reliabilitas soal uji coba dari hasil uji coba 50 soal yang 

diuji cobakan, didapatkan nilai dari r11= 0,800. Kemudian dikonsultasikan 

dengan rtabel 0,349. Karena r11 > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa soal uji 

coba reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

3) Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal untuk soal pilihan ganda ditentukan dengan 

rumus: 

JS
P B
=

   (Sudijono, 2006)
 

Keterangan : 

P = tingkat kesukaran 
B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Menurut ketentuan, indeks tingkat kesukaran diklasifikasikan sebagai 

berikut. 
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Tabel 6 Kriteria Penentuan Taraf Kesukaran Soal 

Besarnya P    Interpretasi 
Kurang dari 0,30   sulit 
0,30 - 0,70    Cukup (sedang) 
Lebih dari 0,70   mudah 
* Diadaptasi dari Sudijono (2006). 

Hasil analisis taraf kesukaran butir soal uji coba soal diperoleh 

bermacam-macam tingkat kesukaran. Dari 50 soal yang diujikan, 12 soal 

dinyatakan mudah, 36 soal dinyatakan sedang, dan 2 soal dinyatakan sukar. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

4) Daya Pembeda Soal  

Langkah-langkah untuk mengetahui dayaa pembeda soal adalah: 

a) Seluruh siswa tes dibagi dua yaitu kelas atas dan kelas bawah 

b) Seluruh pengikut tes diurutkan mulai dari skor teratas sampai terbawah 

c) Menghitung indeks diskriminasi soal dengan rumus : 

 

(Arikunto 2009) 

Keterangan : 

D = daya pembeda 
JA = banyaknya peserta kelompok atas  
JB = banyaknya peserta kelompok bawah 
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 
BB   = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 
PA=    = poporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB=    = poporsi pesrta kelompok bawah yang menjawab salah 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, kriteria daya pembeda sering 

diklasifikasikan seperti pada Tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7 Kriteria daya pembeda soal 

Skor daya pembeda  Keterangan 
D ≤ 0,00    sangat jelek 
0,00 < D ≤ 0,20   jelek 
0,20 < D ≤ 0,40   cukup 
0,40 < D ≤ 0,70    baik 
0,70 < D ≤ 1,00   baik sekali 
* Diadaptasi dari Arikunto (2009) 

Hasil analisis daya beda butir soal uji coba dari 50 soal yang diuji 

cobakan diperoleh 5 soal mempunyai kriteria sangat jelek, 13 soal 

BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BD −=−=
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mempunyai kriteria jelek, 24 soal mempunyai kriteria cukup, 7 soal 

mempunyai kriteria baik, dan 1 soal mempunyai kriteria baik sekali. 

Perhitungan selengkapnya di Lampiran 12. 

g. Menentukan jumlah soal yang digunakan yaitu sebanyak 30 soal, dengan dasar 

seluruhnya harus mecakup indikator kelayakan soal seperti di atas dan seluruh 

indikator materi harus terwakili. Soal yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 

8 berikut. 

Tabel 8. Rekap soal yang digunakan untuk test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 12 

Butir 
Asli 

Butir 
Baru 

Validitas Reliabilitas Tingkat 
Kesukaran 

Daya  
Pembeda 

  Nilai Ket. Nilai Ket.  Nilai Ket. Nilai Ket. 
2 1 0,355 Valid 0,800 Reliabel  0,625 Sedang 0,250 Cukup 
3 2 0,556 Valid 0,800 Reliabel  0,719 Mudah 0,438 Baik 
4 3 0,345 Valid 0,800 Reliabel  0,625 Sedang 0,375 Cukup 
8 4 0,423 Valid 0,800 Reliabel  0,594 Sedang  0,438 Baik 
9 5 0,375 Valid 0,800 Reliabel  0,750 Mudah  0,375 Cukup  

10 6 0,391 Valid 0,800 Reliabel  0,625 Sedang  0,375 Cukup  
11 7 0,460 Valid 0,800 Reliabel  0,719 Mudah  0,438 Baik  
12 8 0,450 Valid 0,800 Reliabel  0,656 Sedang  0,313 Cukup  
13 9 0,432 Valid 0,800 Reliabel  0,594 Sedang  0,313 Cukup 
14 10 0,356 Valid 0,800 Reliabel  0,688 Sedang  0,250 Cukup 
15 11 0,451 Valid 0,800 Reliabel  0,344 Sedang 0,313 Cukup 
16 12 0,444 Valid 0,800 Reliabel  0,625 Sedang  0,500 Baik 
18 13 0,350 Valid 0,800 Reliabel  0,344 Sedang  0,188 Jelek 
19 14 0,393 Valid 0,800 Reliabel  0,688 Sedang  0,375 Cukup 
21 15 0,405 Valid 0,800 Reliabel  0,531 Sedang  0,188 Jelek 
25 16 0,387 Valid 0,800 Reliabel  0,531 Sedang  0,438 Baik 
26 17 0,393 Valid 0,800 Reliabel  0,688 Sedang  0,375 Cukup 
27 18 0,372 Valid 0,800 Reliabel  0,438 Sedang  0,375 Cukup 
28 19 0,353 Valid 0,800 Reliabel  0,594 Sedang  0,313 Cukup 
32 20 0,378 Valid 0,800 Reliabel  0,563 Sedang  0,375 Cukup 
34 21 0,368 Valid 0,800 Reliabel  0,656 Sedang  0,563 Baik 
35 22 0,429 Valid 0,800 Reliabel  0,906 Mudah 0,188 Jelek 
36 23 0,358 Valid 0,800 Reliabel  0,781 Mudah 0,188 Jelek 
38 24 0,425 Valid 0,800 Reliabel  0,281 Sukar 0,313 Cukup 
42 25 0,381 Valid 0,800 Reliabel  0,500 Sedang  0,375 Cukup 
44 26 0,413 Valid 0,800 Reliabel  0,406 Sedang  0,313 Cukup 
45 27 0,413 Valid 0,800 Reliabel  0,531 Sedang  0,313 Cukup 
46 28 0,350 Valid 0,800 Reliabel  0,344 Sedang  0,188 Jelek 
49 29 0,779 Valid 0,800 Reliabel  0,374 Sedang  0,750 Baik sekali
50 30 0,368 Valid 0,800 Reliabel  0,375 Sedang  0,250 Cukup 
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2. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa. 

b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun pada kelas 

yang dijadikan sebagai sampel. 

c. Menilai sikap afektif siswa melalui kuisioner skala psikologis yang diisi oleh 

siswa. 

d. Menilai keterampilan psikomotor siswa selama pembelajaran dengan 

pendekatan JAS yang dinilai oleh observer. 

e. Menilai jurnal reflektif siswa setiap pertemuan setelah siswa melakukan  

pembelajaran dengan pendekatan JAS berdasarkan lembar kriteria penilaian 

jurnal belajar. 

f. Melakukan postest untuk mengevaluasi hasil belajar ranah kognitif. 

3. Analisis data 

Tabel 9 Analisis Data Penelitian 

No Data     Jenis data  Teknik analisis data 

1 Skor jurnal reflektif   ordinal   Deskriptif kuantitatif 
2 Skor postest (kognitif)   rasio   Deskriptif kuantitatif 
3 Skor afektif    ordinal   Deskriptif kuantitatif 
4 Skor keterampilan   ordinal   Deskriptif kuantitatif 
 psikomotor 
5 Uji analisis hubungan   ordinal & rasio  uji regresi linier 
 skor jurnal reflektif     
 terhadap skor postest 
6 Uji analisis hubungan   ordinal & ordinal  uji regresi linier 
 skor jurnal belajar     
 terhadap skor afektif  
7 Uji analisis hubungan   ordinal & ordinal uji regresi linier 
 skor jurnal reflektif     
 terhadap skor 
 keterampilan psikomotor 
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F. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber data : siswa 

2.  Jenis data  :  

- Jurnal reflektif siswa 

- Hasil belajar siswa: 

a. Ranah kognitif berupa skor posttest 

b. Ranah afektif berupa skor skala psikologis siswa 

c. Ranah psikomotor berupa skor keterampilan unjuk kerja siswa 

3. Teknik pengambilan data 

a. Data penilaian jurnal belajar dalam pembelajaran berpendekatan JAS 

diperoleh melalui skor jurnal belajar siswa selama pembelajaran JAS yang 

dinilai berdasarkan lembar kriteria penlaian jurnal belajar dalam 

pembelajaran berpendekatan JAS. 

b. Data tentang hasil belajar ranah kognitif siswa diambil dengan memberikan 

tes dalam bentuk postest. 

c. Data tentang sikap afektif siswa diperoleh melalui pengisian kuisioner skala 

psikologis oleh siswa. Sikap afektif yang dimaksud adalah sikap disiplin 

siswa ketika melakukan kegiatan jelajah alam sekitar. 

d. Data tentang keterampilan psikomotor siswa diperoleh melalui penilaian 

keterampilan unjuk kerja siswa selama pembelajaran yang dinilai oleh 

observer. 

 
G. Metode Analisis Data 

1. Analisis Tahap Awal 

Analisis data tahap awal dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sampel. 

Data yang dianalisis diperoleh dari data skor pretest pada kelas kontrol dan 

eksperimen. Analisis data awal dalam penelitian ini meliputi: 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan hipotesis yaitu: 
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H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan SPSS 17.0 untuk 

memudahkan dalam memperoleh hasil akhir. Kriteria penggunaannya adalah jika 

nilai sig  0,05 , maka H0 diterima dan jika nilai sig  0,05 , maka H0 ditolak 

(Sukestiyarno 2011).  

Uji normalitas ini menggabungkan skor pretest pada kedua kelas sampel. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS 17.0 diperoleh output 

pada Tests of Normality nilai Sig pada kolom Kolmogorov-Smirnov adalah 0.171 = 

17,1%. Jelas dengan , maka Sig = 17,1% > 5% sehingga disimpulkan bahwa 

keadaan awal kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal (Sukestiyarno 

2011). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17. 

Suatu variabel juga dikatakan normal apabila gambar distribusi dengan titik-

titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data 

searah mengukuti garis diagonal (Santosa 2007). Hasil output gambar Normal Q-Q 

Plot skor pretest terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan 

penyebaran titik-titik searah dengan garis diagonal.  Data pretest mempunyai 

beberapa data yang menjadi outlier namun masih mempunyai kenormalan pada 

datanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa data skor pretest pada kedua kelas dapat 

dikatakan berdistribusi normal. Gambar Normal Q-Q Plot dapat dilihat pada 

lampiran 17. 

Selain dengan kurva normal Q-Q Plot, menurut Santosa (2007) data dikatakan 

normal apabila bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung imbang, baik 

pada sisi kiri maupun sisi kanan, dan kurva berbentuk menyerupai lonceng yang 

hampir sempurna. Output SPSS untuk kurva normal mengenai skor pretest pada 

histogram normalitas pretest terlihat bahwa kurva memiliki kemiringan yang 

cenderung imbang, baik pada sisi kiri maupun sisi kanan, kurva berbentuk 

menyerupai lonceng yang hampir sempurna. Hal tersebut berarti data skor pretest 

pada materi ekosistem dapat dikatakan normal. Histogram normalitas pretes dapat 

dilihat pada lampiran 17. 
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b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian 

berawal dari kondisi yang sama atau homogen yaitu dengan menyelidiki apakah 

kedua sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama maka sampel tersebut dikatakan homogen. Hipotesis 

yang digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

Ho : 1
2 = 2

2 , artinya varians kedua kelompok sama. 

H1 : 1
2  2

2 , artinya varians kedua kelompok tidak sama. 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai berikut. 
 
Fhitung =    (Sudjana, 2005) 
 

Rumus untuk mencari varians adalah sebagai berikut. 

 
dengan: 

 = varians sampel, 
 = data ke-i, 

  = rata-rata, dan 
n  = jumlah sampel. 

Membandingkan harga F hitung dengan F tabel, dengan taraf . Kriteria 

pengujian adalah tolak H0 jika , artinya varians kedua kelompok 

sampel berbeda (Sudjana, 2005). 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS 17.0 diperoleh output statistic 

dengan nilai kurtosis sebesar -0,974. Besarnya kurtosis menunjukkan nilai negatif, 

jadi data cendetung tumpul. Akan tetapi nilai ini mendekati nol yang mengasumsikan 

bahwa data tersebut adalah homogen. Disamping itu pada box plot juga tidak 

menunjukkan kemiringan yang berarti, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi 

homogenitas terpenuhi (Sukestiyarno 2011). Artinya data pretest tersebut berasal dari 

varian yang sama (homogen). Perhitungan selengkapnya selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 18. 
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2. Analisis Tahap Akhir 

Setelah diketahui bahwa kedua kelompok sampel memiliki kemampuan yang 

sama (berdistribudi normal dan mempunyai varians yang sama atau homogen), 

kemudian dilaksanakan eksperimen. Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang 

berbeda, selanjutnya dilakukan tes evaluasi melalui posttest. Hasil tes evaluasi 

merupakan data akhir yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

a. Analisis deskriptif penilaian jurnal belajar dalam pendekatan JAS.  

Dalam penelitian ini jurnal belajar dinilai berdasarkan kemampuan siswa 

menulis refleksi belajarnya di dalam jurnal belajar yang meliputi 5 aspek, yaitu 

meliputi identifikasi pengalaman belajar, materi yang telah dipahami, identifikasi 

kendala dalam belajar dan materi yang belum dipahami, usaha yang akan dilakukan 

untuk mengatasi kendala dalam belajar, serta manfaat yang didapatkanya setelah 

mlakukan pembelajaran. Analisis jurnal belajar diukur berdasarkan skor pernyataan 

reflektif siswa. Skor pernyataan reflektif siswa diperoleh melalui jurnal belajar yang 

ditulis siswa diakhir pembelajaran setelah pembelajaran menggunakan pendekatan 

JAS. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan cara mengubah skor 

menjadi nilai. Terdapat 5 aspek yang harus dituliskan dalam jurnal belajar siswa, 

sehingga skor maksimalnya adalah 5 dan skor minimal 0. Skor tersebut kemudian 

diubah menjadi nilai dan digolongkan menjadi kriteria menurut Azwar (2012). 

 

Nilai =  x 100 
 

Tabel 10 Kriteria penilaian jurnal belajar dalam pendekatan JAS 

Rentang skor  Kriteria 
X 1,7   jelek 
1,7 X  3,3  sedang 
3,3  X   baik 
*Perhitungan menentukan skala kriteria dapat dilihat pada lampiran 25 

b. Analisis hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa dalam penelitian ini meliputi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotorik. 
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1) Hasil belajar kognitif 

Data hasil belajar dalam penelitian ini diukur dengan  teknik tes yaitu posttest 

yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda yang telah diujicobakan sebelumnya. Soal 

posttest ini diberikan pada akhir pembelajaran materi ekosistem pada kedua kelas, 

baik eksperimen maupun kelas kontrol untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah diajarkan. Hasil belajar siswa dalam ranah kognitif 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil belajar dalam ranah kognitif ini 

diperoleh melalui skor posttest pada kedua sampel. Tes yang digunakan adalah tes 

obyektif yang berupa pilihan ganda yang berjumlah 30 butir, sehingga skor 

maksimumnya adalah 30 dan skor minimum 0. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung nilai/ hasil tes adalah sebagai berikut: 

N =  
 

Untuk membandingkan antara kelas kontrol dan eksperimen digunakan analisis 

uji beda rata-rata (t-tes) apabila sampel homogen dan berdistribusi normal, atau 

digunakan analisis Covarian apabila sampel tidak homogen dan tidak berdistribusi 

normal. Hasil perhitungan dan pembahasan uji beda rata-rata dapat dilihat pada 

halaman 37. 

2) Hasil belajar afektif 

Kuisioner afektif diisi oleh siswa kelas eksperimen setelah menerima 

pembelajaran. Dalam kuisioner terdapat 30 item pernyataan dengan 5 pilihan 

jawaban, sehingga skor maksimum yang dapat diperoleh yaitu 150 dan skor 

minimum 30. Rumus untuk menghitung nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

100x
maksimumskorJumlah

didapatyangskorJumlahNP =
 

Nilai tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Pembuatan kriteria mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh Azwar (2012). 

Tabel 11 Kriteria penilaian hasil belajar afektif 

Rentang skor  Kriteria 
X 70   jelek 
70 X  110  sedang 
110  X   baik 
*Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 26 
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3) Hasil belajar psikomotor 

Penilaian hasil belajar psikomotorik dilakukan meggunakan lembar observasi 

keterampilan psiomotorik. Dalam lembar observasi ini terdapat 33 item yang 

semestinya dilakukan siswa selama pembelajaran dengan pendekatan JAS. Observer 

memberikan skor 1 apabila item yang dimaksud dikerjakan oleh siswa, dan 

memberikan skor 0 apabila item yang dimaksud tidak dikerjakan oleh siswa. Oleh 

sebab itu skor maksimum yang dapat diperoleh siswa yaitu 33 dan skor minimum 0. 

Rumus untuk menghitung nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

100x
maksimumskorJumlah

didapatyangskorJumlahNP =  

Nilai tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan kriteria yang dibuat mengacu 

pada perhitungan Azwar (2012) 

Tabel 12 Kriteria penilaian hasil belajar psikomotorik 

Rentang skor  Kriteria 
X 11   jelek 
11 X  22  sedang 
22  X   baik  
*Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 27 

c. Uji hipotesis 

Penelitian ini terdiri atas 3 hipotesis, antara lain: 

- skor jurnal belajar siswa dalam pembelajaran berpendekatan JAS 

berpengaruh terhadap skor tes materi ekosistem. 

- skor jurnal belajar siswa dalam pembelajaran berpendekatan JAS 

berpengaruh terhadap skor sikap afektif siswa. 

- skor jurnal jurnal siswa dalam pembelajaran berpendekatan JAS berpengaruh 

terhadap skor keterampilan psikomotor siswa. 

Untuk menguji ketiga hipotesis digunakan analisis uji regresi linier sederhana. 

Perhitungan uji hipotesis menggunakan bantuan program SPSS versi 17.0. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian yang disajikan 

terdiri dari hasil penelitian yang bersifat deskriptif dan hasil pengujian hipotesis. 

Variabel bebas penelitian ini adalah skor jurnal belajar siswa selama pembelajaran 

berpendekatan JAS, sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah skor posttest 

materi ekosistem, skor sikap afektif dan skor keterampilan psikomotorik siswa 

selama pembelajaran. 

I. Hasil Penelitian Deskriptif 

1. Jurnal belajar dalam pendekatan JAS 

Dalam penelitian ini jurnal belajar dinilai berdasarkan kemampuan siswa 

menulis refleksi belajar setelah siswa melakukan pembelajaran berpendekatan 

JAS. Jurnal belajar yang ditulis siswa berisi 5 aspek. Kemampuan siswa 

membuat jurnal belajar setelah  pembelajaran dengan pendekatan JAS disajikan 

pada Tabel 13. 

Tabel 13 Rekapitulasi skor jurnal belajar siswa 

Kriteria jurnal belajar siswa Rentang skor ∑siswa Persentase (%) 
Jelek X < 1,7 0 0 
Sedang 1,7 ≤ X < 3,3 3 8.6 
Baik X ≥ 3,3 32 91.4 
  ∑ = 35  

  Skor rata-rata kelas = 4,003 
*data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28 

Tabel 13 menunjukkan skor menulis jurnal belajar siswa setelah 

pembelajaran berpendekatan JAS yang dibuat oleh 35 responden pada kelas XC. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kelas eksperimen telah 

membuat jurnal belajar dengan kriteria baik.  

2. Skor test kognitif materi ekosistem 

Hasil skor posttest yang diperoleh siswa pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini. 
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Tabel 14 Skor test kognitif siswa SMA N 1 Kaliwungu materi Ekosistem 

Kelompok N Pretest Posttest 
Skor 

terendah 
Skor 

tertinggi 
Rata-rata 

skor 
Skor 

terendah 
Skor 

tertinggi 
Rata-rata 

skor 

Eksperimen 35 13 23 18,6 19 28 23,57 

Kontrol 33 12 22 17,2 18 26 21,70 
* Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16 dan 29 

Tabel 14 menunjukkan bahwa skor posttest pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol terdapat perbedaan. Rata-rata skor pada kelas eksperimen lebih 

besar dari pada rata-rata skor pada kelas kontrol. Adanya perbedaan hasil belajar 

kognitif kelas eksperimen dan kontrol juga akan dibuktikan secara statistik 

dengan analisis uji beda rata-rata (t-test) hasil belajar kognitif. 

Syarat uji beda rata-rata adalah kenormalan dan homogenitas pada data 

yang diuji banding. Berikut ini merupakan data hasil perhitungan uji normalitas 

posttest dengan bantuan SPSS versi 17.0. 

Tabel 15 Hasil perhitungan Test of normality posttest 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
  Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
skor_posttest 0.092 68 .200* 0.96 68 0.029 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
 

Tabel 15 menunjukkan bahwa pada uji Kolmogorov Smirnov memiliki 

nilai Sig = 20% > 5% yang membuktikan bahwa data cenderung normal. 

Sedangkan hasil uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel independen samples 

test berikut. 

Tabel 16 Independent samples test 

Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig 

N_posttest .341 0.561 
 

Tabel 16 menunjukkan nilai Sig = 56,1% > 5% maka rata-rata hasil belajar 

kognitif kelas eksperimen dan kontrol mempunyai varians yang sama 

(homogen). Hasil perhitungan uji beda rata-rata (t-test) dapat dilihat pada Tabel 

17 sebagai berikut. 
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Tabel 17 Hasil t-test hasil belajar kognitif kelas eksperimen dan kontrol 

Kelas N Rat-rata  Std. 
Deviasi 

Rat-rata 
Std. Error 

t-test for Equality of Means 
Signifikasi 

Eksperimen 35 78,5429 9,18869 1,55317 
0,005 Kontrol 33 72,3030 8,37214 1,45740 

* data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 32 

Dari Tabel 17 diketahui nilai sig = 0,005 = 0,5% < 5%. Hal tersebut berarti 

bahwa rata-rata hasil belajar kognitif kelas eksperimen berbeda dengan hasil 

belajar kognitif kelas kontrol. Rata-rata hasil belajar kognitif siswa kelas 

ekperimen 78.5429 jauh lebih besar dari rataan kelas kontrol yaitu 72.3030. 

Informasi ini menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif kelas ekperimen lebih 

baik daripada hasil belajar kognitif kelas kontrol. Perhitungan selengkapnya 

pada lampiran 32. 

3. Hasil belajar afektif 

Data hasil belajar afektif dalam penelitian ini diukur melalui pengisian 

kuisioner skala psikologis oleh siswa. Dalam kuisioner tersebut yang digunakan 

untuk mewakili pengukuran hasil belajar afektif siswa adalah sikap disiplin. 

Skor sikap disiplin siswa selama pembelajaran dapat dilihat dalam Tabel 18 

berikut. 

Tabel 18 Rekapitulasi skor afektif siswa 

Kriteria sikap disiplin siswa Rentang Skor ∑siswa Persentase (%) 
Jelek X < 70 0 0 
Sedang 70 ≤ X < 110 7 20 
Baik X ≥ 110 28 80 

*data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 30 

Tabel 18 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas eksperimen 

ketika mengikuti pembelajaran berpendekatan JAS memiliki sikap disiplin 

dengan kategori baik. 

4. Hasil belajar psikomotorik 

Data hasil belajar psikomotorik dalam penelitian ini diukur melalui 

observasi keterampilan psikomotor siswa selama pembelajaran dengan 

pendekatan JAS. Penilaian dilakukan oleh observer menggunakan lembar 

observasi keterampilan psikomotorik. Dalam lembar observasi tersebut skor 
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maksimum yang dapat diperoleh yaitu 33 dan skor minimum 0. Data hasil 

belajar psikomotor siswa dapat dilihat pada Tabel 19 berikut. 

Tabel 19 Rekapitulasi skor keterampilan psikomotorik siswa 

Kriteria keterampilan 
psikomotorik siswa 

Rentang skor ∑siswa Persentase (%) 

Jelek X < 11 0 0 
Sedang 11 ≤ X < 22 1 2.9 
Baik X ≥ 22 34 97.1 

*data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 31 

Tabel 19 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa pada kelas eksperimen 

ketika mengikuti pembelajaran berpendekatan JAS memiliki keterampilan 

psikomotorik dengan kategori baik. 

 
II. Hasil Pengujian Hipotesis 

a. Pengaruh pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS terhadap 
hasil belajar kognitif siswa kelas ekperimen. 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji regresi linier dengan 

bantuan SPSS 17.0. Syarat uji regresi yaitu normal, homogen dan kurva 

memiliki persamaan linier. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 33. 

Hasil output analisi varian dengan regresi linear sederhana dengan 

menggunakan SPSS 16 disajikan dalam Tabel 20. 

Tabel 20. Perhitungan ANAVA dengan Regresi Linear Sederhana Data Jurnal 
belajar dalam pendekatan JAS dan Post-test Siswa Kelas Eksperimen 

Model Sum of 
Squares Df Mean 

Square F Sig. 

Regression 
Residual 

Total 

1752.284 
1118.402 
2870.686 

1 
33 
34 

1752.284 
33.891 

51.704 0.000 

 
Tabel 20 menunjukkan nilai sig. 0.000 < 0.05 yang berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima, maka persamaan regresi Ŷ =  adalah berkorelasi 

linier. Hal ini berarti ada korelasi jurnal belajar dalam pendekatan JAS dengan 

nilai posttest. Output koefisien persamaan regresi data tersebut disajikan pada 

Tabel 21 berikut. 
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Tabel 21 Coefficients persamaan regresi uji pengaruh pembuatan jurnal belajar 
dalam pendekatan JAS terhadap hasil belajar kognitif 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 

T Sig. 
Coefficients 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 29.837 6.845 4.359 .000 
  jurnal_belajar 0.608 0.085 0.781 7.191 .000 

a. Variabel Dependen: postest 
Tabel 21 menunjukkan besar koefisien a = 29,837 dan b = 0,608, sehingga 

persamaan regresi sederhananya . Koefisien arah regresi 

sebesar 0,608 berarti bahwa setiap penambahan (koefisiennya positif) 1 skor 

kemampuan menulis jurnal belajar, maka meningkatkan skor hasil belajar 

kognitif sebesar 0,608, sehingga kurva linear untuk persamaan regresi tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 3 . Kurva linear dengan persamaan . 

Tabel 22 Besar Pengaruh Jurnal belajar dalam JAS terhadap  Posttest siswa 

Model R R2 Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.781 0.610 0.599 5.822 
 
Tabel 22 menunjukkan nilai R 2= 0,610 = 61%. Hal tersebut berarti bahwa 

pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS memberikan pengaruh terhadap 

skor posttest siswa sebesar 61%. 

b. Pengaruh pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS terhadap 
hasil belajar afektif siswa kelas ekperimen. 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji regresi linier dengan 

bantuan SPSS 17.0. Syarat uji regresi yaitu normal, homogen dan kurva 

memiliki persamaan linier. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data 



 
 

 

41

berdistribusi normal dan homogen. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 34. 

Hasil output analisi varian dengan regresi linear sederhana dengan 

menggunakan SPSS 16 disajikan dalam Tabel 23. 

Tabel 23. Perhitungan ANAVA dengan Regresi Linear Sederhana Data Jurnal 
belajar dalam pendekatan JAS dan sikap afektif Siswa Kelas Eksperimen 

Model Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 
Residual 

Total 

1423.479 
635.184 

2058.663 

1 
33 
34 

1432.479 
19.248 

73.955 0.000 

 
Tabel 23 menunjukkan nilai sig. 0.000 < 0.05 yang berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima, maka persamaan regresi Ŷ = adalah berkorelasi 

linier. Hal ini berarti ada korelasi jurnal belajar dalam pendekatan JAS dengan 

skor afektif. Output koefisien persamaan regresi data tersebut disajikan pada 

Tabel 24 berikut. 

Tabel 24 Coefficients persamaan regresi uji pengaruh pembuatan jurnal belajar 
dalam pendekatan JAS terhadap hasil belajar afektif 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 

T Sig. 
Coefficients 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 35.515 5.158 6.885 .000 
  Jurnal_belajar .548 .054 .832 8.600 .000 

a. Dependent Variabel: afektif 

Tabel 24 menunjukkan besar koefisien a = 35,515 dan b = 0,548, sehingga 

persamaan regresi sederhananya . Koefisien arah regresi 

sebesar 0,548 berarti bahwa setiap penambahan (koefisiennya positif) 1 skor 

kemampuan menuliskan jurnal belajar, maka meningkatkan skor hasil belajar 

afektif sebesar 0,548, sehingga kurva linear untuk persamaan regresi tersebut 

adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4 Kurva linear dengan persamaan . 

 
Tabel 25 Besar Pengaruh Jurnal belajar dalam JAS terhadap sikap afektif siswa 

Model R R2 Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 0.832 0.691 0.682 4.387 
 

Tabel 25 menunjukkan nilai R2 = 0,691 = 69,1%. Hal tersebut berarti bahwa 

jurnal belajar dalam pendekatan JAS memberikan pengaruh terhadap skor afektif 

siswa sebesar 69,1%. 

c. Pengaruh pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS terhadap 
hasil belajar psikomotorik siswa kelas ekperimen. 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji regresi linier dengan 

bantuan SPSS 17.0. Syarat uji regresi yaitu normal, homogen dan kurva 

memiliki persamaan linier. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 35.  

Hasil output analisi varian dengan regresi linear sederhana dengan 

menggunakan SPSS 16 disajikan dalam Tabel 26. 

Tabel 26 Perhitungan ANAVA dengan Regresi Linear Sederhana data jurnal 
belajar dalam pendekatan JAS dan keterampilan psikomotorik Siswa kelas 
eksperimen 

Model Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 
Residual 

Total 

2348.360 
550.612 

2898.971 

1 
33 
34 

2348.360 
16.685 

104.745 0.000 

Tabel 26 menunjukkan nilai sig. 0.000 < 0.05 yang berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima, maka persamaan regresi Ŷ = adalah berkorelasi 



 
 

 

43

linier. Hal ini berarti ada korelasi jurnal belajar dalam pendekatan JAS dengan 

skor keterampilan psikomotorik siswa. Hasil output koefisien persamaan regresi 

data tersebut disajikan pada Tabel 27 berikut.  

Tabel 27 Coefficien persamaan regresi uji pengaruh pembuatan jurnal belajar 
dalam pendekatan JAS terhadap hasil belajar psikomotorik 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 

T Sig. 
Coefficients 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 26.444 4.803 5.506 .000 
  Jurnal_belajar .704 .059 0.900 11.864 .000 
a. Dependent Variabel: psikomotorik 

 
Tabel 27 menunjukkan besar koefisien a = 26,444 dan b = 0,704, sehingga 

persamaan regresi sederhananya . Koefisien arah regresi 

sebesar 0,704 berarti bahwa setiap penambahan (koefisien positif) 1 skor 

kemampuan menuliskan jurnal belajar, maka meningkatkan skor hasil belajar 

psikomotorik sebesar 0,704 sehingga kurva linear untuk persamaan regresi 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 5 Kurva linear dengan persamaan  

Tabel 28 Besar Pengaruh Jurnal belajar dalam JAS terhadap  
psikomotorik siswa 

Model R R2 Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 0.900 0.810 0.804 4.085 

Tabel 28 menunjukkan nilai R2 = 0,810 = 81%. Hal tersebut berarti bahwa 

jurnal belajar dalam pendekatan JAS memberikan pengaruh terhadap skor 

keterampilan psikomotorik siswa sebesar 81%. 
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B. Pembahasan 

Jurnal belajar dalam pendekatan JAS merupakan catatan refleksi pengalaman 

belajar siswa setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan JAS. Setelah 

mempelajari materi Ekosistem dengan pendekatan JAS siswa menulis pengalaman 

belajarnya dalam jurnal belajar. Pertemuan pertama siswa menulis tentang 

pengalaman belajarnya mempelajari komponen eksistem dan menghitung kepadatan 

populasi. Pertemuan kedua siswa menulis tentang pengalaman belajarnya 

mempelajari jaring-jaring makanan dan aliran energi, dan pertemuan ketiga siswa 

menulis tentang pengalaman belajarnya mempelajari siklus biogeokimia melalui 

percobaan siklus air sederhana dan percobaan transpirasi. Setelah masing-masing 

pertemuan guru mengevaluasi jurnal belajar yang dibuat oleh siswa, dan pada 

pertemuan berikutnya guru memberikan umpan balik dengan menjelaskan konsep 

yang belum dipahami siswa yang dituliskan pada jurnal belajar, dan meluruskan 

miskonsepsi konsep yang terjadi dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kelas eksperimen telah 

membuat jurnal belajar dengan kriteria baik (Tabel 13). Hasil tersebut berarti bahwa 

siswa telah merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan dengan sungguh-

sungguh. Hal ini dikarenakan sebelum menuliskan jurnal belajar, guru telah 

memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya penulisan jurnal belajar, 

sehingga yang dituliskan siswa benar-benar merefleksikan pembelajaran jelajah alam 

sekitar yang telah dilakukan, bukan hanya sekedar melaksanakan tugas yang 

diperintahkan oleh guru. Menulis jurnal belajar berarti siswa menulis hasil 

identifikasi proses belajar yang dilakukan (Boyd dan Fales 1983). Siswa dapat 

mengetahui kekurangan dan kelebihannya dalam belajar sehingga belajar yang 

dilakukan lebih bermakna (Hiemstra 2001). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan diperoleh informasi bahwa 

hasil belajar kognitif kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol (Tabel14). 

Adanya perbedaan hasil belajar kognitif kelas eksperimen dan kontrol disebabkan 

karena perlakuan kelas yang berbeda. Pembelajaran di kelas eksperimen, siswa 

dituntut untuk membuat jurnal belajar disetiap akhir pembelajaran dan pembelajaran 

dilakukan dengan pendekatan JAS, sedangkan pembelajaran di kelas kontrol tanpa 
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perlakuan yaitu dengan melakukan pembelajaran yang biasa dilakukan di SMA 

Negeri 1 Kaliwungu yakni metode konfensional tanpa disertai pembuatan jurnal 

belajar disetiap akhir proses pembelajaran. Siswa kelas eksperimen memiliki hasil 

belajar yang lebih baik daripada siswa kelas kontrol. Terbukti dari hasil analisis uji t 

diperoleh output Group Statistics dengan rata-rata hasil belajar kognitif siswa kelas 

ekperimen 78.5429 jauh lebih besar dari rataan kelas kontrol yaitu 72.3030 (Tabel 

17). 

Pada kelas eksperimen siswa telah mengidentifikasi proses belajarnya melalui 

pembuatan jurnal belajar. Siswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya 

dalam belajar serta memikirkan upaya untuk mengatasi kekurangannya, sehingga 

siswa dapat mengetahui makna dari proses belajarnya. Dengan demikian penulisan 

jurnal sangat membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran metakognitifnya 

(Ong Rachel 2002). Untuk mengetahui seberapa jauh ketertarikan siswa dalam 

menulis jurnal dapat diketahui dari jurnal belajar yang dibuat oleh siswa. Terbukti 

setelah guru membaca seluruh jurnal siswa sebagian besar siwa menulis jurnal 

belajar dengan mandiri dan tidak meniru jurnal belajar temannya, artinya siswa 

merasa tertarik dengan menulis jurnal. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa telah 

memiliki kesadaran metakognitif, karena siswa telah mengidentifikasi proses 

belajarnya dengan sungguh-sungguh dan mandiri. Menurut Marzano dalam Pierce 

(2003) adanya kesadaran metakognitif pada diri siswa dapat menjadikan siswa lebih 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar 

akan menjadi aktif dalam melakukan kegiatan eksplorasi dalam jelajah alam sekitar. 

Dalam melakukan kegiatan jelajah alam sekitar keaktifan siswa sangat dibutuhkan 

karena salah satu ciri pendekatan ini adalah konstruktivisme karena siswa 

membangun sendiri pengetahuannya melalui kegiatan eksplorasi. Siswa yang 

membangun sendiri pengetahuannya akan lebih baik dalam mengingat pengetahuan 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Hapsari (2011) yang menyatakan bahwa 

siswa sebaiknya memperoleh pembelajaran dengan cara mengalami dan berbuat 

sendiri secara langsung sehingga pembelajaran yang dilakukan memberi kesan yang 

utuh dan bermakna bagi siswa sehingga akan selalu diingat oleh siswa pada jangka 

waktu lama. Selain itu, Parlo dan Butler (2007) juga mengungkapkan bahwa konsep 
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pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan  alam  sekitar dapat mempermudah 

siswa dalam memahami materi. Siswa mendapatkan pengalaman langsung untuk 

mengkonstruksi fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah sehingga materi 

lebih mudah dipahami. 

Dalam jurnal belajar siswa juga mengidentifikasi bagaimana usaha yang 

dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Sebagian besar siswa menuliskan 

dengan cara berdiskusi kepada teman. Hal tersebut dapat mewujudkan learning 

community dalam kegiatan JAS. Siswa mendiskusikan hal yang belum mengerti 

dengan temannya, sehingga semua konsep dapat dipahami. Hal tersebut 

menyebabkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

Pembelajaran di kelas kontrol tidak membuat jurnal belajar diakhir 

pembelajaran, sehingga kesadaran metakognitifnya kurang akibatnya siswa kurang 

termotivasi dalam belajar. Selain itu pembelajaran pada kelas kontrol juga dilakukan 

secara konvensional.  Pembelajaran konvensional tidak begitu menekankan aktifitas 

pada siswa karena siswa cenderung sebagai pendengar, pencatat dan mengerjakan 

soal. Siswa tidak membangun sendiri pengetahuannya sehingga pengetahuan yang 

didapatkannya cepat hilang dari ingatan dan proses belajar terasa membosankan. Hal 

tersebut menyebabkan hasil belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. 

Pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar kognitif siswa (Tabel 20). Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian Stephens dan Winterbottom (2010) bahwa jurnal belajar dapat 

meningatkan kognitif siswa dalam pembelajaran. Berdasarka penelitian besar 

pengaruh yang diberikan yaitu sebesar 61% (Tabel 22). Jurnal belajar dalam 

penelitian ini bukanlah sekedar catatan pengalaman belajar tentang segala hal yang 

terjadi sesudah pembelajaran dengan pendekatan JAS. Dalam jurnal belajar siswa 

menuliskan hasil dari proses identifikasi yang telah mereka lakukan setiap akhir 

proses pembelajaran dengan pendekatan JAS. Seperti yang telah dijelaskan diatas, 

dengan mengidentifikasi proses belajarnya maka dapat mengembangkan kesadaran 

metakognitif siswa. Hal tersebut sesuai dengan teori jurnal belajar yang dikemukakan 

oleh Ong Rachel (2004) bahwa jurnal belajar dapat memungkinkan siswa untuk 
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menjadi lebih sadar tentang belajar mereka sendiri, sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran metakognitif dan menjadikan siswa lebih disiplin dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Kesadaran metakognitif merupakan kesadaran seseorang tentang bagaimana ia 

belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, mengamati tingkat 

pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai 

tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri (Jonassen 2000). 

Metakognitif menekankan pada upaya menelaah tentang sesuatu yang telah 

dipelajarinya. Dengan adanya kesadaran metakognitif pada diri siswa dapat 

menjadikan siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran jelajah alam 

sekitar. Ketika siswa mampu merancang, memantau, dan merefleksikan proses 

belajar mereka secara sadar, menyebabkan siswa menjadi lebih percaya diri dan lebih 

mandiri dalam belajar, sehingga siswa menjadi termotivasi untuk lebih serius dalam 

mengikuti pembelajaran berpendekatan JAS. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Marzano dalam Pierce (2003) bahwa semakin sering siswa sadar tentang proses 

berpikirnya saat belajar, maka semakin mereka mampu mengontrol tujuan. 

Menurut goal setting theory (teori penetapan tujuan) yang dikemukakan oleh 

Edwin Locke bahwa seseorang yang memiliki tujuan yang jelas dapat 

menjadikannya lebih termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Siswa yang 

memiliki motivasi tinggi akan bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan 

jelajah alam sekitar. Dalam pembelajaran berpendekatan JAS siswa dilibatkan penuh 

terhadap proses pembelajaran, sehingga sangat dibutuhkan keseriusan siswa untuk 

bersungguh-sungguh melaksanakan pembelajaran. Siswa yang bersungguh-sungguh 

dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan, sehingga berpengaruh terhadap 

hasil belajarnya. 

Jurnal belajar yang dibuat oleh siswa kelompok eksperimen juga berfungsi 

menjadi sarana untuk menfasilitasi proses identifikasi kesulitan belajar siswa. 

Kesulitan belajar yang dimaksud adalah konsep-konsep belajar yang belum 

dimengerti oleh siswa setelah proses pembelajaran dengan pendekatan JAS. Siswa 

yang dapat mengetahui kesulitan belajarnya lebih awal juga dapat lebih cepat 

melakukan upaya untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut, sehingga pada saat 
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posttest berlangsung maka seluruh konsep yang belum dimengerti tersebut telah 

teratasi. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar kognitif kelas eksperimen menjadi 

lebih baik. Dengan mengetahui kesulitan dalam belajar juga membuat siswa 

termotivasi untuk mengatasi kesulitan belajarnya tersebut dengan cara terlibat dan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan seluruh kegiatan jalajah alam sekitar, 

meskipun tanpa pantauan dari guru, sehingga jurnal belajar dapat menumbuhkan 

proses sains siswa dalam kegiatan jelajah alam sekitar. 

Pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS ini juga memberikan pengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar afektif (Tabel 23). Besar pengaruh yang diberikan 

yaitu sebesar  69,1% (Tabel 25). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 

sikap disiplin siswa selama melakukan pembelajaran berpendekatan JAS berkategori 

baik. Saat pembelajaran sekitar  80% siswa memiliki sikap disiplin kategori baik, 

20% siswa memiliki sikap disiplin kategori sedang, dan tidak ada satupun siswa yang 

sikap disiplinnya jelek (Tabel 18). Dengan menuliskan materi yang telah dipahami 

dalam jurnal belajar, siswa termotivasi untuk lebih serius dalam mengikuti 

pembelajaran dan tidak bergantung lagi kepada teman sekelompoknya, karena tanpa 

keseriusan dalam mengikuti pembelajaran siswa tidak dapat menuliskan materi yang 

telah dipahaminya dengan benar, sehingga dapat menjadikan siswa lebih 

bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Hal tersebut dapat munculkan sikap 

disiplin siswa untuk selalu tertib dan patuh dalam melakukan pembelajaran jelajah 

alam sekitar yang diperintahkan oleh guru. 

Pada penelitian ini siswa juga diminta untuk menuliskan manfaat yang telah 

siswa dapatkan setelah melakukan pembelajaran pendekatan JAS. Hal ini dapat 

memotivasi siswa untuk selalu melakukan pembelajaran dengan bersungguh-

sungguh dan tertib, sehingga dapat menjadikan siswa lebih disiplin. Adanya sikap 

disiplin siswa dalam mengikuti pembelajaran, dapat menjadikan pengelolaan kelas 

dalam pendekatan JAS menjadi lebih mudah. Meskipun tanpa pengawasan dari guru 

siswa telah melakukan kegiatan dengan tertib. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ong Rachel (2004) bahwa jurnal belajar dapat 

memungkinkan siswa untuk menjadi lebih sadar tentang belajar mereka sendiri, 
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sehingga dapat meningkatkan kesadaran metakognitif dan menjadikan siswa lebih 

disiplin dalam mengikuti pembelajaran.  

Pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS ini juga memberikan pengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar psikomotorik siswa (Tabel 26). Besar pengaruh yang 

diberikan yaitu sebesar 81% (Tabel 28). Hal ini dikarenakan dengan menuliskan 

junal belajar maka dapat meningkatkan kesadaran metakognitif, sehingga siswa 

selalu berpikir tentang belajarnya. Dengan berpikir tentang proses belajar yang telah 

dilakukan, maka menjadikan sebagian besar siswa saat melakukan kegiatan jelajah 

alam sekitar memiliki keterampilan psikomotorik yang baik (Tabel 19). Seseorang 

yang memiliki kesadaran metakognitif selalu menilai sesuatu yang telah diketahui 

dengan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga memikirkan keterampilan yang 

dikombinasikan dengan ketangkasan untuk mendapatkan kesimpulan yang benar 

(Taylor dalam Peirce 2003). Siswa yang memiliki kesadaran metakognitif selalu 

berpikir tentang proses belajarnya sehingga selalu berusaha meningkatkan 

kemampuannnya dan menjadikannya terampil saat melakukan percobaan-percobaan 

dalam kegiatan jelajah alam sekitar. Terbukti pada saat melakukan pembelajaran 

dengan pendekatan JAS sebagian besar siswa telah melakukan keterampilan 

psikomotorik yang berkategori baik, meliputi keterampilan dalam mempersiapkan 

seluruh alat dan bahan yang digunakan, keterampilan membuat alat percobaan, 

keterampilan menggunakan alat, keterampilan mengidentifikasi hasil pengamatan, 

keterampilan membuat tabulasi hasil pengamatan dan terampil dalam 

mengkomunikasikan hasil percobaannya. Hal tersebut sesuai pendapat Harmelink 

dalam Stephens (2010) barhwa jurnal belajar meningkatkan keterampilan 

komunikasi siswa. Hal ini menyebabkan proses sains siswa dalam kegiatan jelajah 

alam sekitar menjadi baik. 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

jurnal belajar dalam pendekatan JAS berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, baik 

hasil dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Jurnal belajar dalam 

pendekatan JAS cocok diterapkan di SMA Negeri 1 Kaliwungu karena dapat 

menghilangkan kekhawatiran guru mengenai susahnya pengelolaan kelas ketika 

menerapkan pendekatan JAS, sehingga potensi lingkungan sekitar yang dimiliki 
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sekolah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Hal tersebut akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah tersebut menjadi lebih baik. 

Namun demikian, penelitian mengenai pengaruh pembuatan jurnal belajar 

dalam pendekatan JAS  memiliki beberapa keterbatasan penelitian diantaranya 

sebagai berikut: 

1. keterbatasan peneliti dalam mengambil sampel menyebabkan pengambilan 

sampel dilakukan dengan sangat sederhana yaitu dengan teknik convenience 

sampling. 

2. uji coba instrumen skala psikologis hanya dilakukan dengan uji coba tingkat 

keterbacaan saja tanpa uji validitas dan reliabilitas item, sehingga instrument 

skala psikologis belum diketahui valid dan relibelnya. 

Dengan diketahuinya keterbatasan penelitian tersebut diharapkan terdapat upaya 

untuk memperbaiki pada penelitian sejenis selanjutnya, sehingga penelitian yang 

akan dilakukan semakin valid dan lebih dapat dipertanggunjawabkan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Jurnal belajar dalam pendekatan JAS merupakan strategi guru dalam 

mengelola pelaksanaan kegiatan pembelajaran berciri jelajah alam sekitar yang dapat 

diterapkan slah satunya pada materi Ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS berpengaruh signifikan terhadap 

hasil belajar siswa pada materi Ekosistem kelas X SMA Negeri 1 Kaliwungu. Hasi 

belajar tersebut adalah ranah kognitif, afektif dan psikomotrik. Terdapat pengaruh 

antara pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS terhadap hasil belajar 

kognitif, terdapat pengaruh antara pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS 

terhadap hasil belajar afektif, dan terdapat pengaruh pembuatan jurnal belajar dalam 

pendekatan JAS terhadap hasil belajar psikomotorik. 

B. Saran 

Bedasarkan temuan-temuan  yang diperoleh dari penelitian maka disarankan 

sebagai berikut. 

1. Mengingat sampel yang digunakan dipilih menggunakan teknik sampling yang 

sangat sederhana, pada penelitian selanjutnya diusahakan menggunakan teknik 

sampling yang lebih berkualitas. 

2. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur sikap afektif hanya sikap 

disiplin siswa, pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan sikap afektif 

yang lain, seperti tanggung jawab, jujur, dan sebagainya. 

3. Uji coba instrumen angket skala psikologis hanya dilakukan dengan uji coba 

tingkat keterbacaan saja, sehingga untuk penelitian selanjutnya diusahakan juga 

menguji validitas dan reliabilitas. 
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4. Bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat terhadap penerapan penulisan 

jurnal belajar hendaknya memperhatikan waktu penulisan jurnal belajar bagi 

siswa yang akan menjadi subjek penelitian. 
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Lam
piran 1 

SILABUS 
(KELAS EKSPERIMEN) 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Kaliwungu 
Mata Pelajaran  : Biologi 
Kelas/semester  : X/2 
Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta 

peranan manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. 
 

Kompetensi 
Dasar Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu Sumber Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

4.1 
Mendiskripsi
kan peran 
komponen 
ekosistem 
dalam aliran 
energi dan 
daur 
biogeokimia 

• Komponen 
penyusun 
ekosistem 

• Kepadatan 
populasi 

• Hubungan 
antar 
komponen 
biotik dan 
abiotik serta 
hubungan 
antara biotik 
dan biotik 

• Rantai 
makanan, 
jaring-jaring 
makanan dan 
mekanisme 
aliran energi 

• Melakukan 
pengamatan 
(observasi) 
mengenai 
komponen 
penyusun 
ekosistem yang 
ada di 
lingkungan 
sekitar sekolah. 

• Menghitung 
jumlah setiap 
komponen 
biotik yang 
ditemukan 
untuk 
mengetahui 
kepadatan 
populasinya  

• Menyebut- 
kan 
komponen 
penyusun 
ekosistem 
di 
lingkungan 
sekitar 
sekolah 

 
• Menghitung 

kepadatan 
populasi. 

 
 

• Penugasan 
 

 
 
• Observasi 

sikap 
afektif 

• Observasi 
keteram-
pilan 
psikomo- 
tor 

• Tes 
tertulis 

 

• Laporan 
hasil 
pengamatan 
siswa 

• Lembar 
pengamatan 
sikap afektif 

• Lembar 
pengamatan 
keteram-
pilan 
psikomotor  

• Pilihan 
ganda 

 

1. Komponen 
abiotik yang 
dibutuhkan untuk 
proses fotosintesis 
tumbuhan hijau 
adalah ….  
a. Oksigen  
b. Salinitas 
c. Cahaya matahari 
d. Tanah 
e. Angin 

2. Pada 
sebidang tanah 
yang lebarnya 2 
meter dan 
panjangnya 3 
meter dijumpai 3 
ekor belalang, 10 
batang alang- 

7 X 45’ 
(7 JP) 

1. Lingkungan 
sekitar sekolah 

2. Sulistyorini, Ari. 
2009 .Biologi 1 
untuk Sekolah 
Menengah 
Atas/Madrasah 
Aliyah Kelas X. 
Jakarta: Balai 
Pustaka. 

3. Suwarno. 2009. 
Panduan 
Pembelajaran 
Biologi untuk 
SMA/MA kelas X. 
Jakarta : Karya 
Mandiri 
Nusantara. 

4. Lembar Kerja 
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Kompetensi 
Dasar Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran Indikator 
Penilaian Alokasi 

Waktu Sumber Belajar Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

4.1 
Mendiskripsi
kan peran 
komponen 
ekosistem 
dalam aliran 
energi dan 
daur 
biogeokimia 

• Proses siklus 
hydrologi 

melalui 
kegiatan 
pengamatan. 

• Mendiskusikan 
hubungan/intera
ksi antar 
komponen 
biotik dan 
abiotik serta 
hubungan/intera
ksi antara 
komponen 
biotik dan 
biotik lainnya 
melalui kartu 
bergambar.  

• Melakukan 
permainan 
kartu 
bergambar 
untuk 
menyusun 
jaring-jaring 
makanan. 

• Mendiskusikan 
mekanisme 
aliran energi  

 

 
• Mendiskrip

sikan 
hubungan 
antara 
komponen 
biotik dan 
abiotik serta 
hubungan/i
nteraksi 
antara 
komponen 
biotik dan 
biotik 
lainnya. 

• Menyusun 
rantai 
makanan, 
jaring-
jaring 
makanan 
dan 
mekanisme 
aliran 
energi pada 
ekosistem. 

 
• Penugasan 

 
 
• Observasi 

sikap 
afektif 

• Observasi 
keteram-
pilan 
psikomo-
tor 

• Tes 
tertulis 

 
 

 
• Laporan 

hasil 
pengamatan 
siswa 

• Lembar 
pengamatan 
sikap afektif 

• Lembar 
pengamatan 
keteram-
pialn 
psikomotor 

• Pilihan 
ganda 

 
 
 
 

alang, 22 batu 
kerikil, 4 sampah 
plastic, dan 20 
ekor semut merah. 
Dari data tersebut, 
populasi apakah 
yang memiliki 
kepadatan paling 
besar? 
a. Semut merah 
b. Belalang 
c. Alang-alang 
d. Batu kerikil 
e. Sampah plastik 

 
3. Contoh saling 

ketergantungan 
antara komponen 
biotik dan 
komponen abiotik 
yang mungkin 
terjadi dalam 
ekosistem halaman 
sekitar sekolah 
adalah …..  
a. Cacing tanah 

dengan alang-
alang 

7 X 45’ 
(7 JP) 

Siswa (LKS) 
5. Model siklus air 

sederhana 
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Kompetensi 
Dasar Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran Indikator 
Penilaian Alokasi 

Waktu Sumber Belajar Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

4.1 
Mendiskripsi
kan peran 
komponen 
ekosistem 
dalam aliran 
energi dan 
daur 
biogeokimia.  

 yang ada pada 
jaring-jaring 
makanan yang 
disusun. 

• Melakukan 
percobaan 
mengenai 
proses siklus 
hydrologi  
melalui 
kegiatan 
pembuatan 
model siklus air 
sederhana dan 
percobaan 
transpirasi. 

 
 
 
• Mendiskrip

sikan proses 
siklus 
hydrologi 
sebagai 
salah satu 
contoh dari 
daur 
biogeoki-
mia. 

 
 
• Penugasan 

 
 

• Observasi 
sikap 
afektif 

• Observasi 
keteram-
pilan psi-
komotor 

• Tes 
tertulis 

 
 
• Laporan 

pengamatan 
siswa 

• Lembar 
pengamatan 
sikap afektif 

• Lembar 
pengamatan 
keterampilan 
psikomotor 

• Pilihan ganda 

b. Cacing 
tanah dengan 
tanah 

c. Siput dengan 
tanah 

d. Bunga 
dengan kupu-
kupu 

e. Cacing tanah 
dengan cahaya 
matahari. 

7 X 45’ 
(7 JP) 

 

Kendal,     Mei 2012 
   

Guru Biologi kelas X           Peneliti 
 
 

 
 
Dewi fitriyani, S.pd           Ana Fadllia 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Kelas Eksperimen 

 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Kaliwungu 

Mata Pelajaran : Biologi 

Pokok Bahasan  : Ekosistem 

Kelas / Semester : X / II 

Alokasi Waktu : 7 X 45 menit 

Standar kompetensi : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan 

materi dan energi serta peranan manusia dalam menjaga 

keseimbangan ekosistem. 

Kompetensi Dasar : 4.1 Mendiskripsikan peran komponen ekosistem dalam aliran energy 

dan daur biogeokimia serta pemanfaatan komponen ekosistem bagi 

kehidupan. 

Indikator : 

1. Menyebutkan komponen penyusun ekosistem di lingkungan sekolah. 

2. Menghitung kepadatan populasi. 

3. Mendiskripsikan hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta hubungan antara 

komponen biotik dan biotik lainnya. 

4. Menyusun rantai makanan, jaring-jaring makanan dan mekanisme aliran energi pada 

ekosistem tersebut. 

5. Mendiskripsikam proses siklus air (siklus hidrologi) sebagai salah satu contoh daur 

biogeokimia. 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah melakukan pengamatan lingkungan sekolah dan diskusi, siswa mampu 

menyebutkan komponen penyusun ekosistem di lingkungan sekolah  

2. Setelah melakukan pengamatan lingkungan, siswa mampu menghitung kepadatan 

populasi komponen biotik di lingkungan sekolahnya. 

3. Setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa mampu mendiskripsikan 

hubungan/interaksi antara komponen biotik dan abiotik serta hubungan antara 

komponen biotik dan biotik lainnya. 

Lampiran 2 
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4. Setelah melakukan kegiatan permaianan edukatif, siswa mampu menyusun jaring-

jaring makanan dan menyebutkan rantai makanan yang ada di dalamnya. 

5. Setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa mampu menjelaskan mekanisme aliran 

energi yang ada pada jaring-jaring makanan yang disusun 

6. Setelah membuat model siklus air sederhana dan percobaan transpirasi, siswa mampu 

menjelaskan proses terjadinya siklus hydrologi. 

B. Materi Ajar 

Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan 

lingkungan sekitarnya. 

1. Komponen penyusun ekosistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Saling ketergantungan antara komponen penyusun ekosistem. 

Terbagi menjadi: 

a. Saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. 

b. Saling ketergantungan antar komponen biotik: 

1) Saling ketergantungan antar makhluk hidup sejenis (intraspesies). 

2) Saling ketergantungan antar makhluk hidup yang berbeda jenis (interspesies). 

 

 

 

 

Komponen 
Ekosistem 

Biotik 

Abiotik 

produsen 

konsumen 

dekomposer 

Suhu dan kelembaban 

oksigen 

Cahaya matahari 

Air dan mineral 

pH tanah 
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3. Saling ketergantungan antara produsen, konsumen dan dekomposer. 

Saling ketergantungan antar produsen, konsumen dan decomposer terjadi dalam suatu 

ekosistem. Gejala ini terjadi pada peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa ini akan 

membentuk : 

 Rantai makanan 

 Jaring-jaring makanan 

 Piramida makanan 

4. Daur biogeokimia. 

Daur biogeokimia adalah daur materi melalui makhluk hidup, tanah, dan reaksi kimia. 

Daur biogeokimia sangat diperlukan untuk kelestarian makhluk hidup dan ekosistem. 

Jika daur ini berhenti, maka makhluk hidup akan mati dan ekosistem akan punah. 

Salah satu contoh daur biogeokmia adalah siklus air. 

C. Metode pembelajaran 

Pendekatan : Jelajah Alam Sekitar (JAS). 

Alat refleksi : jurnal belajar 

Metode  : eksplorasi lingkungan sekitar, permaianan kartu bergambat, diskusi, 

presentasi, dan praktikum 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

PERTEMUAN PERTAMA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

1.  Pendahuluan  
(35 mnt) 

 mengucapkan salam 
pembuka. 
 

 mengabsen siswa dengan 
cara memanggil nama siswa 
satu persatu. 

 memberikan soal pretest 
kepada siswa dan meminta 
siswa mengerjakan sesuai 
waktu yang ditentukan (30  

 menjawab salam dari guru. 

 

 Siswa yang hadir harus 
mengacungkan tangan ketika 
namanya dipanggil 

 Secara individu siswa 
mengerjakan soal pretest sesuai 
dengan waktu yang ditentukan. 
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PERTEMUAN PERTAMA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

  menit) serta memantau siswa 
dalam mengerjakan pretest. 

 mengambil lembar jawab 
siswa setelah siswa selesai 
mengerjakan soal pretest. 

 
 Secara individual siswa 

menyerahkan lembar jawab 
kepada guru 

a. apersepsi Memberikan pertanyaan : 

“pernahkan kalian 

memperhatikan lingkungan di 

sekitar sekolah? Apa saja yang 

kalian temukan dan lihat di 

sana? Termasuk dalam 

komponen ekosistem apakah 

itu?” 

Secara individual siswa menjawab 

apersepsi dari guru dan 

memperkirakan termasuk dalam 

komponen ekosistem apa hal yang 

dilihatnya tersebut. 

 

b.motivasi Memberikan pertanyaan secara 

klasikal :  apabila kalian melihat 

2 ekor cacing berada dalam satu 

tempat, apakah dapat dikatakan 

sebagai populasi cacing? 

Secara individual siswa 

memperkirakan apakah 2 ekor 

cacing yang berada dalam satu 

tempat sudah dapat dikatakan 

sebagai populasi. 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan. 

 Meminta salah satu siswa 
membantu membagikan LKS 
kepada setiap kelompok 
(kelompok terdiri atas 5 siswa 
dibentuk berwawasan gender 
dan berdasarkan prestasi 
akademik siswa). 

Salah satu siswa secara sukarela 

membantu membagikan LKS dan 

siswa lain duduk berkelompok 

menerima LKS. 

 Menjelaskan sekilas tentang 
kegiatan jelajah alam sekitar 
yang akan dilakukan siswa 
melalui pengamatan di 
lingkungan sekitar sekolah. 

Memperhatikan dengan seksama 

penjelasan guru berkenaan dengan 

kegiatan yang akan dilakukannya. 
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PERTEMUAN PERTAMA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

2. Inti (40mnt)   
a.eksplorasi Membimbing siswa secara 

berkelompok dalam kegiatan 
pengamatan mencari dan 
mengidentifikasi seluruh 
komponen ekosistem yang ada 
di lingkungan sekitar sekolah 
serta menghitung kepadatan 
populasinya (LKS1). 

 Secara berkelompok siswa 
menentukan lokasi pengamatan 
yang akan dilakukan (misal: 
kebun belakang sekolah/halaman 
depan sekolah/taman dekat ruang 
guru). 

 Secara berkelompok siswa 
membuat plot pengamatan 
dengan luas yang telah 
ditentukan (100 X 100 cm). 

 Secara berkelompok siswa 
mencari seluruh komponen 
ekosistem yang ada di 
lingkungan sekitar sekolah. 

 Secara berkelompok siswa 
mengelompokkan seluruh 
komponen ekosistem yang 
ditemukan berdasarkan biotik 
dan abiotiknya. 

 Secara berkelompok siswa 
menghitung tiap-tiap komponen 
ekosistem yang ditemukan. 
 

 Guru membimbing siswa untuk 
mendiskusikan lembar 
pertanyaan yang ada pada 
LKS1. 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan pertanyaan yang 
ada di LKS1 sesuai hasil 
pengamatan yang telah dilakukan. 

 Secara berkelompok siswa 
membuat pengertian individu, 
populasi, komunitas dan 
ekosistem disertai dengan contoh 
berdasarkan hasil 
pengamatannya. 
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PERTEMUAN PERTAMA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

 b.elaborasi Membimbing siswa dalam 

melakukan diskusi kelas untuk 

membandingkan hasil 

pengamatan dengan kelompok 

lainnya guna menambah 

pengetahuannya tentang 

komponen ekosistem yang ada 

di lingkungan sekitar 

sekolahnya. 

 Secara berkelompok siswa 

mengkomunikasikan hasil 

pengamatannya di depan kelas. 

 Secara berkelompok siswa 

menanggapi dan menghargai hasil 

diskusi kelompok lain. 

Membimbing siswa untuk 

mengidentifikasi penyebab 

perbedaan hasil pengamatan 

masing-masing kelompok. 

Secara berkelompok siswa mencari 

tahu penyebab perbedaan komponen 

yang ditemukan  masing-masing 

kelompok. 

c.konfirmasi Memberikan penguatan konsep 

materi yang telah dipelajari. 

Memperhatikan penjelasan dari 

guru. 

 Memberikan kesempatan 

bertanya kepada siswa atas 

materi yang belum dipahami. 

Siswa yang belum jelas dengan 

materi yang belum dipahami bisa 

bertanya kepada guru. 

 Meminta siswa secara 

berkelompok mengumpulkan 

hasil pengamatan dan 

dsikusinya. 

Secara berkelompok siswa 

mengumpulkan hasil pengamatan 

dan diskusinya. 

3 Penutup 
(15mnt)  

Membagikan selembar kertas 

dan meminta siswa menuliskan 

jurnal belajar tentang 

pembelajaran yang telah siswa 

lakukan. 

Menerima selembar kertas dan 

mendengarkan apa yang dikatakan 

oleh guru. 
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  membimbing siswa dalam 

penulisan jurnal belajar agar 

siswa menulis berdasarkan 

format yang telah ditentukan di 

lembar jurnal yang telah 

dibagikan. 

Secara individu siswa menuliskan 

refleksinya selama pembelajaran 

dengan JAS sesuai dengan format 

yang telah ditentukan pada lembar 

jurnal. 

  Meminta siswa mengumpulkan 

jurnal belajarnya. 

Mengumpulkan jurnal belajar yang 

telah dibuatnya. 

  Mengucapkan salam penutup. Menjawab salam dari guru. 

PERTEMUAN KEDUA (1X45 menit) 
No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 
1.  Pendahuluan  

(5 mnt) 
 mengucapkan salam 

pembuka. 

 mengabsen siswa dengan 
cara memanggil nama siswa 
satu persatu. 

 menjawab pertanyaan yang 
di tuliskan di jurnal belajar 
siswa pada pertemuan 
sebelumnya(bila ada) 

 

 menjawab salam dari guru. 

 
 Siswa yang hadir harus 

mengacungkan tangan ketika 
namanya dipanggil 

 memperhatikan penjelasan guru  

 

 a. apersepsi Memberikan pertanyaan : 

“Masih ingatkah tentang 

komponen ekosistem yang 

kalian amati kemarin? Apakah 

terdapat interaksi antar 

komponen ekosistem? Apabila 

ada berikan contohnya!” 

 

 

Secara individual siswa menjawab 

apersepsi yang diberikan oleh guru 

dan memperkirakan contoh interaksi 

yang ada dalam komponen 

ekosistem yang telah siswa amati. 
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PERTEMUAN KEDUA (1X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

 b.motivasi Memberikan pertanyaan secara 

klasikal :   berikan salah satu 

contoh rantai makanan yang 

kalian ketahui! 

Secara individual siswa memikirkan 

contoh rantai makanan yang telah 

siswa ketahui secara sederhana. 

  Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan. 

  Meminta salah satu siswa 

secara sukarela membantu 

membagikan LKS kepada 

masing-masing kelompok 

(kelompok sesuai pertemuan 

sebelumnya). 

Salah satu siswa secara sukarela 

membantu membagikan LKS dan 

siswa lain duduk berkelompok 

menerima LKS. 

  Menjelaskan tentang kegiatan 

jelajah alam sekitar yang akan 

dilakukan siswa melalui 

permainan kartu bergambar. 

Memperhatikan dengan seksama 

penjelasan guru berkenaan dengan 

kegiatan yang akan dilakukannya. 

2. Inti (30mnt)   

 a.eksplorasi Guru membimbing siswa secara 

berkelompok dalam kegiatan 

permainan kartu bergambar 

untuk disusun menjadi jaring-

jaring makanan. Setiap 

kelompok mendapatkan jenis 

ekosistem yang berbeda-beda 

(LKS2). Kelompok 1 & 2 

sawah, kelompok 3, 4 & 5 

ekosistem hutan, sedangkan 

kelompok 6 & 7 ekosistem laut. 

 Secara berkelompok siswa 
memilih gambar-gambar 
komponen ekosistem sesuai 
dengan jenis ekosistem yang 
didapatkannya  
 

 Secara berkelompok siswa 
berlomba-lomba menyusun 
gambar-gambar yang telah 
dipilihnya tersebut kedalam 
jaring-jaring makanan sesuai 
ekosistem yang didapatkannya. 
Kelompok tercepat dan 
menyusunnya benar akan 
mendapatkan reward. 
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PERTEMUAN KEDUA (1X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

  Membimbing siswa secara 

berkelompok dalam kegiatan 

mendiskusikan interaksi antar 

komponen ekosistem melalui 

kartu bergambar. 

Mendiskusikan bersama teman 
sekelompoknya interaksi apa yang 
terjadi pada masing-masing gambar. 

  Membimbing siswa secara 

berkelompok untuk 

mendiskusikan lembar 

pertanyaan yang ada pada 

LKS2. 

Secara berkelompok siswa 

mendiskusikan pertanyaan yang ada 

di LKS2. 

 

 b.elaborasi Membimbing siswa secara 

berkelompok dalam melakukan 

diskusi kelas untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya tentang interaksi 

dalam ekosistem dan jarring-

jaring makanan yang 

disusunnya guna menambah 

pengetahuan kelompok lain 

tentang jaring-jaring makanan 

yang ada pada ekosistem yang 

berbeda. 

 Secara berkelompok siswa 

mengkomunikasikan hasil 

pengamatannya di depan kelas. 

 Secara berkelompok siswa 

menanggapi dan menghargai hasil 

diskusi kelompok lain. 

 c.konfirmasi Memberikan penguatan konsep 
atas materi yang telah 
dipelajari. 

Memperhatikan penjelasan dari 
guru. 

  Memberikan kesempatan 

bertanya kepada siswa atas 

materi yang belum dipahami. 

Siswa yang belum jelas dengan 
materi yang beum dipahami bisa 
bertanya kepada guru. 
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PERTEMUAN KEDUA (1X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

  Meminta siswa secara 

berkelompok mengumpulkan 

hasil pengamatan dan 

dsikusinya. 

Secara berkelompok siswa 

mengumpulkan hasil pengamatan 

dan diskusinya. 

3 Penutup 
(10mnt)  

Membagikan selembar kertas 

dan meminta siswa menuliskan 

jurnal belajar tentang 

pembelajaran yang telah siswa 

lakukan. 

Menerima selembar kertas 

kemudian menuliskan apa yang 

dikatakan oleh guru. 

  Meminta siswa mengumpulkan 

jurnal belajarnya. 

Mengumpulkan jurnal belajar yang 

telah dibuatnya. 

  Mengucapkan salam penutup. Menjawab salam dari guru. 

PERTEMUAN KETIGA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

1.  Pendahuluan  
(10 mnt) 

 mengucapkan salam 
pembuka. 

 mengabsen siswa dengan 
cara memanggil nama siswa 
satu persatu. 

 menjawab pertanyaan yang 
di tuliskan di jurnal belajar 
siswa pada pertemuan 
sebelumnya (bila ada). 

 menjawab salam dari guru. 

 Siswa yang hadir harus 
mengacungkan tangan ketika 
namanya dipanggil 

 memperhatikan penjelasan guru  

 a. apersepsi Memberikan pertanyaan :  Secara individual siswa  
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PERTEMUAN KETIGA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

  “Ketika hujan turun pernahkah 

kalian berpikir dari manakah 

sebenarnya asal hujan itu?” 

memperkirakan asal terjadinya 

hujan. 

 b.motivasi Memberikan pertanyaan secara 

klasikal :   Apakah manusia 

berperan dalam kejadian/proses 

tersebut? 

Secara individual siswa 

memperkirakan apakah terdapat 

peran manusia dalam proses 

terjadinya hujan. 

  Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

guru. 

  Meminta salah satu siswa 

secara sukarela membantu 

membagikan LKS kepada 

masing-masing kelompok 

(kelompok sama dengan 

pertemuan sebelumnya). 

Salah satu siswa secara sukarela 

membantu membagikan LKS dan 

siswa lain duduk berkelompok 

menerima LKS. 

  Menjelaskan tentang kegiatan 

JAS yang akan dilakukan siswa 

melalui pembuatan model siklus 

air sederhana dan percobaan 

transpirasi. 

Memperhatikan dengan seksama 

penjelasan guru berkenaan dengan 

kegiatan yang akan dilakukannya. 

2. Inti (70mnt)   
 a.eksplorasi Membimbing siswa dalam 

kegiatan pengamatan siklus 
hydrologi melalui percobaan 
pembuatan model siklus air 
sederhana dan percobaan 
transpirasi tanaman. 

 Secara berkelompok siswa 
mempersiapkan alat dan bahan 
yang akan digunakan pada 
pembuatan model siklus air 
sederhana yaitu mangkuk besar 
dan kecil, plastik bening, karet 
gelang, pemberat dan air. 
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PERTEMUAN KETIGA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

    Secara berkelompok siswa 
mengisi mangkuk besar dengan 
air kira-kira 1/3 bagian dan 
meletakkan mangkuk kecil di 
tengah-tengah mangkuk besar. 

 Secara berkelompok siswa 
menuutup mangkuk besar dengan 
plastik transparan dan mengikat 
penutup plastik tersebut dengan 
kuat. 

 Secara berkelompok siswa 
meletakkan pemberat di atas 
plastik penutup tepat bagian 
tengah-tengah. 

 Secara berkelompok siswa 
meletakkan alat tersebut dibawah 
terik matahari selama ± 1jam. 

 Secara berkelompok siswa 
mengamati proses yang terjadi 
ketika dan setelah model siklus 
air tersebut dijemur di terik 
matahari. 

 Sembari menunggu model siklus 
air dijemur selama ± 1jam, secara 
berkelompok siswa melakukan 
percobaan transpirasi sebagai 
salah satu dari tahap siklus air. 

 Secara berkelompok siswa 
mempersiapkan alat dan bahan 
untuk percobaan transpirasi 
tanaman, antara lain kertas 
kobalt, tanaman, penjepit 
(solatip), dan silet. 

 Secara berkelompok siswa 
memilih tanaman yang akan  
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PERTEMUAN KETIGA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

   diamati transpirasinya. 
 Secara berkelompok siswa 

mengamati warna kertas kobalt 
mula-mula. 

 Secara berkelompok siswa 
memotong kertas kobalt sesuai 
dengan ukuran daun yang dipilih 
untuk pengamatan. 

 Secara berkelompok siswa 
meletakkan kertas kobalt tersebut 
dibawah maupun di atas 
permukaan salah satu daun pada 
tanaman yang telah dipilih. 

 Secara berkelompok siswa 
menjepit ataupun merekatkan 
kertas tersebut menggunakan 
penjepit/ solatip agar kertas tetap 
menempel pada daun. 

 Secara berkelompok siswa 
mengamati perubahan warna 
pada kertas kobalt. 

  Guru membimbing siswa untuk 

mendiskusikan lembar 

pertanyaan yang ada pada LKS. 

Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan bagaimana proses 
hujan yang diilustrasikan dengan 
model siklus hydrologi dan proses 
tanspirasi sebagai bagian dari siklus 
hydrologi. 

 b.elaborasi Membimbing siswa  secara 

berkelompok dalam melakukan 

diskusi kelas untuk 

membandingkan hasil 

pengamatan kelompok lainnya 

guna menambah pengetahuan 

tentang siklus hydrologi. 

 Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil kerja dan 

diskusinya di depan kelas  

 Siswa dari kelompok lainnya 

sebagai audien menanggapi 

ataupun bertanya kepada 

kelompok yang presentasi. 
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PERTEMUAN KETIGA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

 c.konfirmasi Memberikan penguatan konsep 
atas materi yang telah 
dipelajari. 

Memperhatikan penjelasan dari 
guru. 

  Memberikan kesempatan 

bertanya kepada siswa atas 

materi yang belum dipahami. 

Siswa yang belum jelas dengan 

materi yang beum dipahami bisa 

bertanya kepada guru. 

  Meminta siswa secara 

berkelompok mengumpulkan 

hasil pengamatan dan 

dsikusinya. 

Secara berkelompok siswa 

mengumpulkan hasil pengamatan 

dan diskusinya. 

3 Penutup 
(10mnt)  

Membagikan selembar kertas 

dan meminta siswa menuliskan 

jurnal belajar tentang 

pembelajaran yang telah siswa 

lakukan. 

Menerima selembar kertas dan 

mendengarkan apa yang dikatakan 

oleh guru. 

  membimbing siswa dalam 

penulisan jurnal belajar agar 

siswa menulis berdasarkan 

format yang telah ditentukan di 

lembar jurnal yang telah 

dibagikan. 

Secara individu siswa menuliskan 

refleksinya selama pembelajaran 

dengan JAS sesuai dengan format 

yang telah ditentukan pada lembar 

jurnal. 

  Meminta siswa mengumpulkan 
jurnal belajarnya. 

Mengumpulkan jurnal belajar yang 

telah dibuatnya. 

  Mengucapkan salam penutup. Menjawab salam dari guru. 
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Sumber Belajar 

1. Lingkungan sekitar sekolah 

2. Sulistyorini, Ari. 2009 . Biologi 1 untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

Kelas X. Jakarta: Balai Pustaka. 

3. Suwarno. 2009. Panduan Pembelajaran Biologi untuk SMA/MA kelas X. Jakarta : 

Karya Mandiri Nusantara. 

4. Lembar Kerja Siswa 

5. Model siklus air sederhana 

PERTEMUAN KEEMPAT (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

1.  Pendahuluan  
(10 mnt) 

 mengucapkan salam 
pembuka. 

 mengabsen siswa dengan 
cara memanggil nama siswa 
satu persatu. 

 Guru mengulas sejenak 
materi yang telah dipelajari 
melalui pertanyaan-
pertanyaan klasikal. 

 Guru memberikan soal 
pretest beserta lembar 
jawaban kepada siswa dan 
meminta siswa mengerjakan 
sesuai waktu yang ditentukan 
(30 menit). 

 menjawab salam dari guru. 

 

 Siswa yang hadir harus 
mengacungkan tangan ketika 
namanya dipanggil 

 Secara individu siswa 
menanggapi pertanyaan yang 
ditanyakan oleh guru saat 
mengulas materi. 

 Siswa menerima soal posttest 
beserta lembar jawaban. 

2. Inti (30mnt) Mengawasi siswa yang sedang 
mengerjakan posttest 

Mengerjakan posttest dengan tertib. 

3 Penutup 
(5mnt)  

Meminta siswa mengumpulkan 
lembar posttest beserta 
jawabannya. 

Mengumpulkan lembar posttest 
beserta jawabannya. 

Mengucapkan salam penutup. Menjawab salam dari guru. 
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Penilaian 

 Hasil belajar kognitif diambil dari nilai posttest 

 Hasil belajar afektif siswa diambil dari sikap siswa selama kegiatan pembelajaran 

dengan pendekatan JAS. 

 Hasil belajar psikomotor siswa diambil dari keterampilan siswa selama kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan JAS. 

 

 

Kendal,    Mei 2012 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Biologi Peneliti 

 
Dewi fitriyani, S.pd Ana Fadllia  
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KARTU BERGAMBAR 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 3 

Sumber : internet 
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Sumber : internet 
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Jawaban Pertanyaan dan Pedoman Penskoran LKS Kelas Eksperimen 

A. Jawaban pertanyaan LKS I 

1. Berdasarkan tabel hasil pengamatan kalian, sebutkan komponen biotik yang mampu 

membuat makanan sendiri! 

Jawab  : jawaban bervariasi, komponen biotik yang mampu membuat makanan sendiri 

adalah tanaman yang berklorofil yang mampu melakukan fotosintesis. 

2. Apakah populasi terbanyak yang dijumpai pada plot yang kamu temukan? 

Jawab :  jawaban bervariasi tergantung hasil pengamatan, populasi yang memiliki anggota 

terbanyak adalah populasi yang jumlah individu yang menyusun populasi 

tersebut  paling banyak diantara populasi yang lain. 

3. Ada berapa macam populasi yang kalian temukan pada plot? Sebutkan! 

Jawab  :   jawaban bervariasi tergantung hasil pengamatan, banyaknya populasi tergantung 

dari banyaknya komponen biotik yang jumlahnya lebih dari 1. 

4. Apabila dalam area cuplikan ditemukan 8 buah batu kerikil, dapatkah disebut dengan 

populsi batu kerikil? Jelaskan alasanmu! 

Jawab :  tidak, karena batu merupakan komponen abiotik, sehingga tdak dapat dikatakan 

sebagai populasi. 

5. Dari kegiatan pengamatan, apakah yang dimaksud dengan individu, populasi, komunitas 

dan ekosistem? Berikan dengan contoh! 

Jawab :  individu adalah satuan makhluk hidup tunggal, contohnya satu ekor cacing, dsb 

Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup dalam satu habitat 

dalam waktu tertentu dan dapat saling melakukan reproduksi, contohnya 

sekumpulan semut di lokasi cuplikan. 

Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang 

hidup dalam suatu wilayah tertentu, contohnya komunitas halaman sekolah yang 

terdiri atas populasi rumput teki, populasi cacing, populasi semut dan 

sebagainya. 

Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling 

berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik, contohnya ekosistem yang 

terjadi karena komunitas yang menghuni halaman sekolah yang berhubungan 

dengan taman air, udara, cahaya matahari, tanah dan sebagainya. 

Lampiran 4 
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B. Pedoman Penskoran LKS I 

1. Pengisian tabel mengelompokkan komponen biotik dan abiotik. 

Skor 2 : semua pengelompokan dilakukan dengan benar 

Skor 1 : sebagian besar pengelompokan dilakukan dengan benar, namun ada yang salah 

Skor 0 : semua pengelompokan dilakukan dengan salah 

2. Pengisian tabel dalam penghitungan kepadatan populasi. 

Skor 2 : semua penghitungan kepadatan populasi dilakukan dengan benar 

Skor 1 : sebagian besar penghitungan dilakukan dengan benar, namun ada yang salah 

Skor 0 : semua penghitungan dilakukan dengan salah 
3. Jawaban pertanyaan 1 

Skor 2 : semua komponen yang disebutkan benar 

Skor 1 : sebagian komponen yang disebutkan benar, namun ada yang salah 

Skor 0 : semua komponen yang disebutkan salah 

4. Jawaban pertanyaan 2 

Skor 1 : jawaban benar 

Skor 0 : jawaban salah 

5. Jawaban pertanyaan 3 

Skor 2 : jawaban benar, menyebutkannya benar 

Skor 1 : jawaban benar, menyebutkannya ada yang salah. 

Skor 0 : jawaban dan menyebutkannya salah 

6. Jawaban pertanyaan 4 

Skor 2 : jawaban benar, alasan tepat 

Skor 1 : jawaban benar alasan kurang tepat, atau jawaban kurang benar alasan tepat 

Skor 0 : jawaban salah, alasan tidak tepat 

7. Jawaban pertanyaan 5 

Skor 2 : penjelasan benar, contohnya juga tepat 

Skor 1: penjelasan benar tapi contoh kurang tepat, atau sebaliknya 

Skor 0 : penjelasan salah dan contohnya tidak tepat 

 

Nilai =  x 100   Skor maksimum : 13 
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C. Jawaban Pertanyaan LKS 2 

1. Sebutkan interaksi apa saja yang menguntungkan salah satu pihak! 

Jawab : parasitisme, komensalisme, predasi dan kompetisi 

2. Sebutkan interaksi apa saja yang merugikan salah satu pihak! 

Jawab : parasitisme, predasi dan kompetisi 

3. Dalam interaksi yang bersifat kompetisi, hal apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya 

kompetisi? 

Jawab : kompetisi dapat terjadi karena saling berebut makanan, berebut habitat, dan 

berebut 

pasangan untuk melakukan perkawinan. 

4. Dari jaring-jaring makanan yang telah kalian susun, berapa jumlah rantai makanan yang 

membentuknya? 

Jawab : jawaban bervariasi tergantung dari hasil jaring-jaring makanan yang disusunnya.  

5. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan jarring-jaring makanan? 

Jawab : rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang 

terjadi dalam satu jalur. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan kumpulan 

dari rantai makanan yang saling berhubungan. 

6. Dari jaring-jaring makanan yang telah kalian susun, organisme apa saja yang berperan 

sebagai produsen, konsumen dan pengurai? Untuk konsumen, bedakan antara konsumen I, 

II dan seterusnya! 

Jawab : jawaban bervariasi tergantung dari jaring-jaring makanan yang dibuatnya. 

7. Dari jaring-jaring makanan yang telah kalian susun, siapakah yang mendapatkan aliran 

energi paling besar? siapa pula yang mendapatkan aliran energi paling kecil? 

Jawab : Jawaban bervariasi tergantung dari jaring-jaring makanan yang dibuatnya. Yang 

mendapatkan aliran energi paling besar adalah produsen karena langsung menerima energi 

dari matahari dan yang mendapatkan energi paling kecil adalah konsumen tingkat akhir, 

karena semakin jauh jarak transfer energi dari matahari, semakin kecil aliran energi yang 

didapatkannya. 
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D. Pedoman Penskoran LKS 2 

1. Pengisian tabel kegiatan 1 

Setiap nomor mendapatkan skor 1 apabila mampu menyebutkan jenis dan sifat interaksi 

serta komponen yang berinteraksi dengan benar. 

Ada 8 nomor, sehingga skor maksimal adalah 8. 

2. Pembuatan jaring-jaring makanan 

Skor 3 : mampu menyusun dengan urutan yang benar, dengan lengkap, dan sesuai dengan 

jenis ekosistem yang didapatkan 

Skor 2 : mampu menyusun dengan benar, sesuai dengan jenis ekosistem yang didapat, 

namun kurang lengkap. Atau mampu menyusun sesuai dengan jenis ekosistem yang 

didapat, lengkap namun penyusunan masih ada yang salah. 

Skor 1 : mampu menyusun sesuai dengan jenis ekosistem yang didapat, namun kurang 

lengkap dan penyusunan masih ada yang salah. 

Skor 0 : tidak mampu menyusun dengan urutan yang benar, tidak lengkap, dan tidak 

dengan jenis ekosistem yang didapatkan 

3. Jawaban pertanyaan 1 

Skor 4 : mampu menyebutkan 4 interaksi dengan benar 

Skor 3 : mampu menyebutkan 3 interaksi dengan benar 

Skor 2 : mampu menyebutkan 2 interaksi dengan benar 

Skor 1 : mampu menyebutkan 1 interaksi dengan benar  

Skor 0 : tidak mampu menyebutkan 1pun interaksi dengan benar 

4. Jawaban pertanyaan 2 

Skor 3 : mampu menyebutkan 3 interaksi dengan benar 

Skor 2 : mampu menyebutkan 2 interaksi dengan benar 

Skor 1 : mampu menyebutkan 1 interaksi dengan benar  

Skor 0 : tidak mampu menyebutkan 1pun interaksi dengan benar 

5. Jawaban pertanyaan 3 

Skor 3 : mampu menyebutkan 3 alasan dengan benar 

Skor 2 : mampu menyebutkan 2 alasan dengan benar 

Skor 1 : mampu menyebutkan 1 alasan dengan benar  
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Skor 0 : tidak mampu menyebutkan 1pun alasan dengan benar 

6. Jawaban pertanyaan 4 

Skor 1 : mampu menyebutkan jumlah rantai makanan dengan benar 

Skor 0 : menyebutkan jumlah rantai makanan dengan salah 

7. Jawaban pertanyaan 5 

Skor 2 : mampu mendiskripsikan pengertian rantai makanan dan jarring-jaring makanan 

dengan benar 

Skor 1 : mampu mendiskripsikan pengertian rantai makanan dengan benar namun salah 

dalam mendiskripsikan jarring-jaring makanannya, atau sebaliknya. 

Skor 0 : mendiskripsikan pengertian rantai makanan dan jarring-jaring makanan dengan 

salah 

8. Jawaban pertanyaan 6 

Skor 3 : mampu mengelompokkan ketiganya (produsen, konsumen dan pengurai) dengan 

benar 

Skor 2 : Salah satu pengelompokan ada yang salah 

Skor 1 : Terdapat dua pengelompokan yang salah 

Skor 0 : mengelompokkan ketiganya (produsen, konsumen dan pengurai) dengan salah 

9. Jawaban pertanyaan 7 

Skor 2 : mampu menjawab kedua pertanyaan dengan benar 

Skor 1 : mampu mennjawab salah satu pertanyaan dengan benar 

Skor 0 : keduanya dijawab dengan salah 

 

Skor total : 29 

Nilai =  x 100 
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E. Jawaban Pertanyaan LKS 3 

1. Mengapa di dalam mangkuk kecil terdapat tetes-tetes air? 

Jawab : di dalam mangkuk kecil terdapat tetes-tetes air karena uap air yang terkumpul 

diplastik sudah terlalu banyak sehingga tidak kuat menahan dan jatuh ke 

mangkuk kecil. Tetes-tetes air ini diibaratkan seperti hujan yang turun dari 

atmosfer ke bumi. 

2. Dalam percobaan model siklus air sederhana, bagaimana proses evaporasi diilustrasikan? 

Jawab : proses evaporasi diilustrasikan dengan menguapnya air yang di mangkuk besar ke 

permukaan penutup plastik.  

3. Dalam percobaan transpirasi tumbuhan, apa warna mula-mula dan perubahan warna kertas 

kobalt setelah digunakan untuk percobaan? 

Jawab : warna mula-mula kertas kobalt adalah biru, sedangkan setelah kertas kobalt 

digunakan untuk percobaan berubah warna menjadi merah muda. 

4. Bedakan proses evaporasi pada kegiatan 1 dan proses transpirasi pada kegiatan 2! 

Jawab : Proses evaporasi adalah peguapan air yang berada dipermukaan bumi seperti laut, 

danau dan sebagainya ke atmosfer oleh sinar matahari, sedangkan transpirasi adalah 

penguapan air pada tumbuhan ke atmosfer oleh sinar matahari. 

5. Dengan melihat percobaan kegiatan 1 dan 2, jelaskan dengan skema proses terjadinya 

siklus air! 

Jawab :  

Air permukaan bumi      evaporasi  

         

Tumbuhan    Transpirasi  Uap air di atmosfer 

 

Hewan & manusia  bernafas, urin, keringat 

         Awan 

          

         Hujan 

 

         Bumi 

 

terkondensasi 

Sinar matahari 

Sinar matahari 

angin 
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F. Pedoman Penskoran LKS 3 

1. Jawaban pertanyaan 1 

Skor 1 : mampu menjelaskan dengan logis dan jawaban benar 

Skor 0 : menjelaskan dengan salah 

2. Jawaban pertanyaan 2 

Skor 1 : mampu menjelaskan dengan benar 

Skor 0 : menjelaskan dengan salah 

3. Jawaban pertanyaan 3 

Skor 1 : mampu menybutkan perubahan warna dengan benar 

Skor 0 : menyebutkan perubahan warna dengan salah 

4. Jawaban pertanyaan 4 

Skor 1 : mampu mejelaskan perbedaan dengan benar 

Skor 0 : tidak mampu menjelaskan perbedaan dengan benar. 

5. Jawaban pertanyaan 5 

Skor 2 : mampu membuat skema dengan runtut dan lengkap 

Skor 1 : mampu menjelaskan dengan runtut namun jawaban kurang lengkap 

Skor 0 : menjelaskan dengan salah 

 

Skor total : 6 

Nilai =  x 100 
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Contoh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lampiran 5 
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Lam
piran 6. SILABUS 

(KELAS KONTROL) 
 
Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Kaliwungu 
Mata Pelajaran  : Biologi 
Kelas/semester  : X/2 
Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta 

peranan manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. 

Kompetensi 
Dasar Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran Indikator 
Penilaian Alokasi 

Waktu Sumber Belajar Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

4.1 
Mendiskripsi
kan peran 
komponen 
ekosistem 
dalam aliran 
energi dan 
daur 
biogeokimia 

• Komponen 
penyusun 
ekosistem 

• Kepadatan 
populasi 

• Hubungan 
antar 
komponen 
biotik dan 
abiotik serta 
hubungan 
antara biotik 
dan biotik 

• Rantai 
makanan, 
jaring-jaring 
makanan dan 
mekanisme 
aliran energi 

• Mendiskusikan
komponen 
penyusun 
ekosistem yang 
ada di 
lingkungan 
sekitar sekolah. 

 
• Menghitung 

kepadatan 
populasi 
ekosistem 
melalui 
kegiatan 
diskusi. 

• Mendengarkan 
penjelasan guru 
dan melakukan 
tanya jawab  

• Menyebut- 
kan 
komponen 
penyusun 
ekosistem 
di lingku-
ngan sekitar 
sekolah 

• Menghitung 
kepadatan 
populasi. 
 
 
 
 

• Mendiskrip
sikan 
hubungan 
antara  

• Penugasan 
 

 
• Tes 

tertulis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tes 

tertulis 

• Laporan 
hasil diskusi 
siswa 

• Pilihan 
ganda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Pilihan 

ganda 

1. Komponen abiotik 
yang dibutuhkan 
untuk proses 
fotosintesis 
tumbuhan hijau 
adalah ….  

a. Oksigen  
b. Salinitas  
c. Cahaya matahari 
d. Tanah 
e. Angin 

 
2. Pada 

sebidang tanah 
yang lebarnya 2 
meter dan 
panjangnya 3 
meter dijumpai 3  

7 X 45’ 
(7 JP) 

1.
Lingkungan 
sekitar sekolah 

2.
Sulistyorini, Ari. 
2009 .Biologi 1 
untuk Sekolah 
Menengah 
Atas/Madrasah 
Aliyah Kelas X. 
Jakarta: Balai 
Pustaka. 

3. Suwarno. 2009. 
Panduan 
Pembelajaran 
Biologi untuk 
SMA/MA kelas X. 
Jakarta : Karya 
Mandiri 
Nusantara. 
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Kompetensi 
Dasar Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran Indikator 
Penilaian Alokasi 

Waktu Sumber Belajar Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

4.1 
Mendiskripsi
kan peran 
komponen 
ekosistem 
dalam aliran 
energi dan 
daur 
biogeokimia 

• Proses siklus 
hydrologi 

klasikal 
menganai 
interaksi antar 
komponen 
biotik dan 
abiotik serta 
hubungan/intera
ksi antara 
komponen 
biotik dan 
biotik lainnya. 

• Melakukan 
diskusi 
kelompok 
untuk 
menyususn 
jaring-jaring 
makanan. 

• Mendiskusikan 
mekanisme 
aliran energi 
yang ada pada 
jarring-jaring 
makanan yang 
disusun. 

• Mendiskusikan 
proses siklus 
hydrologi   

komponen 
biotik dan 
abiotik serta 
hubungan 
interaksi 
antara 
komponen 
biotik dan 
biotik 
lainnya. 
 

• Menyusun 
rantai 
makanan, 
jaring-
jaring 
makanan 
dan 
mekanisme 
aliran 
energi pada 
ekosistem. 

 
 
• Mendiskrip

sikan proses 
siklus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Penugasan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Laporan 

hasil diskusi 
siswa 

ekor belalang, 10 
batang alang-
alang, 22 batu 
kerikil, 4 sampah 
plastic, dan 20 
ekor semut merah. 
Dari data tersebut, 
populasi apakah 
yang memiliki 
kepadatan paling 
besar? 
a. Semut merah 
b. Belalang 
c. Alang-alang 
d. Batu kerikil 
e. Sampah plastik 

4. Contoh saling 
ketergantungan 
antara komponen 
biotik dan 
komponen abiotik 
yang mungkin 
terjadi dalam 
ekosistem halaman 
sekitar sekolah 
adalah …..  
a. Cacing tanah  

7 X 45’ 
(7 JP) 

4. Lembar Kerja 
Siswa (LKS) 

6. Model siklus air 
sederhana 
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Kompetensi 
Dasar Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran Indikator 
Penilaian Alokasi 

Waktu Sumber Belajar Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

4.1 
Mendiskripsi
kan peran 
komponen 
ekosistem 
dalam aliran 
energi dan 
daur 
biogeokimia.  

 melalui gambar 
yang terdapat 
dalam LDS. 
 

hydrologi 
sebagai 
salah satu 
contoh dari 
daur 
biogeoki-
mia.. 

• Tes 
tertulis 

• Pilihan ganda dengan alang-
alang 

b. Cacing 
tanah dengan 
tanah 

c. Siput dengan 
tanah 

d. Bunga 
dengan kupu-
kupu 

e. Cacing tanah 
dengan cahaya 
matahari. 

7 X 45’ 
(7 JP) 

 

 
Kendal,    Mei 2012 

   
Guru Biologi kelas X           Peneliti 

 
 
   

 
Dewi fitriyani, S.pd           Ana Fadllia 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Kelas Kontrol 

 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Kaliwungu 

Mata Pelajaran : Biologi 

Pokok Bahasan  : Ekosistem 

Kelas / Semester : X / II 

Alokasi Waktu : 7 X 45 menit 

Standar kompetensi : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, 

 perubahan materi dan energi serta peranan manusia dalam 

menjaga keseimbangan ekosistem. 

Kompetensi Dasar : 4.1 Mendiskripsikan peran komponen ekosistem dalam aliran energi  

dan daur biogeokimia serta pemanfaatan komponen ekosistem 

bagi kehidupan. 

Indikator : 

1. Menyebutkan komponen penyusun ekosistem di lingkungan sekolah. 

2. Menghitung kepadatan populasi. 

3. Mendiskripsikan hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta hubungan antara 

komponen biotik dan biotik lainnya. 

4. Menyusun rantai makanan, jaring-jaring makanan dan mekanisme aliran energi pada 

ekosistem. 

5. Mendiskripsikam proses siklus air (siklus hidrologi) sebagai salah satu contoh daur 

biogeokimia. 

E. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah melakukan diskusi, siswa mampu menyebutkan komponen penyusun 

ekosistem di lingkungan sekolah. 

2. Setelah melakukan diskusi, siswa mampu menghitung kepadatan populasi komponen 

ekosistem. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diskusi, siswa mampu 

mendiskripsikan hubungan/interaksi antara komponen biotik dan abiotik serta 

hubungan antara komponen biotik dan biotik lainnya. 

Lampiran 7 
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4. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diskusi, siswa mampu menyusun 

rantai makanan, jaring-jaring makanan dan mekanisme aliran energi pada ekosistem. 

5. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diskusi, siswa mampu menjelaskan 

proses terjadinya siklus air. 

F. Materi Ajar 

Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan 

lingkungan sekitarnya. 

1. Komponen penyusun ekosistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Saling ketergantungan antara komponen penyusun ekosistem. Terbagi menjadi: 

c. Saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. 

d. Saling ketergantungan antar komponen biotik: 

1) Saling ketergantungan antar makhluk hidup sejenis (intraspesies). 

2) Saling ketergantungan antar makhluk hidup yang berbeda jenis (interspesies). 

3. Saling ketergantungan antara produsen, konsumen dan dekomposer. 

Saling ketergantungan antar produsen, konsumen dan decomposer terjadi dalam suatu 

ekosistem. Gejala ini terjadi pada peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa ini akan  

membentuk : 

 Rantai makanan 

 Jaring-jaring makanan 

 Piramida makanan 

 

 

Komponen 
Ekosistem 

Biotik 

Abiotik 

produsen

konsumen

dekompose

Suhu dan 

oksigen

Cahaya matahari

Air dan mineral

pH tanah
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4. Daur biogeokimia. 

Daur biogeokimia adalah daur materi melalui makhluk hidup, tanah, dan reaksi 

kimia. Daur biogeokimia sangat diperlukan untuk kelestarian makhluk hidup dan 

ekosistem. Jika daur ini berhenti, maka makhluk hidup akan mati dan ekosistem akan 

punah. Salah satu contoh daur biogeokmia adalah siklus air. 

 

G. Metode pembelajaran 

Pendekatan : - 

Metode  : ceramah, diskusi, presentasi. 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan 

PERTEMUAN PERTAMA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

1.  Pendahuluan  
(35 mnt) 

 mengucapkan salam 
pembuka. 

 mengabsen siswa dengan 
cara memanggil nama siswa 
satu persatu. 

 memberikan soal pretest 

kepada siswa dan meminta 

siswa mengerjakan sesuai 

waktu yang ditentukan (30 

menit) serta memantau siswa 

dalam mengerjakan pretest. 

 mengambil lembar jawab 
siswa setelah siswa selesai 
mengerjakan soal pretest. 

 menjawab salam pembuka dari 
guru. 

 Siswa yang hadir harus 
mengacungkan tangan ketika 
namanya dipanggil 

 Secara individu siswa 

mengerjakan sendiri soal pretest 

sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

 
 
 

 Secara individual siswa 
menyerahkan lembar jawab 
kepada guru 

 a. apersepsi Memberikan pertanyaan : 
“pernahkan kalian 
memperhatikan lingkungan di 
sekitar sekolah? Apa saja yang  

Secara individual siswa menjawab 
apersepsi dari guru dan 
memperkirakan termasuk dalam 
komponen ekosistem apa hal yang  
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PERTEMUAN PERTAMA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

  kalian temukan dan lihat di 
sana? Termasuk dalam 
komponen ekosistem apakah 
itu?” 

dilihatnya tersebut. 

 b.motivasi Memberikan pertanyaan secara 

klasikal :  apabila kalian melihat 

2 ekor cacing berada dalam satu 

tempat, apakah sudah dapat 

dikatakan sebagai populasi 

cacing? 

Secara individual siswa 

memperkirakan apakah 2 ekor 

cacing yang berada dalam satu 

tempat sudah dapat dikatakan 

sebagai populasi. 

  Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan. 

2. Inti (40mnt)   
 a.eksplorasi Membimbing siswa  untuk 

mengetahui macam-macam 

komponen ekosistem. 

Secara berpasangan dengan teman 

sebangku siswa mencari informasi 

mengenai macam-macam 

komponen dalam ekosistem dan 

mendengarkan penjelasan dari guru. 

  Menjelaskan sekilas mengenai 
komponen ekosistem 

Secara individu siswa 
memperhatikan penjelasan dari 
guru. 

  Membimbing siswa dalam 

kegiatan diskusi mengenai 

komponen ekosistem di kelas 

(LDS1). 

 Secara berkelompok siswa 
menggolongkan komponen 
biotik dan abiotik melalui 
kegiatan diskusi. 

 Secara berkelompok siswa 
menghitung kepadatan populasi 
melalui kegiatan diskusi. 

 Secara berkelompok siswa 
mendiskusikan tentang 
pengertian individu, populasi, 
komunitas dan ekosistem. 
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PERTEMUAN PERTAMA (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

  Membimbing siswa dalam 

diskusi kelas. 

 Secara berkelompok siswa 
mengomunikasikan hasil diskusi 
kelompoknya di depan kelas. 

 Secara berkelompok siswa 
menanggapi dan menghargai 
hasil diskusi kelompok lain. 

 b.elaborasi Mengulas hasil diskusi siswa. 

 

Secara berkeolmpok siswa 

membandingkan hasil diskusinya 

dengan penjelasan guru serta teori 

yang ada. 

  memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya  dan 
memberikan informasi 
tambahan dari hal-hal yang 
belum dikuasai siswa. 

 Secara berkelompok siswa 
menanyakan kepada guru hal 
yang belum dipahaminya. 

 Secara berkelompok siswa 
mengumpulkan informasi 
tambahan dari guru mengenai 
komponen dalam ekosistem 

 c.konfirmasi Membimbing siswa membuat 

kesimpulan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

Secara individual siswa membuat 

kesimpulan mengenai komponen 

ekosistem dan kepadatan populasi 

yang ada di lingkungan sekitar 

sekolahnya. 

3 Penutup 
(15mnt)  

meminta siswa mengumpulkan 

hasil diskusi. 

Secara kelompok siswa 

mengumpulkan hasil diskusinya. 

  meminta siswa untuk 

mempelajari materi selanjutnya. 

Secara individu siswa 

memperhatikan perintah guru untuk 

mempelajari mataeri selanjutnya. 

  Mengucapkan salam penutup. Menjawab salam dari guru. 
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PERTEMUAN KEDUA (1X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

1.  Pendahuluan  
(10 mnt) 

 mengucapkan salam 
pembuka. 

 mengabsen siswa dengan 
cara memanggil nama siswa 
satu persatu. 

 menjawab salam dari guru. 

 Siswa yang hadir harus 
mengacungkan tangan ketika 
namanya dipanggil 

 a. apersepsi Memberikan pertanyaan : 

“Masih ingatkah tentang 

komponen ekosistem yang 

kalian amati kemarin? Apakah 

terdapat interaksi antar 

komponen ekosistem? Apabila 

ada berikan contohnya!” 

Secara individual siswa menjawab 

apersepsi yang diberikan oleh guru 

dan memperkirakan contoh interaksi 

yang ada dalam komponen 

ekosistem yang telah siswa amati. 

 b.motivasi Memberikan pertanyaan secara 

klasikal  berikan salah satu 

contoh rantai makanan yang 

kalian ketahui! 

Secara individual siswa memikirkan 

contoh rantai makanan yang telah 

siswa ketahui secara sederhana. 

  Menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

Memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

guru. 

2. Inti (30mnt)   

 a.eksplorasi membimbing siswa untuk 

mengetahui macam-macam 

interaksi dalam ekosistem 

melalui pertanyaan-pertanyaan 

klasikal. 

Secara berpasangan dengan teman 

sebangku siswa mencari informasi 

mengenai macam-macam interaksi 

dalam ekosistem dan mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

  memberikan beberapa 
pertanyaan mengenai contoh  
masing-masing interaksi pada 
ekosistem. 

Secara individual siswa menjawab  
pertanyaan mengenai contoh  
masing-masing inetraksi ekosistem 
dari guru. 
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PERTEMUAN KEDUA (1X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

  Menjelaskan sekilas mengenai 

rantai makanan dan jaring-

jaring makanan. 

Secara individual siswa 

memperhatikan penjelasan guru. 

  membagi siswa menjadi 3 

kelompok. Kelompok pertama 

mendiskusikan tentang jaring-

jaring makanan pada ekosistem 

sawah, kelompok kedua pada 

ekosistem hutan dan kelompok 

ketiga pada ekosistem air laut. 

duduk berkelompok sesuai 

kelompoknya. 

  meminta siswa secara 

berkelompok untuk menyusun 

jaring-jaring makanan sesuai 

ekosistem yang didapatkannya, 

serta mendiskusikan siapa yang 

berperan sebagai produsen, 

konsumen I, konsumen II dan 

seterusnya berdasarkan jaring-

jaring makanan yang telah 

dibuatnya. 

Secara berkelompok siswa 

menyusun jaring-jaring makanan 

yang terdapat pada ekosistem yang 

didapatkannya, kemudian 

mendisusikan siapa yang berperan 

sebagai produsen, konsumen I, 

konsumen II dan seterusnya 

berdasarkan jaring-jaring makanan 

yang telah dibuatnya. 

  meminta siswa mendiskusikan 

aliran energi pada jaring-jaring 

makanan yang telah 

disusunnya. 

Secara berkelompok siswa 

mendiskusikan siapa yang 

mendapatkan aliran energi terbesar 

sampai terkecil dalam jaring-jaring 

makanan yang telah dibuatnya 

tersebut. 



105 
 

 

 

 

 

 

 

PERTEMUAN KEDUA (1X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

 b.elaborasi membimbing siswa secara 

berkelompok dalam melakukan 

diskusi kelas untuk 

membandingkan hasil diskusi 

kelompok satu dengan 

kelompok lainnya guna 

menambah pengetahuannya 

tentang jaring-jaring makanan 

yang berada dalam ekosistem 

yang berbeda. 

 Secara berkeolmpok siswa 

mengkomunikasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

 Secara berkelompok siswa 

menanggapi dan menghargai 

hasil diskusi kelompok lain. 

  memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya  dan 
memberikan informasi 
tambahan dari hal-hal yang 
belum dikuasai siswa 

 Secara berkelompok siswa 
menanyakan kepada guru hal 
yang belum dipahaminya. 

 Secara berkelompok siswa 
mengumpulkan informasi 
tambahan dari guru. 

 c.konfirmasi Membimbing siswa membuat 
kesimpulan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 

Secara individual siswa membuat 
kesimpulan mengenai interaksi, 
jaring-jaring makanan dan aliran 
anergi dalam ekosistem. 

3 Penutup 
(5mnt)  

meminta siswa untuk 

mempelajari materi selanjutnya. 

Secara individu siswa 

memperhatikan perintah guru untuk 

mempelajari mataeri selanjutnya. 

  Mengucapkan salam penutup. Menjawab salam dari guru. 
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PERTEMUAN KETIGA (1X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

1.  Pendahuluan  
(10 mnt) 

 mengucapkan salam 
pembuka. 

 mengabsen siswa dengan 
cara memanggil nama siswa 
satu persatu. 

 menjawab salam dari guru. 

 Siswa yang hadir harus 
mengacungkan tangan ketika 
namanya dipanggil 

 a. apersepsi Memberikan pertanyaan  : 

“Ketika hujan turun pernahkah 

kalian berpikir dari manakah 

asal hujan itu?” 

Secara indivisual siswa 
memperkirakan asal terjadinya 
hujan. 

 b.motivasi Memberikan pertanyaan secara 

klasikal :  Apakah manusia 

berperan dalam kejadian/proses 

tersebut? 

Secara individual siswa 

memperkirakan apakah terdapat 

peran manusia dalam proses 

terjadinya hujan. 

  Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

guru. 

2. Inti (30mnt)   

 a.eksplorasi membimbing siswa untuk 

mengetahui pengertian daur 

biogeokimia. 

Secara berpasangan dengan teman 

sebangku siswa mendiskusikan 

pengertian dari daur biogeokimia. 

  membimbing siswa untuk 

mengetahui contoh siklus yang 

termasuk dalam daur 

biogeokimia. 

Secara berpasangan dengan teman 

sebangku siswa mencari tahu contoh 

siklus yang termasuk dalam daur 

biogeokimia. 

  membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok, tiap kelom-

pok  terdiri atas 5 siswa untuk 

Siswa duduk berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang telah 

ditentukan 
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PERTEMUAN KETIGA (1X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

  mendiskusikan siklus hydrologi.  

  Guru membimbing siswa dalam 
melakukam diskusi kelompok 
mengenai siklus hydrologi 
melalui gambar yang terdapat 
dalam LDS 2. 

Siswa secara berkelompok 
mendiskusikan siklus hydrologi 
melalui gambar yang terdapat dalam 
LDS 2. 

  Guru membimbing siswa secara 

berkelompok dalam melakukan 

diskusi kelas untuk 

membandingkan hasil diskusi 

kelompok satu dengan 

kelompok lainnya. 

 Secara berkeolmpok siswa 

mengkomunikasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

 Secara berkelompok siswa 

menanggapi dan menghargai 

hasil diskusi kelompok lain. 

 b.elaborasi memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya  dan 

memberikan informasi 

tambahan dari hal-hal yang 

belum dikuasai siswa 

 siswa menanyakan kepada guru 

hal yang belum dipahaminya 

 siswa mengumpulkan informasi 

tambahan dari guru mengenai 

siklus hydrologi. 

 c.konfirmasi Membimbing siswa membuat 

kesimpulan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

Secara individual siswa membuat 

kesimpulan mengenai proses yang 

terjadi dalam siklus hyrdologi yang 

diawali dari transpirasi dan 

evaporasi. 

3 Penutup 
(15mnt)  

memberitahu siswa bahwa 

pertemuan selanjutnya akan 

diadakan posttest 

siswa memperhatikan penjelasan 

dari guru. 

  Mengucapkan salam penutup. Menjawab salam dari guru. 
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Sumber Belajar 
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3. Lembar Diskusi Siswa 

PERTEMUAN KEEMPAT (2X45 menit) 

No Langkah Kegiatan 

Guru Siswa 

1.  Pendahuluan  
(10 mnt) 

 mengucapkan salam 
pembuka. 

 mengabsen siswa dengan 
cara memanggil nama siswa 
satu persatu. 

 Guru mengulas sejenak 
materi yang telah dipelajari 
melalui pertanyaan-
pertanyaan klasikal. 

 Guru memberikan soal 
pretest beserta lembar 
jawaban kepada siswa dan 
meminta siswa mengerjakan 
sesuai waktu yang ditentukan 
(30 menit). 

 menjawab salam dari guru 
. 

 Siswa yang hadir harus 
mengacungkan tangan ketika 
namanya dipanggil 

 Secara individu siswa 
menanggapi pertanyaan yang 
ditanyakan oleh guru saat 
mengulas materi. 

 Siswa menerima soal posttest 
beserta lembar jawaban. 

2. Inti (30mnt) Mengawasi siswa yang sedang 

mengerjakan posttest 

Mengerjakan posttest dengan tertib. 

3 Penutup 
(5mnt)  

Meminta siswa mengumpulkan 

lembar posttest beserta 

jawabannya. 

Mengumpulkan lembar posttest 

beserta jawabannya. 

  Mengucapkan salam penutup. Menjawab salam dari guru. 
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Penilaian 

 Hasil belajar kognitif diambil dari nilai laporan pengamatan dan posttest 
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Mengetahui, 
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KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

Sekolah  : SMA N 1 Kaliwungu 

Kelas  : X 

Pelajaran  : Biologi 

Materi  : Ekosistem 

Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan antara komponen  ekosistem, 

perubahan materi dan energi serta peranan manusia 

dalam menjaga keseimbangan ekosistem. 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Ranah 

Kognitif 

No. Soal Kunci 

Jawaban 

Mendiskripsikan 

peran komponen 

ekosistem dalam 

aliran energy 

dan daur 

biogeokimia srta 

pemanfaatan 

komponen 

ekosistem bagi 

kehidupan 

a. Komponen 

Ekosistem 

 

b. Aliran Energi 

 

c.  Daur 

Biogeokimia 

Mendiskripsikan 

komponen penyusun 

ekosistem di 

lingkungan sekolah 

C1  , C3 

C3  , C2 

C4  , C4 

C2  , C2 

C3  , C2 

C4 

1   , 3 

5   , 6 

7   , 8 

9   , 10 

11   , 12  

41 

D  , A 

D  , C 

B  , C 

B  , E 

E  , D 

C 

Menghitung kepadatan 

populasi 

C3 

C3 

2 

4 

A 

C 

Mendiskripsikan 

hubungan antara 

komponen biotik dan 

abiotik serta hubungan 

antara komponen biotik 

dan biotik lainnya 

C3  , C4 

C5  , C3 

C5  , C3 

C4  , C2 

C2  , C3 

C4 

13 , 14 

15 , 16 

17 , 18 

19 , 20 

21 , 22 

23 

E  , B 

A  , B 

C  , A 

E  , A 

B  , B 

C 

Mendiskripsikan rantai 

makanan, jaring-jaring 

makanan, dan  

C2  , C4 

C3  , C2 

C2  , C2 

24, 25 

26 , 27 

28 , 29 

A  , A 

B  , E 

A  , B 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Ranah 

Kognitif 

No. Soal Kunci 

Jawaban 

  mekanisme aliran 

energi pada ekosistem 

C2  , C2 

C2  , C4 

C2 , C2 

C4  , C2 

C4  , C4 

C4  , C2 

C6   

30 , 31 

32 , 33 

34 , 35 

36 , 37 

38 , 39 

40 , 42 

43 

B  , D 

C  , B 

C  , E 

A  , D 

A  , D 

E  , D 

D 

  Mendiskripsikan 

proses siklus hidrologi 

sebagai salah satu 

contoh daur 

biogeokimia 

C1  , C1 

C2  , C1 

C2  , C2 

C4 

44 , 45 

46 , 47 

48 , 49 

50 

A  , C 

D  , B 

E  , A 

B 
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SOAL UJI COBA 

 

 

 

 

 

PETUNJUK : 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor absen 

anda pada jawaban yang disediakan. 

2. Kerjakan semua soal pada lembar jawab yang disediakan 

3. Bacalah dengan teliti semua soal sebelum anda menjawab 

4. Telitilah hasil pekerjaan anda sekali lagi sebelum dikumpulkan 

5. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan member tanda silang (x), pada huruf a, 

b, c, atau d di lembar jawaban yang tersedia! 

1.    

 

 

 

Gb.1          Gb.2   Gb.3      Gb.4 

Yang menunjukkan individu adalah gambar …..   

a. Gambar 1     d. gambar 4 

b. Gambar 2    e. gambar 2 dan 4 

c. Gambar 3 

2. Pada sebidang tanah yang lebarnya 2 meter dan panjangnya 3 meter dijumpai 3 ekor 

belalang, 10 batang alang-alang, 22 batu kerikil, 4 sampah plastik, dan 20 ekor semut 

merah. Dari data tersebut, populasi apakah yang memiliki kepadatan paling besar? 

a. Semut merah    d. Batu kerikil 

Mata Pelajarn  : Biologi 

Kelas   : X 

Semester  : Genap 

Waktu   : 45 menit 

Lampiran 10 
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b. Belalang    e. Sampah plastik 

c. Alang-alang 

3. Pada waktu pengamatan di halaman sekolah, Ani menemukan berbagai komponen 

ekosistem di halaman sekolahnya. Komponen tersebut antara lain rumput, belalang, 

alang-alang, cacing tanah, semut merah, air, dan sinar matahari. Dari berbagai komponen 

tersebut yang berperan sebagai produsen adalah …..  

a. Rumput dan alang-alang 

b. Belalang dan rumputan 

c. Alang-alang dan semut merah 

d. Air dan rumput 

e. Sinar matahari dan alang-alang 

4. Dalam suatu plot yang dibuat di halaman sekitar sekolah dengan luas 2m X 5m terdapat 

20 ekor belalang, 10 ekor semut, 7 ekor cacing, 1 ekor katak dan 5 rumput. Kepadatan 

populasi berikut yang benar, kecuali ….. 

a. Belalang = 2/m2    d. Katak    = 0,1/m2   

b. Semut = 1/m2    e. Rumput = 0,5/m2 

c. Cacing = 7/m2 

5. Pada ekosistem halaman belakang sekolah  terdapat berbagai komunitas. Berikut 

merupakan komunitas yang tidak ada di tempat tersebut adalah ….. 

a. Komunitas rumput   d. komunitas padi 

b. Komunitas alang-alang  e. komunitas cacing 

c. Komunitas semut 

6. Komponen abiotik yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis tumbuhan hijau adalah ….  

f. Oksigen    d. tanah 

g. Salinitas     e. angin 

h. Cahaya matahari 

7. Jika di dalam suatu lingkungan kadar karbondioksidanya menurun, maka organisme yang 

pertama kali menerima dampaknya adalah ….  

a. Pengurai    d. konsumen sekunder 

b. Produsen    e. karnivora 

c. konsumen primer 
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8. Disebuah halaman sekolah yang terbuka, terlihat rumput yang kecil dan tumbuh dengan 

cepat, sedangkan di lokasi halaman sekolah yang rindang terlihat rumput yang lebih 

besar-besar namun tumbuhnya lambat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rumput 

tersebut adalah …  

a. Suhu     d. kelembaban 

b. Iklim     e. pH 

c. Cahaya matahari 

9. Matahari merupakan sumber energi utama dalam ekosistem karena….  

a. menyediakan beberapa sumber energi lain seperti minyak bumi, batu bara dan tenaga 

air 

b. merupakan sumber energi yang keberadaannya mempengaruhi tetapi tidak 

dipengaruhi oleh komponen ekosistem lainnya 

c. membantu terjadinya proses fotosintesis 

d.  membuat suhu bumi sesuai untuk kehidupan  tumbuhan, binatang dan manusia 

e. membantu terjadinya siklus air 

10. Berikut merupakan komponen biotik dan komponen abiotik : 

1. Tanah   5. bekicot 

2. Air   6. batu 

3. Belalang  7. Alang-alang 

4. Rumput  8. padi 

Yang merupakan kompone biotik yang dijumpai pada ekosistem halaman sekolah adalah  

a. 1, 2, 5 dan 6   d. 3, 4 ,5 dan 8  

b. 1, 2, 3 dan 6   e. 3, 4, 5 dan 7 

c. 2, 3, 4 dan 6 

11. Peran komponen abiotik pada ekosistem halaman sekolah adalah …… 

a. Untuk sumber energi bagi tumbuhan yang ada di halaman sekolah 

b. Untuk kebutuhan hidup makhluk hidup di sekitar sekolah 

c. Untjk tempat hidup komunitas hewan yang ada di di halaman sekolah 

d. Untuk membantu penyerbukan bagi beberapa tanaman yang ada di halaman sekolah 

e. Semua jawaban benar 
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12. Dua organisme yang menempati wilayah yang sama dapat dikatakan sebagai satu spesies 

apabila …..  

a. Memiliki cara perkembangbiakan yang sama 

b. Memiliki bentuk tubuh dan organ yang bersesuaian 

c. Dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang steril 

d. Dapat saling kawin dan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. 

e. Memiliki jenis makanan dan cara makan yang tidak jauh berbeda 

13. Di padang rumput, hidup sekelompok kambing dan harimau. Jika predatornya sangat 

aktif, maka setelah terjadi penurunan konsumen primer akan terjadi ……  

a. Peningkatan populasi rumput dan harimau 

b. Penurunan populasi rumput dan harimau 

c. Peningkatan populasi kambing dan harimau 

d. Penurunan populasi harimau dan peningkatan populasi kambing 

e. Peningkatan populasi rumput dan penurunan populasi harimau 

14. Mikroorganisme pengurai memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Jika semua 

mikroorganisme pengurai di bumi ini dimatikan, kemungkinan yang akan terjadi adalah,,,  

a. Tumbuhan menjadi subur   d. Predator semakin banyak 

b. Sampah-sampah bertimbunan   e. Produsen semakin banyak 

c. Konsumen akan semakin banyak 

15. Misalkan semua produsen di bumi musnah, sedangkan semua konsumen dan pengurai 

tidak, hal yang tidak mungkin terjadi adalah …  

a. Pengurai semakin banyak 

b. Tidak ada makanan bagi herbifor 

c. Konsentrasi oksigen menurun 

d. Konsentrasi karbondioksida meningkat 

e. Siklus oksigen dan karbondioksida terhenti 

16. Contoh saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik yang 

mungkin terjadi dalam ekosistem halaman sekitar sekolah adalah …..  

b. Cacing tanah dengan alang-alang 

c. Cacing tanah dengan tanah 

d. Siput dengan tanah 
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e. Bunga dengan kupu-kupu 

f. Cacing tanah dengan cahaya matahari 

17. Pada suatu hari seorang petani tambak memanen udang hasil tambaknya. Namun 

hasilnya tidak memuaskan. Setelah diselidiki ternyata ditemukan ada seekor bandeng 

yang hidup pada tambak tersebut. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa keberadaan 

bandeng di tambak terhadap udang adalah ……  

a. Pengurai     d. dekomposer 

b. Competitor     e. produsen 

c. predator 

18.   Lihatlah gambar berikut! 

   

 

 

 

 

 

Gb.1 Gb.2   Gb.3   Gb.4 

Hubungan simbiosis parasitisme dapat dilihat pada gambar nomor …..  

a. Gambar 1     d. Gambar 4 

b. Gambar 2     e. Gambar 1 dan 2  

c. Gambar 3 

19. Bila tanaman gulma tumbuh bersama dengan tanaman palawija, maka interaksi antara 

kedua jenis tumbuhan tersebut berbentuk …..  

a. Persaingan dalam hal memperoleh oksigen 

b. Kompetisi dalam hal memproses habitatnya 

c. Mutualisme dalam proses penyerbukan 

d. Komensalisme dalam memperoleh energi cahaya 

e. Kompetisi dalam memperoleh zat hara dan cahaya 

20. Interaksi berikut ini yang membentuk populasi adalah interaksi …..  

a. antar individu satu spesies    d. antar populasi 
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b. antar individu berbeda spesies   e. antar populasi berbeda  

c. antar individu berbeda populasi      komunitas 

21. Berikut ini adalah jenis interaksi antar populasi : 

1. predasi   4. komensalisme 

2. kompetisi  5. parasitisme 

3. mutualisme 

Jenis interaksi yang merugikan salah satu pihak adalah …..  

a. 1, 2, dan 3     d. 2, 4, dan 5 

b. 1, 2, dan 5     e. 3, 4, dan 5 

c. 1, 4, dan 5 

22. Pemberantasan Hama terpadu (PHT) merupakan pemberantasan hama yang tidak 

menggunakan pestisida. Sehingga untuk membunuh hama wereng para petani 

memberikan laba-laba pemburu hidup di sawahnya. Dalam hal ini PHT memanfaatkan 

hubungan …………… dalam ekosistem. 

a. Parasitisme    d. Antibiosis 

b. Predasi     e. Netral 

c. Kompetisi 

23. Seorang siswa mengamati adanya interaksi antara dua tanaman, yaitu tanaman yang satu 

merambat pada tanaman yang lain. Batang tanaman yang merambat tertancap pada tanah 

dan akar penempel mudah dilepaskan. Interaksi yang terjadi pada kasus tersebut adalah ... 

a. Kompetisi     d. Simbiosis parasitisme 

b. Simbiosis mutualisme    e. netral 

c. Simbiosis komensalisme 

24. Di dalam ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rantai. Pada 

rantai makanan sebenarnya terjadi perpindahan ….. 

a. Energi      d. energi dan materi 

b. Materi      e. bahan organik 

c. Materi dan bahan organik 

25. Pernyataan yang salah mengenai proses makan dimakan antar makhluk hidup adalah …..  

a. Di dalam proses makan dan dimakan, populasi pemakan adalah populasi dominan 

b. Di dalam proses makan dan dimakan terjadi perpindahan makanan dan energi 
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c. Semakin kompleks jaring-jaring makanan, semakin mantap ekosistem tersebut 

d. Karnivor puncak merupakan spesies yang rawan punah 

e. Proses makan dimakan terhenti apabila herbivora punah 

26. Di laut ditemukan komponen-komponen berikut : 

1) ikan besar                    4) zooplankton 

2) ikan kecil                     5) pengurai 

3) senyawa anorganik       6) fitoplankton 

Untaian rantai makanan di laut tersebut adalah ........  

a. 2 – 1 – 6 – 5 – 3 – 4     d. 4 – 3 – 6 – 2 – 1 – 5 

b. 3 – 6 – 4 – 2 – 1 – 5     e. 6 – 4 – 5 – 3 – 2 – 1  

c. 3 – 4 – 6 – 2 – 1 – 5 

27. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

Dibawah ini merupakan pernyataan yang berhubungan dengan gambar tersebut kecuali 

….. 

a. Cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis 

b. Komponen biotic melakukan berbagai aktivitas memerlukan energy 

c. Unsur-unsur hara yang diserap oleh tumbuhan keberadaannya dipasok oleh 

decomposer. 

d. Energy berpindah dari produsen ke konsumen melalui rantai makanan. 

e. Keberadaan komponen biotik sama sekali tidak ada interaksi dengan komponen 

biotik. 

 

 

 

 

 



124 
 

 

Untuk menjawab soal nomor 28-30, perhatikan ilustrasi singkat berikut! 

 

 

 

28. Berikut ini yang merupakan konsumen tingkat I adalah …..  

a. belalang dan ulat    d. tikus dan ular 

b. Tanaman padi dan rumput liar  e. burung jalak dan burung elang 

c. Cacing tanah dan ulat 

29. Berikut ini yang merupakan produsen adalah …..  

a. belalang dan ulat    d. tikus dan ular 

b. Tanaman padi dan rumput liar  e. burung jalak dan burung elang 

c. Cacing tanah dan ulat 

30. Berikut ini yang mendapatkan aliran energi terkecil adalah …..  

a. Tanaman padi     d. cacing tanah 

b. Elang      e. ulat  

c. Tanaman padi dan rumput 

31. Dalam suatu piramida makanan, organisme yang berada pada tingkat trofik tinggi bersifat 

rawan punah karena …..  

a. Jumlah organisme semakin sedikit 

b. Organisme tersebut lebih banyak diburu manusia 

c. Mengalami tekanan lingkungan lebih berat 

d. Energi yang didapat makin kecil 

e. Tidak dapat hidup disembarang tempat 

32.  Pada rantai makanan, konsumen II ditempati oleh ….. 

a. Autotrof    d. herbivor 

b. Fotoautotrof    e. predator 

c. Karnivor 

33. Dalam rantai makanan yang terdiri atas tumbuhan-ulat-burung kecil-mati- dimakan 

pengurai. Jumlah energi matahari terbesar berada pada …..  

a. Pengurai    d. burung kecil 

b. Tumbuhan    e. pengurai dan tumbuhan 

Dalam suatu ekosistem sawah terdapat : 
tanaman padi, ulat, belalang, burung jalak, ular, cacing tanah, tikus, burung elang, katak, 
dan rumput liar. 
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c. Ulat 

34. Hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah ….. 

a. Jarring makanan menyusun rantai makanan 

b. Memiliki organism yang sama 

c. Rantai makanan merupakan penyusun dari jarring-jaring makanan 

d. Memiliki penyusun berbeda, namun tetap saling berhubugan 

e. Terdapat dalam ekosistem yang sama 

35.  

 
 

 

Keterangan: 

1. Karnivor I    3. Karnivor II 

2. Tumbuhan    4. Herbivor 

Berdasarkan gambar piramida ekologi di atas, manakah piramida ekologi yang benar?  

a. I     d. IV 

b. II     e. V 

c. III 

36. Perhatikan piramida jumlah berikut 

 

 

 

Piramida jumlah diatas meunjukkan konsumen primer berjumlah lebih sedikit dari 

konsumen sekunder, maka yang terjadi adalah ….  

a. produsen meningkat, konsumen sekunder menurun 

b. produsen meningkat, konsumen sekunder meningkat 

c. produsen menurun, konsumen tersier meningkat 

d. produsen menurun, konsumen tersier menurun 

e. produsen dan konsumen sekunder jumlahnya tetap 

Konsumen tersier   (2%)

Konsumen sekunder  (20%)

Konsumen primer  (10%)

Produsen  (68%)
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37. Dalam kehidupan selalu terjadi perpindahan energi dari matahari kepada makhluk hidup. 

Transfer energi matahari yang diterima makhluk hidup dengan urutan sebagai berikut 

….. 

a. Tumbuhan – matahari – herbivora – karnivora – omnivora – pengurai 

b. Matahari – pengurai – tumbuhan – herbivora – karnivora – omnivora 

c. matahari – herbivora – karnivora – pengurai – tumbuhan – omnivora 

d. matahari – tumbuhan – herbivora – karnivora – omnivorea– pengurai 

e. matahari – omnivora – tumbuhan – herbivora – karnivora – pengurai 

38. Berikut merupakan pola-pola ekosistem dengan komponen yang menempatinya : 

 

 

 

 

Pola 1      pola 2 

 

 

 

 

Pola 3      pola 4 

 

 

 

 

     Pola 5 

Menurut kalian, manakah pola ekosistem yang paling seimbang?  

a. Pola 1     d. Pola 4 

b. Pola 2     e. Pola 5 

c. Pola 3 

39. Pembasmian sebagian komponen biotik akan membahayakan keseimbangan dalam 

ekosistem, sebab hal tersebut dapat mengakibatkan …..  

a. Meningkatnya populasi komponen biotik predatornya 

Komponen ekosistem: 
1 ekor ular 
5 ekor katak 
6 ekor belalang 
15 rumput liar 

Komponen ekosistem: 
3 ekor ular 
5 ekor katak 
4 ekor belalang 
11 rumput liar 

Komponen ekosistem: 
4 ekor ular 
3 ekor katak 
6 ekor belalang 
10 rumput liar 

Komponen ekosistem: 
1 ekor ular 
5 ekor katak 
9 ekor belalang 
8 rumput liar 

Komponen ekosistem: 
7 ekor ular 
6 ekor katak 
5 ekor belalang 
4 rumput liar 



127 
 

 

b. Terputusnya rantai makanan dan aliran energi 

c. Menurunnya populasi komponen biotik yang menjadi makanannya 

d. Terancamnya produktivitas produsen dalam ekosistem 

e. Merusak habitat yang merupakan tempat hidupnya. 

40. Di suatu rawa tampak terlihat banyak tanaman enceng gondok. Adanya tanaman enceng 

gondok tersebut mengindikasikan keadaan rawa tersebut …..  

a. Banyak ikan yang hidup di rawa tersebut 

b. Oksigen dapat bersirkulasi dengan baik 

c. Cahaya matahari dapat masuk ke dasar rawa 

d. Airnya jernih 

e. Air rawa tercemar dan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. 

41. Seorang siswa yang bernama Rifki Membuat suatu contoh ekosistem air dengan 

membuat akuarium sebagai berikut.  

 
Ekosistem buatan ini tidak dapat bertahan lama karena…. 

a. Jumlah ikan terlalu sedikit 

b. Air yang dipakai terlalu sedikit 

c. Faktor makanan dan mikroba pembusuk  tidak ada 

d. Faktor sinar tidak ada 

e. Tidak ada suplai oksigen didalamnya 

42. Setelah terjadinya penebangan liar menyebabkan hutan menjadi gundul.Gundulnya hutan 

menyebabkan harimau dengan mudah menangkap kijang. Hal ini terjadi karena …..  

a. Populasi kijang meningkat 
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b. Populasi harimau meningkat 

c. Kijang adalah makanan satu-satunya bagi harimau 

d. Populasi kijang menurun 

e. Kijang tidak memiliki tempat berlindung dari kejaran harimau 

43. Populasi serigala dan populasi kelinci hidup bersama dalam hutan yang tidak jauh dari 

pemukiman penduduk. Jumlah kedua hewan tersebut selama 20 tahun terakhir sangat 

berfluktuasi. Keadaan kedua populasi tersebut terlihat dalam grafik berikut ini. 

 

Berdasarkan keadaan populasi serigala dan kelinci yang ditunjukkan oleh grafik tersebut 

dapat disimpulkan bahwa ....  

a. jumlah serigala menurun pada tahun tertentu setelah adanya peningkatan jumlah 

kelinci 

b. jumlah kelinci meningkat pada tahun-tahun tertentu setelah adanya peningkatan dari 

jumlah serigala 

c. fluktuasi populasi kedua hewan tersebut cenderung sama karena hewan-hewan 

tersebut bergantung pada jenis makanan yang sama. 

d. populasi serigala cenderung menurun karena adanya aktivitas manusia yang 

menimbulkan kerusakan hutan atau perburuan serigala, bukan karena pengaruh faktor 

makanan (kelinci) 

e. populasi serigala dan kelinci cenderung menurun karena jumlah makanan kedua 

hewan di daerah tersebut tidak mencukupi. 
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44. Perhatikan daur di bawah ini 

1. Daur Calvin    4. Daur sintatik 

2. Daur sulfur    5. Daur hydrologi 

3. Daur karbon  dan oksigen 

Yang merupakan bagian dari daur biogeokimia adalah ….  

a. 2, 3 dan 5    d. 1, 3 dan 4 

b. 2, 4 dan 5    e. 2, 3 dan 4 

c. 1, 2 dan 5 

45. Fungsi daur biogeokimia adalah untuk ….  

a. menjaga kestabilan iklim d. menyediakan unsur-unsur mineral bagi konsumen 

b. menyuburkan air laut dalam e. melakukan metabolisme pada karnivor puncak 

c. menjaga kelestarian ekosistem 

46. Perhatikan urutan berikut! 

1. Air di permukaan bumi menguap melalui evaporasi 

2. uap air di atmosfer menjadi lebih padat (awan) 

3. Tumbuhan melakukan transpirasi dalam bentuk uap air ke atmosfer 

4. Adanya angin menyebabkan awan mengalami presipitasi dalam bentuk hujan 

5. Terjadi kondensasi 

6. air kembali ke permukaan bumi 

Urutan siklus air yang benar adalah ……  

a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6    d. 1 – 3 – 5 – 2 – 4 – 6  

b. 1 – 2 – 5 – 3 – 4 – 6    e. 6 – 1 – 3 – 2 – 5 – 4  

c. 1 – 5 – 2 – 3 – 4 – 6 

47. Dalam percobaan model siklus air sederhana, ilustrasi kondensasi terjadi dalam bentuk 

…..  

a. Tetes-tetes air yang menetes pada mangkuk kecil 

b. Titik-titik air yang menempel pada plastik bening 

c. Menetesnya tetes-tetes air di mangkuk besar 

d. Hilangnya volume air di mangkuk besar 

e. Perpindahan air dari mangkuk besar ke mangkuk kecil 

48. Air yang ada di bumi ini daurnya tergantung pada ….   
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a. Danau, lautan, sungai, makhluk hidup d. Danau, sungai, decomposer 

b. Lautan, sungai, danau    e. Danau, sungai, udara 

c. Danau, sungai, sawah 

49. Dalam siklus air transpirasi yang mencakup 90 % pada ekosistem darat dilakukan oleh 

……  

a. Hewan herbivora dan karnivora  d. Tumbuhan dan hewan omnivora 

b. Hewan herbivore dan tumbuhan  e. Tumbuhan 

c. Tumbuhan dan hewan karnivora 

50. Ketika musim kemarau panjang, proses yang tidak terjadi dalam siklus hydrologi 

yaitu…. 

a. Transpirasi     d. Evaporasi 

b. Presipitasi     e. Kondensasi 

c. Penguapan 
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Lampiran 11 



132 
 

 

 
N0 No. 

Absen 
KODE 
SISWA 

Butir soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 UC02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
2 10 UC10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
3 25 UC25 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
4 4 UC04 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
5 34 UC35 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
6 16 UC16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
7 6 UC06 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
8 12 UC12 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
9 17 UC17 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

10 22 UC22 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
11 35 UC35 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
12 31 UC31 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
13 24 UC24 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
14 5 UC05 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
15 11 UC11 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
16 19 UC19 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
17 20 UC20 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
18 21 UC21 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
19 14 UC14 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
20 23 UC23 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
21 15 UC15 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
22 1 UC1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
23 32 UC32 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
24 27 UC27 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
25 28 UC28 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
26 8 UC08 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
27 30 UC30 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
28 13 UC13 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
29 26 UC26 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
30 33 UC33 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
31 29 UC29 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
32 9 UC09 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Total 25 20 23 20 16 12 18 19 24 20 23 21 
BA 12 12 15 13 9 6 11 13 15 13 15 13 
BB 13 8 8 7 7 6 7 6 9 7 8 8 
rxy -0.008 0.355 0.556 0.435 0.156 0.127 0.308 0.423 0.375 0.391 0.460 0.450 
rtabel 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 
Validitas tidak valid valid valid tidak  tidak  tidak  valid valid valid valid valid 
taraf kesukaran (P) 0.781 0.625 0.719 0.625 0.500 0.375 0.563 0.594 0.750 0.625 0.719 0.656 
keterangan P mudah sedang mudah sedang sedang sedang sedang sedang mudah sedang mudah sedang 
daya pembeda (D) -0.063 0.250 0.438 0.375 0.125 0.000 0.250 0.438 0.375 0.375 0.438 0.313 

keterangan D 
sangat 
jelek cukup baik cukup jelek 

sangat 
jelek cukup baik cukup cukup baik cukup 

Keterangan dibuang dipakai dipakai dipakai dibuang dibuang dibuang dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai 
Varian 0.176 0.242 0.209 0.242 0.258 0.242 0.254 0.249 0.194 0.242 0.209 0.233 
jumlah varian 11.274 
jumlah soal 50 
s2 52.215 
rhitung 0.800 
Realibilitas Reliabel 

Lampiran 12 



133 
 

 

Butir soal 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

19 22 11 20 23 11 22 23 17 22 18 21 17 22 
12 13 8 14 11 7 14 14 10 15 10 13 12 14 

7 9 3 6 12 4 8 9 7 7 8 8 5 8 
0.432 0.356 0.451 0.444 0.017 0.350 0.393 0.229 0.405 0.468 0.108 0.368 0.387 0.393 
0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 

Valid valid valid valid tidak valid valid tidak valid valid tidak valid valid valid 
0.594 0.688 0.344 0.625 0.719 0.344 0.688 0.719 0.531 0.688 0.563 0.656 0.531 0.688 

Sedang sedang sedang sedang mudah sedang sedang mudah sedang sedang sedang sedang sedang sedang 
0.313 0.250 0.313 0.500 -0.063 0.188 0.375 0.313 0.188 0.500 0.125 0.313 0.438 0.375 

Cukup cukup cukup baik 
sangat 
jelek jelek cukup cukup jelek baik jelek cukup baik cukup 

Dipakai dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai 
0.249 0.222 0.233 0.242 0.209 0.233 0.222 0.209 0.257 0.222 0.254 0.233 0.257 0.222 

11.274 
50 
52.215 
0.800 
Reliabel 
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Butir Soal 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

14 19 27 9 17 18 13 21 29 25 19 9 22 11 
10 12 13 7 9 12 8 15 16 14 9 7 13 7 

4 7 14 2 8 6 5 6 13 11 10 2 9 4 
0.372 0.353 -0.005 0.425 0.231 0.378 0.246 0.368 0.429 0.358 -0.070 0.425 0.351 0.205 
0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 

valid valid Tidak valid tidak valid tidak valid valid valid tidak valid valid tidak 
0.438 0.594 0.844 0.281 0.531 0.563 0.406 0.656 0.906 0.781 0.594 0.281 0.688 0.344 

sedang sedang Mudah sukar sedang sedang sedang sedang mudah mudah sedang sukar sedang sedang 
0.375 0.313 -0.063 0.313 0.063 0.375 0.188 0.563 0.188 0.188 -0.063 0.313 0.250 0.188 

cukup cukup 
sangat 
jelek cukup jelek cukup jelek baik jelek jelek 

sangat 
jelek cukup cukup jelek 

dipakai dipakai Dibuang dipakai dibuang dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dibuang 
0.254 0.249 0.136 0.209 0.257 0.254 0.249 0.233 0.088 0.176 0.249 0.209 0.222 0.233 
11.274 
50 
52.215 
0.800 
Reliabel 
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Butir soal Jumlah 
skor (y) Y2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 43 1849 
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 43 1849 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 40 1600 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 38 1444 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 37 1369 
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 37 1369 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 37 1369 
0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 36 1296 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 34 1156 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 34 1156 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 34 1156 
1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 33 1089 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 33 1089 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 32 1024 
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 31 961 
0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 30 900 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 28 784 
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 26 676 
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 25 625 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 24 576 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 576 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 24 576 
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 24 576 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 23 529 
1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 23 529 
1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 23 529 
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 23 529 
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 22 484 
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 22 484 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 20 400 
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 19 361 
0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 16 256 

23 16 20 13 17 11 26 26 12 12 938 29166 
12 11 8 9 11 7 13 15 12 8 
11 5 12 4 6 4 13 11 0 4 

0.046 0.381 -0.360 0.413 0.413 0.350 -0.168 0.350 0.779 0.368 
0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 

tidak valid tidak  valid valid valid tidak  valid valid Valid 
0.719 0.500 0.625 0.406 0.531 0.344 0.813 0.813 0.375 0.375 

mudah sedang Sedang sedang sedang sedang mudah mudah sedang Sedang 
0.063 0.375 -0.250 0.313 0.313 0.188 0.000 0.250 0.750 0.250 

jelek cukup 
sangat 
jelek cukup cukup jelek 

sangat 
jelek cukup 

baik 
sekali Cukup 

dibuang dipakai Dibuang dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai Dipakai 
0.209 0.258 0.242 0.249 0.257 0.233 0.157 0.157 0.242 0.242 

11.274 
50 
52.215 
0.800 
Reliabel 
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KISI-KISI SOAL TES EKOSISTEM 

 
Sekolah  : SMA N 1 Kaliwungu 

Kelas  : X 

Pelajaran  : Biologi 

Materi  : Ekosistem 

Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan antara komponen  ekosistem, 

perubahan materi dan energi serta peranan manusia 

dalam menjaga keseimbangan ekosistem. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Ranah 

Kognitif

No. 

Soal 

Asli 

No. 

Soal 

Baru 

Kunci 

Jawab

an 

Mendiskripsikan 

peran komponen 

ekosistem dalam 

aliran energy dan 

daur biogeokimia 

srta pemanfaatan 

komponen 

ekosistem bagi 

kehidupan 

d. Komponen 

Ekosistem 

 

e. Aliran 

Energi 

 

f.  Daur 

Biogeoki-

mia 

Mendiskripsikan 

komponen penyusun 

ekosistem di 

lingkungan sekolah 

C3  , C4 

C2  , C2 

C3  , C2 

 

 3   , 8 

 9   , 10 

11   , 12  

 

2  ,  4 

5  ,  6 

7  , 8 

 

A  ,  C 

B  ,  E 

E  ,  D 

 

Menghitung kepadatan 

populasi 

C3 

C3 

2 

4 

1 

3 

A 

C 

Mendiskripsikan 

hubungan antara 

komponen biotik dan 

abiotik serta hubungan 

antara komponen 

biotik dan biotik 

lainnya 

C3  , C4 

C5  , C3 

C3  , C4  

C2   

 

13 , 14 

15 , 16 

18 , 19  

21  

 

9  ,  

10 

11 , 

12 

13 , 

14 

15 

E  ,  B 

A  ,  B 

A  ,  E   

B   

 

Mendiskripsikan 

rantai makanan, 

jaring-jaring makanan, 

C4  , C3  

C2  , C2  

25  , 26  

27  , 28  

16 , 

17 

18 ,19 

A  ,  B   

E  ,  A   
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Ranah 

Kognitif

No. 

Soal 

asli 

No. 

Soal 

baru 

Kunci 

Jawaban

  dan mekanisme aliran 

energi pada ekosistem 

C2  , C2  

C2  , C4   

C4  , C2 

32  , 

34 35  

, 36   

38  , 

42 

20 , 

21 

22 , 

23 

24 , 

25 

C  ,  C   

E  ,  A  

A  ,  D 

Mendiskripsikan proses 

siklus hidrologi sebagai 

salah satu contoh daur 

biogeokimia 

C1  , C1 

C2  , C2 

C4 

44  , 

45 

46  , 

49 

50 

26 , 

27 

28 , 

29 

30 

A  ,  C 

D  ,  E 

B 
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SOAL TES EKOSISTEM 
 
 
 
 
 

PETUNJUK : 
1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor absen 

anda pada jawaban yang disediakan. 
2. Kerjakan semua soal pada lembar jawab yang disediakan 
3. Bacalah dengan teliti semua soal sebelum anda menjawab 
4. Telitilah hasil pekerjaan anda sekali lagi sebelum dikumpulkan 
5. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan member tanda silang (x), pada huruf a, 
b, c, atau d di lembar jawaban yang tersedia!  
1. Pada sebidang tanah yang lebarnya 2 meter dan panjangnya 3 meter dijumpai 3 ekor 

belalang, 10 batang alang-alang, 22 batu kerikil, 4 sampah plastik, dan 20 ekor semut 
merah. Dari data tersebut, populasi apakah yang memiliki kepadatan paling besar? 

a. Semut merah    d. Batu kerikil 
b. Belalang    e. Sampah plastik 
c. Alang-alang 

2. Pada waktu pengamatan di halaman sekolah, Ani menemukan berbagai komponen 
ekosistem di halaman sekolahnya. Komponen tersebut antara lain rumput, belalang, 
alang-alang, cacing tanah, semut merah, air, dan sinar matahari. Dari berbagai komponen 
tersebut yang berperan sebagai produsen adalah …..  
a. Rumput dan alang-alang 
b. Belalang dan rumputan 
c. Alang-alang dan semut merah 
d. Air dan rumput 
e. Sinar matahari dan alang-alang 

3. Dalam suatu plot yang dibuat di halaman sekitar sekolah dengan luas 2m X 5m terdapat 
20 ekor belalang, 10 ekor semut, 7 ekor cacing, 1 ekor katak dan 5 rumput. Kepadatan 
populasi berikut yang benar, kecuali ….. 
a. Belalang = 2/m2    d. Katak    = 0,1/m2   
b. Semut = 1/m2    e. Rumput = 0,5/m2 
c. Cacing = 7/m2 

4. Disebuah halaman sekolah yang terbuka, terlihat rumput yang kecil dan tumbuh dengan 
cepat, sedangkan di lokasi halaman sekolah yang rindang terlihat rumput yang lebih 
besar-besar namun tumbuhnya lambat. Faktor abiotic yang mempengaruhi pertumbuhan 
rumput tersebut adalah …  
d. Suhu     d. kelembaban 
e. Iklim     e. pH 
f. Cahaya matahari 

5. Matahari merupakan sumber energi utama dalam ekosistem karena….  

Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas   : X 
Semester  : Genap 
Waktu : 30 menit
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a. menyediakan beberapa sumber energi lain seperti minyak bumi, batu bara dan tenaga 
air 

b. merupakan sumber energi yang keberadaannya mempengaruhi tetapi tidak 
dipengaruhi oleh komponen ekosistem lainnya 

c. membantu terjadinya proses fotosintesis 
d.  membuat suhu bumi sesuai untuk kehidupan  tumbuhan, binatang dan manusia 
e. membantu terjadinya siklus air 

6. Berikut merupakan komponen biotik dan komponen abiotik : 
1. Tanah   5. bekicot 
2. Air   6. batu 
3. Belalang  7. Alang-alang 
4. Rumput  8. padi 
Yang merupakan kompone biotik yang dijumpai pada ekosistem halaman sekolah adalah  
a. 1, 2, 5 dan 6    d. 3, 4 ,5 dan 8  
b. 1, 2, 3 dan 6    e. 3, 4, 5 dan 7 
c. 2, 3, 4 dan 6 

7. Peran komponen abiotik pada ekosistem halaman sekolah adalah …… 
a. Untuk sumber energi bagi tumbuhan yang ada di halaman sekolah 
b. Untuk kebutuhan hidup makhluk hidup di sekitar sekolah 
c. Untuk tempat hidup komunitas hewan yang ada di di halaman sekolah 
d. Untuk membantu penyerbukan bagi beberapa tanaman yang ada di halaman sekolah 
e. Semua jawaban benar 

8. Dua organisme yang menempati wilayah yang sama dapat dikatakan sebagai satu spesies 
apabila …..  
a. Memiliki cara perkembangbiakan yang sama 
b. Memiliki bentuk tubuh dan organ yang bersesuaian 
c. Dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang steril 
d. Dapat saling kawin dan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. 
e. Memiliki jenis makanan dan cara makan yang tidak jauh berbeda 

9. Di padang rumput, hidup sekelompok kambing dan harimau. Jika predatornya sangat 
aktif, maka setelah terjadi penurunan konsumen primer akan terjadi ……  
a. Peningkatan populasi rumput dan harimau 
b. Penurunan populasi rumput dan harimau 
c. Peningkatan populasi kambing dan harimau 
d. Penurunan populasi harimau dan peningkatan populasi kambing 
e. Peningkatan populasi rumput dan penurunan populasi harimau 

10. Mikroorganisme pengurai memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Jika semua 
mikroorganisme pengurai di bumi ini dimatikan, kemungkinan yang akan terjadi adalah,,,  
a. Tumbuhan menjadi subur   d. Predator semakin banyak 
b. Sampah-sampah bertimbunan   e. Produsen semakin banyak 
c. Konsumen akan semakin banyak 

11. Misalkan semua produsen di bumi musnah, sedangkan semua konsumen dan pengurai 
tidak, hal yang tidak mungkin terjadi adalah …  
a. Pengurai semakin banyak 
b. Tidak ada makanan bagi herbifor 
c. Konsentrasi oksigen menurun 
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d. Konsentrasi karbondioksida meningkat 
e. Siklus oksigen dan karbondioksida terhenti 

12. Contoh saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik yang 
mungkin terjadi dalam ekosistem halaman sekitar sekolah adalah …..  
a. Cacing tanah dengan alang-alang  d. Bunga dengan kupu-kupu 
b. Cacing tanah dengan tanah   e. Cacing tanah dengan cahaya matahari 
c. Siput dengan tanah 

13. Lihatlah gambar berikut! 
   
 
 
   
 
 
 

Gb.1   Gb.2   Gb.3          Gb.4 
Hubungan simbiosis parasitisme dapat dilihat pada gambar nomor …..  
a. Gambar 1     d. Gambar 4 
b. Gambar 2     e. Gambar 1 dan 2  
c. Gambar 3 

14. Bila tanaman gulma tumbuh bersama dengan tanaman palawija, maka interaksi antara 
kedua jenis tumbuhan tersebut berbentuk …..  
a. Persaingan dalam hal memperoleh oksigen 
b. Kompetisi dalam hal memproses habitatnya 
c. Mutualisme dalam proses penyerbukan 
d. Komensalisme dalam memperoleh energi cahaya 
e. Kompetisi dalam memperoleh zat hara dan cahaya 

15. Berikut ini adalah jenis interaksi antar populasi : 
1. predasi   4. komensalisme 
2. kompetisi  5. parasitisme 
3. mutualisme 
Jenis interaksi yang merugikan salah satu pihak adalah …..  
a. 1, 2, dan 3     d. 2, 4, dan 5 
b. 1, 2, dan 5     e. 3, 4, dan 5 
c. 1, 4, dan 5 

16. Pernyataan yang salah mengenai proses makan dimakan antar makhluk hidup adalah …..  
a. Di dalam proses makan dan dimakan, populasi pemakan adalah populasi dominan 
b. Di dalam proses makan dan dimakan terjadi perpindahan makanan dan energi 
c. Semakin kompleks jaring-jaring makanan, semakin mantap ekosistem tersebut 
d. Karnivor puncak merupakan spesies yang rawan punah 
e. Proses makan dimakan terhenti apabila herbivora punah 

17. Di laut ditemukan komponen-komponen berikut : 
1) ikan besar                    4) zooplankton 
2) ikan kecil                     5) pengurai 
3) senyawa anorganik      6) fitoplankton 
Untaian rantai makanan di laut tersebut adalah ........  
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a. 2 – 1 – 6 – 5 – 3 – 4     d. 4 – 3 – 6 – 2 – 1 – 5 
b. 3 – 6 – 4 – 2 – 1 – 5     e. 6 – 4 – 5 – 3 – 2 – 1  
c. 3 – 4 – 6 – 2 – 1 – 5 

18. Perhatikan gambar berikut! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dibawah ini merupakan pernyataan yang berhubungan dengan gambar tersebut kecuali 
….. 
a. Cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis 
b. Komponen biotic melakukan berbagai aktivitas memerlukan energy 
c. Unsur-unsur hara yang diserap oleh tumbuhan keberadaannya dipasok oleh 

decomposer. 
d. Energy berpindah dari produsen ke konsumen melalui rantai makanan. 
e. Keberadaan komponen biotik sama sekali tidak ada interaksi dengan komponen 

biotik. 
19. Perhatikan ilustrasi singkat berikut! 

 
 
 

 
Berikut ini yang mendapatkan aliran energi terkecil adalah …..  
a. Tanaman padi     d. cacing tanah 
b. Elang      e. ulat  
c. Tanaman padi dan rumput 

20.  Pada rantai makanan, konsumen II ditempati oleh ….. 
a. Autotrof     d. herbivor 
b. Fotoautotrof     e. predator 
c. Karnivor  

21. Hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah ….. 
a. Jaring makanan menyusun rantai makanan 
b. Memiliki organism yang sama 
c. Rantai makanan merupakan penyusun dari jarring-jaring makanan 
d. Memiliki penyusun berbeda, namun tetap saling berhubugan 
e. Terdapat dalam ekosistem yang sama 

22.  

 
 

Dalam suatu ekosistem sawah terdapat : 

tanaman padi, ulat, belalang, burung jalak, ular, cacing tanah, tikus, burung elang, katak, 
dan rumput liar. 
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Keterangan: 
1. Karnivor I   3. Karnivor II 
2. Tumbuhan   4. Herbivor 
Berdasarkan gambar piramida ekologi di atas, manakah piramida ekologi yang benar?  
a. I     d. IV 
b. II     e. V 
c. III 

23. Perhatikan piramida jumlah berikut 

 

 

 
Piramida jumlah diatas meunjukkan konsumen primer berjumlah lebih sedikit dari 
konsumen sekunder, maka yang terjadi adalah ….  
a. produsen meningkat, konsumen sekunder menurun 
b. produsen meningkat, konsumen sekunder meningkat 
c. produsen menurun, konsumen tersier meningkat 
d. produsen menurun, konsumen tersier menurun 
e. produsen dan konsumen sekunder jumlahnya tetap 

24. Berikut merupakan pola-pola ekosistem dengan komponen yang menempatinya : 
 
 
 
 
 
 

Pola 1      pola 2 
 
 
 
 
 
 
Pola 3      pola 4 

  
 
 
 
  
 
     Pola 5 
Menurut kalian, manakah pola ekosistem yang paling seimbang?  
a. Pola 1     d. Pola 4 

Komponen ekosistem: 
1 ekor ular 
5 ekor katak 
6 ekor belalang 
15 rumput liar 

Komponen ekosistem: 
3 ekor ular 
5 ekor katak 
4 ekor belalang 
11 rumput liar 

Komponen ekosistem: 
4 ekor ular 
3 ekor katak 
6 ekor belalang 
10 rumput liar 

Komponen ekosistem: 
1 ekor ular 
5 ekor katak 
9 ekor belalang 
8 rumput liar 

Komponen ekosistem: 
7 ekor ular 
6 ekor katak 
5 ekor belalang 
4 rumput liar 

Konsumen tersier   (2%)

Konsumen sekunder  (20%)

Konsumen primer  (10%)

Produsen  (68%)
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b. Pola 2     e. Pola 5 
c. Pola 3 

25. Setelah terjadinya penebangan liar menyebabkan hutan menjadi gundul.Gundulnya hutan 
menyebabkan harimau dengan mudah menangkap kijang. Hal ini terjadi karena …..  
a. Populasi kijang meningkat 
b. Populasi harimau meningkat 
c. Kijang adalah makanan satu-satunya bagi harimau 
d. Populasi kijang menurun 
e. Kijang tidak memiliki tempat berlindung dari kejaran harimau 

26. Perhatikan daur di bawah ini 
1. Daur Calvin    4. Daur sintatik 
2. Daur sulfur    5. Daur hydrologi 
3. Daur karbon  dan oksigen 
Yang merupakan bagian dari daur biogeokimia adalah ….  
a. 2, 3 dan 5    d. 1, 3 dan 4 
b. 2, 4 dan 5    e. 2, 3 dan 4 
c. 1, 2 dan 5 

27. Fungsi daur biogeokimia adalah untuk ….  
a. menjaga kestabilan iklim 
b. menyuburkan air laut dalam 
c. menjaga kelestarian ekosistem 
d. menyediakan unsur-unsur mineral bagi konsumen 
e. melakukan metabolisme pada karnivor puncak 

28. Perhatikan urutan berikut! 
1. Air di permukaan bumi menguap melalui evaporasi 
2. uap air di atmosfer menjadi lebih padat (awan) 
3. Tumbuhan melakukan transpirasi dalam bentuk uap air ke atmosfer 
4. Adanya angin menyebabkan awan mengalami presipitasi dalam bentuk hujan 
5. Terjadi kondensasi 
6. air kembali ke permukaan bumi 
Urutan siklus air yang benar adalah ……  
a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6    d. 1 – 3 – 5 – 2 – 4 – 6  
b. 1 – 2 – 5 – 3 – 4 – 6    e. 6 – 1 – 3 – 2 – 5 – 4  
c. 1 – 5 – 2 – 3 – 4 – 6 

29. Dalam daur air (hydrologi) transpirasi yang mencakup 90 % pada ekosistem darat 
dilakukan oleh ……  
a. Hewan herbivora dan karnivora  d. Tumbuhan dan hewan omnivora 
b. Hewan herbivore dan tumbuhan  e. Tumbuhan 
c. Tumbuhan dan hewan karnivora 

30. Ketika musim kemarau panjang, proses yang tidak terjadi dalam siklus hydrologi 
yaitu…. 
a. Transpirasi    d. Evaporasi 
b. Presipitasi    e. Kondensasi 
c. Penguapan 

 
 

GOOD LUCK 
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Lampiran 16 
DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

No Kode siswa ∑skor Nilai Kode siswa ∑skor Nilai 
1 E01 18 60 K01 20 67 
2 E02 22 73 K02 12 40 
3 E03 16 53 K03 19 63 
4 E04 13 43 K04 19 63 
5 E05 21 70 K05 17 57 
6 E06 19 63 K06 13 43 
7 E07 14 47 K07 12 40 
8 E08 20 67 K08 22 73 
9 E09 15 50 K09 16 53 
10 E10 20 67 K10 18 60 
11 E11 21 70 K11 17 57 
12 E12 20 67 K12 20 73 
13 E13 16 53 K13 13 43 
14 E14 17 57 K14 20 67 
15 E15 14 47 K15 22 73 
16 E16 19 63 K16 18 60 
17 E17 17 57 K17 19 63 
18 E18 20 67 K18 15 50 
19 E19 22 73 K19 17 57 
20 E20 17 57 K20 15 50 
21 E21 22 73 K21 13 43 
22 E22 15 50 K22 21 70 
23 E23 21 70 K23 14 47 
24 E24 23 77 K24 18 60 
25 E25 17 57 K25 14 47 
26 E26 19 63 K26 17 57 
27 E27 15 50 K27 21 70 
28 E28 18 60 K28 22 73 
29 E29 23 77 K29 21 70 
30 E30 23 77 K30 16 53 
31 E31 18 60 K31 14 47 
32 E32 16 53 K32 15 50 
33 E33 23 77 K33 16 53 
34 E34 19 63    
35 E35 18 60    
 Tertinggi 23 77 Tertinggi 22 73 
 Terendah 13 43 Terendah 12 40 
 Rata-rata kelas 18,6 62,03 Rata-rata kelas 17,2 57,33 

 
 

 

Keterangan : 
Skor min    = 
0 
Skor maks = 
30 
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UJI NORMALITAS 

 KONDISI AWAL KELAS SAMPEL  

Hipotesis: 

H0: Data petest berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Data pretest berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Pengujian Hipotesis:  

Rumus yang digunakan dalam uji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov Smirnov yaitu 

sebagai berikut. 

 
Jika nilai D < p tabel, maka Ho diterima. Tetapi untuk memudahkan perhitungan, peneliti 

menggunakan bantuan SPSS dan diperoleh data sebagai berikut. 

 

Case Processing Summary
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

nilai_pretest 68 100.0% 0 .0% 68 100.0%

Lampiran 17 
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Tests of Normality
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai_pretest .098 68 .171 .962 68 .035 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

Gambar histogram serta kurva normalnya, menunjukkan semua mengarah pada 

penunjukan bahwa data cenderug berdistribusi normal. Kemudian diperkuat uji Kolmogorov 

Smirnov yang menunjukkan nilai sig. adalah 0,171 = 17,1% > 0,05 = 5% yang berarti Ho 

diterima atau distribusi data tersebut normal. Selain itu  jika diperhatikan diagram Q-Q plot  

juga menunjukkan data berdistribusi normal, sebab diagramnya tidak jauh dari garis diagonal 

normal. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa data pretest tersebut berasal dari 

populasi yang berdistribusi cenderung mendekati normal. 
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UJI HOMOGENITAS 
KONDISI AWAL KELAS SAMPEL 

Hipotesis: 

Ho: (varians homogen) 

H1: (varians tidak homogen) 

Pengujian Hipotesis: 

Untuk menguji homogenitas digunakan uji F sebagai berikut. 

terkecilVarians
terbesarVariansF =

 
Hasil perhitungan dibandingkan dengan  yang diperoleh dari daftar distribusi F 

dengan peluang α, sedangkan derajat kebebasan 1v  dan 2v  masing-masing sesuai dengan dk 

pembilang dan penyebut serta  α = 0,05. Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho 
jika . 

Hasil Analisis: 
Untuk memudahkan perhitungan, peneliti menggunakan bantuan SPSS dan diperoleh data 
sebagai berikut. 

 

 
Untuk melihat kondisi homogenitas dilihat pada nilai kurtosis tabel statistic di atas yaitu 
sebesar -0,974 menunjukkan nilai negatif, jadi data cendetung tumpul. Akan tetapi nilai ini 
mendekati nol yang mengasumsikan bahwa data tersebut adalah homogen. Disamping itu 
pada box plot juga tidak menunjukkan kemiringan yang berarti, maka dapat disimpulkan 
bahwa asumsi homogenitas terpenuhi (Sukestiyarno, 2011:48). Artinya data pretest tersebut 
berasal dari varian yang sama (homogeny). Jadi kedua kelompok mempunyai varians yang  
sama atau dapat dikatakan kedua kelompok adalah homogen. 

 
 

Statistics
nilai_pretest 
N Valid 68

Missing 0
Mean 59.7500
Std. Deviation 10.26423
Skewness -.090
Std. Error of Skewness .291
Kurtosis -.974
Std. Error of Kurtosis .574
Minimum 40.00
Maximum 77.00

Lampiran 18 
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LEMBAR KRITERIA PENILAIAN JURNAL BELAJAR 
 

 Skor 1 Skor 0 

 Dalam jurnal belajarnya siswa 

menuliskan materi yang telah ia pahami 

dengan benar 

Dalam jurnal belajarnya siswa tidak 

menuliskan materi yang telah ia pahami 

dengan benar 

Dalam jurnal belajarnya siswa 

menuliskan pengalaman belajarnya 

selama belajar menggunakan 

pendekatan JAS, seperti perasaan 

mereka ketika pembelajaran. 

Dalam jurnal belajarnya siswa tidak 

menuliskan pengalaman belajarnya 

selama belajar menggunakan 

pendekatan JAS, seperti perasaan 

mereka ketika pembelajaran. 

Dalam jurnal belajarnya siswa 

menuliskan hambatan/ kendala dalam 

mengikuti pembelajaran/ menuliskan 

materi yang belum ia pahami. 

Dalam jurnal belajarnya siswa tidak 

menuliskan hambatan/ kendala dalam 

mengikuti pembelajaran/ menuliskan 

materi yang belum ia pahami. 

Dalam jurnal belajarnya siswa 

menuliskan usaha yang akan ia lakukan 

untuk mengatasi kendala/ hambatan 

tersebut. 

Dalam jurnal belajarnya siswa tidak 

menuliskan usaha yang akan ia lakukan 

untuk mengatasi kendala/ hambatan 

tersebut. 

Dalam jurnal belajarnya siswa 

menuliskan manfaat setelah siswa 

mengikuti pembelajaran. 

Dalam jurnal belajarnya siswa tidak 

menuliskan manfaat setelah siswa 

mengikuti pembelajaran. 

Skor minimum   : 0 

Skor maksimum : 5 

Nilai =  x 100 

Rentang skor Kriteria 
X 1,7  jelek 
1,7 X  3,3  sedang 
3,3  X  baik 
 

 

 

K
ri

te
ri

a 
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KISI-KISI SKALA PSIKOLOGI SISWA 
Variabel : Disiplin 

 
Disiplin adalah tindakan patuh dan tertib terhadap norma, peraturan dan tata tertib 

yang berlaku (Sutrisno heru 2009). Sedangkan menurut Aritonang K.T (2005) disiplin 

merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam bentuk tidak melakukan sesuatu 

tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan dan 

melakukan sesuatu yang mendukung dan melindungi sesuatu yang telah ditetapkan. Disiplin 

juga merupakan kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat oleh diri sendiri 

maupun diluar diri baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Yustiana 2012). Jadi disiplin 

dalam penelitian ini diartikan sebagai  kemampuan seseorang mengendalikan diri untuk 

bertindak patuh dan tertib terhadap ketentuan dan peraturan yang dapat membentuk individu 

yang unggul. 

 

Variabel Dimensi Indikator Item  ∑ item 

Disiplin Perilaku tertib ‐ Melakukan kegiatan 
pembelajaran sesuai 
prosedur/ langkah kerja. 

‐ Melakukan kegiatan dengan 
terstruktur dan rapi 

1, 2, 3, 7, 8, 18, 
19, 23,  

 
 4, 5, 6, 29  

 

12 

perilaku patuh ‐ Melaksanakan kegiatan 
sesuai peraturan yang ada. 
 
 

‐ Tepat waktu dalam 
mengumpulkan tugas. 

9, 10, 11, 12, 
17, 20, 21, 22, 

24, 26, 27,  
 

16, 30 
 

13 

pengendalian 

diri/ kontrol diri 

‐ Tidak melakukan kegiatan 
yang melanggar peraturan 
yang ada. 

‐ Tidak merendahkan 
pendapat teman lain. 

13, 14, 25 
 

15, 28 

5 
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN PSIKOMOTOR SISWA 

 

Hasil belajar psikomotor yaitu hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan 

manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik (Bloom dalam Haryati 2006). Singer 

dalam Haryati (2006) menambahkan bahwa keterampilan psikomotor berorientasi pada 

gerakan dan menekankan pada rekasi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Sementara itu 

Leighbody (1968) berpendapat bahwa penilaian hasil belajar psikomotor mencakup: (1) 

kemampuan menggunakan alat dan langkah kerja, (2)  kemampuan menganalsis suatu 

pekerjaan dan menyusun urutan-urutan pengajaran (3) kecepatan mengerjakan tugas (4) 

kemampuan membaca gambar dan atau simbol (5) keserasian bentuk dengan yang 

diharapkan dan ukuran yang telah ditentukan. Penilaian hasil belajar psikomotor mencakup 

dalam kegiatan persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat proses 

berlangsung yaitu pada waktu peserta didik melakukan praktik, atau sesudah proses 

berlangsung dengan cara mengetes peserta didik. 

Variabel Dimensi Indikasi Item  ∑ item 
Skor Psikomotorik 
Siswa pertemuan I 

Persiapan ‐ Mempersiapkan 
kegiatan pengamatan 

‐ Memploting area 
pengamatan 

1,  
 

2a, 2b, 2c 

4 

Proses ‐ Mengidentifikasi hasil 
pengamatan 

‐ Membuat tabel hasil 
pengamatan 

‐ Membersihkan area 
pengamatan 

3a, 3b, 3c, 3d 
 

4 
 
5 

 
 

6 

Produk ‐ Mendemonstrasikan 
hasil pengamatan 

6 1 
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Variabel Dimensi Indikasi Item  ∑ item 
Skor 
Psikomotorik 
Siswa Pertemuan 
II 

Persiapan ‐ Mempersiapkan 
kegiatan permainan 
kartu bergambar 

1 1 

Proses ‐ Mengidentifikasi 
interaksi dalam 
ekosistem melalui 
kartu bergambar. 

‐ Menyusun jaring-
jaring makanan 
melalui kartu 
bergambar 

‐ Membersihkan area 
pengamatan 

2a, 2b, 2c 
 
 
 
 

2d, 2e, 2f, 
2g 
 
 
 
 
3 

8 
 

Produk ‐ Mendemonstrasikan 
hasil kerja kelompok 

‐ Membuat laporan 
hasil kegiatan 
kelompok 

4 
 
5 

2 

 
 

Variabel Dimensi Indikasi Item  ∑ item 
Skor Psikomotorik 
Siswa Pertemuan 
III 

Persiapan ‐ Mempersiapkan 
kegiatan pengamatan  

1 1 

Proses ‐ Membuat percobaan 
siklus air sederhana 

‐ Melakukan percobaan 
transpirasi tumbuhan. 

‐ Membersihkan area 
percobaan dan 
mengembalikan 
peralatan ke tempat 
semula  

2a, 2b, 2c, 2d 
 
 

2d, 2e, 2f 
 
 
3 
 
 
 

 

8 
 

Produk ‐ Mendemonstrasikan 
hasil diskusi 

‐ Membuat laporan hasil 
diskusi 

4 
 
5 

2 

 
 
∑ seluruh item = 33 
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Lampiran 25 
 

PERHITUNGAN MENENTUKAN SKALA KRITERIA 

PENILAIAN JURNAL BELAJAR DALAM PENDEKATAN JAS 

 

Jumlah item  = 5 

Pilihan Jawaban “Ya” (skor 1) dan “Tidak” (skor 0) 

Nilai tengah  =  

Skor minimum = 0 

Skor maksimum= 5 

Jarak sebaran  = 5 – 0 = 5 

Standar deviasi   =  

Mean teoritik (µ) = 5 x 0,5 = 2,5 

Kriteria Penggolongan : 

X  (µ - 1 ( )   jelek 

(µ - 1 ( )  X  (µ + 1 (   sedang  

(µ + 1 (   X   baik 

 

Kriteria penggolongan penilaian jurnal belajar dalam pendekatan JAS : 

X 1,7   jelek 

1,7 X  3,3   sedang 

3,3  X   baik 
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Lampiran 26 
PERHITUNGAN MENENTUKAN SKALA KRITERIA 

PENILAIAN HASIL BELAJAR AFEKTIF 

Jumlah item  = 30 

Pilihan Jawaban : 

Pernyataan positif (+) : “Hampir Tidak Pernah” (skor 1),“Sangat Jarang” (skor 2),“Kadang” (skor 3), 

 “Sering” (skor 4) dan “Hampir Selalu” (skor 5). 

Pernyataan negatif (-) : “Hampir Tidak Pernah”(skor 5),“Sangat Jarang”(skor 4),“Kadang”(skor 3), 

“Sering” (skor 2) dan “Hampir Selalu” (skor 1). 

Nilai tengah  =  3 

Skor minimum = 30 

Skor maksimum= 150 

Jarak sebaran  = 150 – 30 = 120 

Standar deviasi   =  

Mean teoritik (µ) = 30 x 3 = 90 

Kriteria Penggolongan : 

X  (µ - 1 ( )   jelek 

(µ - 1 ( )  X  (µ + 1 (   sedang  

(µ + 1 (   X   baik 

 

Kriteria penggolongan penilaian jurnal belajar dalam pendekatan JAS : 

X 70    jelek 

70 X  110   sedang 

110  X   baik 
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Lampiran 27 
PERHITUNGAN MENENTUKAN SKALA KRITERIA 

PENILAIAN HASIL BELAJAR PSIKOMOTORIK 

Jumlah item  = 33 

Pilihan Jawaban : 

Pilihan Jawaban “Ya” (skor 1) dan “Tidak” (skor 0) 

Nilai tengah  =  

Skor minimum = 0 

Skor maksimum= 33 

Jarak sebaran  = 33 – 0 = 33 

Standar deviasi   =  

Mean teoritik (µ) = 33 x 0,5 = 16,5 

Kriteria Penggolongan : 

X  (µ - 1 ( )   jelek 

(µ - 1 ( )  X  (µ + 1 (   sedang  

(µ + 1 (   X   baik 

 

Kriteria penggolongan penilaian jurnal belajar dalam pendekatan JAS : 

X 11    jelek 

11 X  22   sedang 

22  X    baik 
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DAFTAR NILAI JURNAL BELAJAR SISWA 
 

N
o 

Kode 
siswa 

Pertemuan I Pertemuan 2 Pertemuan 3 Rata-
rata 
skor 

Rata-
rata 
nilai 

Kriteria

Aspek ∑ 
Skor 

Nilai Aspek ∑ 
Skor

Nilai Aspek ∑ 
Skor

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

1 E01 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 4.3 87 baik 
2 E02 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 1 1 5 100 4.7 93 baik 
3 E03 1 1 0 1 1 4 80 1 1 0 1 1 4 80 1 1 0 1 1 4 80 4 80 baik 
4 E04 1 1 0 0 1 3 60 1 1 0 0 1 3 60 1 1 1 0 1 4 80 3.3 67 baik 
5 E05 1 1 1 1 0 4 80 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 1 1 5 100 4.7 93 baik 
6 E06 1 1 0 1 1 4 80 1 1 0 0 1 3 60 1 1 0 1 1 4 80 3.7 73 baik 
7 E07 1 0 0 1 1 3 60 1 0 0 1 1 3 60 1 1 0 1 1 4 80 3.3 67 baik 
8 E08 1 1 1 1 0 4 80 1 1 1 1 0 4 80 1 1 1 1 0 4 80 4 80 baik 
9 E09 1 1 0 1 1 4 80 1 1 0 0 1 3 60 1 1 1 0 1 4 80 3.7 73 baik 
10 E10 1 1 1 0 0 3 60 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 4 80 baik 
11 E11 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 1 1 5 100 4.7 93 baik 
12 E12 1 1 1 0 0 3 60 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 4 80 baik 
13 E13 0 0 1 1 1 3 60 0 0 1 1 1 3 60 0 0 1 1 1 3 60 3 60 sedang 
14 E14 0 1 0 1 1 3 60 1 1 0 1 1 4 80 1 1 0 1 1 4 80 3.7 73 baik 
15 E15 0 1 0 1 1 3 60 0 1 0 1 1 3 60 1 1 1 1 0 4 80 3.3 67 baik 
16 E16 1 1 1 0 0 3 60 1 0 1 1 0 3 60 1 1 1 1 0 4 80 3.3 67 baik 
17 E17 1 1 1 0 1 4 80 1 1 0 0 1 3 60 1 1 0 0 1 3 60 3.3 67 baik 
18 E18 1 0 1 1 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 1 1 5 100 4.7 93 baik 
19 E19 1 1 1 1 0 4 80 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 1 1 5 100 4.7 93 baik 
20 E20 0 1 1 1 1 4 80 0 1 1 1 0 3 60 0 1 1 1 1 4 80 3.7 73 baik 
21 E21 1 1 1 0 1 4 80 1 1 0 1 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 4.3 87 baik 
22 E22 0 1 1 1 0 3 60 0 1 1 1 0 3 60 0 1 1 1 0 3 60 3 60 sedang
23 E23 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 4.7 93 baik 
24 E24 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 1 1 5 100 5 100 baik 
25 E25 1 1 1 1 0 4 80 1 1 1 1 0 4 80 1 1 1 1 1 5 100 4.3 93 baik 
26 E26 0 1 0 1 1 3 60 1 1 0 1 1 4 80 1 1 1 1 0 4 80 3.7 73 baik 

Lam
piran 28 
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27 E27 0 1 1 1 0 3 60 1 1 1 1 0 4 80 1 1 1 0 0 3 60 3.3 67 baik 
28 E28 1 1 1 1 0 4 80 1 1 1 1 0 4 80 1 1 1 1 0 4 80 4 80 baik 
29 E29 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 1 1 5 100 4.7 93 baik 
30 E30 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 0 1 4 80 4.3 87 baik 
31 E31 1 1 1 0 0 3 60 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 4 80 baik 
32 E32 1 1 0 0 1 3 60 1 1 0 0 1 3 60 1 1 0 0 1 3 60 3 60 sedang 
33 E33 1 1 1 1 0 4 80 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 1 1 5 100 4.7 93 baik 
34 E34 1 1 1 1 0 4 80 1 1 1 1 1 5 100 1 1 1 1 1 5 100 4.7 93 baik 
35 E35 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 0 1 4 80 1 1 1 1 1 5 100 4.3 87 baik 

Rata rata 4.002   
 
Keterangan : 
Aspek 1 : siswa menuliskan identifikasi pengalaman belajarnya setelah mlakukan pembelajaran dengan pendekatan JAS 
Aspek 2 : siswa menuliskan materi yang telah dipahami setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan JAS dengan benar 
Aspek 3 : siswa menuliskan identifikasi kendalanya dalam belajar setelah mlakukan pembelajaran dengan pendekatan JAS 
Aspek 4 : siswa menuliskan usaha yang akan dilakukan untuk mengatasi kendalanya dalam belajar 
Aspek 5 : siswa menuliskan manfaat yang didapatkanya setelah mlakukan pembelajaran dengan pendekatan JAS 
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Lampiran 29  
DAFTAR NILAI POSTEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

No Kode siswa ∑skor Nilai Kode siswa ∑skor Nilai 
1 E01 23 77 K01 26 87 
2 E02 27 90 K02 18 60 
3 E03 21 70 K03 23 77 
4 E04 19 63 K04 25 83 
5 E05 26 87 K05 22 73 
6 E06 24 80 K06 19 63 
7 E07 19 63 K07 21 70 
8 E08 25 83 K08 23 77 
9 E09 20 67 K09 24 80 
10 E10 26 87 K10 21 70 
11 E11 26 87 K11 22 73 
12 E12 25 83 K12 25 83 
13 E13 21 70 K13 19 63 
14 E14 22 73 K14 25 83 
15 E15 19 63 K15 18 60 
16 E16 24 80 K16 21 70 
17 E17 22 73 K17 20 67 
18 E18 25 83 K18 20 67 
19 E19 27 90 K19 22 73 
20 E20 22 73 K20 20 67 
21 E21 26 87 K21 23 77 
22 E22 20 67 K22 26 87 
23 E23 25 83 K23 18 60 
24 E24 28 93 K24 20 67 
25 E25 22 73 K25 21 70 
26 E26 24 80 K26 23 77 
27 E27 20 67 K27 24 80 
28 E28 23 77 K28 24 80 
29 E29 28 93 K29 25 83 
30 E30 27 90 K30 18 60 
31 E31 23 77 K31 19 63 
32 E32 21 70 K32 19 63 
33 E33 28 93 K33 22 73 
34 E34 24 80    
35 E35 23 77    
 Tertinggi 28 93 Tertinggi 26 87 
 Terendah 19 63 Terendah 18 60 
 Rata-rata kelas 23,57 78,54 Rata-rata kelas 21,70 72,30 

 

 

Keterangan : 
Skor min   = 0 
Skor maks = 30 
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Lampiran 30 
DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR AFEKTIF (DISIPLIN) KELAS EKSPERIMEN 

No Kode siswa Skor Nilai Kriteria 
1 E01 122 81 Baik 
2 E02 126 84 Baik 
3 E03 122 81 Baik 
4 E04 113 75 Baik 
5 E05 122 81 Baik 
6 E06 110 73 Baik 
7 E07 102 68 sedang 
8 E08 119 79 Baik 
9 E09 107 71 sedang 
10 E10 135 90 Baik 
11 E11 140 93 baik 
12 E12 122 81 Baik 
13 E13 102 68 sedang 
14 E14 107 71 sedang 
15 E15 110 73 Baik 
16 E16 110 73 Baik 
17 E17 102 68 sedang 
18 E18 122 81 Baik 
19 E19 128 85 Baik 
20 E20 110 73 Baik 
21 E21 110 75 Baik 
22 E22 107 71 sedang 
23 E23 135 90 Baik 
24 E24 140 93 Baik 
25 E25 128 85 Baik 
26 E26 126 84 Baik 
27 E27 102 68 sedang 
28 E28 119 79 Baik 
29 E29 140 93 Baik 
30 E30 126 84 Baik 
31 E31 113 75 Baik 
32 E32 110 73 Baik 
33 E33 126 84 Baik 
34 E34 128 85 Baik 
35 E35 135 90 Baik 

Skor/nilai tertinggi 140 93  
Skor/nilai terendah 102 68  
Rata-rata kelas 119.31 79,37  

 
 
 
 

Keterangan : 
Skor min  = 30 
Skor mak = 150 
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Lampiran 31 
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN PSIKOMOTORIK KELAS EKSPERIMEN 

Klmpk No 
Kode 
Siswa Pertemuan 

I 
Pertemuan 

II 
pertemuan 

III 
total 
skor Nilai Kriteria 

1 
 
 
 
 

1 E19 10 11 10 31 94 Baik 
2 E22 7 8 8 23 70 Baik 
3 E02 11 9 10 30 91 Baik 
4 E18 9 8 10 27 82 Baik 
5 E31 8 9 9 26 79 Baik 

2 
 
 
 
 

1 E21 11 9 10 30 91 Baik 
2 E09 7 9 10 26 78 Baik 
3 E05 10 11 10 31 94 Baik 
4 E08 9 9 9 27 82 Baik 
5 E01 11 9 10 30 91 Baik 

3 
 
 
 
 

1 E33 10 11 10 31 94 Baik 
2 E14 7 8 9 24 74 Baik 
3 E26 9 9 10 28 84 Baik 
4 E03 7 8 8 23 70 Baik 
5 E11 11 11 9 31 94 Baik 

4 
 
 
 
 

1 E04 7 8 8 23 70 Baik 
2 E06 8 8 10 26 79 Baik 
3 E30 10 9 10 29 87 Baik 
4 E35 10 9 11 30 91 Baik 
5 E12 9 9 10 28 84 Baik 

5 
 
 
 
 

1 E07 8 8 8 24 73 Baik 
2 E10 10 9 10 29 87 Baik 
3 E27 8 8 8 24 73 Baik 
4 E34 11 9 11 31 94 Baik 
5 E13 7 8 8 23 70 Baik 

6 
 
 
 
 

1 E15 7 7 7 21 64 Sedang 
2 E32 8 8 8 24 73 Baik 
3 E24 10 11 11 32 97 Baik 
4 E23 10 11 10 31 94 Baik 
5 E25 10 9 10 29 87 Baik 

7 
 
 
 
 

1 E20 9 9 9 27 81 Baik 
2 E17 8 9 8 25 76 Baik 
3 E29 10 11 10 31 94 Baik 
4 E16 7 8 8 23 70 Baik 
5 E28 10 9 9 28 84 Baik 

 

Keterangan: 
 
Skor min = 0 
Skor mak = 33 
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UJI BEDA RATA-RATA SKOR POSTTEST 
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

(1) UJI PERSYARATAN 

(a) Uji Normalitas 
Hipotesis:  

: data skor posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal 

: data skor posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berdistribusi normal 

Pengujian hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah uji Kolmogorov Smirnov yaitu: 

 
Jika D < p tabel maka Ho diterima, artinya data berdistribusi normal. Untuk memudahkan 

perhitungan, maka digunakan bantuan SPSS 17.0 dan diperoleh hasil sebagai berikut. 

Case Processing Summary 

 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

skor_posttest 68 100.0% 0 .0% 68 100.0% 

 
Tests of Normality

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

skor_posttest .092 68 .200* .960 68 .029 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
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Pada uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai sig. adalah 0,200 = 20% > 0,05 = 5% 
yang berarti H0 diterima atau distribusi data tersebut normal. Selain itu  jika diperhatikan 
diagram Q-Q plot juga menunjukkan data berdistribusi normal, sebab diagramnya tidak jauh 
dari garis diagonal normal. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa data tersebut 
berdistribusi cenderung mendekati normal. 
(b) Uji Homogenitas 

Hipotesis: 
Ho: (varians homogen) 
H1: (varians tidak homogen) 
Pengujian Hipotesis: 
Untuk menguji homogenitasnya digunakan uji F sebagai berikut. 

terkecilVarians
terbesarVariansF =

 
Hasil perhitungan dibandingkan dengan  yang diperoleh dari daftar distribusi F 

dengan peluang α, sedangkan derajat kebebasan 1v  dan 2v  masing-masing sesuai dengan dk 

pembilang dan penyebut serta  α = 0,05. Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho 
jika . 

Tetapi untuk memudahkan perhitungan, peneliti menggunakan bantuan SPSS 17.0 dan 
diperoleh data sebagai berikut.

 T-Test 
Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

N_posttest Eksperimen 35 78.5429 9.18869 1.55317 

Kontrol 33 72.3030 8.37214 1.45740 
Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper 

N_post 
test 

Equal 
variances 
assumed 

.341 .561 2.922 66 .005 6.23983 2.13578 1.9756
0 

10.50406 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
2.930 56.927 .005 6.23983 2.12987 1.9873

1 
10.49235 

 
Jelas nilai sig = 0,561 = 56,1% > 5% maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau dapat dikatakan kedua kelompok adalah homogen. 
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(2) UJI BEDA RATA-RATA 

Hipotesis : 
  
 

 rata-rata skor posttest kelas eksperimen 
 rata-rata skor posttest kelas kontrol 

Pengujian Hipotesis: 
Statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah: 

  dengan   

Kriteria Pengujian: 
Ho diterima jika  dan dk = n1 + n2 - 2 dengan taraf signifikan 5%. 

Pengujian hipotesis oleh peneliti menggunakan bantuan SPSS 17.0. Dan data output yang 
diperoleh adalah sebagai berikut. 
T-Test 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

N_posttest Eksperimen 35 78.5429 9.18869 1.55317 

Kontrol 33 72.3030 8.37214 1.45740 
Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper 

N_post 
Test 

Equal 
variances 
assumed 

.341 .561 2.922 66 .005 6.23983 2.13578 1.9756
0 

10.50406 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
2.930 56.927 .005 6.23983 2.12987 1.9873

1 
10.49235 

Dari output tersebut, dapat dilihat pada kolom t-test for Equality of Means  skor sig = 
0,05 = 0,5% < 5% maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi rataan skor posttest kelas ekperimen 
berbeda dengan kelas kontrol. Pada output Group Statistics rata-rata hasil belajar kelas 
ekperimen 78.5429 jauh lebih besar dari rataan kelas kontrol yaitu 72.3030 Informasi ini 
menunjukkan bahwa skor posttest kelas ekperimen lebih baik daripada skor posttest kelas 
kontrol. 
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UJI REGRESI PENGARUH PEMBUATAN JURNAL BELAJAR DALAM 

PENDEKATAN JAS TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF KELAS 

EKSPERIMEN 

(1) UJI PERSYARATAN 
(a) Normalitas  
Hipotesis:  

: data skor hasil belajar kognitif (posttest) berdistribusi normal 
: data skor hasil belajar kognitif (posttest) tidak berdistribusi normal 

Pengujian hipotesis: 
Rumus yang digunakan adalah uji Kolmogorov Smirnov yaitu: 

 
Jika D < p tabel maka Ho diterima, artinya data berdistribusi normal. Untuk memudahkan 
perhitungan, maka digunakan bantuan SPSS 17.0 dan diperoleh hasil sebagai berikut. 

Statistics 
N_Posttest 

N Valid 35

Missing 0
Mean 78.54
Std. Deviation 9.189
Skewness -.084
Std. Error of Skewness .398
Kurtosis -1.054
Std. Error of Kurtosis .778
Minimum 63
Maximum 93

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

N_posttest 35 100.0% 0 .0% 35 100.0%

 
Tests of Normality

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

N_posttest .107 35 .200* .951 35 .123
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
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Gambar histogram serta kurva normalnya, menunjukkan semua mengarah pada 

penunjukan bahwa data cenderug berdistribusi normal. Dilihat dari nilai Skewness sebesar -
0.084 yang menunjukkan bilangan negatif yang mendekati nol, sehingga diasumsikan normal. 
Kemudian diperkuat uji Kolmogorov Smirnov yang menunjukkan nilai sig. adalah 0,200 = 
20% > 0,05 = 5% yang berarti H0 diterima atau distribusi data tersebut normal. Selain itu  jika 
diperhatikan diagram Q-Q plot juga menunjukkan data berdistribusi normal, sebab 
diagramnya tidak jauh dari garis diagonal normal. Serta histogram yang kurvanya berbentuk 
menyerupai lonceng. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berasal dari 
populasi yang berdistribusi cenderung mendekati normal. 
(b) Homogenitas  

Untuk melihat kondisi homogenitas dilihat pada nilai kurtosis tabel diatas pada uji 
kenormalan yaitu sebesar -1,054. Harga ini merupakan nilai negatif yang mendekati nol yang 
mengasumsikan bahwa data tersebut adalah homogen. Sehingga syarat uji regresi yaitu 
normal dan homogen terpenuhi. 

 
(2) UJI REGRESI 

Setelah melakukan uji persyaratan, maka dilakukan uji regresi peserta didik dengan 
bantuan SPSS 17.0 dan didapatkan hasil sebagai berikut. 

Hasil output Scatter Plot seperti gambar dibawah ini disertai dengan garis regresi yang 
mengarah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya linearitas pada hubungan variable hasil 
belajar kognitif/posttest (Y) dan pembuatan jurnal bealajar dalam pendekatan JAS (X). Oleh 
karena itu dapat dilanjutkan ke uji pengaruh analisis regresi sederhana.  
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Hasil olah analisis regresi yang didapat dengan bantuan SPSS 17.0  adalah sebagai 

berikut. 
Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 jurnal_belajara . Enter 
a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: posttest 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate 

1 .781a .610 .599 5.822

a. Predictors: (Constant), jurnal_belajar 

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1752.284 1 1752.284 51.704 .000a 

Residual 1118.402 33 33.891   

Total 2870.686 34    
a. Predictors: (Constant), jurnal_belajar 
b. Dependent Variable: posttest 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 29.837 6.845  4.359 .000 

jurnal_belajar .608 .085 .781 7.191 .000 
a. Dependent Variable: posttest 
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Intepretasi pembacaan output : 
Model Ŷ = a + b X 
1. Bentuk hipotesis uji model linear 

H0:  (persamaan tak linear) 
H1:   (persamaan linear) 

2. Formulasi Rancangan Analisis: 
Persamaan regresi pada output Coefficients pada Unstandardized Coefficients B: 
Constant X. Dari output tersebut didapatkan nilai a = 29,837 dan b = 0,608, jadi 
persamaan regresinya adalah Ŷ = 29,837 + 0,608X. Kemudian kita melihat nilai b untuk 
menolak atau menerima hipotesis. Dilihat dari output ANOVAb  diperoleh nilai F= 
51,704 dan sig=0,000. 

3. Analisis Hasil: 
Nilai sig=0,000=0% <5% berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi persamaan Ŷ = 29,837 
+ 0,608X adalah linear atau pembuataj jurnal belajar dalam pendekatan JAS mempunyai 
hubungan linear dengan hasil belajar kognitif siswa/ posttest atau pembuatan jurnal 
belajar dalam pendekatan JAS berpengaruh positif terhadap dengan hasil belajar kognitif 
siswa/ posttest (positif dari tanda koefisien regresi). Sehingga analisis dapat dilanjutkan 
ke proses melihat besar pengaruh dengan melihat koefisien determinan R2. 

4. Intepretasi Hasil: 
Nilai koefisien determinasi dapat dibaca pada nilai R square yang terdapat pada output 
Model Summary. Dari nilai R square atau R2 = 0,610 = 61%. Besarnya nilai R square 
menunjukkan bahwa variabel pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS dapat 
dijelaskan oleh variable hasil belajar kognitif siswa/ posttest X sebesar 61%. Atau dengan 
kata lain pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS mempengaruhi hasil belajar 
kognitif siswa/ posttest sebesar 61%. 

5. Simpulan Umum 
Dari olah data analisis regresi sederhana diatas melihat pengaruh pembuatan jurnal belajar 
dalam pendekatan JAS terhadap hasil belajar kognitif siswa/ posttest. Berdasar hasil uji 
pengaruh menunjukkan bahwa variabel pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS 
berpengaruh cukup kuat terhadap hasil belajar kognitif siswa/ posttest yaitu sebesar 61%. 
Artinya variasi hasil belajar kognitif siswa/ posttest mampu dijelaskan oleh variasi 
pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS sebesar 61% melalui hubungan Ŷ = 
29,837 + 0,608X. 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 
 

UJI REGRESI PENGARUH PEMBUATAN JURNAL BELAJAR DALAM 

PENDEKATAN JAS TERHADAP HASIL BELAJAR AFEKTIF KELAS 

EKSPERIMEN 

(1) UJI PERSYARATAN 
(a) Normalitas  

Hipotesis:  
: data skor hasil belajar afektif berdistribusi normal 
: data skor hasil belajar afektif tidak berdistribusi normal 

Pengujian hipotesis: 
Rumus yang digunakan adalah uji Kolmogorov Smirnov yaitu: 

 
Jika D < p tabel maka Ho diterima, artinya data berdistribusi normal. Untuk memudahkan 
perhitungan, maka digunakan bantuan SPSS 17.0 dan diperoleh hasil sebagai berikut. 
 

Statistics 
afektif 

N Valid 35

Missing 0
Mean 79.41
Std. Deviation 7.781
Skewness .160
Std. Error of Skewness .398
Kurtosis -1.103
Std. Error of Kurtosis .778
Minimum 68
Maximum 93

 
Case Processing Summary

 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

afektif 35 100.0% 0 .0% 35 100.0%

Tests of Normality
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

afektif .130 35 .142 .936 35 .042

a. Lilliefors Significance Correction 

Lampiran 34 
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Gambar histogram serta kurva normalnya, menunjukkan semua mengarah pada 

penunjukan bahwa data cenderug berdistribusi normal. Dilihat dari nilai Skewness sebesar 
0.160 yang menunjukkan bilangan yang mendekati nol, sehingga diasumsikan normal. 
Kemudian diperkuat uji Kolmogorov Smirnov yang menunjukkan nilai sig. adalah 0,142 = 
14,2% > 0,05 = 5% yang berarti H0 diterima atau distribusi data tersebut normal. Selain itu  
jika diperhatikan diagram Q-Q plot juga menunjukkan data berdistribusi normal, sebab 
diagramnya tidak jauh dari garis diagonal normal. Serta histogram yang kurvanya berbentuk 
menyerupai lonceng. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berasal dari 
populasi yang berdistribusi cenderung mendekati normal. 
(b) Homogenitas  

Untuk melihat kondisi homogenitas dilihat pada nilai kurtosis tabel diatas pada uji 
kenormalan yaitu sebesar -1,103. Harga ini merupakan nilai negatif yang mendekati nol yang 
mengasumsikan bahwa data tersebut adalah homogen. Sehingga syarat uji regresi yaitu 
normal dan homogen terpenuhi. 
(2) UJI REGRESI 

Setelah melakukan uji persyaratan, maka dilakukan uji regresi peserta didik dengan 
bantuan SPSS 17.0 dan didapatkan hasil sebagai berikut. 

Hasil output Scatter Plot seperti gambar dibawah ini disertai dengan garis regresi yang 
mengarah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya linearitas pada hubungan variable hasil 
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belajar afekif (Y) dan pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS (X). Oleh karena itu 
dapat dilanjutkan ke uji pengaruh analisis regresi sederhana.  

 
Hasil olah analisis regresi yang didapat dengan bantuan SPSS 17.0  adalah sebagai 

berikut. 
Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 jurnal_belajara . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: afektif 

Model Summary

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .832a .691 .682 4.387
a. Predictors: (Constant), jurnal_belajar 
 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1423.479 1 1423.479 73.955 .000a

Residual 635.184 33 19.248   

Total 2058.663 34    
a. Predictors: (Constant), jurnal_belajar 

 b. Dependent Variable: afektif 
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Coefficientsa

Model 

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35.515 5.158  6.885 .000 

jurnal_belajar .548 .064 .832 8.600 .000 
a. Dependent Variable: afektif 

Intepretasi pembacaan output : 
Model Ŷ = a + b X 
1. Bentuk hipotesis uji model linear 

H0:  (persamaan tak linear) 
H1:   (persamaan linear) 

2. Formulasi Rancangan Analisis: 
Persamaan regresi pada output Coefficients pada Unstandardized Coefficients B: 
Constant X. Dari output tersebut didapatkan nilai a = 35,515 dan b = 0,548, jadi 
persamaan regresinya adalah Ŷ = 35,515 + 0,548X. Kemudian kita melihat nilai b untuk 
menolak atau menerima hipotesis. Dilihat dari output ANOVAb  diperoleh nilai F= 
73,955 dan sig=0,000. 

3. Analisis Hasil: 
Nilai sig=0,000=0% <5% berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi persamaan Ŷ = 35,515 
+ 0,548X adalah linear atau pembuataj jurnal belajar dalam pendekatan JAS mempunyai 
hubungan linear dengan hasil belajar afektif siswa atau pembuatan jurnal belajar dalam 
pendekatan JAS berpengaruh positif terhadap dengan hasil belajar afektif siswa (positif 
dari tanda koefisien regresi). Sehingga analisis dapat dilanjutkan ke proses melihat besar 
pengaruh dengan melihat koefisien determinan R2. 

4. Intepretasi Hasil: 
Nilai koefisien determinasi dapat dibaca pada nilai R square yang terdapat pada output 
Model Summary. Dari nilai R square atau R2 = 0,691 = 69,1%. Besarnya nilai R square 
menunjukkan bahwa variabel pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS dapat 
dijelaskan oleh variable hasil belajar afektif siswa X sebesar 69,1%. Atau dengan kata 
lain pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS mempengaruhi hasil belajar afektif 
siswa sebesar 69,1%. 

5. Simpulan Umum 
Dari olah data analisis regresi sederhana diatas melihat pengaruh pembuatan jurnal belajar 
dalam pendekatan JAS terhadap hasil belajar afektif siswa. Berdasar hasil uji pengaruh 
menunjukkan bahwa variabel pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS 
berpengaruh cukup kuat terhadap hasil belajar afektif siswa yaitu sebesar 69,1%. Artinya 
variasi hasil belajar afektif siswa mampu dijelaskan oleh variasi pembuatan jurnal belajar 
dalam pendekatan JAS sebesar 69,1% melalui hubungan Ŷ = 35,515 + 0,548X. 
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UJI REGRESI PENGARUH PEMBUATAN JURNAL BELAJAR DALAM 

PENDEKATAN JAS TERHADAP HASIL BELAJAR PSIKOMOTORIK KELAS 

EKSPERIMEN 

(1) UJI PERSYARATAN 
(a) Normalitas  

Hipotesis:  
: data nilai hasil belajar psikomotorik berdistribusi normal 
: data nilai hasil belajar psikomotorik tidak berdistribusi normal 

Pengujian hipotesis: 
Rumus yang digunakan adalah uji Kolmogorov Smirnov yaitu: 

 
Jika D < p tabel maka Ho diterima, artinya data berdistribusi normal. Untuk memudahkan 
perhitungan, maka digunakan bantuan SPSS 17.0 dan diperoleh hasil sebagai berikut. 

Statistics 
Psikomotorik 

N Valid 35

Missing 0
Mean 82.83
Std. Deviation 9.234
Skewness -.153
Std. Error of Skewness .398
Kurtosis -1.367
Std. Error of Kurtosis .778
Minimum 67
Maximum 97

 
Case Processing Summary

 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

psikomotorik 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% 

 
Tests of Normality

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

psikomotorik .124 35 .190 .924 35 .018 
a. Lilliefors Significance Correction 

Lampiran 35 
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Gambar histogram serta kurva normalnya, menunjukkan semua mengarah pada 

penunjukan bahwa data cenderug berdistribusi normal. Dilihat dari nilai Skewness sebesar -
0.153 yang menunjukkan bilangan negatif yang mendekati nol, sehingga diasumsikan normal. 
Kemudian diperkuat uji Kolmogorov Smirnov yang menunjukkan nilai sig. adalah 0,190 = 
19% > 0,05 = 5% yang berarti H0 diterima atau distribusi data tersebut normal. Selain itu  jika 
diperhatikan diagram Q-Q plot juga menunjukkan data berdistribusi normal, sebab 
diagramnya tidak jauh dari garis diagonal normal. Serta histogram yang kurvanya berbentuk 
menyerupai lonceng. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berasal dari 
populasi yang berdistribusi cenderung mendekati normal. 
(b) Homogenitas  

Untuk melihat kondisi homogenitas dilihat pada nilai kurtosis tabel diatas pada uji 
kenormalan yaitu sebesar -1,367. Harga ini merupakan nilai negatif yang mendekati nol yang 
mengasumsikan bahwa data tersebut adalah homogen. Sehingga syarat uji regresi yaitu 
normal dan homogen terpenuhi. 

(2) UJI REGRESI 
Setelah melakukan uji persyaratan, maka dilakukan uji regresi peserta didik dengan 

bantuan SPSS 17.0 dan didapatkan hasil sebagai berikut. 
Hasil output Scatter Plot seperti gambar dibawah ini disertai dengan garis regresi yang 

mengarah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya linearitas pada hubungan variable hasil 
belajar psikomotorik (Y) dan pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS (X). Oleh 
karena itu dapat dilanjutkan ke uji pengaruh analisis regresi sederhana.  
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Hasil olah analisis regresi yang didapat dengan bantuan SPSS 17.0 adalah sebagai 

berikut. 
Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 jurnal_belajara . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: psikomotorik 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .900a .810 .804 4.085

a. Predictors: (Constant), jurnal_belajar 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2348.360 1 2348.360 140.745 .000a 

Residual 550.612 33 16.685   

Total 2898.971 34    
a. Predictors: (Constant), jurnal_belajar 

b. Dependent Variable: psikomotorik 

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.444 4.803  5.506 .000 

jurnal_belajar .704 .059 .900 11.864 .000 
a. Dependent Variable: psikomotorik 

 

Coefficiensa
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Intepretasi pembacaan output : 
Model Ŷ = a + b X 
1. Bentuk hipotesis uji model linear 

H0:  (persamaan tak linear) 
H1:   (persamaan linear) 

2. Formulasi Rancangan Analisis: 
Persamaan regresi pada output Coefficients pada Unstandardized Coefficients B: 
Constant X. Dari output tersebut didapatkan nilai a = 26,444 dan b = 0,704, jadi 
persamaan regresinya adalah Ŷ = 26,444 + 0,704X. Kemudian kita melihat nilai b untuk 
menolak atau menerima hipotesis. Dilihat dari output ANOVAb  diperoleh nilai F= 
140,745 dan sig=0,000. 

3. Analisis Hasil: 
Nilai sig=0,000=0% <5% berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi persamaan Ŷ = 26,444 
+ 0,704X adalah linear atau pembuataj jurnal belajar dalam pendekatan JAS mempunyai 
hubungan linear dengan hasil belajar psikomotorik siswa atau pembuatan jurnal belajar 
dalam pendekatan JAS berpengaruh positif terhadap dengan hasil belajar psikomotorik 
siswa (positif dari tanda koefisien regresi). Sehingga analisis dapat dilanjutkan ke proses 
melihat besar pengaruh dengan melihat koefisien determinan R2. 

4. Intepretasi Hasil: 
Nilai koefisien determinasi dapat dibaca pada nilai R square yang terdapat pada output 
Model Summary. Dari nilai R square atau R2 = 0,810 = 81%. Besarnya nilai R square 
menunjukkan bahwa variabel pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS dapat 
dijelaskan oleh variable hasil belajar psikomotorik siswa X sebesar 81%. Atau dengan 
kata lain pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS mempengaruhi hasil belajar 
psikomotorik siswa sebesar 81%. 

5. Simpulan Umum 
Dari olah data analisis regresi sederhana diatas melihat pengaruh pembuatan jurnal belajar 
dalam pendekatan JAS terhadap hasil belajar psikomotorik siswa. Berdasar hasil uji 
pengaruh menunjukkan bahwa variabel pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS 
berpengaruh cukup kuat terhadap hasil belajar psikomotorik siswa yaitu sebesar 81%. 
Artinya variasi hasil belajar psikomotorik siswa mampu dijelaskan oleh variasi 
pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS sebesar 62,1% melalui hubungan Ŷ = 
26,444 + 0,704X. 
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Dokumentasi Penelitian 
A. Kelas Eksperimen 

    
Siswa mengerjakan pretest   Guru memberikan penjelasan        Pengamatan komponen 
ekosisitem   kegiatan yang akan dilakukan       dan kepadatan populasi di  
  lokasi terdedah 
 

          
Pengamatan komponen ekosistem  Siswa mendiskusikan hasil   Siswa mempresentasikan  
dan kepadatan populasi di lokasi               pengamatan             hasil pengamatan 
ternaung 

                           
   Siswa membuat jaring-jaring makanan           siswa mendiskusikan interaksi antar komponen 
     melalui permainan kartu bergambar                          ekosistem melalui kartu bergambar 
 

                                
Siswa mempresentasikan jaring-jaring makanan      siswa membuat model siklus air sederhana 
   dan interaksi antar komponen ekosistem 
 

Lampiran 36 
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   Siswa mengamati percobaan     siswa mempresentasikan model          siswa bertanya tentang 
         transpirasi tumbuhan            siklus air sederhana dan percobaan        hal yang belum 

transpirasi     dimengerti 
 

        
Guru membimbing siswa dalam  siswa membuat jurnal belajar     siswa mengerjakan posttest 
membuat jurnal belajar 
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B.  Kelas Kontrol 

               
Siswa mengerjakan pretest           Guru menjelaskan materi dengan ceramah 
 

      
Siswa mendiskusikan komponen ekosistem  Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
dan kepadatan populasi 
 

                   
      Siswa menuliskan contoh                         siswa mendiskudikan daur biogeokimia 
        jarring-jaring makanan 
 

                         
Guru memberikan konfirmasi    Siswa mengejakan posttest 
tmateri yang telah dipelajari   
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