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ABSTRAK 

Meyhandoko, adityas. 2013. Pengembangan Petunjuk Praktikum 

Kontekstual dengan Pemanfaatan Kondisi Lingkungan Lokal dalam 

Pembelajaran Materi Pencemaran di SMA N 2 Rembang. Skripsi, Jurusan 

Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas 

Negeri Semarang. Drs. Ibnul Mubarok dan Dr. Margaretha Rahayuningsih, 

S.Si, M.S. 

 

Pembelajaran biologi sebagai bagian dari sains menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung, salah satunya yaitu dengan pelaksanaan praktikum. Ketika 

praktikum dilakukan siswa, maka akan terjadi interaksi pengetahuan yang telah 

dimiliki siswa dengan lingkungan tempat belajar. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui kelayakan dan keefektifan petunjuk praktikum kontekstual dengan 

pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran materi pencemaran 

sebagai petunjuk praktikum dalam praktikum pencemaran siswa SMA N 2 

Rembang. 

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D). 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh sesuai alur kerja pada R&D 

(Sugiyono 2010) adalah Identifikasi masalah, pengumpulan data, desain produk, 

validasi desain oleh pakar/ahli, revisi produk, ujicoba produk, revisi desain, 

ujicoba pemakaian, revisi produk, dan produk akhir. Jenis data yang diambil 

adalah validasi pakar, tanggapan siswa dan guru, hasil belajar siswa dan aktivitas 

siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah skor validasi pakar 97,2% dan 

rata-rata skor tanggapan siswa dan guru 96,1% lebih besar dari indikator 

keberhasilan yaitu ≥ 81,25%, sehingga petunjuk praktikum layak digunakan. Hasil 

belajar siswa menunjukkan 97,9% siswa memenuhi KKM yang ditetapkan yaitu ≥ 

75 dan aktivitas siswa dalam pembelajaran mencapai 97,9%. Hasil tersebut lebih 

besar dari indikator keberhasilan dimana 90% siswa tuntas belajar dan aktif dalam 

pembelajaran, sehingga petunjuk praktikum dinyatakan efektif digunakan. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa petunjuk 

praktikum kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam 

pembelajaran materi pencemaran layak dan efektif digunakan oleh siswa SMA N 

2 Rembang. 

 

Kata Kunci : Pemanfaatan lingkungan lokal, pencemaran, petunjuk praktikum 

kontekstual, SMA 2 Rembang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006 menjelaskan 

bahwa pembelajaran IPA sangat erat kaitannya dengan cara mencari tahu tentang 

alam sekitar secara sistematis. Depdiknas (2006) menyatakan bahwa IPA bukan 

hanya sebagai penguasaan kumpulan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja, tetapi merupakan suatu proses penemuan yang lebih 

menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung kepada siswa. 

Pembelajaran biologi sebagai bagian dari sains menekankan pada pemberian 

pengalaman untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi 

alam sekitar secara ilmiah. Siswa diarahkan untuk belajar merumuskan konsep 

berdasarkan fakta empiris di lapangan, dengan fakta tersebut siswa merumuskan 

konsep dengan bimbingan guru. Menurut Sanjaya (2006) dalam strategi 

pembelajaran kontekstual menjelaskan bahwa pengetahuan diperoleh siswa bukan 

dari informasi yang diberikan oleh orang lain termasuk guru, akan tetapi dari 

proses menemukan dan mengkontruksinya sendiri. Guru dalam menyampaikan 

materi sebaiknya menggunakan metode pembelajaran yang dapat mengarahkan 

siswa kepada proses penemuan. 

Rustaman et al. (2003) menyatakan bahwa dengan melakukan pembelajaran 

sendiri siswa akan lebih menghayati. Oleh sebab itu, dalam mempelajari biologi 

guru juga harus mampu membawa proses pembelajaran dalam kehidupan nyata 

agar siswa mampu memperoleh pengalaman belajar, sehingga siswa akan mampu 

menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep sesuai apa yang 

sedang dipelajari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Semiawan et al. (1992) bahwa 

seluruh tindakan dalam proses belajar mengajar diarahkan kepada ketrampilan-

ketrampilan siswa agar siswa mampu menemukan dan mengembangkan fakta dan 

konsep sendiri. 

SMA N 2 Rembang merupakan SMA yang telah menerapkan KTSP. 

Menurut Muslich (2007) KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun, 

dikembangkan, dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau 
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sekolah. Pencemaran dalam KTSP merupakan materi yang diajarkan pada kelas X 

semester genap, materi ini termasuk dalam materi ekosistem dengan standar 

kompetensi (SK) menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan 

materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem, 

sedangkan kompetensi dasar (KD)nya yaitu menjelaskan keterkaitan antara 

kegiatan manusia dengan masalah kerusakan atau pencemaran lingkungan dan 

kelestarian lingkungan. Materi ini berisi pencemaran air, pencemaran tanah, 

pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pemahaman terpenting dalam 

pencemaran adalah pemahaman mengenai bagaimana siswa dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata (kontekstual) pada lingkungan 

tempat hidupnya. 

Berdasarkan hasil observasi di SMA N 2 Rembang tahun 2012, didapatkan 

informasi bahwa belum terdapat petunjuk praktikum materi pencemaran. Selama 

ini guru biologi kelas X dalam menyampaikan materi pencemaran dilakukan 

dengan metode diskusi. Praktikum belum pernah dilakukan sebagai sumber 

belajar siswa, padahal materi pencemaran sangat banyak aplikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan. Hasil belajar siswa pada materi 

pencemaran masih kurang, yaitu terdapat 52% siswa tidak mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 75. Sedangkan melalui angket 

diketahui bahwa 95% siswa menyukai materi pencemaran, namun 49% siswa 

merasa kesulitan dalam mempelajari materi tersebut. Sebanyak 97% siswa 

menyukai kegiatan praktikum dan 95% siswa setuju jika pembelajaran materi 

pencemaran menggunakan kegiatan praktikum, serta 100% siswa menyatakan 

tertarik untuk mengetahui pencemaran yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.  

SMA N 2 Rembang beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 2 Rembang, 

terletak di jalur pantura pesisir pantai utara jawa. Cuaca di daerah ini panas 

dengan curah hujan rendah. Hal tersebut menyebabkan cemaran asap dan jelaga 

sangat tinggi. Faktor kendaraan seperti sepeda motor, bus, truk hingga kendaraan 

berat, baik antar propinsi maupun antar pulau semakin memperparah pencemaran 

udara di daerah ini. Sedangkan untuk kondisi perairannya, terutama sungai telah 

tercemar oleh limbah batik produksi rumahan yang terkenal dengan batik Lasem. 
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Mengingat esensi praktikum dalam pembelajaran biologi, maka usaha untuk 

menjadikan praktikum sebagai kegiatan sederhana dan mudah adalah sangat 

penting. Salah satu cara agar praktikum dapat dilakukan dengan mudah adalah 

dengan memanfaatkan kondisi lingkungan. Melalui cara ini, praktikum akan lebih 

menarik dan menyenangkan bagi siswa karena membawa persoalan biologi ke 

dalam kehidupan sehari-hari (Wahid 2001).  

Salah satu cara pemanfaatan kondisi lingkungan dalam pembelajaran adalah 

dengan memasukkan kondisi lingkungan ke dalam petunjuk praktikum. Beberapa 

kondisi lingkungan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran materi 

pencemaran adalah berbagai macam sumber air tercemar, sampah di sekitar siswa, 

data debu, jelaga dan kebisingan Kabupaten Rembang.  

 Pelaksanaan praktikum dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal 

adalah bagian dari pembelajaran kontekstual. Menurut Nurhadi et al. (2003) 

pembelajaran konstektual adalah konsep belajar dengan menghadirkan dunia 

nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini sebagai bekal siswa untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya 

sebagai anggota masyarakat. Ketika praktikum dilakukan siswa, maka akan terjadi 

interaksi pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan lingkungan tempat 

belajar. Dengan demikian, peningkatan kebermaknaan dan ketertarikan terhadap 

materi biologi semakin terbangun dengan sendirinya.  

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dirasa perlu untuk dilakukan 

pengembangan petunjuk praktikum kontekstual dengan pemanfaatan kondisi 

lingkungan lokal dalam pembelajaran materi pencemaran di SMA N 2 Rembang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil temuan berupa hasil belajar materi pencemaran yang 

rendah dan kondisi sekitar SMA N 2 Rembang yang dapat dimanfaatkan untuk 

membantu pembelajaran materi pencemaran, maka dapat dirumuskan masalah, 

apakah petunjuk praktikum kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan 

lokal materi pencemaran layak dan efektif digunakan dalam pembelajran materi 

pencemaran di SMA N 2 Rembang? 
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C. Penegasan Istilah 

1. Pengembangan petunjuk praktikum kontekstual 

Pengembangan dalam hal ini merupakan proses pembuatan, pengujian 

kelayakan sampai dengan revisi. Dalam penelitian ini yang akan dikembangkan 

adalah petunjuk praktikum kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan 

materi pencemaran di SMA N 2 Rembang. 

Petunjuk praktikum kontekstual merupakan panduan pelaksanaaan kegiatan 

belajar dalam praktikum yang memanfaatkan hal-hal di sekitar siswa sebagai 

sumber belajar, yang meliputi seluruh atau salah satu jenis-jenis ketampilan proses 

sains sebagai berikut, ketrampilan mengamati (observasi), menafsirkan hasil 

pengamatan (interpretasi), mengelompokkan (klasifikasi), meramalkan (prediksi), 

berkomunikasi, merumuskan hipotesis, merencanakan percobaan, menerapkan 

konsep dan merumuskan pertanyaan (Rustaman, 2007).  

2. Pemanfaatan kondisi lingkungan lokal 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3 pemanfaatan adalah cara 

memanfaatkan sesuatu. Kondisi lingkungan lokal adalah segala sesuatu yang ada 

di sekitar yang dapat digunakan sebagai fasilitas belajar untuk mempelajari ilmu 

pengetahuan alam khususnya biologi. Pemanfaatan lingkungan lokal yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan berbagai macam sumber air 

tercemar, sampah di sekitar siswa, data debu/jelaga serta kebisingan Kabupaten 

Rembang sebagai sumber belajar siswa yang tersaji dalam bentuk petunjuk 

praktikum.  

3. Materi pencemaran 

Materi pencemaran adalah salah satu materi yang dikembangkan dalam 

KTSP yang termasuk dalam materi ekosistem dengan SK menganalisis hubungan 

antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia 

dalam keseimbangan ekosistem, sedangkan KDnya yaitu menjelaskan keterkaitan 

antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan atau pencemaran lingkungan 

dan kelestarian lingkungan. Materi ini merupakan materi mata pelajaran biologi 

yang dipelajari di tingkat SMA kelas X semester 2. Materi pencemaran berisi 



5 

 

 

pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. 

Pemahaman terpenting dalam pencemaran adalah pemahaman mengenai 

bagaimana siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata (kontekstual) 

pada lingkungan tempat hidupnya. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan 

petunjuk praktikum kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal 

dalam pembelajaran materi pencemaran di SMA N 2 Rembang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi siswa 

a. Menunjang kegiatan praktikum pencemaran sehingga membantu 

mempermudah memahami konsep dalam pencapaian kompetensi. 

b. Membantu siswa dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan nyata. 

c. Memotivasi siswa agar dapat berpikir aktif dalam pembelajaran. 

2. Bagi guru 

Memberikan alternatif bahan pengajaran kepada guru biologi untuk 

meningkatkan kwalitas pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan  yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

dan peningkatan kualitas pembelajaran biologi SMA.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Petunjuk praktikum kontekstual 

Rusdi (2008) mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai suatu 

pengkajian sistematis terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi 

program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria 

validitas, praktikalitas dan efektivitas. Menurut Santyasa (2009) 

pengembangan pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1) Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan 

dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran 

sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmen penelitian 

pengembangan terhadap perolehan pembelajaran. 

2) Pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta 

media belajar dimaksudkan untuk menunjang keefektifan pencapaian 

kompetensi siswa. 

3) Proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji 

pakar dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan agar 

produk yang dihasilkan bermanfaat untuk meningkatkan kwalitas 

pembelajaran. Proses pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan 

tersebut seyogyanya didiskripsikan secara jelas, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik. 

Menurut Komarrudin dan Yoke (2000) praktikum diartikan sebagai 

suatu bagian dari pendidikan atau pengajaran yang bertujuan agar siswa 

memperoleh peluang untuk memeriksa, menguji dan melaksanakan dalam 

keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori, sedangkan kegiatan 

praktikum merupakan kegiatan siswa membuktikan suatu teori yang telah 

didapatkannya untuk membuktikan kebenarannya. 

Fungsi dan manfaat praktikum adalah sebagai berikut. 
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1) Sarana untuk memberi kepastian tentang informasi yang diperoleh 

praktikum selama belajar. 

2) Sarana untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-

variabel fisis. 

3) Sarana untuk membuktikan hukum-hukum tetang gejala tertentu 

4) Sarana untuk melakukan percobaan sendiri 

5) Sarana untuk mengembangkan ketrampilan dalam menggunakan alat. 

6) Sarana untuk menerapkan metode ilmiah 

7) Sarana untuk melanjutkan atau melakukan penelitian perorangan 

Menurut Rustaman et al. (2003) dalam pendidikan IPA, kegiatan 

laboratorium (pratikum) merupakan bagian integral dari kegiatan belajar 

mengajar khususnya biologi. Berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan 

bahwa : 

1) pratikum membangkitkan motivasi belajar biologi 

2) pratikum mengembangkan ketrampilan dasar melakukan eksperimen 

3) pratikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah 

4) pratikum menunjang materi pelajaran 

Bybee & Rodger (1992) mengungkapkan bahwa fungsi dari praktik di 

laboratorium adalah untuk memberikan pengalaman nyata tentang alat-alat 

dan bahan praktik sehingga siswa bisa memecahkan masalah dan 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan yang relevan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Laporan laboratorium dapat menjadi alat yang 

berharga untuk membuat ide yang berbeda-beda menjadi fokus, untuk 

membuat siswa-siswa memperhatikan konteks dari konsep-konsep dan 

untuk merefleksikan arti dari pengalaman laboratorium. 

Praktikum (kegiatan laboratorium dan lingkungan) di sekolah 

menengah dapat digunakan sebagai wahana latihan untuk melakukan 

penelitian biologi. Melalui kegiatan pratikum, siswa dapat merumuskan 

masalah, menyusun kerangka berfikir, menguji hipotesis dan menarik 

kesimpulan. 

Kegiatan laboratorium memberikan empat keterampilan, yaitu: 

keterampilan keselamatan dan keamanan laboratorium (safety skill), 
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keterampilan melakukan manipulasi laboratorium (manipulative laboratory 

skill), keterampilan proses laboratorium (process laboratory skill), dan 

keterampilan berpikir (thinking skill) (Stolze dan William 1991, diacu dalam 

Indrayuni 2010). 

1) Keterampilan keselamatan dan keamanan laboratorium (safety skill) 

Kegiatan praktikum dalam laboratorium biologi harus 

memperhatikan aspek-aspek keselamatan kerja. Keselamatan kerja di 

laboratorium hendaknya menjadi perhatian utama. Menurut Lubis 

(1993), tata tertib laboratorium penting untuk menjaga kelancaran, 

keselamatan, serta keamanan pengguna laboratorium, selain itu 

Kadarohman (2007) memaparkan bahwa pekerja di laboratorium 

sebaiknya menyadari bekerja di laboratorium mengandung risiko yang 

membahayakan keselamatan kerja. Oleh karena itu untuk menghindari 

terjadinya kecelakaan yang membahayakan keselamatan kerja maka 

para pekerja laboratorium perlu mengetahui sumber-sumber bahaya di 

laboratorium, simbol-simbol kimia berbahaya, dan kegiatan 

laboratorium yang dapat menimbulkan kecelakaan. 

Menurut Kertiasa (2006), jenis-jenis kecelakaan yang dapat 

terjadi di laboratorium adalah sebagai berikut. (1) terluka, disebabkan 

terkena pecahan kaca dan/atau tertusuk oleh benda-benda tajam; (2) 

terbakar, disebabkan tersentuh api atau benda panas lain, dan oleh 

bahan kimia tertentu seperti fosfor; (3) terkena racun (keracunan), 

keracunan ini terjadi karena bekerja menggunakan zat beracun yang 

secara tidak sengaja dan/atau kecerobohan masuk ke dalam tubuh. 

(misalnya masuk melalui kulit); (4) terkena zat korosif, seperti 

berbagai jenis asam (asam sulfat pekat, asam format) atau berbagai 

jenis basa (natrium hidrosida, kalium hidroksida dan ‘0,880’ larutan 

ammonia dalam air); dan (5) Terkena kejutan listrik pada waktu 

menggunakan listrik bertegangan tinggi. 
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2) Keterampilan melakukan manipulasi laboratorium (manipulative 

laboratory skill) 

Menurut Suheri (2007) kegiatan di laboratorium memiliki tujuan 

salah satunya mendukung upaya untuk mengembangkan keterampilan 

manipulatif dan pemecahan masalah. Kegiatan laboratorium 

memerlukan beberapa keterampilan dasar salah satunya adalah 

keterampilan melakukan manipulasi peralatan biologi, baik guru atau 

siswa dituntut untuk mempunyai keterampilan menggunakan alat-alat 

yang ada di laboratorium agar dalam mengoperasikan alat-alat yang 

diperlukan pada waktu melakukan praktikum tidak bingung. 

Keterampilan melakukan manipulasi merupakan salah satu aspek 

dalam kriteria penilaian kegiatan laboratorium (praktikum) seperti 

pemakaian alat secara tepat, misalnya keterampilan dalam 

menggunakan mikroskop, indikator pH, respirometer dan sebagainya 

(Azian TS dan Ismal Othman 2004, diacu dalam Sudirman 2008). 

Seorang guru harus mempunyai kemampuan dan keterampilan yang 

lebih dalam menggunakan alat dan bahan laboratorium, sehingga 

pemanfaatan laboratorium dapat maksimal. Menurut Hofstein dan 

Rachel (2007) kegiatan belajar melalui praktikum di laboratorium 

dikatakan bermakna jika siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi 

peralatan dan bahan dalam rangka untuk membangun pengetahuan 

siswa tentang fenomena dan konsep-konsep ilmiah yang berkaitan 

dengan apa yang dipelajari. 

3) Keterampilan proses laboratorium (process laboratory skill) 

Keterampilan proses sains sangat diperlukan sebagai dasar agar 

siswa mampu memecahkan masalah. Keterampilan proses sains dapat 

dilatihkan melalui kegiatan laboratorium (praktikum). Menurut 

Dahniar (2006) ketrampilan proses yang dikembangkan ada enam 

macam, yaitu: mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan, 

menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, dan 

berkomunikasi, seperti terlihat pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 Keterampilan proses dan sub keterampilan proses 

Keterampilan proses Sub keterampilan proses 

Mengamati   Menggunakan indera 

 Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan 

 Mencari kesamaan dan perbedaan 

Menafsirkan pengamatan  Mencatat setiap pengamatan secara terpisah 

 Menghubung-hubungkan hasil pengamatan 

 Menemukan suatu pola dalam satu seri pengamatan 

 Menarik kesimpulan sementara 

Meramalkan   Mengemukakan kemungkinan apa yang akan terjadi 

Menggunakan alat dan 

bahan 
 Terampil menggunakan alat/bahan 

Menerapkan konsep  Menggunakan informasi, kesimpulan, konsep teori 

dalam perhitungan 

Berkomunikasi   Menyusun dan menyampaikan laporan 

 Menjelaskan hasil pengamatan 

 Menggambarkan data dalam bentuk grafik, tabel, 

dsb. 
 

4) Keterampilan berpikir (thinking skill) 

Pendapat umum menyatakan bahwa keterampilan berpikir yang 

efektif merupakan suatu karakteristik yang dianggap penting oleh 

sekolah pada setiap jenjangnya, meskipun keterampilan berpikir ini 

jarang diajarkan oleh guru di kelas. Menurut Sutrisno (2008) 

mengajarkan keterampilan berpikir secara eksplisit dan 

memadukannya dengan materi pembelajaran (kurikulum) dapat 

membantu para siswa untuk menjadi pemikir yang kritis dan kreatif 

secara efektif. 

Hasil penelitian yang dilakukan Nurohman (2008), 

menyebutkan bahwa pembelajaran yang baik untuk meningkatkan 

thinking skill siswa yaitu dengan memfasilitasi siswa dalam menggali 

informasi melalui observasi (pengamatan). Keterampilan bertujuan 

untuk membentuk siswa yang mampu berpikir rasional. Keterampilan 

berpikir yang dapat dikembangkan oleh siswa diantaranya 

menganalisis, mensintesis, mengenal dan memecahkan masalah, 

keterampilan mengevaluasi atau menilai dan menyimpulkan (Angelo 

diacu dalam Achmad, 2007). 
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Menurut Sardiman (2001) kelemahan metode praktikum dalam sistem 

belajar mengajar adalah sebagai berikut. 

1) Memerlukan peralatan, bahan dan atau sarana lain yang perlu dipenuhi 

karena jika tidak akan mengurangi kesempatan praktikan 

bereksperimen 

2) Praktikum membutuhkan waktu yang lama, sehingga mengakibatkan 

berkurangnya kecepatan laju pembelajaran 

3) Kekurangan pengalaman praktikan maupun guru dalam melaksanakan 

praktikum, akan menimbulkan kesulitan tersendiri dalam 

melaksanakan praktikum. 

4) Kegagalan atau kesalahan dalam praktikum mengakibatkan perolehan 

hasil belajar (berupa informasi, fakta dan data) yang salah atau 

menyimpang. 

Kegiatan praktikum telah lama digunakan untuk mengajar siswa dari 

dulu. Banyak orang belajar dan melakukan riset untuk menentukan variabel 

tertentu. Menurut Hofstein et al. (2007) dari hasil praktikum dapat 

dilaporkan hasil penemuan untuk menentukan variabel tertentu. Praktikum 

dilakukan dengan seksama dan terperinci untuk mendapatkan hasil yang 

maksismum. Oleh karena itu perlu adanya intruksi dari guru maupun suatu 

panduan praktikum yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan 

praktikum, kegiatan belajar mengajar berjalan lancar, tujuan utama 

pembelajaran dapat tercapai, memperkecil risiko kecelakaan yang terjadi 

dan lan-lain. 

Menurut Rustaman (2003) petunjuk praktikum merupakan sebagian 

sarana yang diperlukan agar kegiatan belajar mengajar di laboratorium 

berjalan dengan lancar, tujuan utama pembelajaran dapat tercapai, 

memperkecil risiko kecelakaan yang mungkin terjadi. Manfaat petunjuk 

praktikum antara lain: 

1) dapat mencapai ketuntasan belajar siswa, 

2) menumbuhkan kebiasaan bekerja ilmiah, dan 

3) untuk memberikan umpan balik pada guru dalam menyusun 

rancangan pembelajaran yang lebih variasi dan bermakna. 
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Menurut Sawitri (2007) penyusunan petunjuk praktikum memiliki beberapa 

tujuan yaitu sebagai berikut. 

1) Mengaktifkan siswa  

Tujuan diberikan petunjuk praktikum, agar siswa tidak hanya 

menerima penjelasan-penjelasan yang diberikan guru, melainkan lebih 

aktif melakukan kegiatan belajar untuk menemukan atau mengelola 

sendiri perolehan belajar (pengetahuan dan ketrampilan) 

2) Membantu siswa menemukan/mengelola perolehannya 

Siswa yang mendapatkan petunjuk praktikum tidak hanya menerima 

pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan guru, melainkan setelah 

melakukan kegiatan yang diuraikan dalam petunjuk praktikum dapat 

menemukan/memperoleh sendiri tanpa bantua guru. 

3) Membantu siswa mengembangkan ketrampilan proses 

Siswa dapat melakukan dan mengembangkan ketrampilan proses 

terutama dengan disediakan rincian kegiatan dalam petunjuk 

praktikum. Siswa dapat bekerja secara mandiri baik individual 

maupun secara berkelompok. 

Menurut Depdiknas (2006), bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan 

tertulis mapun bahan tidak tertulis. Petunjuk praktikum merupakan bagian 

dari bahan ajar tertulis. Struktur petunjuk praktikum secara umum adalah 

judul, tujuan, alat dan bahan, tugas-tugas dan langkah kerja, informasi 

pendukung, dan penilaian. Menurut Steffen-Peter Ballstaedt dalam 

Pengembangan bahan ajar tertulis BSNP (2008), bahan ajar tertulis harus 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 

1) Susunan tampilan, yang menyangkut: urutan yang mudah, judul yang 

singkat, struktur kognitifnya jelas. 

2) Bahasa yang mudah, menyangkut: mengalirnya kosa kata, jelasnya 

kalimat, jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak terlalu 

panjang.  
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3) Menguji pemahaman, yang menyangkut: menilai melalui orangnya, 

check list untuk pemahaman. 

4) Stimulan, yang menyangkut: enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong 

pembaca untuk berpikir, menguji stimulan. 

5) Kemudahan dibaca, yang menyangkut: keramahan terhadap mata 

(huruf yang digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca), urutan teks 

terstruktur, mudah dibaca. 

6) Materi instruksional, yang menyangkut: pemilihan teks, bahan kajian, 

lembar kerja (work sheet) 

Komponen evaluasi bahan ajar mencakup kelayakan isi, kebahasaan, 

sajian, dan kegrafikan. Komponen kelayakan isi mencakup, antara lain: 

1) Kesesuaian dengan SK KD 

2) Kesesuaian dengan perkembangan anak 

3) Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar 

4) Kebenaran substansi materi pembelajaran 

5) Manfaat untuk penambahan wawasan 

6) Kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial 

Komponen kebahasaan antara lain mencakup : 

1) Keterbacaan 

2) Kejelasan informasi 

3) Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar 

4) Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat) 

Komponen penyajian antara lain mencakup: 

1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai 

2) Urutan sajian 

3) Pemberian motivasi, daya tarik 

4) Kelengkapan informasi 

Komponen kegrafikan antara lain: 

1) Penggunaan font, jenis, dan ukuran 

2) Lay out atau tata letak 

3) Ilustrasi, gambar, foto 

4) Desain tampilan 
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2. Kondisi lingkungan lokal di Rembang 

Salah satu usaha yang menunjang tercapainya tujuan pengajaran biologi 

adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Seorang 

guru dalam pembelajaran biologi dituntut untuk mengajar siswa agar dapat 

memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar yang nyata dan tidak pernah 

habis. Menurut Winatapura (1992) segala sesuatu yang ada di sekitar kita 

merupakan alam sekitar yang dapat digunakan sebagai fasilitas belajar untuk 

mempelajari IPA khususnya biologi. SMA N 2 Rembang beralamat di Jalan Gajah 

Mada nomor 2 Rembang, terletak di jalur pantura pesisir pantai utara jawa. Cuaca 

di daerah ini panas dengan curah hujan rendah. Hal tersebut menyebabkan 

cemaran asap dan jelaga sangat tinggi. Faktor kendaraan seperti sepeda motor, 

bus, truk hingga kendaraan berat, baik antar propinsi maupun antar pulau semakin 

memperparah pencemaran udara di daerah ini. Sedangkan untuk kondisi 

perairannya, terutama sungai telah tercemar oleh limbah batik produksi rumahan 

yang terkenal dengan batik Lasem. Berikut merupakan lokasi SMA N 2 Rembang 

(Gambar 1). 

 

Gambar 1 Lokasi SMA N 2 Rembang 

Pendidikan biologi diharapkan bisa menjadi wahana untuk siswa 

mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Siswa perlu dibantu untuk 

mengembangkan sejumlah ketrampilan proses supaya menjelajahi dan memahami 

alam sekitarnya. Pada dasarnya pembelajaran biologi berupaya untuk membekali 

Jl. Gajah Mada 

Jl. Gajah Mada 
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siswa dengan berbagai kemampuan tentang cara mengetahui dan cara 

mengerjakan yang dapat membantu siswa untuk memahami alam sekitar secara 

mendalam (Boediono 2001). Pemanfaatan kondisi lingkungan lokal sebagai 

sumber belajar berarti telah melaksanakan pembelajaran yang kontekstual atau 

belajar yang mengaitkan dengan kehidupan nyata. 

3. Materi pencemaran 

Materi pencemaran merupakan materi biologi yang terdapat dalam KTSP 

2006 yang diajarkan di SMA kelas X semester genap. Berdasarkan silabus 

kurikulum 2006, pencemaran termasuk dalam materi ekosistem dengan SK 

menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi 

serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem, sedangkan KDnya yaitu 

menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan atau 

pencemaran lingkungan dan kelestarian lingkungan. Pembelajaran materi 

pencemaran di SMA N 2 Rembang dilakukan dengan metode diskusi. Praktikum 

belum pernah dilakukan sebagai sumber belajar siswa. Begitupula dengan bahan 

ajar yang dipakai oleh guru, belum terdapat kegiatan praktikum. 

Materi pencemaran berisi pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran 

udara, dan pencemaran suara. Menurut Priyadi (2010) pencemaran lingkungan 

adalah masuknya bahan polutan berbahaya ke dalam lingkungan. Pemahaman 

terpenting dalam pencemaran adalah pemahaman mengenai bagaimana siswa 

dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata (kontekstual) pada lingkungan 

tempat hidupnya. 

B. Hipotesis 

Alur pemikiran dalam penelitian pengembangan produk petunjuk praktikum 

kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran 

materi pencemaran di SMA N 2 Rembang dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Berdasarkan kerangka berpikir tersebut diatas, maka dapat dirumuskan  hipotesis 

yaitu bahwa petunjuk praktikum kontekstual dengan pemanfaatan kondisi 

lingkungan lokal dalam pembelajaran materi pencemaran layak dan efektif 

digunakan oleh siswa SMA N 2 Rembang. 

1. Kegiatan pembelajaran materi pencemaran dilakukan dengan 

cara diskusi 

2. Tidak ada petunjuk praktikum materi pencemaran  

3. Guru belum memanfaatkan kondisi lingkungan lokal sebagai 

media/sumber belajar  

 

Tidak adanya pengalaman belajar untuk 

mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan 

kondisi dan masalah yang ada di lingkungan sekitar 

dalam kegiatan belajar mengajar  

 

Mengembangkan bahan ajar berupa petunjuk 

praktikum kontekstual dengan pemanfaatan kondisi 

lingkungan lokal materi pencemaran 

Petunjuk praktikum layak dengan indikator keberhasilan  

a. Jumlah skor validasi pakar ≥ 81,25% 

b. Rata-rata skor tanggapan siswa dan guru ≥ 81,25% atau tertarik menggunakan 

petunjuk praktikum kontekstual dengan pemanfaatan potensi lingkungan lokal 

materi pencemaran 

Petunjuk praktikum efektif dengan indikator keberhasilan 

a. Minimal 90% siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 75 

b. Minimal 90% siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran 

Kelebihan petunjuk praktikum yang 

dikembangkan: 

1. Memberikan pengalaman nyata 

pada siswa 

2. Meningkatkan aktivitas belajar 

3. Menumbuhkan kesadaran 

lingkungan 

4. Memanfaatkan kondisi lingkungan 

yang ada 

Gambar 2 Kerangka berpikir penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Tahap ujicoba produk dan ujicoba pemakaian dilakukan di SMA Negeri 2 

Rembang pada bulan Februari 2013 – Maret 2013. 

B. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan ”Penelitian 

Pengembangan” (Research and Development). Menurut Sugiyono (2010) 

penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivan produk tersebut.  

Penelitian Research and Development (R & D) meliputi tiga tahap, yaitu 

tahap research, development dan research again. Penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan digunakan untuk dapat menghasilkan produk tertentu. Analisis 

kebutuhan ini adalah tahap research. Pada tahap development, dibuat produk yang 

ingin dikembangkan, sedangkan untuk menguji keefektivan produk tersebut 

supaya dapat digunakan oleh sasaran, maka diperlukan penelitian (research 

again) untuk menguji keefektivan produk tersebut 

C. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh sesuai alur kerja pada Research 

and Development (Sugiyono 2010) adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Alur kerja research and development 
 

Identifikasi 

Masalah 

Pengumpulan 

data 
Desain 

Produk 
Validasi Desain oleh 

Pakar/Ahli  

Revisi 

 Desain  

Ujicoba  

Produk 

Ujicoba 

Pemakaian 

 

Revisi  

Produk 
Produk  

Akhir 

Revisi  

Produk 



18 

 

 

 

Langkah-langkah rinci pelaksanaan penelitian research and development 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Identifikasi masalah 

Melakukan observasi awal di SMA N 2 Rembang untuk mengetahui potensi 

dan masalah. Observasi awal dengan menggunakan metode wawancara, angket, 

dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil observasi, masalah yang diidentifikasi adalah 52% siswa 

belum mencapai KKM pada materi pencemaran. Pembelajaran materi pencemaran 

belum pernah dilakukan dengan praktikum sebagai sumber belajar siswa. Pada 

pembelajaran pencemaran guru menggunakan metode diskusi. Materi pencemaran 

merupakan materi yang dekat dengan lingkungan siswa, tetapi lingkungan sekitar 

siswa belum dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

2. Pengumpulan data 

Belum ada petunjuk praktikum sebelumnya yang digunakan guru sebagai 

sumber belajar materi pencemaran sehingga dilakukan pengembangan petunjuk 

praktikum kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal materi 

pencemaran dengan memperhatikan SK, KD dan cakupan materi yang harus ada 

pada tingkatan siswa SMA. 

3. Desain produk 

Pengembangan desain petunjuk praktikum disesuaikan dengan materi dan 

kriteria petunjuk praktikum yang baik. Petunjuk praktikum yang dikembangkan 

adalah petunjuk praktikum kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan 

lokal dalam pembelajaran materi pencemaran di SMA. Isi dari petunjuk praktikum 

tersebut yaitu pencemaran air, tanah, udara, dan suara.   

4. Validasi desain oleh pakar/ahli 

Petunjuk praktikum divalidasi oleh dosen ahli media dan ahli materi dari 

jurusan biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang dan dua orang guru biologi 

kelas X SMA N 2 Rembang dengan menggunakan acuan uji kelayakan petunjuk 

praktikum yang telah disediakan dalam bentuk angket. 

5. Revisi desain 

Setelah petunjuk praktikum divalidasi dan diketahui kelemahan dan 

kekurangannya, maka selanjutnya petunjuk praktikum diperbaiki. 
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6.  Uji coba produk (uji coba skala kecil) 

Setelah petunjuk praktikum divalidasi dan diperbaiki, maka petunjuk 

praktikum tersebut diujicobakan. Uji coba petunjuk praktikum dilakukan di SMA 

N 2 Rembang pada seluruh siswa kelas X A dan X E dengan jumlah 72 siswa 

yang diambil secara acak. Siswa tersebut akan melaksanakan praktikum dan 

menjawab pertanyaan yang ada dalam petunjuk praktikum yang dikembangkan 

dan memberikan pendapat tentang tampilan dan keterbacaan petunjuk praktikum 

hasil pengembangan dalam bentuk angket tanggapan siswa. 

7. Revisi produk 

Apabila dalam uji coba petunjuk praktikum terdapat kelemahan maka 

dilakukan revisi yang selanjutnya akan dilakukan uji coba pemakaian. 

8. Uji coba pemakaian (uji pemakaian skala besar) 

Selanjutnya petunjuk praktikum akan diterapkan pemakaiannya di SMA 

dengan empat kelas yang dipilih secara acak dengan mempertimbangkan untuk 

mengambil empat kelas yang diampu oleh dua guru biologi yang berbeda, 

sedangkan dua kelas diambil dari kelas yang diampu oleh guru yang sama. 

Sehingga kelas yang digunakan adalah kelas X A, X B, X E dan X F. Dalam 

menguji keefektivan produk, digunakan penelitian pre-experimental dengan 

bentuk one-shot case study. Desain penelitian tersebut dapat ditunjukkan sebagai 

berikut (Sugiyono 2010): 

    Pola: X O 

Keterangan: 

X :  treatment atau perlakuan (penggunaan petunjuk praktikum kontekstual 

dengan pemanfaatan potensi lingkungan lokal materi pencemaran) 

O :    hasil 

 

Kemudian untuk mengetahui hasil belajar dengan cara melihat rata-rata nilai 

laporan praktikum, jawaban pertanyaan pada petunjuk praktikum dan nilai 

evaluasi, kemudian membandingkannya dengan KKM materi pencemaran SMA N 

2 Rembang yaitu ≥ 75. Siswa kelas uji coba pemakaian skala besar akan 

melakukan praktikum dan mengerjakan soal dalam petunjuk praktikum yang 

dikembangkan kemudian memberikan tanggapan dalam bentuk angket tanggapan 

siswa yang telah disediakan. 
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9. Revisi produk 

Apabila dalam uji coba pemakaian petunjuk praktikum skala besar terdapat 

kelemahan dan kekurangan maka dilakukan revisi ulang. 

10. Produk akhir 

Produk akhir yaitu petunjuk praktikum yang telah direvisi dan diujicobakan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan, metode pengumpulan data dan 

instrumen penelitian yang akan digunakan disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2 Teknik pengumpulan data 

No. Data 

Metode 

pengumpulan 

data 

Instrumen 
Sumber 

data 
Waktu 

1 Validitas petuntuk 

praktikum 

Check list Angket penilaian  Dosen 

Guru 

Sebelum 

pembelajaran 

2 Tanggapan guru Check list Angket tanggapan Guru Sebelum 

pembelajaran 

3 Tanggapan siswa Check list Angket tanggapan Siswa Akhir 

pembelajaran 

4 Hasil belajar praktikum Soal evaluasi Siswa Akhir 

pembelajaran 

5 Aktivitas siswa Check list Lembar observasi Siswa  Saat 

pembelajaran 

 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Validitas petunjuk praktikum 

Data angket mengenai penilaian validitas oleh pakar terkait kualitas 

petunjuk praktikum dianalisis dengan kriteria: 

Skor 4 = sangat setuju 

Skor 3 = setuju 

Skor 2 = cukup setuju 

Skor 1 = tidak setuju 

Data yang telah diberi skor kemudian dianalisis secara deskriptif presentase 

menggunakan rumus 1. 

%100x
SM

R
NP 

 

 

.............................................................................................  (1) 
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Keterangan : 

NP = nilai persen yang dicari 

R = skor mentah yang diperoleh 

SM = skor maksimum yang diharapkan (Purwanto 2004) 

Hasil perhitungan dimasukkan dalam tabel persentase sesuai dengan kriteria 

penerapan. Cara menentukan kriteria penerapan adalah dengan menentukan 

persentase tertinggi dan persentase terendah terlebih dahulu menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

%100x
tertingginilaiskorxrespondenxitem

tertingginilaiskorxrespondenxitem
tertinggiPersentase

 




 

%100x
terendahnilaiskorxrespondenxitem

terendahnilaiskorxrespondenxitem
terendahPersentase

 




 

 
idikehendakyangkelas

terendahtertinggi
kelasInterval

%% 


 

Berdasarkan rumus di atas, maka kriteria yang diterapkan untuk kuesioner adalah: 

Tabel 3 Kriteria penerapan

 Interval Kriteria 

25% ≤ skor < 43,75% Tidak layak 

43,75% ≤ skor < 62,50% Cukup layak 

62,50% ≤ skor < 81,25% Layak 

81,25% ≤ skor < 100% Sangat layak 
 

2. Tanggapan guru dan siswa 

Data dari angket tanggapan guru dan siswa diberi skor dengan 

menggunakan kriteria: 

Skor 4 = sangat setuju 

Skor 3 = setuju 

Skor 2 = cukup setuju 

Skor 1 = tidak setuju 

Data yang telah diberi skor kemudian dianalisis secara deskriptif presentase 

menggunakan rumus 2.  

%100x
SM

R
NP 

 

Keterangan : 

NP = nilai persen yang dicari 

R = skor mentah yang diperoleh 

SM = skor maksimum yang diharapkan (Purwanto 2004) 

 

............................................................................................  (2) 
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Hasil persentase data akan dikonversikan berdasarkan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 4 Kriteria tanggapan guru dan siswa

 Interval Kriteria 

25% ≤ skor < 43,75% Kurang baik 

43,75% ≤ skor < 62,50% Cukup baik 

62,50% ≤ skor < 81,25% Baik 

81,25% ≤ skor < 100% Sangat baik 

 

3. Hasil belajar siswa 

Menghitung nilai akhir hasil belajar siswa dengan rumus 3. 

2

NENPrataRata
NA




 

Keterangan: 

NA = nilai akhir 

NP  = nilai praktikum 

NE  = nilai evaluasi 
Kemudian menentukan batas ketuntasan tiap individu, yaitu apabila telah 

mencapai nilai ≥ 75 yang merupakan batas ketuntasan berdasarkan KKM yang 

telah ditetapkan pada materi pencemaran mata pelajaran biologi SMA N 2 

Rembang. Sedangkan untuk menentukan persentase ketuntasan klasikal dengan 

rumus 4. 

%100x
n

ni
P






 

Keterangan: 

P = ketuntasan belajar secara klasikal 

∑ni = jumlah siswa yang tuntas secara individual (nilai ≥ 75) 

∑n = jumlah total siswa 

4. Aktivitas siswa 

Data aktivitas siswa dalam pembelajaran diolah dengan rumus Sudijono 

(2005) yang telah dimodifikasi. 

P = %100
N

F
x  

Keterangan: 

P  = persentase keaktivan 

F  = skor yang diperoleh 

N = skor keseluruhan 

 

.......................................................................  (3) 

............................................................................................  (4) 

....................................................................................................  (5) 



23 

 

 

Kriteria persentase keaktivan siswa secara individual: 

Sangat Aktif : 81% < % skor ≤ 100% 

Aktif  : 61% < % skor ≤ 80% 

Cukup Aktif : 41% < % skor ≤ 60% 

Kurang Aktif : 21% < % skor ≤ 40% 

Tidak Aktif : 0% < % skor ≤ 20% 

5. Indikator keberhasilan 

a. Petunjuk praktikum yang dikembangkan dinyatakan layak apabila: 

1) Jumlah skor validasi pakar ≥ 81,25% 

2) Rata-rata skor tanggapan siswa dan guru ≥ 81,25%  

b. Petunjuk praktikum yang dikembangkan dinyatakan efektif apabila: 

1) Minimal 90% siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 75 

2) Minimal 90% siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pentingnya Pengembangan petunjuk praktikum kontekstual dengan 

pemanfaatan kondisi lingkungan lokal materi pencemaran dilakukan 
 

1. Identifikasi masalah 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi potensi dan masalah, yaitu 

dengan melakukan observasi di SMA N 2 Rembang untuk mengetahui 

potensi dan masalah. Observasi awal dilakukan dengan menggunakan 

metode wawancara, angket, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil observasi di SMA N 2 Rembang tahun 2012, 

didapatkan informasi bahwa belum terdapat petunjuk praktikum materi 

pencemaran. Selama ini guru biologi kelas X dalam menyampaikan materi 

pencemaran dilakukan dengan metode diskusi. Praktikum belum pernah 

dilakukan sebagai sumber belajar siswa, padahal materi pencemaran sangat 

banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan. Hasil 

belajar siswa pada materi pencemaran masih kurang, yaitu terdapat 52% 

siswa tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan 

yaitu 75. Sedangkan melalui angket diketahui bahwa 95% siswa menyukai 

materi pencemaran, namun 49% siswa merasa kesulitan dalam mempelajari 

materi tersebut. Sebanyak 97% siswa menyukai kegiatan praktikum dan 

95% siswa setuju jika pembelajaran materi pencemaran menggunakan 

kegiatan praktikum, serta 100% siswa menyatakan tertarik untuk 

mengetahui pencemaran yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.  

SMA N 2 Rembang beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 2 

Rembang, terletak di jalur pantura pesisir pantai utara jawa. Cuaca di daerah 

ini panas dengan curah hujan rendah. Hal tersebut menyebabkan cemaran 

asap dan jelaga sangat tinggi. Faktor kendaraan seperti sepeda motor, bus, 

truk hingga kendaraan berat, baik antar propinsi maupun antar pulau 

semakin memperparah pencemaran udara di daerah ini. Sedangkan untuk 

kondisi perairannya, terutama sungai telah tercemar oleh limbah batik 

produksi rumahan yang terkenal dengan batik Lasem. 
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Dilakukan analisis materi untuk menyusun konsep yang akan 

disampaikan melalui sumber belajar berupa petunjuk praktikum materi 

pencemaran. Materi tersebut membutuhkan bahan belajar yang dapat 

mengaitkan antara lingkungan sekitar dengan diri siswa atau sesuai dengan 

kehidupan nyata siswa, yaitu dengan pelaksanaan pembelajaran secara 

praktikum yang memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar, mudah 

dilakukan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperoleh gagasan awal 

untuk mengembangkan petunjuk praktikum kontekstual dengan 

pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran materi 

pencemaran di SMA N 2 Rembang. 

2. Pengumpulan data 

Belum ada petunjuk praktikum sebelumnya yang digunakan guru 

sebagai sumber belajar materi pencemaran. Pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan data mengenai kebutuhan bahan belajar berupa petunjuk 

praktikum materi pencemaran yang memanfaatkan kondisi lingkungan 

sekitar, mudah dilakukan, ramah lingkungan, dan  menarik  sehingga 

membantu dan memotivasi siswa dalam memahami materi. Pengumpulan 

materi dan gambar yang mendukung dilakukan dengan penelusuran melalui 

data pencemaran di Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Rembang, 

internet, dan buku teks. Selain hal tersebut juga dilakukan survey ke 

beberapa daerah di Rembang yang mengalami pencemaran, seperti sungai 

Lasem yang tercemar oleh limbah batik, kawasan pabrik dan lingkungan 

SMA N 2 Rembang.  

3. Desain produk 

Pengembangan dan penyusunan desain petunjuk praktikum melalui 

beberapa tahap yaitu penyusunan materi praktikum yang akan dilakukan 

oleh siswa, penyusunan naskah secara keseluruhan, dan editing. Desain 

petunjuk praktikum yang dikembangkan mengikuti kriteria petunjuk 

praktikum yang baik. Sistematika petunjuk praktikum  diawali dari judul 

praktikum, tujuan, alat dan bahan, cara kerja, ruang data/analisis dan 
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pertanyaan. Selain itu juga dilengkapi dengan simbol safety skill, gambar 

ilustrasi untuk memudahkan pemahaman, dan informasi tambahan untuk 

memperkaya pengetahuan. Petunjuk praktikum didesain semenarik mungkin 

dan full colour. 

4. Validasi desain oleh pakar/ahli 

Pengembangan petunjuk praktikum divalidasi oleh dua orang pakar 

yaitu dosen yang berkompeten dalam materi pencemaran lingkungan dan 

dosen yang berkompeten dalam bidang media pembelajaran di Jurusan 

Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang, serta dua orang guru biologi 

kelas X SMA N 2 Rembang. Validasi petunjuk praktikum menggunakan 

acuan uji kelayakan petunjuk praktikum yang telah disediakan dalam bentuk 

angket (Tabel 5) yang meliputi komponen kebenaran konsep, kejelasan 

kalimat dan tingkat keterbacaan, tingkat keterlaksanaan kegiatan praktikum, 

tampilan fisik petunjuk praktikum, integritas kontekstual dengan 

pemanfaatan kondisi lingkungan lokal, integritas ketrampilan laboratorium, 

merangsang keingintahuan siswa, dan evaluasi pembelajaran. Masing-

masing komponen tersebut dijabarkan dalam beberapa butir.  

Tabel 5 Hasil penilaian petunjuk praktikum kontekstual dengan 

pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran materi 

pencemaran  sebagai bahan belajar siswa kelas X SMA N 2 

Rembang 

No Komponen 

Tanggapan 

Dosen 

ahli 

media 

Dosen 

ahli 

materi 

Guru 1 Guru 2 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

Kebenaran konsep 

Kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan 

Tingkat keterlaksanaan kegiatan praktikum 

Tampilan fisik petunjuk praktikum 

Integritas kontekstual dengan pemanfaatan 

kondisi lingkungan lokal 

Integritas Ketrampilan laboratorium 

Merangsang keingintahuan siswa 

Evaluasi pembelajaran 

 

90% 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

87,5% 

 

90% 

 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

95% 

95% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

91,7% 

90% 

90% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

Rata-rata 98% 95,5% 98,8% 96,5% 

*Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 3 halaman 60 

Ahli materi maupun ahli media memberikan hasil validasi dengan 

kriteria “sangat baik” begitu pula dengan penilaian dari kedua guru juga 

“sangat baik”. Ahli media memberi skor 4 pada sebagian besar komponen, 
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namun komponen  kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan yaitu pada 

poin kelima mudah dipahami dan penggunaan bahasa yang komunikatif dan 

benar mendapat skor 3. Demikian juga dengan ahli materi dan dua orang 

guru kelas X  memberi skor 4 atau 3 pada semua komponen (Lampiran 3). 

Pakar memvalidasi dengan nilai sebesar 97,2% yang berkriteria 

“sangat baik”. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria kelayakan petunjuk 

praktikum, dimana jumlah skor validasi pakar ≥ 81,25%, sehingga petunjuk 

praktikum dinyatakan layak sebagai petunjuk praktikum yang dapat 

digunakan siswa dalam pembelajaran. Petunjuk praktikum merupakan 

media tertulis yang berguna sebagai penyalur informasi kepada siswa, 

sebagaimana Yamin (2007) yang menyatakan bahwa media adalah suatu 

perangkat yang menyalurkan informasi dari sumber ke penerima informasi. 

5. Revisi desain 

Berdasarkan hasil penelitian, petunjuk praktikum  telah lolos tahap 

validasi dengan sedikit perbaikan. Beberapa perbaikan yang dilakukan 

berdasarkan masukan dari pakar dan guru adalah sebagai berikut (Tabel 6). 

Tabel 6 Daftar masukan dari pakar pada petunjuk praktikum kontekstual 

dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran 

materi pencemaran 

Responden Revisi 

Pakar media 

 

 

Pakar materi 

 

 

 

 

Guru 1 

Guru 2 

- Memperjelas kalimat/perintah dalam petunjuk praktikum 

- Penambahan gambar indikator banyak sedikitnya debu dan 

jelaga yang menempel 

- Menambah keterangan informasi pada petunjuk praktikum 

pencemaran udara 

- Menambah dan memperjelas cara menanam dalam pot dan 

tanah 

- Mengganti jenis pohon yang mudah didapat oleh siswa 

- 

Menghilangkan aspek pengamatan “kecepatan berenang ikan” 

pada Tabel pengamatan 2 praktikum “air untuk kehidupan 

 

Beberapa ilustrasi revisi atas masukan dari ahli media, ahli materi dan guru 

ditampilkan pada Gambar 4 - 10 
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 Gambar 4 Memperjelas kalimat/perintah dalam petunjuk praktikum 
(sebelum revisi) 
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Gambar 5 Memperjelas kalimat/perintah dalam petunjuk praktikum 

(sesudah revisi) 
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Gambar 6 Penambahan gambar indikator banyak sedikitnya debu dan jelaga 

yang menempel (a) sebelum revisi dan (b) sesudah revisi 

 

 

 

  

Gambar 7 Menambah keterangan informasi pada petunjuk praktikum 

pencemaran udara (a) sebelum revisi dan (b)sesudah revisi 

a b 

a b 
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Gambar 8 Menambah dan memperjelas cara menanam dalam pot dan tanah 

(a) sebelum revisi dan (b) sesudah revisi 

 

 

 

 

Gambar 9 Mengganti jenis pohon yang mudah didapat oleh siswa  

(a) sebelum revisi dan (b)sesudah revisi 

a b 

a b 
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Gambar 10 Menghilangkan aspek pengamatan “kecepatan berenang ikan” 

pada Tabel pengamatan 2 praktikum “air untuk kehidupan  

(a) sebelum revisi dan (b) sesudah revisi 
 

Produk berupa petunjuk praktikum yang sudah direvisi atau diperbaiki 

berdasarkan masukan dari ahli media dan ahli  materi serta guru yang telah 

dilengkapi dengan instrumen pengambilan data berupa angket tanggapan 

siswa dapat digunakan saat uji coba skala kecil. 

B. Hasil pengembangan petunjuk praktikum kontekstual dengan 

pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran materi 

pencemaran 

 
1. Uji coba produk (uji coba skala kecil) 

Desain petunjuk praktikum yang telah divalidasi oleh ahli media, ahli 

materi dan dua orang guru biologi kelas X dan dinyatakan layak untuk 

diterapkan kepada siswa, selanjutnya diujicobakan pada siswa kelas X A 

dan X E dengan jumlah 72 siswa. Pengambilan uji coba kelas tersebut 

dilakukan secara acak dengan mempertimbangkan kelas yang diampu oleh 

guru yang berbeda. Pada pelaksanaannya diambil penilaian aktivitas, hasil 

belajar, dan tanggapan siswa untuk mencapai indikator keberhasilan dari 

petunjuk praktikum.  

a b 
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Data aktivitas dan hasil belajar siswa menyatakan  keefektifan 

petunjuk praktikum  sebagai bahan belajar siswa apabila minimal 90% 

siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan minimal 90% siswa 

memperoleh nilai hasil belajar ≥ 75. Aktivitas dan hasil belajar siswa 

ditunjukkan pada Tabel 7 dan Tabel 8. 

Tabel 7 Aktivitas siswa uji coba skala kecil petunjuk praktikum 

kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam 

pembelajaran materi pencemaran 

No Kriteria 
Kelas X A Kelas X E 

∑ % ∑ % 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat aktif 

Aktif 

Cukup aktif 

Kurang aktif 

Tidak aktif 

33 

2 

1 

0 

0 

91,6 

5,6 

2,8 

0 

0 

32 

4 

0 

0 

0 

88,9 

11,1 

0 

0 

0 

Jumlah siswa sangat aktif dan aktif 35 97,2 36 100 

Rata-rata siswa sangat aktif dan aktif keseluruhan 98,6 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7 halaman 84 

Tingkat keaktifan pada 72 siswa uji coba skala kecil sebesar 98,6%, 

sehingga memenuhi syarat keefektifan petunjuk praktikum yaitu minimal 

90% siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain aktivitas siswa, 

penentuan keefektifan petunjuk praktikum juga dilihat dari hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswa uji coba skala kecil disajikan pada Tabel 8 

berikut. 

Tabel 8 Hasil belajar siswa uji coba skala kecil petunjuk praktikum 

kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam 

pembelajaran materi pencemaran 

No Variasi Kelas X A Kelas X E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Jumlah siswa 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

Rata-rata nilai akhir 

Siswa tuntas 

Siswa tidak tuntas 

Ketuntasan hasil belajar klasikal (%) 

36 

99,3 

78,5 

90,2 

36 

0 

100 

36 

97,9 

81,4 

90 

36 

0 

100 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 12 halaman 123 

Tingkat ketuntasan pada 72 siswa uji coba skala kecil adalah 100% sehingga 

memenuhi syarat keefektifan petunjuk praktikum yaitu ketuntasan klasikal 

minimalnya ≥ 90% dari KKM yang ditetapkan yaitu 75.   

Kelayakan petunjuk praktikum salah satunya ditentukan oleh 

tanggapan siswa. Tanggapan siswa diambil menggunakan angket disertai 
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komentar  dan saran sebagai pedoman revisi. Tanggapan siswa ditunjukkan 

pada Tabel 9. 

Tabel 9 Tanggapan siswa uji coba skala kecil petunjuk praktikum 

kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam 

pembelajaran materi pencemaran 

No Aspek yang ditanyakan 
Kelas 

ṝ 
X A X E 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Keseluruhan tampilan petunjuk praktikum menarik 

dan mengundang minat untuk belajar 

Tulisan dalam petunjuk praktikum dapat dibaca 

dengan jelas 

Bahasa yang digunakan dalam petunjuk praktikum 

mudah dipahami 

Penyajian materi yang disajikan dalam petunjuk 

praktikum disajikan secara sistematis 

Perintah dalam petunjuk praktikum mudah dipahami 

 

98% 

 

100% 

98% 

 

100% 

 

95% 

 

97% 

 

99% 

99% 

 

100% 

 

97% 

 

97,5% 

 

99,5% 

98,5% 

 

100% 

 

96% 

Rata-rata keseluruhan 98,3% 

*Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 15 halaman 130 

Skor  tanggapan pada 72 siswa uji coba skala kecil adalah 98,3%, sehingga 

memenuhi syarat kelayakan petunjuk prraktikum yaitu hasil tanggapannya ≥ 

81,25%.  

Tanggapan siswa pada keseluruhan item angket tanggapan terhadap 

petunjuk praktikum termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor rata-rata 

tanggapan siswa 98,3% (Tabel 9). Berdasar hasil angket, beberapa siswa 

memberi komentar dan saran yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan 

untuk melakukan revisi produk. Komentar dan saran dari siswa adalah 

gambar susunan alat penjernih air  kurang jelas. 

2. Revisi produk 

Petunjuk praktikum diterima dengan baik oleh siswa pada uji coba 

skala kecil. Petunjuk praktikum layak digunakan sebagai bahan belajar 

siswa karena hasil tanggapan siswa telah mencapai 98,3%, serta efektif 

digunakan karena aktivitas siswa mencapai 98,6% dan hasil belajar siswa 

menunjukkan 100% siswa tuntas yang melebihi indikator minimalnya yaitu 

90%. Terdapat kekurangan pada petunjuk praktikum yang perlu diperbaiki 

yaitu terdapat gambar yang kurang jelas pada gambar susunan alat 

penjernihan air, kemudian ditambahkan keterangan sehingga gambar lebih 

jelas (Gambar 11). 
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Gambar 11 Penambahan keterangan gambar susunan alat penjernihan air  

(a) sebelum revisi dan (b) sesudah revisi 
 

Produk hasil perbaikan berdasarkan masukan dari siswa yang telah 

dilengkapi dengan instrumen pengambilan data dapat digunakan saat uji 

coba skala besar. 

3. Uji coba pemakaian (uji pemakaian skala besar) 

Pada tahap ini produk petunjuk praktikum yang sudah direvisi 

selanjutnya diujicobakan pada 4 kelas yaitu kelas X A, X B, X E dan X F 

dengan jumlah 144 siswa. Pada pelaksanaannya diambil penilaian aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran, hasil belajar siswa, tanggapan siswa dan 

tanggapan guru. Aktivitas dan hasil belajar siswa menyatakan efektifitas 

petunjuk praktikum, sedangkan hasil tanggapan siswa dan guru menyatakan 

kelayakan petunjuk praktikum. 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Tabel 10 Aktivitas siswa uji coba skala besar petunjuk praktikum 

kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam 

pembelajaran materi pencemaran 

No Kriteria 
Kelas X A Kelas XB Kelas X E Kelas X F 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat aktif 

Aktif 

Cukup aktif 

Kurang aktif 

Tidak aktif 

33 

3 

0 

0 

0 

91,7 

8,3 

0 

0 

0 

31 

4 

1 

0 

0 

86,1 

11,1 

2,8 

0 

0 

32 

4 

0 

0 

0 

88,9 

11,1 

0 

0 

0 

30 

4 

2 

0 

0 

83,3 

11,1 

5,6 

Jumlah siswa 

sangat aktif dan 

aktif 

36 100 35 97,2 36 100 34 94,4 

Rata-rata siswa sangat aktif dan aktif keseluruhan 97,9 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8 halaman 86 

Tingkat keaktivan pada 144 siswa uji coba skala besar adalah 97,9%, 

sehingga memenuhi syarat keefektifan petunjuk praktikum yaitu minimal 

90% siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain aktivitas siswa, 

penentuan keefektifan petunjuk praktikum juga dilihat dari hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswa uji coba skala besar disajikan pada Tabel 11 

berikut. 

Tabel 11 Hasil belajar siswa uji coba skala besar petunjuk praktikum 

kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam 

pembelajaran materi pencemaran 

No Variasi Kelas X A Kelas X B Kelas X E Kelas X F 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Jumlah siswa 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

Rata-rata nilai akhir 

Siswa tuntas 

Siswa tidak tuntas 

Ketuntasan hasil belajar 

klasikal (%) 

36 

100 

82,9 

93,1 

36 

0 

 

100 

36 

97,1 

74,2 

89,5 

35 

1 

 

97,2 

36 

99,3 

82,4 

92,9 

36 

0 

 

100 

36 

98,1 

70,6 

89,3 

34 

2 

 

94,4 

Rata-rata Ketuntasan hasil belajar klasikal (%) keseluruhan 97,9 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 13 halaman 125 

Hasil belajar siswa pada uji coba skala besar telah memenuhi KKM 

97,9% dengan KKM 75 dan minimal pencapaian ketuntasan klasikal 90% 

sehingga untuk uji coba skala besar hasil belajar siswanya memenuhi syarat 

keefektifan petunjuk praktikum  kontekstual dengan pemanfaatan kondisi 

lingkungan lokal dalam pembelajaran materi pencemaran. Hasil belajar 

siswa dihitung dari nilai praktikum dan nilai evaluasi pada akhir pertemuan. 

Selain itu, juga terdapat 2,1% siswa tidak tuntas KKM. Hal tersebut 
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disebabkan oleh kemampuan individu yang berbeda-beda, selain itu 

berdasarkan data akivitas siswa, siswa yang tidak tuntas memiliki aktivitas 

dalam pembelajaran “cukup aktif”. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Zakaria dan Zanaton (2007) yang menyatakan bahwa aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh. 

Berdasarkan aktivitas dan hasil belajar tersebut, petunjuk praktikum 

kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam 

pembelajaran materi pencemaran efektif digunakan dalam proses belajar dan 

dapat membantu siswa memahami materi pencemaran lingkungan. 

Tabel 12 Tanggapan siswa uji coba skala besar petunjuk praktikum 

kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam 

pembelajaran materi pencemaran 

No Aspek yang ditanyakan 
Kelas 

ṝ 
X A X B X E X F 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Keseluruhan tampilan petunjuk praktikum 

menarik dan mengundang minat untuk belajar 

Tulisan dalam petunjuk praktikum dapat 

dibaca dengan jelas 

Bahasa yang digunakan dalam petunjuk 

praktikum mudah dipahami 

Penyajian materi yang disajikan dalam 

petunjuk praktikum disajikan secara sistematis 

Perintah dalam petunjuk praktikum mudah 

dipahami 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

99 

 

100 

 

99 

 

100 

 

99 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

99,5 

 

99,8 

 

99,5 

 

99,8 

 

99,5 

Rata-rata keseluruhan 99,6 

*Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 16 halaman 132 

Tanggapan siswa terhadap petunjuk praktikum kontekstual dengan 

pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran materi 

pencemaran “sangat baik” dengan nilai 99,6% (Tabel 12). Siswa 

menanggapi petunjuk praktikum dari aspek tampilan, tata tulis, kebahasaan 

dan penyajian materi. Seluruh aspek tersebut mendapatkan nilai “sangat 

baik” dari siswa. Tanggapan siswa yang baik menunjukkan penerimaan 

yang nyata terhadap petunjuk praktikum kontekstual dengan pemanfaatan 

kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran materi pencemaran sebagai 

bahan belajar siswa. Keunggulan petunjuk praktikum kontekstual dengan 

pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran materi 

pencemaran dapat mempermudah siswa dalam memahami materi 

pencemaran lingkungan. Karena petunjuk praktikum yang dikembangkan 
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dapat mengaitkan antara lingkungan sekitar dengan diri siswa atau sesuai 

dengan kehidupan nyata siswa, yaitu dengan memanfaatkan kondisi 

lingkungan sekitar, mudah dilakukan, ramah lingkungan, dan menarik,  

sehingga membantu dan memotivasi siswa dalam memahami materi.  

Selain tanggapan siswa, data tanggapan guru juga berperan dalam 

menentukan kelayakan  petunjuk praktikum sebagai bahan belajar siswa 

dengan pencapaian skor ≥ 90%. Hasil tanggapan guru dapat dilihat pada 

Tabel 13. 

Tabel 13 Tanggapan guru terhadap petunjuk praktikum kontekstual dengan 

pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran materi 

pencemaran 

No Responden Tanggapan (%) 

1 

2 

Guru 1 

Guru 2 

95 

90 

Rata-rata (%) 92,5 

*Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 17 halaman 136 

Hasil tanggapan guru terhadap petunjuk praktikum kontekstual dengan 

pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran materi 

pencemaran berada dalam kategori “sangat baik” yaitu 92,5%, sehingga 

rata-rata skor tanggapan siswa dan tanggapan guru adalah 96,1%. Nilai 

tersebut telah memenuhi indikator keberhasilan kelayakan petunjuk 

praktikum, dimana rata-rata skor tanggapan siswa dan guru adalah ≥ 

81,25%. 

4. Revisi produk 

Berdasarkan hasil uji coba skala besar, petunjuk praktikum 

kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam 

pembelajaran materi pencemaran tidak mengalami perbaikan, karena tidak 

ada saran dan masukan untuk perbaikan petunjuk praktikum baik dari guru 

maupun siswa, sehingga produk berupa petunjuk praktikum uji coba skala 

besar merupakan produk akhir. 
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5. Produk akhir 

Produk akhir dihasilkan setelah petunjuk praktikum melalui uji 

kelayakan dan uji keefektifan petunjuk praktikum. Pengemasan hasil produk 

petunjuk praktikum meliputi mencetak produk akhir petunjuk praktikum 

sebagai bahan belajar siswa diwujudkan dalam bentuk buku. Produk akhir 

petunjuk praktikum disajikan pada Gambar 12. 

 

Gambar 12 Tampilan produk akhir petunjuk praktikum (a) cover petunjuk 

praktikum dan (b) contoh salah satu petunjuk praktikum 

 

a b 



  

40 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa petunjuk 

praktikum kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam 

pembelajaran materi pencemaran layak dan efektif digunakan oleh siswa SMA N 2 

Rembang. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, petunjuk praktikum 

kontekstual dengan pemanfaatan kondisi lingkungan lokal dalam pembelajaran materi 

pencemaran layak dan efektif digunakan oleh siswa SMA N 2 Rembang sehingga 

disarankan dapat dipertimbangkan untuk digunakan pada tahun ajaran berikutnya. 
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SILABUS 
 

Nama Sekolah   : SMA N 2 Rembang 

Mata Pelajaran  : Biologi  

Kelas    : X 

Semester   : 2 

Standar Kompetensi             : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan 

manusia dalam keseimbangan ekosistem 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

instrumen 

4.2 menjelaskan 

keterkaitan antara 

kegiatan manusia 

dengan masalah 

perusakan atau 

pencemaran 

lingkungan dan 

pelestarian 

lingkungan 

 Menemukan 
faktor-faktor 
penyebab 
pencemaran air, 
tanah, udara dan 
suara 

 Menyebutkan 
contoh-contoh 
bahan polutan 
dalam air, tanah, 
udara dan suara 

 Menyebutkan 
cara-cara 
penanggulangan 
pencemaran air, 
tanah, udara dan 
suara 

Pencemaran 

lingkungan   

 Pencemaran 

air 

 

 

 

 

 

 

 

 Pencemaran 

tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan praktikum 

penjernihan air dan “air 

untuk kehidupan” serta 

mendiskusikan 

pertanyaan pada 

petunjuk praktikum 

 Menyampaikan hasil 

diskusi di depan kelas 

 

 Melakukan kegiatan 

“ada apa di tanah kita?” 

dan mendiskusikan 

pertanyaan pada 

petunjuk praktikum 

 

 
 

 Tugas 
kelompok  

 
 
 
 
 
 
 

 Tugas 
kelompok 

 

 
 

 Petunjuk 
praktikum  

 Lembar 
observasi 
aktivitas 
siswa 

 

 

 

 Petunjuk 
praktikum  

 Lembar 
observasi 
aktivitas 
siswa 

 

 

2 x 45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 petunjuk 
praktikum 

 Buku 
biologi 
kelas X 
yang 
relevan  
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Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

instrumen 

 Mampu melakukan 
praktikum 
pencemaran air, 
tanah, udara dan 
suara 

 Upaya penghijauan 
untuk melestarikan 
lingkungan  
 

 

 

 

 Pencemaran 

udara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pencemaran 

suara 

 

 Melakukan praktikum 

uji debu dan jelaga pada 

lingkungan sekitar dan 

mendiskusikan 

pertanyaan pada 

petunjuk praktikum 

 Mendiskusikan data 

debu dan jelaga dari 

kantor lingkungan hidup 

(KLH) Rembang 

 Mendiskusikan data 

kebisingan dari kantor 

lingkungan hidup 

(KLH) Rembang 

 Menyampaikan hasil 

diskusi di depan kelas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

 

I. Identitas Mata Pelajaran 

a. Nama Sekolah  : SMA N 2 Rembang 

b. Mata Pelajaran        : Biologi 

c. Kelas/Semester : X/2 

d. Jumlah Pertemuan : 4 x 45 menit (2 Pertemuan) 

II. Standar Kompetensi  

4.  Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi 

dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem 

III. Kompetensi Dasar  

4.2 Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah 

perusakan atau pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan 

IV. Indikator 

a. Menemukan faktor-faktor penyebab pencemaran air, tanah, udara dan 

suara 

b. Menyebutkan contoh-contoh bahan polutan dalam air, tanah, udara 

dan suara 

c. Menyebutkan cara-cara penanggulangan pencemaran air, tanah, udara 

dan suara 

d. Mampu melakukan praktikum pencemaran air, tanah, udara dan suara 

e. Upaya penghijauan untuk melestarikan lingkungan 

V. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa mampu menemukan faktor-faktor penyebab pencemaran air 

setelah melaksanakan praktikum 

b. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh bahan polutan dalam air 

setelah melaksanakan praktikum 

c. Siswa mampu menyebutkan cara-cara penanggulangan pencemaran 

air setelah melaksanakan praktikum 
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d. Siswa mampu melakukan praktikum praktikum penjernihan air dan air 

untuk kehidupan 

VI. Materi Pembelajaran 

Pencemaran lingkungan adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, 

atau komponen lain yang merugikan ke dalam lingkungan akibat aktivitas 

manusia atau proses alami. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia 

yang mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. 

Kriteria air bersih yaitu tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai 

rasa. Salah satu faktor penting penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari 

adalah untuk kebutuhan air minum. Air dikatakan bersih apabila tidak 

mengandung mikroorganisme penyebab penyakit dan bahan kimia yang 

membahayakan makhluk hidup lainnya. Air bersih berstandar 3 B yaitu 

tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa Pencemaran air terutama 

berasal dari limbah industri, pertanian, dan limbah rumah tangga yang 

masuk ke sungai, danau dan laut. Jika terjadi pencemaran air, maka terjadi 

akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air, akumulasi pencemar ini 

akan semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar. 
 

VII. Alokasi Waktu 

2 x 45 menit 

VIII. Strategi Pembelajaran 

Praktikum dan diskusi 

IX. Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan pembelajaran 
Waktu 

(menit) 

1. Pendahuluan 

- Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan 
menanyakan kehadiran siswa 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
- Guru memberikan apersepsi dan motivasi dengan 

memberikan pertanyaan seputar materi, misalnya “siapakah 
yang pernah main ke Lasem? Kemana limbah batik di buang? 
menurut kalian bagaimanakah dampaknya bagi lingkungan?” 

- Guru menanyakan penugasan yang diberikan kepada siswa 
pada pertemuan sebelumnya, yaitu setiap kelompok untuk 
membawa air sesuai tugasnya (air PDAM, air sumur, air 
sawah, air selokan, air sungai Lasem) dan mempersiapkan kit 
penjernih air serta perlengkapan percobaan “air untuk 
kehidupan” 

10 menit 

2. Inti 

Eksplorasi 

- Guru mempersilahkan siswa untuk duduk bersama anggota 
kelompoknya (setiap kelompok terdiri atas 6 sampai 7 siswa) 

70 menit 

- 10 menit 
 
 



 

 

 

No. Kegiatan pembelajaran 
Waktu 

(menit) 

- Siswa menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum 
- Guru membagikan petunjuk praktikum pencemaran 

Elaborasi 

- Siswa melakukan praktikum penjernihan air 
- Siswa melakukan praktikum air untuk kehidupan 
- Siswa berdiskusi menganalisis hasil praktikumnya dan 

menjawab pertanyaan yang terdapat pada petunjuk 
praktikum 

- Guru berperan sebagai fasilitator  
Konfirmasi 

- Guru meminta masing-masing kelompok untuk 
menyampaikan hasil praktikum dan analisisnya didepan 
kelas, urutannya ditentukan dengan cara diundi. 

- Guru memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk 
bertanya apabila ada yang belum jelas 

- Guru memberikan tanggapan atas diskusi siswa 

 
 
 

- 40 menit 
 
 
 
 
 
 

- 20 menit 

3. Penutup 

- Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dilakukan 

- Guru menyampaikan kepada siswa bahwa pertemuan 
selanjutnya akan dilaksanakan praktikum pencemaran tanah, 
udara dan suara. 

- Guru memberikan penugasan berkaitan dengan bahan apa 
saja yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing kelompok 

- Guru menutup pelajaran dan memberikan salam 
Pengumpulan hasil praktikum 

10 menit 

 

X. Penilaian 

1. Teknik   : Tugas kelompok 

2. Bentuk Instrumen : hasil praktikum, lembar observasi aktivitas siswa 

XI. Sumber, Media dan Alat  Pembelajar 

1. Sumber pembelajaran : buku biologi kelas X yang relevan 

2. Media pembelajaran : petunjuk praktikum 

3. Alat Pembelajaran : seperangkat alat praktikum 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

 

I. Identitas Mata Pelajaran 

a. Nama Sekolah  : SMA N 2 Rembang 

b. Mata Pelajaran        : Biologi 

c. Kelas/Semester : X/2 

d. Jumlah Pertemuan : 4 x 45 menit (2 Pertemuan) 

II. Standar Kompetensi  

4.  Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi 

dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem 

III. Kompetensi Dasar  

4.2 Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah 

perusakan atau pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan 

IV. Indikator 

a. Menemukan faktor-faktor penyebab pencemaran air, tanah, udara dan 

suara 

b. Menyebutkan contoh-contoh bahan polutan dalam air, tanah, udara 

dan suara 



 

 

 

c. Menyebutkan cara-cara penanggulangan pencemaran air, tanah, udara 

dan suara 

d. Mampu melakukan praktikum pencemaran air, tanah, udara dan suara 

e. Upaya penghijauan untuk melestarikan lingkungan 

V. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa mampu menemukan faktor-faktor penyebab pencemaran tanah, 

udara dan suara setelah melaksanakan praktikum 

b. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh bahan polutan dalam 

tanah, udara dan suara setelah melaksanakan praktikum 

c. Siswa mampu menyebutkan cara-cara penanggulangan pencemaran 

tanah, udara dan suara setelah melaksanakan praktikum 

d. Siswa mampu menemukan pencemaran tanah melalui kegiatan 

pembelajaran dan mampu melakukan praktikum uji kadar debu dan 

jelaga di lingkungan sekitar 

VI. Materi Pembelajaran 

Tanah merupakan tempat tinggal bagi beranekaragam organisme. 

Akibat berbagai aktivitas manusia yang menimbulkan buangan padat dan 

cair mengakibatkan tanah menjadi tercemar. Pencemaran ini menimbulkan 

efek untuk tanah itu sendiri, organisme yang tinggal di tanah dan manusia. 

Pencemaran tanah terjadi karena adanya sampah-sampah yang tidak dapat 

diuraikan, seperti plastik, kaleng, dan kaca. Akibatnya kesuburan tanah 

menurun dan pertumbuhan tanaman terganggu. Pengelolaan sampah organik 

dan anorganik berbeda. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos 

sedangkan sampah anorganik dilakukan dengan cara 3 R (Reduce, Reuse, 

Recycle) 

Udara merupakan salah satu komponen lingkungan yang sangat 

penting bagi kehidupan makhluk hidup. Oksigen sangat diperlukan bagi 

makhluk hidup untuk bernafas. Apabila udara yang kita hirup mengandung 

zat yang berbahaya, maka dapat mempengaruhi tubuh manusia khususnya 

organ pernafasan. 

Indonesia menjadi Negara dengan tingkat polusi udara tertinggi ketiga 

di dunia. Dari semua penyebab polusi udara yang ada, emisi transportasi 

terbukti sebagai penyumbang pencemaran udara tertinggi di Indonesia. Hal 

ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor 

yang tinggi. Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas 

buang yang buruk. Kebakaran hutan dan industri juga turut berperan dalam 

peningkatan pencemaran udara. 
 

VII. Alokasi Waktu 
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2 x 45 menit 

VIII. Strategi Pembelajaran 

Praktikum dan diskusi 

IX. Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan pembelajaran 
Waktu 

(menit) 

1. Pendahuluan 

- Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan 
menanyakan kehadiran siswa 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
- Guru memberikan apersepsi dan motivasi dengan 

memberikan pertanyaan seputar materi, misalnya 
“Bagaimana kondisi asap/gas buang motor yang kalian 
pakai? menurut kalian bagaimanakah dampak bagi 
lingkungan?” 

- Guru menanyakan penugasan yang diberikan kepada siswa 
pada pertemuan sebelumnya, yaitu setiap kelompok untuk 
membawa sarung tangan (medical glove), masker, 
vaselin/minyak goreng/hand body lotion, mika, dan double 
tip/isolasi 

10 menit 

2. Inti 

Eksplorasi 

- Guru mempersilahkan siswa untuk duduk bersama anggota 
kelompoknya (setiap kelompok terdiri atas 6 sampai 7 siswa) 

- Siswa menyiapkan alat dan bahan 
- Guru membagikan petunjuk praktikum 

Elaborasi 

- Siswa menyiapkan mika yang dioles dengan vaselin hingga 
menempelkannya 

- Selagi menunggu lamanya mika ditempel, siswa keluar kelas 
untuk melakukan kegiatan “ada apa di tanah kita?” 

- Siswa berdiskusi tentang “seberapa kotor udara kita?” 
- Siswa berdiskusi menganalisis hasil kegiatannya dan 

menjawab pertanyaan tentang pencemaran tanah, udara dan 
suara 

- Guru berperan sebagai fasilitator  
Konfirmasi 

- Guru meminta masing-masing kelompok untuk 
menyampaikan hasil kegiatan dan analisisnya didepan kelas, 
urutannya ditentukan dengan cara diundi. 

- Guru memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk 
bertanya apabila ada yang belum jelas 

- Guru memberikan tanggapan atas diskusi siswa 

70 menit 

- 10 menit 
 
 
 
 
 
 

- 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 20 menit 

3. Penutup 10 menit 



 

 

 

No. Kegiatan pembelajaran 
Waktu 

(menit) 

- Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dilakukan 

- Guru menutup pelajaran dan memberikan salam 
Pengumpulan hasil praktikum 

 

X. Penilaian 

a. Teknik   : Tugas kelompok 

b. Bentuk Instrument : hasil praktikum, lembar observasi aktivitas siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Sumber, Media dan Alat  Pembelajar 

a. Sumber pembelajaran : buku biologi kelas X yang relevan 

b. Media pembelajaran : petunjuk praktikum 

c. Alat Pembelajaran : seperangkat alat praktikum 
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IX.    Kegiatan Pembelajaran  

PERTEMUAN KE-3 (2 x 45 menit) 

No. Kegiatan pembelajaran 
Waktu 

(menit) 

1. Pendahuluan 

- Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan 
menanyakan kehadiran siswa 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
- Guru mengulas sedikit materi yang disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya 

10 menit 

2. Inti  

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
tentang keseluruhan materi yang telah dipelajari apabila ada 
yang belum dipahami oleh siswa 

- Guru meminta siswa untuk menutup seluruh buku dan 
mempersiapkan alat tulis untuk evaluasi akhir 

- Guru membagikan soal evaluasi dan lembar jawaban 
- Setelah selesai mengerjakan, semua siswa mengumpulkan 

lembar jawaban dan soal evaluasi tersebut 
- Guru membagikan angket tanggapan siswa terhadap 

petunjuk praktikum yang mereka gunakan 
- Setelah selesai mengisi angket tanggapan, siswa 

mengumpulkan angket tersebut  

70 menit 

- 10 menit 
 
 
 
 

- 50 menit 
 
 

- 10 menit 
 

3. Penutup 

- Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dilakukan 

- Guru menugaskan pada siswa untuk mempelajari materi 
selanjutnya 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IX.    Kegiatan Pembelajaran  

PERTEMUAN KE-4
*
 (2 x 45 menit)

 

No. Kegiatan pembelajaran 
Waktu 

(menit) 

1. Pendahuluan 

- Guru mengumpulkas siswa di lapangan sekolah  
- Guru membuka kegiatan dengan mengucap salam dan 

menanyakan kehadiran siswa 
- Guru menyampaikan tujuan kegiatan 
- Guru menanyakan penugasan kepada masing-masing siswa 

untuk membawa bibit pohon yang telah ditentukan dan alat-
alat menanam pada masing-masing kelompok 

10 menit 

2. Inti  

- Guru menerangkan bagaimana cara menanam yang benar 
- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
- Guru membagikan ploting menanam yang sudah ditentukan 

pada masing-masing kelompok 
- Siswa menanam pohon sesuai arahan guru 

70 menit 

- 20 menit 
 
 
 

- 50 menit 
3. Penutup 

- Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan yang telah 
dilakukan 

10 menit 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

POKOK BAHASAN  : Pencemaran Lingkungan 

KELAS   : X 

SEMESTER   : 2 (dua) 

SEKOLAH   : SMA N 2 Rembang 

TAHUN AJARAN  : 2012/2013 

STANDAR KOMPETENSI   : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia 

dalam keseimbangan ekosistem 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
JENJANG SOAL 

JUMLAH 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

4.2 Menjelaskan keterkaitan 

antara kegiatan manusia 

dengan masalah perusakan / 

pencemaran lingkugan dan 

pelestarian lingkungan  

 

 

 Menemukan faktor-faktor penyebab 

pencemaran air, tanah, udara dan suara 
 1, 3 34, 49 2 

4, 5, 

17, 23 
- 9 

 Menyebutkan contoh-contoh bahan 

polutan dalam air, tanah, udara dan 

suara 

7, 9 
6, 24, 

33 

8, 10, 

11 

12, 13, 

14, 16 

15, 19, 

20, 26 
- 16 

 Menyebutkan cara-cara penanggulangan 

pencemaran air, tanah, udara dan suara  37, 50 

18, 21, 

22, 25, 

27, 44 

28, 39 29 - 11 

 Mampu melakukan praktikum 

pencemaran air, tanah, udara dan suara 
30, 47 

32, 41, 

46, 48 

31, 38, 

42, 45 

35, 36, 

40 
43,  - 14 

JUMLAH 4 11 15 10 10 - 50 
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SOAL UJI COBA 

 

Mata Pelajaran : Biologi 

Materi Pokok : Pencemaran Lingkungan 

Kelas/Semester : X/genap 

Waktu  : 70 menit 

 
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) 

pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

 

1. Berikut ini merupakan masalah yang ditimbulkan akibat kepadatan 
penduduk yang terus meningkat adalah ... 
A. ketersediaan pangan 
B. kurangnya air bersih  
C. kemajuan teknologi 
D. ketersediaan air bersih 
E. timbulnya bermacam-macam penyakit menular 

 
2. Pencemaran air oleh bahan organik sangat merugikan hewan air karena 

kadar oksigen dalam air rendah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ... 
A. hewan air memerlukan banyak oksigen (O2) dalam pernapasan 
B. bahan organik akan menutup permukaan air sehingga kadar oksigen 

(O2) menjadi rendah 
C. bahan organik membutuhkan banyak oksigen (O2) dalam penguraiannya 
D. bahan organik banyak membebaskan oksigen (O2) dalam penguraiannya 
E. bahan organik akan menurunkan oksigen (O2) dalam penguraiannya 

 
3. Jenis-jenis polusi dibedakan atas polusi air, tanah, udara, dan suara. 

Pembagian ini didasarkan atas ... 
A. jenis bahan pencemar 
B. tempat terjadinya pencemaran 
C. kandungan racun bahan pencemar 
D. sumber bahan pencemar 
E. usaha penanggulangan bahan pencemar 

 

4. Limbah cair pabrik merupakan salah satu penyebab adanya pencemaran air. 
Diagram berikut menunjukkan konsentrasi limbah cair pada suatu rantai 
makanan : 

 
 
 
 

Kesimpulan yang tepat mengenai keadaan diatas adalah bahwa limbah cair 
...  
A. menyebabkan jumlah organisme resisten bertambah 
B. tidak mudah terurai dan tertimbun dalam jaringan 

Produsen 

0,04 

Konsumen 

primer 

0,23 

Konsumen 

sekunder 

2,07 

Konsumen 

tersier 

13,8 



 

 

 

C. merupakan bahan pencemar diekosistem darat 
D. menyebabkan pencemaran pada ekosistem air 
E. bersifat racun yang mematikan produsen 

5. Meningkatnya kadar karbon dioksida di udara menyebabkan … 
A. terbentuknya hujan asam 
B. membaiknya lapisan ozon 
C. penurunan suhu udara 

D. terjadinya efek rumah kaca 
E. korosi pada logam

 
6. Di bawah ini bukan merupakan gas-gas yang mencemari udara adalah...

A. CO      
B. NO     
C. O2 

D. CFC 
E. NO2

 
7. Bau tidak sedap yang dikeluarkan oleh sampah yang membusuk merupakan 

salah satu contoh pencemaran ...
A. air      
B. tanah    

  

C. udara  
D. suara 
E. sungai

 
8. Penggunaan insektisida dan pemupukan yang berlebihan dapat 

menyebabkan polusi ... 
A. polusi air dan tanah  
B. polusi udara dan suara 
C. polusi air dan udara 

D. polusi tanah dan suara 
E. polusi air dan suara

 
9. Asap kendaraan bermotor menyebabkan pencemaran ... 

A. udara 
B. suara 
C. tanah 

D. lingkungan 
E. air 

 
10. Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
 
 
 

Berdasarkan gambar tersebut terlihat seorang petani menggunakan 
pestisida untuk membasmi hama dari tanamannya, dampak penggunaan 
insektisida tersebut  dapat mengakibatkan ... 
A. keseimbangan lingkungan terganggu, karena pestisida dapat terurai. 
B. keseimbangan lingkungan terganggu, karena pestisida tidak dapat 

terurai 
C. keseimbangan lingkungan tidak terganggu, karena pestisida dapat 

terurai. 
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D. keseimbangan lingkungan tidak terganggu, karena pestisida tidak dapat 
terurai. 

E. keseimbangan lingkungan terganggu, karena pestisida hilang 
 

11. Polutan yang dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah adalah ... 
A. batu bara 
B. CO dan CO2 
C. sisa insektisida 

D. sampah organik 
E. tumpahan minyak bumi

12. Pencemaran air oleh bahan organik sangat merugikan hewan air karena 
kadar oksigen dalam air rendah. Hal ini dapat terjadi karena ... 
A. bahan organik akan menutup permukaan air sehingga kadar oksigen 

menjadi rendah 
B. bahan organik akan menurunkan oksigen dalam penguraiannya 
C. bahan organik memerlukan banyak oksigen dalam penguraiannya 
D. bahan organik banyak membebaskan oksigen dalam penguraiannya 
E. hewan air memerlukan banyak oksigen dalam pernapasan 

 
13. Limbah yang paling mungkin menyebabkan perubahan suhu air adalah ... 

A. limbah rumah tangga 
B. limbah pemukiman 
C. limbah industri 

D. limbah kantor 
E. limbah pertanian

 
14. Jika terjadi pencemaran insektisida pada ekosistem air tawar, dalam 

beberapa tahun kemudian kadar insektisida yang paling tinggi akan 
didapatkan pada ... 
A. tubuh hewan herbivora 
B. tubuh serangga air 
C. air setempat 
D. tumbuhan air 
E. tubuh hewan karnivora

 
15. Di daerah perkotaan yang maju, transportasi sangat menentukan kelancaran 

komunikasi. Arus kendaraan bermotor yang ramai dan tidak terkontrol akan 
berakibat buruk terhadap lingkungan karena begitu banyak asap yang 
dikeluarkan menghitamkan batang pohon. Aktivitas tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya pencemaran ... 
A. air   
B. tanah     
C. suara 

D. udara 
E. udara dan air

 
16. Asap rokok menyebabkan terjadinya pencemaran udara karena 

mengeluarkan gas hasil pembakaran yaitu ... 
A. SO2      
B. CO     
C. H2S 

D. SO 
E. CH4 
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17. Polusi udara berhubungan  dengan polusi atmosfer bumi. Berikut ini polusi 

udara yang terjadi akibat perbuatan manusia, kecuali ... 
A. kegiatan pabrik yang menimbulkan gas berbahaya 
B. penggunaan kendaraan bermotor 
C. kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembekaran hutan 
D. kegiatan rumah tangga yang menimbulkan limbah 
E. konsumsi masyarakat terhadap berbagai produk industri yang 

menghasilkan gas CFC 
 

18. Pabrik yang peduli dengan lingkungan sekitar, tidak akan membuang limbah 
cairnya sembarangan, upaya yang dapat dilakukan oleh pabrik tersebut  
dalam membuang limbah cairnya adalah ...  
A. Menetralisir kandungan zat yang terlarut sebelum dibuang 
B. Menambah zat sisa yang mengendap sebelum dibuang 
C. Menyalurkan air limbah kesungai terdekat 
D. Menggunakannya untuk kesuburan ganggang 
E. Menimbun pada tempat yang tidak dapat meresap air 

 
19. Sisa-sisa bahan insektisida dapat masuk ke air tanah dan akhirnya masuk ke 

sungai. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air karena ... 
A. zat insektisida mudah diuraikan oleh organisme air, oksigen dalam air 

menurun 
B. untuk menguraikan zat insektisida memerlukan oksigen, oksigen dalam 

air menurun 
C. zat innsektisida sulit diuraikan oleh organisme air, permukaan air akan 

tertutup, oksigen dalam air akan menurun 
D. zat insektisida jika diuraikan menghasilkan oksigen, oksigen dalam air 

meningkat 
E. zat insektisida jika diuraikan menghasilkan CO2, kadar O2 dalam air 

meningkat 
 

20. Gas CO (karbon monoksida) merupakan gas beracun yang sangat berbahaya 
bagi organisme termasuk manusia karena bila gas ini masuk ke dalam tubuh 
akan bereaksi dengan … 
A. sel darah merah   
B. sel darah putih   
C. hemoglobin 

D. leukosit 
E. eritrosit

 
21. Sampah organik dalam sungai atau kolam menyebabkan kadar oksigen 

dalam air berkurang sehingga mengganggu kehidupan organisme yang lain 
maka usaha yang paling tepat, sebaiknya sampah organik tersebut ...  
A. dibakar, abunya untuk pupuk 
B. dinetralkan agar tidak bau 
C. dijadikan pupuk kompos  
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D. ditimbun ditempat tertentu 
E. dikeringkan lalu dibakar 
 

22. Banyak kasus babi hutan dan monyet menyerbu perladangan sehingga 
meresahkan penduduk. Hal itu terjadi karena … 
A. banyak diburu oleh pemburu liar 
B. habitatnya terganggu karena penebangan hutan secara besar-besaran 
C. balas dendam karena banyak anak kera yang diburu manusia 
D. mencari makanan yang cocok 
E. tanaman yang ditanam petani merupakan makanan babi dan monyet 
 

 
23. Semakin menurunnya daya dukung lingkungan juga disebabkan karena 

pengaruh aktivitas manusia. Menyadari hal tersebut semestinya kita ... 
A. tidak perlu membeli barang baru agar tidak ada limbah 
B. menanam tanaman hijau di lahan sekitar rumah untuk mengurangi 

polusi 
C. tidak usah dipedulikan, alam akan normal sendiri 
D. mulai belajar dan berperilaku hemat energi 
E. segera cari pustaka untuk mengetahui situasi alam terbaru 

 
24. Sungai di perkotaan banyak mengalami pencemaran zat organik dari limbah 

rumah tangga. Berikut ini adalah tanda pencemaran zat organik, kecuali ... 
A. air sungai berwarna hitam pekat 
B. air sungai berbau menyengat 
C. tidak ada tnda-tanda kehidupan ikan dan hewan lain di dalamnya 
D. nilai COD tinggi 
E. nilai DO tinggi 

 
25. Cara penanggulangan pencemaran air sebagai dampak kemajuan ilmu dan 

teknologi industri adalah ... 
A. membatasi penggunaan zat-zat kimia 
B. membuang limbah sedikit demi sedikit 
C. menutup industri-industri bahan kimia 
D. memberi sangsi kepada pengusaha industri 
E. mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai 

 
26. Pencemaran tanah di kawasan pemukiman biasanya akan segera dirasakan 

oleh penduduk sekitar. Tanda yang akan segera diamati adalah ... 
A. tanah berubah warna 
B. tanah menjadi berbau tidak sedap 
C. kwalitas air tanah menurun 
D. keluar uap air dari dalam tanah 
E. banyak tanaman yang mati 

 



 

 

 

27. Pestisida dan pupuk adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan 
terjadinya pencemaran air, salah satu upaya yang dapat dilakukan manusia 
guna mencegah terjadinya pencemaran air oleh pestisida dan pupuk adalah 
... 
A. menghentikan penggunaan pestisida dan pupuk 
B. membuang sisa pupuk dan pestisida kesungai 
C. menggunakan pupuk dan pestisida sesuai dosis yang dianjurkan 
D. membuang sisa pupuk dan pestisida ke selokan 
E. menggunakan pupuk dan pestisida secara belebihan 

 
28. Tindakan manusia yang peduli terhadap lingkungan tercermin dari tingkah 

laku manusia itu sendiri. Salah satu contoh tindakan tersebut adalah ... 
A. pembangunan kawasan pariwisata dengan hotel-hotel mewah 
B. pemanfaatan flora dan fauna tanpa memperhatikan regenerasinya 
C. penggunaan insektisida secara berlebih 
D. penangkapan ikan dengan pukat harimau 
E. tidak membuang sampah kesungai 

29. Bentuk nyata dari tindakan manusia yang dapat mendukung terciptanya 
keseimbangan lingkungan salah satunya adalah ... 
A. membuka hutan untuk lahan pertanian 
B. pemberantasan hama menggunakan pestisida 
C. pembuatan jalur hijau didaerah perkotaan 
D. membuka lahan pertanian untuk perumahan dan industri 
E. menutupi pekarangan rumah dengan tembok agar bersih dan rapi 

 
30. Berikut ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam penjernihan air... 

A. Kapas, pasir, kerikil, arang, daun kering, paku 
B. Kapas, pasir, kerikil, arang, daun kering, botol bekas 
C. Kapas, pasir, kerikil, arang, daun kering, cutter/alat potong 
D. Kapas, pasir, kerikil, arang, daun kering, air selokan 
E. Kapas, pasir, kerikil, arang, daun kering, palu 

 
31. Parameter pencemaran air ada tiga yaitu parameter kimia, parameter fisik 

dan parameter biologi. Dibawah ini yang termasuk parameter kimia adalah 
... 
A. pH dan COD 
B. Ada tidaknya plankton 
C. Radioaktivitas dan kekeruhan 
D. Logam berat dan ada tidaknya plankton 
E. Alkalinitas dan ada tidaknya bakteri 

 
32. Berikut ini merupakan fungsi kapas, pasir, kerikil, arang, dan daun kering 

dalam proses penyaringan air, kecuali ... 
A. Sebagai penyaring 
B. Sebagai media penjernih 
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C. Sebagai penahan materi dalam air 
D. Sebagai penyerap bau 
E. Sebagai pelengkap 

 
33. Berikut ini komponen yang menunjukkan tingkat pencemaran air, kecuali ... 

A. Jenis zat pencemar  
B. Jumlah zat tercemar 
C. Jenis hewan yang hidup di air 
D. Kekeruhan air 
E. Kandungan zat padat yang terlarut 

 
34. Perhatikan data berikut! 

1. Sampah 
2. Kekurangan pangan 
3. Penebangan hutan 

4. Gas CO2 
5. Merkuri 
6. Gas O2 

Dari data tersebut penyebab pencemaran lingkungan ditunjukkan oleh nomor 

A. 1, 2, 3 
B. 1, 4, 6 
C. 1, 4, 5 

D. 3, 4, 6 
E. 2, 4, 6

 
 

35. Perhatikan tabel berikut ini! 

Parameter Kualitas air A Kualitas air B Kualitas air C 

pH 7 7 7-8 

Suhu 32°C 36°C 30°C 

warna coklat Coklat Abu-abu 

Dari tabel diatas ,lingkungan yang tidak seimbang terdapat pada ... 
A. Kualitas air A, pH terlarut terlalu tinggi sehingga organisme air tidak 

hidup 
B. Kualitas air C, suhu terlalu tinggi sehingga semua produsen terhambat 

pertumbuhannya 
C. Kualitas air B, suhu terlalu tinggi sehingga organisme air banyak yang 

mati  
D. Kualitas air A, suhu dan pH terlalu tinggi sehingga rantai makanan tidak 

terjadi 
E. Kualitas air A dan B, karena tidak ada yang sesuai dengan kaulitas air 

standar 
 

36. Kecepatan gerakan membuka dan menutup mulut ikan dipengaruhi oleh ... 
A. pH normal, suhu tinggi 
B. pH tinggi, suhu tinggi 
C. pH tinggi, suhu normal 
D. pH normal, suhu normal 
E. pH dan suhu tidak berpengaruh terhadap kecepatan gerakan membuka 

dan menutup mulut ikan 
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37. Sampah-sampah organik yang mudah terurai dapat dimanfaatkan dengan 

cara, kecuali... 
A. pemanfaatan ulang sebagai hiasan 
B. dibuang karena sudah tidak berguna lagi 
C. pemanfaatan ulang sebagai perabot rumah tangga 
D. pemanfaatan ulang sebagai kerajinan tangan 
E. didaur ulang sebagai kompos 
 

38. pengelolaan sampah yang benar adalah ... 
A. sampah anorganik dikubur  
B. sampah organik dan anorganik dibakar  
C. sampah organik diolah menjadi kompos, sampah anorganik dilakukan 3R 
D. sampah anorganik dibuang ke sungai  
E. sampah organik dibuang ke sungai 

 
39. Berikut adalah cara menjaga hutan agar selalu seimbang walaupun selalu 

dimanfaatkan, kecuali ... 
A. berburu hewan secara selektif 
B. mengeksploitasi SDA hutan untuk kebutuhan hidup 
C. melakukan penanaman kembali setelah menebang pohon di hutan 
D. hanya menebang pohon yang sudah tua 
E. melakukan tebang pilih 

40. perhatikan tabel berikut!  
Tempat Kondisi debu pada mica 

Banyak  Sedang  Sedikit  

Tembok kelas   v 

Tembok lapangan  v  

Pagar luar sekolah v   

Berdasarkan tabel tersebut, dimanakah polusi udara terbanyak... 
A. lapangan 
B. luar sekolah, lapangan, dan ruang kelas 
C. ruang kelas 
D. luar sekolah dan lapangan 
E. luar sekolah 

 
41. berikut ini merupakan fungsi vaselin/miyak goreng/hand body lotion dalam 

kegiatan praktikum debu dan jelaga ... 
A. sebagai pengoles 
B. sebagai pelicin 
C. sebagai pelumas 

D. sebagai penyerap 
E. sebagai penangkap

 
42. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir debu 

dan jelaga ... 
A. mengubur sampah organik 
B. membuang sampah pada tempatnya 



 

 

 

C. mengolah limbah cair sebelum dialirkan ke sungai 
D. mendaur ulang limbah 
E. menanam pohon trembesi 

 
43. Perhatikan data kantor lingkungan hidup (KLH) Rembang tahun 2012 

berikut! 
Tempat 

(kecamatan) 
Hasil uji kebisingan Baku mutu kebisingan 

(dBA) 

Sale 74,4 dBA 70 

Kragan 68,9 dBA 70 

Pamotan 74,6 dBA 70 

Sedan 68,6 dBA 70 

 
Berikut ini merupakan kondisi kebisingan kabupaten Rembang ... 
A. semua kecamatan di bawah baku mutu 
B. semua kecamatan di atas baku mutu 
C. terdapat dua kecamatan di bawah baku mutu 
D. terdapat dua kecamatan di atas baku mutu 
E. terdapat satu kecamatan di atas baku mutu 

 
44. Jika kita hendak ke warung, kemudian dari rumah kita sudah menyiapkan 

plastik sisa kemarin, maka tindakan tersebut termasuk ... 
A. repairing 
B. reduce 
C. reuse 

D. replaying 
E. recycling

 
45. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 

kebisingan, kecuali ... 
A. Menggunakan peredam suara 
B. menggunakan knalpot standar 
C. selalu mengecek kondisi mesin secara berkala 
D. menggunakan knalpot racing 
E. mengganti mesin pabrik yang tidak layak berdasarkan baku mutu 

kebisingan 
 

46. Jarak tanam pohon yang baik adalah ... 
A. Minimal 6 meter antar pohon dan jarak dengan selokan minimal 1 

meter 
B. Minimal 5 meter antar pohon dan jarak dengan selokan minimal 2 

meter 
C. Minimal 4 meter antar pohon dan jarak dengan selokan minimal 3 

meter 
D. Minimal 3 meter antar pohon dan jarak dengan selokan minimal 4 

meter 
E. Minimal 2 meter antar pohon dan jarak dengan selokan minimal 5 

meter 
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47. Berikut ini merupakan salah satu tanaman untuk penyerap radiasi adalah ... 

A. Pandanus sp 
B. Cocos nucifera 
C. Sanseviera 
D. Acacia auriculiformis 
E. Artocarpus integra 

 

48. Fungsi pecahan batu bata merah pada menanam dalam pot adalah ... 
A. Sebagai pengikat air 
B. Sebagai pengikat udara 
C. Penambah nutrisi bagi tanaman 
D. Sebagai media tanam 
E. Memperkokoh tanaman 

 
49. Perhatikan data berikut! 

1. Air tecemar 
2. Kekurangan pangan 
3. Gas CO 

4. Kekurangan sandang 
5. Kekurangan perumahan 
6. Sampah 

Penyebab kerusakan lingkungan ditunjukkan oleh nomor ... 
A. 1, 2, dan 3 
B. 2, 3, dan 4 
C. 2, 4, dan 6 

D. 1, 3, dan 6 
E. 1, 3, dan 5 

 
50. Pengolahan kembali barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang 

bermanfaat sering dikenal dengan istilah ... 
A. Revisi 
B. Reduce 
C. Reuse 

D. Recycling 
E. repairing 

 

 

Good Luck 



 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

 

1. C 

2. B 

3. B 

4. B 

5. D 

6. C 

7. C 

8. A 

9. A 

10. B 

11. C 

12. A 

13. C 

14. E 

15. D 

16. B 

17. D 

18. A 

19. B 

20. C 

21. C 

22. B 

23. D 

24. D 

25. E 

 

26. E 

27. C 

28. B 

29. C 

30. D 

31. A 

32. E 

33. A 

34. C 

35. C 

36. B 

37. B 

38. C 

39. B 

40. E 

41. E 

42. E 

43. D 

44. C 

45. D 

46. A 

47. C 

48. A 

49. D 

50. B
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LEMBAR JAWAB 
 
Nama  : ........................................... 

Kelas  : ........................................... 

No. Absen : ........................................... 

 

 

1. A B C D E 

2. A B C D E 

3. A B C D E 

4. A B C D E 

5. A B C D E 

6. A B C D E 

7. A B C D E 

8. A B C D E 

9. A B C D E 

10. A B C D E 

11. A B C D E 

12. A B C D E 

13. A B C D E 

14. A B C D E 

15. A B C D E 

16. A B C D E 

17. A B C D E 

18. A B C D E 

19. A B C D E 

20. A B C D E 

21. A B C D E 

22. A B C D E 

23. A B C D E 

24. A B C D E 

25. A B C D E 

26. A B C D E 

27. A B C D E 

28. A B C D E 

29. A B C D E 

30. A B C D E 

31. A B C D E 

32. A B C D E 

33. A B C D E 

34. A B C D E 

35. A B C D E 

36. A B C D E 

37. A B C D E 

38. A B C D E 

39. A B C D E 

40. A B C D E 

41. A B C D E 

42. A B C D E 

43. A B C D E 

44. A B C D E 

45. A B C D E 

46. A B C D E 

47. A B C D E 

48 A B C D E 

49. A B C D E 

50. A B C D E 
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ANALISIS UJI COBA SOAL MENGGUNAKAN PROGRAM TAP 

 

 Keterlaksanaan  

Sekolah  : SMA N 2 Rembang 

Kelas  : XI IPA 1 

Hari/Tanggal : Selasa/19 Februari 2013 

Waktu  : jam ke-3 sampai ke-4 

 Kunci Jawaban 

CBBBDCCAABCACEDBDABCCBDDEECBCDAEACCBBCBEEEDCDACADB 

 

 Jawaban Siswa 

Person_001     ADBBDCCAECAACDABCADBCBCEEDEBECBBECEAADBEAEDDCAAEDB 

Person_002     ABAABCCDAAAACDBBAEEACADEEDCBCACBEECAEDBCAADCCABADB 

Person_003     CBBBDCCBABAACEDBCCEBCACDECCBCDABAECCEDBEAEDCDDBADB 

Person_004     CBBBDCCBAAAACEDBCC CCCEDEDCBCDAEACCBEDBEAEDEDD ADB 

Person_005     CEBBBCCADADAACCBBABACBDEEDEADAABBBABEDBBABCBEDCADB 

Person_006     CBBBDCCAABAACEDBEAECCBCEECCBDDBBEDCCACBEAEDCDDAADB 

Person_007     BEBBDCEEADABDECBEDBACCBEDCCBC BBDCCDBCAEEEEEBDACDB 

Person_008     ABBBDCCBBCAEAEDB CEAACCEEDEADBCBDCAAEDBEBBECDDCDDB 

Person_009     CABBACCADEBCACCEBDEDCDABDCDEEDCDCBEBDDAECCDCDEEEDA 

Person_010     CBBBDCCAABCACEDBCDBCCBDEEDCBCDAEECDBBCBEEEDCDACADB 

Person_011     CBBDBCAAAAD ACCBBADCAACEEDEBDAADBBCDECBCDADBEACADB 

Person_012     CBBBDCCCABBCACDBBADCCBDEEDCBCAAEEDDBCCDEEEDCDACBDB 

Person_013     CBDBDCCDABCABDCEBBEACACBCBCCDADDBCDBECBEAACEDCBADE 

Person_014     BBBBDCCDAAAEDACBBAACCAAEEDCCCABDEEDAEDCEAEDDDCABDC 

Person_015     BBBCBCEAACC EEDBCABCCAADCDEACAAEECDDCDCBAADDEBDACA 

Person_016     CBBDDBABBAE ADEBCA BCEBBDDBBBCECA CBBCBCABDABCAADB 

Person_017     BBBBDCCDAAAEDACBBAACCAEAEDEBCABDAECAEDCEAEBEBCABDB 

Person_018     CBBBDCCDBAAACEDBDDBBCAAEBECACDBEDACBEBCEDADCDACADB 

Person_019     CCBBDCCAAEAADECBCACCCBDECDCACDAEAECBEBAEEEACEAAADE 

Person_020     CBBBDCCAABCACEDBADECCBEEBDEACDBDCDCBBCBEDEDEDACADC 

Person_021     CBBBDCCDADAACEDBEEBBCABEBDCBCDBEDACBEBBEAADCDACADD 

Person_022     CBBBDCCAAADAAADBEACCCBCEDDCACDBEADCBDCAEEEDEDDCBDE 

Person_023     CBBBDCEAABADAEDBAABCCBBECDEACDABCDCBBCBEDEDBBACADC 

Person_024     CBEBDCCAAACAADEBCAEACCAADCCACDBBCEDAAEBEDADDDBAABD 

Person_025     CBBBDCCACBAADDABAABCCBEDECCBCDAEDECBBBCEEEDACBAADB 

Person_026     DBCEEEEAACAAADDBDCDCCBCDBDADCBDABBAAEDBBDAECAABEDC 

Person_027     CBBBDCCAABCACEDBDEBCCBEDCDEBCDBEADCBDCAEEEDCDDCBDE 

Person_028     CBBBDCCAAECACEDBDDBCCBBDCCDBCDEEDACBBCBEEEDEAABABE 

Person_029     CBBBDCCBBDADCEEBAEEECEBDCDDBEEDBAAAAECACEEDEAEBADB 

Person_030     EBBBDCCAABDACDEBCABACBCEDDCBCDADBECBECBEABDCDACADB 

  



 

 

 

 Hasil Analisis Uji Coba Soal 
 

 

TITLE:   UJI COBA SOAL  

COMMENT:  

*************************************************************************** 

Item and Test Analysis 

*************************************************************************** 

 

              Number  Item  TK Disc. DP # Correct  # Correct   Point    Adj.    

Item    Key   Correct Diff. Index    in High Grp in Low Grp  Biser.  Pt Bis  

------- ----- ------- -----  -----     ----------- ----------- ------- ------- 

Item 01 (3 )      21   0.70  se 0.51  B   8 (0.89)    3 (0.38)   0.47     0.42 

Item 02 (2 )#     25   0.83  mu 0.13  J   9 (1.00)    7 (0.88)   0.29     0.24 

Item 03 (2 )      26   0.87  mu 0.25  C   9 (1.00)    6 (0.75)   0.37     0.33 

Item 04 (2 )      25   0.83  mu 0.38  C   9 (1.00)    5 (0.63)   0.44     0.40 

Item 05 (4 )      24   0.80  mu 0.38  C   9 (1.00)    5 (0.63)   0.51     0.47 

Item 06 (3 )#     28   0.93  mu 0.25  C   9 (1.00)    6 (0.75)   0.34     0.31 

Item 07 (3 )      24   0.80  mu 0.38  C   9 (1.00)    5 (0.63)   0.35     0.31 

Item 08 (1 )#     17   0.57  se 0.40  C   7 (0.78)    3 (0.38)   0.23     0.17 

Item 09 (1 )      22   0.73  mu 0.26  C   8 (0.89)    5 (0.63)   0.36     0.31 

Item 10 (2 )      10   0.33  se 0.65  B   7 (0.78)    1 (0.13)   0.62     0.58 

Item 11 (3 )#      7   0.23  su 0.19  J   4 (0.44)    2 (0.25)   0.25     0.20 

Item 12 (1 )      19   0.63  se 0.64  B   8 (0.89)    2 (0.25)   0.51     0.46 

Item 13 (3 )      13   0.43  se 0.78  BS  7 (0.78)    0 (0.00)   0.56     0.52 

Item 14 (5 )      15   0.50  se 0.42  B   6 (0.67)    2 (0.25)   0.48     0.43 

Item 15 (4 )      15   0.50  se 0.40  C   7 (0.78)    3 (0.38)   0.55     0.50 

Item 16 (2 )#     28   0.93  mu 0.25  C   9 (1.00)    6 (0.75)   0.34     0.31 

Item 17 (4 )#      4   0.13  su 0.10  J   2 (0.22)    1 (0.13)   0.17     0.13 

Item 18 (1 )#     15   0.50  se -0.06 SJ  4 (0.44)    4 (0.50)  -0.09     -0.15 

Item 19 (2 )      11   0.37  se 0.43  B   5 (0.56)    1 (0.13)   0.41     0.36 

Item 20 (3 )      16   0.53  se 0.39  C   8 (0.89)    4 (0.50)   0.43     0.37 

Item 21 (3 )#     28   0.93  mu 0.13  J   9 (1.00)    7 (0.88)   0.25     0.22 

Item 22 (2 )      14   0.47  se 0.76  BS  8 (0.89)    1 (0.13)   0.56     0.51 

Item 23 (4 )#      5   0.17  su 0.22  C   2 (0.22)    0 (0.00)   0.19     0.15 

Item 24 (4 )#      8   0.27  su 0.19  J   4 (0.44)    2 (0.25)   0.18     0.12 

Item 25 (5 )#     13   0.43  se 0.18  J   5 (0.56)    3 (0.38)   0.06     0.00 

Item 26 (5 )#      1   0.03  su 0.00  SJ  0 (0.00)    0 (0.00)   0.10     0.08 

Item 27 (3 )      16   0.53  se 0.42  B   6 (0.67)    2 (0.25)   0.38     0.33 

Item 28 (2 )      17   0.57  se 0.64  B   8 (0.89)    2 (0.25)   0.36     0.30 

Item 29 (3 )      21   0.70  se 0.39  C   8 (0.89)    4 (0.50)   0.49     0.44 

Item 30 (4 )      16   0.53  se 0.76  BS  8 (0.89)    1 (0.13)   0.72     0.68 

Item 31 (1 )      11   0.37  se 0.43  B   5 (0.56)    1 (0.13)   0.39     0.33 

Item 32 (5 )      11   0.37  se 0.54  B   6 (0.67)    1 (0.13)   0.62     0.58 

Item 33 (1 )#      8   0.27  su -0.03 SJ  2 (0.22)    2 (0.25)   0.12     0.06 

Item 34 (3 )#      7   0.23  su -0.15 SJ  2 (0.22)    3 (0.38)  -0.08     -0.13 

Item 35 (3 )      18   0.60  se 0.53  B   7 (0.78)    2 (0.25)   0.45     0.40 

Item 36 (2 )      17   0.57  se 0.51  B   8 (0.89)    3 (0.38)   0.53     0.49 

Item 37 (2 )       7   0.23  su 0.32  C   4 (0.44)    1 (0.13)   0.31     0.26 

Item 38 (3 )      14   0.47  se 0.53  B   7 (0.78)    2 (0.25)   0.36     0.30 

Item 39 (2 )#     18   0.60  se 0.17  J   6 (0.67)    4 (0.50)   0.07     0.01 

Item 40 (5 )      23   0.77  mu 0.38  C   9 (1.00)    5 (0.63)   0.50     0.46 

Item 41 (5 )       9   0.30  su 0.56  B   5 (0.56)    0 (0.00)   0.45     0.40 

Item 42 (5 )      17   0.57  se 0.64  B   8 (0.89)    2 (0.25)   0.54     0.49 

Item 43 (4 )      23   0.77  mu 0.50  B   9 (1.00)    4 (0.50)   0.41     0.37 

Item 44 (3 )#     13   0.43  se 0.18  J   5 (0.56)    3 (0.38)   0.26     0.20 

Item 45 (4 )      16   0.53  se 0.28  C   7 (0.78)    4 (0.50)   0.36     0.30 

Item 46 (1 )      13   0.43  se 0.43  B   5 (0.56)    1 (0.13)   0.36     0.29 

Item 47 (3 )      12   0.40  se 0.43  B   5 (0.56)    1 (0.13)   0.41     0.36 

Item 48 (1 )      20   0.67  se 0.40  C   7 (0.78)    3 (0.38)   0.32     0.26 

Item 49 (4 )#     27   0.90  mu 0.01  SJ  8 (0.89)    7 (0.88)   0.05     0.01 

Item 50 (2 )#     17   0.57  se 0.29  C   6 (0.67)    3 (0.38)   0.05     -0.01 

========================================================================= 

# marks potential problems (p<0.2 or p>0.9, D<0.2, pbis<0.2, adjpbis<0.2) 

These results have been sorted by item number 
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========================================================================== 

 

Number of Items Excluded   = 0 

Number of Items Analyzed   = 50 

Mean Item Difficulty       = 0.537 

Mean Item Discrimination   = 0.355 

Mean Point Biserial        = 0.346 

Mean Adj. Point Biserial   = 0.298 

KR20 (Alpha)               = 0.854 

KR21                       = 0.812 

SEM (from KR20)            = 2.982 

# Potential Problem Items  = 18 

High Grp Min Score (n=9)   = 34.000 

Low Grp Max Score (n=8)    = 20.000 

 

Split-Half (1st/ 2nd) Reliability = 0.725 (with Spearman-Brown = 0.840) 

Split-Half (Odd/Even) Reliability = 0.876 (with Spearman-Brown = 0.934) 

 

Minimum Item Diff.   =  0.033, Maximum Item Diff.   = 0.933 

Minimum Disc. Index  = -0.153, Maximum Disc. Index  = 0.778 

Minimum Pt. Biserial = -0.090, Maximum Pt. Biserial = 0.716 

 

To obtain a KR-20 Reliability of .80, the test must be 0.68 times as 

long, 

  for a total of 34 items of similar quality to those in the test now. 

 

To obtain a KR-20 Reliability of .90, the test must be 1.54 times longer, 

  for a total of 77 items of similar quality to those in the test now. 

 

*************************************************************************

** 

 

*************************************************************************

** 

Additional Item Analysis 

*************************************************************************

** 

 

         Scale Mean  Scale SD  KR20     SEM                Adjusted 

         if Item     if Item   if Item  if Item  Biserial  Biserial 

Item     Deleted     Deleted   Deleted  Deleted  Correl.   Correl.  

-------  ----------  --------  -------  -------  --------  -------- 

Item 01    26.133      7.601    0.849    2.954     0.620     0.557 

Item 02    26.000      7.707    0.852    2.960     0.430     0.364 

Item 03    25.967      7.688    0.851    2.965     0.582     0.521 

Item 04    26.000      7.651    0.850    2.963     0.652     0.593 

Item 05    26.033      7.609    0.848    2.962     0.732     0.676 

Item 06    25.900      7.726    0.852    2.972     0.650     0.594 

Item 07    26.033      7.675    0.851    2.958     0.503     0.438 

Item 08    26.267      7.707    0.854+   2.942     0.291     0.214 

Item 09    26.100      7.665    0.852    2.953     0.464     0.394 

Item 10    26.500      7.522    0.846    2.956     0.806     0.756 

Item 11    26.600      7.710    0.853    2.953     0.351     0.280 

Item 12    26.200      7.574    0.848    2.951     0.648     0.587 

Item 13    26.400      7.539    0.847    2.951     0.707     0.650 

Item 14    26.333      7.578    0.849    2.948     0.605     0.540 

Item 15    26.333      7.542    0.847    2.950     0.690     0.631 

Item 16    25.900      7.726    0.852    2.972     0.650     0.594 

Item 17    26.700      7.755    0.854+   2.961     0.271     0.204 

Item 18    26.333      7.867    0.861+   2.932    -0.112    -0.191 

Item 19    26.467      7.619    0.850    2.949     0.531     0.463 

Item 20    26.300      7.608    0.850    2.946     0.533     0.465 

Item 21    25.900      7.747    0.853    2.971     0.484     0.426 

Item 22    26.367      7.539    0.847    2.950     0.702     0.644 

Item 23    26.667      7.743    0.854    2.958     0.288     0.218 



 

 

 

Item 24    26.567      7.740    0.855+   2.948     0.238     0.163 

Item 25    26.400      7.791    0.858+   2.937     0.078    -0.002 

Item 26    26.800      7.791    0.854+   2.974     0.240     0.185 

Item 27    26.300      7.630    0.851    2.945     0.480     0.409 

Item 28    26.267      7.646    0.852    2.945     0.443     0.371 

Item 29    26.133      7.593    0.849    2.954     0.645     0.583 

Item 30    26.300      7.457    0.843    2.954     0.899     0.857 

Item 31    26.467      7.632    0.851    2.948     0.497     0.428 

Item 32    26.467      7.518    0.846    2.954     0.792     0.741 

Item 33    26.567      7.766    0.856+   2.947     0.160     0.084 

Item 34    26.600      7.851    0.859+   2.945    -0.109    -0.183 

Item 35    26.233      7.597    0.849    2.949     0.575     0.509 

Item 36    26.267      7.554    0.848    2.950     0.671     0.611 

Item 37    26.600      7.684    0.852    2.954     0.435     0.366 

Item 38    26.367      7.640    0.851    2.945     0.455     0.383 

Item 39    26.233      7.788    0.858+   2.938     0.088     0.009 

Item 40    26.067      7.602    0.849    2.959     0.695     0.637 

Item 41    26.533      7.610    0.849    2.953     0.596     0.532 

Item 42    26.267      7.550    0.847    2.950     0.682     0.623 

Item 43    26.067      7.642    0.850    2.957     0.570     0.505 

Item 44    26.400      7.692    0.854    2.942     0.327     0.251 

Item 45    26.300      7.643    0.852    2.945     0.448     0.375 

Item 46    26.400      7.658    0.852    2.944     0.414     0.341 

Item 47    26.433      7.619    0.850    2.947     0.519     0.451 

Item 48    26.167      7.668    0.852    2.948     0.415     0.343 

Item 49    25.933      7.797    0.856+   2.964     0.085     0.019 

Item 50    26.267      7.797    0.858+   2.937     0.063    -0.017 

=========================================================================

= 

+ indicates that KR20 (0.854) improves if the item is removed 

 

Mean Biserial Correlation = 0.470 

Minimum Biserial Corr.    = -0.112 

Maximum Biserial Corr.    = 0.899 

 

 

 

*************************************************************************

** 

Answer Key Analysis 

*************************************************************************

** 

================================== 

Bar Chart for Correct Answer Usage 

================================== 

 

Answer Key  Count  Graph (each @ represents 1 case) 

----------  -----  -------------------------------- 

Option 1/A     8   @@@@@@@@ 

Option 2/B    12   @@@@@@@@@@@@ 

Option 3/C    14   @@@@@@@@@@@@@@ 

Option 4/D     9   @@@@@@@@@ 

Option 5/E     7   @@@@@@@ 

 

 

===================================== 

Bar Chart for Number of Options Usage 

===================================== 

 

# Options  Count  Graph (each @ represents 1 case) 

---------  -----  -------------------------------- 

2 Options     0    

3 Options     0    

4 Options     0    

5 Options    50   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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************************************************************ 

Item Included, Answer Key, Additional Correct Options 

************************************************************ 

=============== 

ITEMS INCLUDED: 

=============== 

 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

 

=============== 

ITEMS EXCLUDED: 

=============== 

No Items were EXCLUDED from the analysis 

 

============================ 

CORRECT ANSWERS (Item#-Key): 

============================ 

  # 1-3  # 2-2  # 3-2  # 4-2  # 5-4  # 6-3  # 7-3  # 8-1  # 9-1  #10-2 

  #11-3  #12-1  #13-3  #14-5  #15-4  #16-2  #17-4  #18-1  #19-2  #20-3 

  #21-3  #22-2  #23-4  #24-4  #25-5  #26-5  #27-3  #28-2  #29-3  #30-4 

  #31-1  #32-5  #33-1  #34-3  #35-3  #36-2  #37-2  #38-3  #39-2  #40-5 

  #41-5  #42-5  #43-4  #44-3  #45-4  #46-1  #47-3  #48-1  #49-4  #50-2 

 

  



 

 

 

TITLE:   UJI COBA SOAL  

*************************************************************************

** 

Options Analysis 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 

Item Frequencies and Percentages                                  -- 

page1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 

* is keyed answer, # is option that discriminates better than keyed 

answer 

 

Item Group   Option 1     Option 2     Option 3     Option 4     Option 5   

---- ----- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------

-- 

  1  TOTAL    3 (0.100)    4 (0.133)   21*(0.700)    1 (0.033)    1 

(0.033) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    8 (0.889)    0 (0.000)    1 

(0.111) 

     Low      1 (0.125)    3 (0.375)    3 (0.375)    1 (0.125)    0 

(0.000) 

     Diff    -1(-0.125)   -3(-0.375)    5 (0.514)   -1(-0.125)    1 

(0.111) 

 

  2  TOTAL    1 (0.033)   25*(0.833)    1 (0.033)    1 (0.033)    2 

(0.067) 

     High     0 (0.000)    9 (1.000)    0 (0.000)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      1 (0.125)    7 (0.875)    0 (0.000)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Diff    -1(-0.125)    2 (0.125)    0 (0.000)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

 

  3  TOTAL    1 (0.033)   26*(0.867)    1 (0.033)    1 (0.033)    1 

(0.033) 

     High     0 (0.000)    9 (1.000)    0 (0.000)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      0 (0.000)    6 (0.750)    1 (0.125)    1 (0.125)    0 

(0.000) 

     Diff     0 (0.000)    3 (0.250)   -1(-0.125)   -1(-0.125)    0 

(0.000) 

 

  4  TOTAL    1 (0.033)   25*(0.833)    1 (0.033)    2 (0.067)    1 

(0.033) 

     High     0 (0.000)    9 (1.000)    0 (0.000)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      0 (0.000)    5 (0.625)    1 (0.125)    1 (0.125)    1 

(0.125) 

     Diff     0 (0.000)    4 (0.375)   -1(-0.125)   -1(-0.125)   -1(-

0.125) 

 

  5  TOTAL    1 (0.033)    4 (0.133)    0 (0.000)   24*(0.800)    1 

(0.033) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    0 (0.000)    9 (1.000)    0 

(0.000) 

     Low      1 (0.125)    1 (0.125)    0 (0.000)    5 (0.625)    1 

(0.125) 

     Diff    -1(-0.125)   -1(-0.125)    0 (0.000)    4 (0.375)   -1(-

0.125) 

 

  6  TOTAL    0 (0.000)    1 (0.033)   28*(0.933)    0 (0.000)    1 

(0.033) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    9 (1.000)    0 (0.000)    0 

(0.000) 
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     Low      0 (0.000)    1 (0.125)    6 (0.750)    0 (0.000)    1 

(0.125) 

     Diff     0 (0.000)   -1(-0.125)    3 (0.250)    0 (0.000)   -1(-

0.125) 

 

  7  TOTAL    2 (0.067)    0 (0.000)   24*(0.800)    0 (0.000)    4 

(0.133) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    9 (1.000)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      1 (0.125)    0 (0.000)    5 (0.625)    0 (0.000)    2 

(0.250) 

     Diff    -1(-0.125)    0 (0.000)    4 (0.375)    0 (0.000)   -2(-

0.250) 

 

  8  TOTAL   17*(0.567)    5 (0.167)    1 (0.033)    6 (0.200)    1 

(0.033) 

     High     7 (0.778)    1 (0.111)    1 (0.111)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      3 (0.375)    2 (0.250)    0 (0.000)    3 (0.375)    0 

(0.000) 

     Diff     4 (0.403)   -1(-0.139)    1 (0.111)   -3(-0.375)    0 

(0.000) 

 

  9  TOTAL   22*(0.733)    4 (0.133)    1 (0.033)    2 (0.067)    1 

(0.033) 

     High     8 (0.889)    0 (0.000)    1 (0.111)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      5 (0.625)    2 (0.250)    0 (0.000)    1 (0.125)    0 

(0.000) 

     Diff     3 (0.264)   -2(-0.250)    1 (0.111)   -1(-0.125)    0 

(0.000) 

 

 10  TOTAL   10 (0.333)   10*(0.333)    4 (0.133)    3 (0.100)    3 

(0.100) 

     High     1 (0.111)    7 (0.778)    0 (0.000)    0 (0.000)    1 

(0.111) 

     Low      3 (0.375)    1 (0.125)    3 (0.375)    0 (0.000)    1 

(0.125) 

     Diff    -2(-0.264)    6 (0.653)   -3(-0.375)    0 (0.000)    0(-

0.014) 

 



 

 

 

TITLE:   UJI COBA SOAL  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 

Item Frequencies and Percentages                                  -- 

page2 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 

* is keyed answer, # is option that discriminates better than keyed 

answer 

 

Item Group   Option 1     Option 2     Option 3     Option 4     Option 5   

---- ----- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------

-- 

 11  TOTAL   16 (0.533)    2 (0.067)    7*(0.233)    4 (0.133)    1 

(0.033) 

     High     3 (0.333)    1 (0.111)    4 (0.444)    1 (0.111)    0 

(0.000) 

     Low      4 (0.500)    1 (0.125)    2 (0.250)    0 (0.000)    1 

(0.125) 

     Diff    -1(-0.167)    0(-0.014)    2 (0.194)    1 (0.111)   -1(-

0.125) 

 

 12  TOTAL   19*(0.633)    1 (0.033)    2 (0.067)    2 (0.067)    3 

(0.100) 

     High     8 (0.889)    0 (0.000)    1 (0.111)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      2 (0.250)    0 (0.000)    1 (0.125)    0 (0.000)    3 

(0.375) 

     Diff     6 (0.639)    0 (0.000)    0(-0.014)    0 (0.000)   -3(-

0.375) 

 

 13  TOTAL   10 (0.333)    1 (0.033)   13*(0.433)    5 (0.167)    1 

(0.033) 

     High     1 (0.111)    0 (0.000)    7 (0.778)    1 (0.111)    0 

(0.000) 

     Low      4 (0.500)    1 (0.125)    0 (0.000)    2 (0.250)    1 

(0.125) 

     Diff    -3(-0.389)   -1(-0.125)    7 (0.778)   -1(-0.139)   -1(-

0.125) 

 

 14  TOTAL    3 (0.100)    0 (0.000)    4 (0.133)    8 (0.267)   

15*(0.500) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    1 (0.111)    2 (0.222)    6 

(0.667) 

     Low      2 (0.250)    0 (0.000)    1 (0.125)    3 (0.375)    2 

(0.250) 

     Diff    -2(-0.250)    0 (0.000)    0(-0.014)   -1(-0.153)    4 

(0.417) 

 

 15  TOTAL    2 (0.067)    1 (0.033)    8 (0.267)   15*(0.500)    4 

(0.133) 

     High     1 (0.111)    0 (0.000)    0 (0.000)    7 (0.778)    1 

(0.111) 

     Low      0 (0.000)    0 (0.000)    4 (0.500)    3 (0.375)    1 

(0.125) 

     Diff     1 (0.111)    0 (0.000)   -4(-0.500)    4 (0.403)    0(-

0.014) 

 

 16  TOTAL    0 (0.000)   28*(0.933)    0 (0.000)    0 (0.000)    2 

(0.067) 

     High     0 (0.000)    9 (1.000)    0 (0.000)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      0 (0.000)    6 (0.750)    0 (0.000)    0 (0.000)    2 

(0.250) 
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     Diff     0 (0.000)    3 (0.250)    0 (0.000)    0 (0.000)   -2(-

0.250) 

 

 17  TOTAL    5 (0.167)    7 (0.233)    9 (0.300)    4*(0.133)    4 

(0.133) 

     High     2 (0.222)    1 (0.111)    3 (0.333)    2 (0.222)    1 

(0.111) 

     Low      0 (0.000)    4 (0.500)    2 (0.250)    1 (0.125)    0 

(0.000) 

     Diff     2#(0.222)   -3(-0.389)    1 (0.083)    1 (0.097)    

1#(0.111) 

 

 18  TOTAL   15*(0.500)    1 (0.033)    4 (0.133)    6 (0.200)    4 

(0.133) 

     High     4 (0.444)    0 (0.000)    1 (0.111)    3 (0.333)    1 

(0.111) 

     Low      4 (0.500)    1 (0.125)    2 (0.250)    1 (0.125)    0 

(0.000) 

     Diff     0(-0.056)   -1(-0.125)   -1(-0.139)    2#(0.208)    

1#(0.111) 

 

 19  TOTAL    2 (0.067)   11*(0.367)    2 (0.067)    4 (0.133)    9 

(0.300) 

     High     0 (0.000)    5 (0.556)    0 (0.000)    1 (0.111)    2 

(0.222) 

     Low      2 (0.250)    1 (0.125)    0 (0.000)    1 (0.125)    3 

(0.375) 

     Diff    -2(-0.250)    4 (0.431)    0 (0.000)    0(-0.014)   -1(-

0.153) 

 

 20  TOTAL    7 (0.233)    5 (0.167)   16*(0.533)    1 (0.033)    1 

(0.033) 

     High     1 (0.111)    0 (0.000)    8 (0.889)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      2 (0.250)    1 (0.125)    4 (0.500)    1 (0.125)    0 

(0.000) 

     Diff    -1(-0.139)   -1(-0.125)    4 (0.389)   -1(-0.125)    0 

(0.000) 
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 21  TOTAL    2 (0.067)    0 (0.000)   28*(0.933)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    9 (1.000)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      1 (0.125)    0 (0.000)    7 (0.875)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Diff    -1(-0.125)    0 (0.000)    2 (0.125)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

 

 22  TOTAL    9 (0.300)   14*(0.467)    4 (0.133)    1 (0.033)    2 

(0.067) 

     High     0 (0.000)    8 (0.889)    1 (0.111)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      4 (0.500)    1 (0.125)    1 (0.125)    1 (0.125)    1 

(0.125) 

     Diff    -4(-0.500)    7 (0.764)    0(-0.014)   -1(-0.125)   -1(-

0.125) 

 

 23  TOTAL    5 (0.167)    6 (0.200)    9 (0.300)    5*(0.167)    5 

(0.167) 

     High     0 (0.000)    1 (0.111)    2 (0.222)    2 (0.222)    4 

(0.444) 

     Low      3 (0.375)    1 (0.125)    3 (0.375)    0 (0.000)    1 

(0.125) 

     Diff    -3(-0.375)    0(-0.014)   -1(-0.153)    2 (0.222)    

3#(0.319) 

 

 24  TOTAL    2 (0.067)    3 (0.100)    0 (0.000)    8*(0.267)   17 

(0.567) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    0 (0.000)    4 (0.444)    5 

(0.556) 

     Low      1 (0.125)    3 (0.375)    0 (0.000)    2 (0.250)    2 

(0.250) 

     Diff    -1(-0.125)   -3(-0.375)    0 (0.000)    2 (0.194)    

3#(0.306) 

 

 25  TOTAL    0 (0.000)    4 (0.133)    7 (0.233)    6 (0.200)   

13*(0.433) 

     High     0 (0.000)    1 (0.111)    2 (0.222)    1 (0.111)    5 

(0.556) 

     Low      0 (0.000)    1 (0.125)    2 (0.250)    2 (0.250)    3 

(0.375) 

     Diff     0 (0.000)    0(-0.014)    0(-0.028)   -1(-0.139)    2 

(0.181) 

 

 26  TOTAL    0 (0.000)    1 (0.033)    7 (0.233)   21 (0.700)    

1*(0.033) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    3 (0.333)    6 (0.667)    0 

(0.000) 

     Low      0 (0.000)    1 (0.125)    1 (0.125)    6 (0.750)    0 

(0.000) 
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     Diff     0 (0.000)   -1(-0.125)    2#(0.208)    0(-0.083)    0 

(0.000) 

 

 27  TOTAL    1 (0.033)    1 (0.033)   16*(0.533)    3 (0.100)    9 

(0.300) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    6 (0.667)    1 (0.111)    2 

(0.222) 

     Low      1 (0.125)    1 (0.125)    2 (0.250)    1 (0.125)    3 

(0.375) 

     Diff    -1(-0.125)   -1(-0.125)    4 (0.417)    0(-0.014)   -1(-

0.153) 

 

 28  TOTAL    9 (0.300)   17*(0.567)    2 (0.067)    1 (0.033)    1 

(0.033) 

     High     1 (0.111)    8 (0.889)    0 (0.000)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      2 (0.250)    2 (0.250)    2 (0.250)    1 (0.125)    1 

(0.125) 

     Diff    -1(-0.139)    6 (0.639)   -2(-0.250)   -1(-0.125)   -1(-

0.125) 

 

 29  TOTAL    0 (0.000)    1 (0.033)   21*(0.700)    5 (0.167)    3 

(0.100) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    8 (0.889)    1 (0.111)    0 

(0.000) 

     Low      0 (0.000)    1 (0.125)    4 (0.500)    2 (0.250)    1 

(0.125) 

     Diff     0 (0.000)   -1(-0.125)    4 (0.389)   -1(-0.139)   -1(-

0.125) 

 

 30  TOTAL    8 (0.267)    2 (0.067)    2 (0.067)   16*(0.533)    1 

(0.033) 

     High     1 (0.111)    0 (0.000)    0 (0.000)    8 (0.889)    0 

(0.000) 

     Low      4 (0.500)    2 (0.250)    1 (0.125)    1 (0.125)    0 

(0.000) 

     Diff    -3(-0.389)   -2(-0.250)   -1(-0.125)    7 (0.764)    0 

(0.000) 
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 31  TOTAL   11*(0.367)   11 (0.367)    3 (0.100)    3 (0.100)    2 

(0.067) 

     High     5 (0.556)    3 (0.333)    0 (0.000)    0 (0.000)    1 

(0.111) 

     Low      1 (0.125)    2 (0.250)    2 (0.250)    2 (0.250)    1 

(0.125) 

     Diff     4 (0.431)    1 (0.083)   -2(-0.250)   -2(-0.250)    0(-

0.014) 

 

 32  TOTAL    1 (0.033)   10 (0.333)    1 (0.033)    7 (0.233)   

11*(0.367) 

     High     0 (0.000)    1 (0.111)    0 (0.000)    2 (0.222)    6 

(0.667) 

     Low      1 (0.125)    1 (0.125)    1 (0.125)    4 (0.500)    1 

(0.125) 

     Diff    -1(-0.125)    0(-0.014)   -1(-0.125)   -2(-0.278)    5 

(0.542) 

 

 33  TOTAL    8*(0.267)    5 (0.167)    4 (0.133)    6 (0.200)    7 

(0.233) 

     High     2 (0.222)    1 (0.111)    1 (0.111)    2 (0.222)    3 

(0.333) 

     Low      2 (0.250)    2 (0.250)    1 (0.125)    1 (0.125)    2 

(0.250) 

     Diff     0(-0.028)   -1(-0.139)    0(-0.014)    1#(0.097)    

1#(0.083) 

 

 34  TOTAL    4 (0.133)    4 (0.133)    7*(0.233)    6 (0.200)    8 

(0.267) 

     High     1 (0.111)    0 (0.000)    2 (0.222)    4 (0.444)    2 

(0.222) 

     Low      0 (0.000)    2 (0.250)    3 (0.375)    0 (0.000)    2 

(0.250) 

     Diff     1#(0.111)   -2(-0.250)   -1(-0.153)    4#(0.444)    0(-

0.028) 

 

 35  TOTAL    4 (0.133)    0 (0.000)   18*(0.600)    6 (0.200)    2 

(0.067) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    7 (0.778)    2 (0.222)    0 

(0.000) 

     Low      2 (0.250)    0 (0.000)    2 (0.250)    3 (0.375)    1 

(0.125) 

     Diff    -2(-0.250)    0 (0.000)    5 (0.528)   -1(-0.153)   -1(-

0.125) 

 

 36  TOTAL    8 (0.267)   17*(0.567)    2 (0.067)    3 (0.100)    0 

(0.000) 

     High     0 (0.000)    8 (0.889)    1 (0.111)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      4 (0.500)    3 (0.375)    0 (0.000)    1 (0.125)    0 

(0.000) 
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     Diff    -4(-0.500)    5 (0.514)    1 (0.111)   -1(-0.125)    0 

(0.000) 

 

 37  TOTAL    3 (0.100)    7*(0.233)    2 (0.067)    3 (0.100)   15 

(0.500) 

     High     1 (0.111)    4 (0.444)    1 (0.111)    1 (0.111)    2 

(0.222) 

     Low      0 (0.000)    1 (0.125)    1 (0.125)    1 (0.125)    5 

(0.625) 

     Diff     1 (0.111)    3 (0.319)    0(-0.014)    0(-0.014)   -3(-

0.403) 

 

 38  TOTAL    0 (0.000)    4 (0.133)   14*(0.467)   11 (0.367)    1 

(0.033) 

     High     0 (0.000)    1 (0.111)    7 (0.778)    1 (0.111)    0 

(0.000) 

     Low      0 (0.000)    0 (0.000)    2 (0.250)    6 (0.750)    0 

(0.000) 

     Diff     0 (0.000)    1 (0.111)    5 (0.528)   -5(-0.639)    0 

(0.000) 

 

 39  TOTAL    6 (0.200)   18*(0.600)    5 (0.167)    1 (0.033)    0 

(0.000) 

     High     1 (0.111)    6 (0.667)    1 (0.111)    1 (0.111)    0 

(0.000) 

     Low      1 (0.125)    4 (0.500)    3 (0.375)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Diff     0(-0.014)    2 (0.167)   -2(-0.264)    1 (0.111)    0 

(0.000) 

 

 40  TOTAL    0 (0.000)    3 (0.100)    4 (0.133)    0 (0.000)   

23*(0.767) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    0 (0.000)    0 (0.000)    9 

(1.000) 

     Low      0 (0.000)    2 (0.250)    1 (0.125)    0 (0.000)    5 

(0.625) 

     Diff     0 (0.000)   -2(-0.250)   -1(-0.125)    0 (0.000)    4 

(0.375) 
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 41  TOTAL   13 (0.433)    1 (0.033)    1 (0.033)    6 (0.200)    

9*(0.300) 

     High     3 (0.333)    0 (0.000)    0 (0.000)    1 (0.111)    5 

(0.556) 

     Low      5 (0.625)    1 (0.125)    1 (0.125)    1 (0.125)    0 

(0.000) 

     Diff    -2(-0.292)   -1(-0.125)   -1(-0.125)    0(-0.014)    5 

(0.556) 

 

 42  TOTAL    8 (0.267)    4 (0.133)    1 (0.033)    0 (0.000)   

17*(0.567) 

     High     0 (0.000)    1 (0.111)    0 (0.000)    0 (0.000)    8 

(0.889) 

     Low      3 (0.375)    2 (0.250)    1 (0.125)    0 (0.000)    2 

(0.250) 

     Diff    -3(-0.375)   -1(-0.139)   -1(-0.125)    0 (0.000)    6 

(0.639) 

 

 43  TOTAL    1 (0.033)    1 (0.033)    2 (0.067)   23*(0.767)    3 

(0.100) 

     High     0 (0.000)    0 (0.000)    0 (0.000)    9 (1.000)    0 

(0.000) 

     Low      0 (0.000)    1 (0.125)    1 (0.125)    4 (0.500)    2 

(0.250) 

     Diff     0 (0.000)   -1(-0.125)   -1(-0.125)    5 (0.500)   -2(-

0.250) 

 

 44  TOTAL    2 (0.067)    3 (0.100)   13*(0.433)    4 (0.133)    8 

(0.267) 

     High     1 (0.111)    0 (0.000)    5 (0.556)    0 (0.000)    3 

(0.333) 

     Low      1 (0.125)    0 (0.000)    3 (0.375)    2 (0.250)    2 

(0.250) 

     Diff     0(-0.014)    0 (0.000)    2 (0.181)   -2(-0.250)    1 

(0.083) 

 

 45  TOTAL    3 (0.100)    4 (0.133)    3 (0.100)   16*(0.533)    4 

(0.133) 

     High     1 (0.111)    0 (0.000)    1 (0.111)    7 (0.778)    0 

(0.000) 

     Low      1 (0.125)    2 (0.250)    0 (0.000)    4 (0.500)    1 

(0.125) 

     Diff     0(-0.014)   -2(-0.250)    1 (0.111)    3 (0.278)   -1(-

0.125) 

 

 46  TOTAL   13*(0.433)    3 (0.100)    4 (0.133)    8 (0.267)    2 

(0.067) 

     High     5 (0.556)    1 (0.111)    0 (0.000)    3 (0.333)    0 

(0.000) 

     Low      1 (0.125)    1 (0.125)    4 (0.500)    1 (0.125)    1 

(0.125) 
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     Diff     4 (0.431)    0(-0.014)   -4(-0.500)    2 (0.208)   -1(-

0.125) 

 

 47  TOTAL    9 (0.300)    6 (0.200)   12*(0.400)    1 (0.033)    1 

(0.033) 

     High     2 (0.222)    1 (0.111)    5 (0.556)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      3 (0.375)    2 (0.250)    1 (0.125)    1 (0.125)    1 

(0.125) 

     Diff    -1(-0.153)   -1(-0.139)    4 (0.431)   -1(-0.125)   -1(-

0.125) 

 

 48  TOTAL   20*(0.667)    5 (0.167)    1 (0.033)    1 (0.033)    3 

(0.100) 

     High     7 (0.778)    2 (0.222)    0 (0.000)    0 (0.000)    0 

(0.000) 

     Low      3 (0.375)    2 (0.250)    0 (0.000)    1 (0.125)    2 

(0.250) 

     Diff     4 (0.403)    0(-0.028)    0 (0.000)   -1(-0.125)   -2(-

0.250) 

 

 49  TOTAL    0 (0.000)    2 (0.067)    1 (0.033)   27*(0.900)    0 

(0.000) 

     High     0 (0.000)    1 (0.111)    0 (0.000)    8 (0.889)    0 

(0.000) 

     Low      0 (0.000)    0 (0.000)    1 (0.125)    7 (0.875)    0 

(0.000) 

     Diff     0 (0.000)    1#(0.111)   -1(-0.125)    1 (0.014)    0 

(0.000) 

 

 50  TOTAL    2 (0.067)   17*(0.567)    4 (0.133)    2 (0.067)    5 

(0.167) 

     High     0 (0.000)    6 (0.667)    1 (0.111)    0 (0.000)    2 

(0.222) 

     Low      2 (0.250)    3 (0.375)    2 (0.250)    0 (0.000)    1 

(0.125) 

     Diff    -2(-0.250)    3 (0.292)   -1(-0.139)    0 (0.000)    1 

(0.097) 

 

 

 Analisis Ulang Reliabilitas setelah dipilih butir soal 
 

COMMENT:  

*************************************************************************

** 

Item and Test Analysis 

*************************************************************************

** 

 

              Number  Item  Disc.  # Correct  # Correct   Point   Adj.    

Item    Key   Correct Diff. Index in High Grp in Low Grp  Biser.  Pt Bis  

------- ----- ------- ----- ----- ----------- ----------- ------- ------- 

Item 01 (3 )      21   0.70  0.44    8 (0.89)    4 (0.44)   0.49    0.43 

Item 03 (2 )      26   0.87  0.22    9 (1.00)    7 (0.78)   0.39    0.35 

Item 04 (2 )      25   0.83  0.56    9 (1.00)    4 (0.44)   0.52    0.48 

Item 05 (4 )      24   0.80  0.67    9 (1.00)    3 (0.33)   0.56    0.52 

Item 07 (3 )      24   0.80  0.44    9 (1.00)    5 (0.56)   0.37    0.32 

Item 09 (1 )      22   0.73  0.44    9 (1.00)    5 (0.56)   0.37    0.31 

Item 10 (2 )      10   0.33  0.56    5 (0.56)    0 (0.00)   0.60    0.55 

Item 12 (1 )      19   0.63  0.56    8 (0.89)    3 (0.33)   0.46    0.40 

Item 13 (3 )      13   0.43  0.67    7 (0.78)    1 (0.11)   0.52    0.46 

Item 14 (5 )      15   0.50  0.44    6 (0.67)    2 (0.22)   0.48    0.42 

Item 15 (4 )      15   0.50  0.56    8 (0.89)    3 (0.33)   0.55    0.50 

Item 19 (2 )      11   0.37  0.33    5 (0.56)    2 (0.22)   0.41    0.35 

Item 20 (3 )      16   0.53  0.33    7 (0.78)    4 (0.44)   0.42    0.35 



 

 

 

Item 22 (2 )      14   0.47  0.56    7 (0.78)    2 (0.22)   0.54    0.48 

Item 27 (3 )      16   0.53  0.56    6 (0.67)    1 (0.11)   0.41    0.34 

Item 28 (2 )      17   0.57  0.33    7 (0.78)    4 (0.44)   0.29    0.22 

Item 29 (3 )      21   0.70  0.56    9 (1.00)    4 (0.44)   0.52    0.47 

Item 30 (4 )      16   0.53  0.78    8 (0.89)    1 (0.11)   0.76    0.72 

Item 31 (1 )      11   0.37  0.11    4 (0.44)    3 (0.33)   0.30    0.24 

Item 32 (5 )      11   0.37  0.67    7 (0.78)    1 (0.11)   0.64    0.59 

Item 35 (3 )      18   0.60  0.33    7 (0.78)    4 (0.44)   0.47    0.40 

Item 36 (2 )      17   0.57  0.67    9 (1.00)    3 (0.33)   0.58    0.53 

Item 38 (3 )      14   0.47  0.56    7 (0.78)    2 (0.22)   0.39    0.32 

Item 40 (5 )      23   0.77  0.67    9 (1.00)    3 (0.33)   0.60    0.56 

Item 41 (5 )       9   0.30  0.56    5 (0.56)    0 (0.00)   0.48    0.43 

Item 42 (5 )      17   0.57  0.67    7 (0.78)    1 (0.11)   0.56    0.51 

Item 43 (4 )      23   0.77  0.44    9 (1.00)    5 (0.56)   0.41    0.36 

Item 45 (4 )      16   0.53  0.67    8 (0.89)    2 (0.22)   0.43    0.36 

Item 46 (1 )      13   0.43  0.33    6 (0.67)    3 (0.33)   0.32    0.25 

Item 47 (3 )      12   0.40  0.44    7 (0.78)    3 (0.33)   0.43    0.37 

=========================================================================

= 

# marks potential problems (p<0.2 or p>0.9, D<0.2, pbis<0.2, adjpbis<0.2) 

These results have been sorted by item number 

=========================================================================

= 

Items Excluded from Analysis:  2, 6, 8, 11, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 

26, 33, 34, 37, 39, 44, 48, 49, 50 

=========================================================================

= 

 

Number of Items Excluded   = 20 

Number of Items Analyzed   = 30 

Mean Item Difficulty       = 0.566 

Mean Item Discrimination   = 0.504 

Mean Point Biserial        = 0.475 

Mean Adj. Point Biserial   = 0.419 

KR20 (Alpha)               = 0.881 

KR21                       = 0.863 

SEM (from KR20)            = 2.303 

# Potential Problem Items  = 1 

High Grp Min Score (n=9)   = 23.000 

Low Grp Max Score (n=9)    = 11.000 

 

Split-Half (1st/ 2nd) Reliability = 0.822 (with Spearman-Brown = 0.902) 

Split-Half (Odd/Even) Reliability = 0.843 (with Spearman-Brown = 0.915) 

 

Minimum Item Diff.   =  0.300, Maximum Item Diff.   = 0.867 

Minimum Disc. Index  =  0.111, Maximum Disc. Index  = 0.778 

Minimum Pt. Biserial =  0.288, Maximum Pt. Biserial = 0.757 

 

To obtain a KR-20 Reliability of .80, the test must be 0.54 times as 

long, 

  for a total of 16 items of similar quality to those in the test now. 

 

To obtain a KR-20 Reliability of .90, the test must be 1.22 times longer, 

  for a total of 37 items of similar quality to those in the test now. 

 

 

  



 

 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

POKOK BAHASAN  : Pencemaran Lingkungan 

KELAS   : X 

SEMESTER   : 2 (dua) 

SEKOLAH   : SMA N 2 Rembang 

TAHUN AJARAN  : 2012/2013 

STANDAR KOMPETENSI   : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia 

dalam keseimbangan ekosistem 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
JENJANG SOAL 

JUMLAH 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

4.2 Menjelaskan keterkaitan 

antara kegiatan manusia 

dengan masalah perusakan / 

pencemaran lingkugan dan 

pelestarian lingkungan  

 

 

 Menemukan faktor-faktor penyebab 

pencemaran air, tanah, udara dan suara 
 1, 2   3, 4 - 4 

 Menyebutkan contoh-contoh bahan 

polutan dalam air, tanah, udara dan 

suara 

5, 6  7 
8, 9, 

10 

11, 12, 

13 
- 9 

 Menyebutkan cara-cara penanggulangan 

pencemaran air, tanah, udara dan suara 
  14, 15 16 17 - 4 

 Mampu melakukan praktikum 

pencemaran air, tanah, udara dan suara 
18, 30 

20, 25, 

29 

19, 23, 

26, 28 

21,22, 

24 
27 - 13 

JUMLAH 4 5 7 7 7 - 30 
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SOAL EVALUASI 

 

Mata Pelajaran : Biologi 

Materi Pokok : Pencemaran Lingkungan 

Kelas/Semester : X/genap 

Waktu  : 60 menit 

 
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) 

pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

 

51. Berikut ini merupakan masalah yang ditimbulkan akibat kepadatan 
penduduk yang terus meningkat adalah ... 
F. ketersediaan pangan 
G. kurangnya air bersih  
H. kemajuan teknologi 
I. ketersediaan air bersih 
J. timbulnya bermacam-macam penyakit menular 

 
52. Jenis-jenis polusi dibedakan atas polusi air, tanah, udara, dan suara. 

Pembagian ini didasarkan atas ... 
F. jenis bahan pencemar 
G. tempat terjadinya pencemaran 
H. kandungan racun bahan pencemar 
I. sumber bahan pencemar 
J. usaha penanggulangan bahan pencemar 

 

53. Limbah cair pabrik merupakan salah satu penyebab adanya pencemaran air. 
Diagram berikut menunjukkan konsentrasi limbah cair pada suatu rantai 
makanan : 

 
 
 
 
 
 

Kesimpulan yang tepat mengenai keadaan diatas adalah bahwa limbah cair 
... 
F. menyebabkan jumlah organisme resisten bertambah 
G. tidak mudah terurai dan tertimbun dalam jaringan 
H. merupakan bahan pencemar diekosistem darat 
I. menyebabkan pencemaran pada ekosistem air 
J. bersifat racun yang mematikan produsen 

 
54. Meningkatnya kadar karbon dioksida di udara menyebabkan … 

F. terbentuknya hujan asam 
G. membaiknya lapisan ozon 

Produsen 

0,04 

Konsumen 

primer 

0,23 

Konsumen 

sekunder 

2,07 

Konsumen 

tersier 

13,8 



 

 
 

H. penurunan suhu udara 
I. terjadinya efek rumah kaca 
J. korosi pada logam 

55. Bau tidak sedap yang dikeluarkan oleh sampah yang membusuk merupakan 
salah satu contoh pencemaran ...
F. air      
G. tanah    

  

H. udara  
I. suara 
J. sungai

 
56. Asap kendaraan bermotor menyebabkan pencemaran ... 

F. udara 
G. suara 
H. tanah 

I. lingkungan 
J. air

 
57. Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan gambar tersebut terlihat seorang petani menggunakan 
pestisida untuk membasmi hama dari tanamannya, dampak penggunaan 
insektisida tersebut  dapat mengakibatkan ... 
F. keseimbangan lingkungan terganggu, karena pestisida dapat terurai. 
G. keseimbangan lingkungan terganggu, karena pestisida tidak dapat 

terurai 
H. keseimbangan lingkungan tidak terganggu, karena pestisida dapat 

terurai. 
I. keseimbangan lingkungan tidak terganggu, karena pestisida tidak dapat 

terurai. 
J. keseimbangan lingkungan terganggu, karena pestisida hilang 

 
58. Pencemaran air oleh bahan organik sangat merugikan hewan air karena 

kadar oksigen dalam air rendah. Hal ini dapat terjadi karena ... 
F. bahan organik akan menutup permukaan air sehingga kadar oksigen 

menjadi rendah 
G. bahan organik akan menurunkan oksigen dalam penguraiannya 
H. bahan organik memerlukan banyak oksigen dalam penguraiannya 
I. bahan organik banyak membebaskan oksigen dalam penguraiannya 
J. hewan air memerlukan banyak oksigen dalam pernapasan 

 
59. Limbah yang paling mungkin menyebabkan perubahan suhu air adalah ... 

F. limbah rumah tangga G. limbah pemukiman 
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H. limbah industri 
I. limbah kantor 

J. limbah pertanian

 
60. Jika terjadi pencemaran insektisida pada ekosistem air tawar, dalam 

beberapa tahun kemudian kadar insektisida yang paling tinggi akan 
didapatkan pada ... 
F. tubuh hewan herbivora 
G. tubuh serangga air 
H. air setempat 

I. tumbuhan air 
J. tubuh hewan karnivora

61. Di daerah perkotaan yang maju, transportasi sangat menentukan kelancaran 
komunikasi. Arus kendaraan bermotor yang ramai dan tidak terkontrol akan 
berakibat buruk terhadap lingkungan karena begitu banyak asap yang 
dikeluarkan menghitamkan batang pohon. Aktivitas tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya pencemaran ... 
F. air   
G. tanah     
H. suara 

I. udara 
J. udara dan air 

 
62. Sisa-sisa bahan insektisida dapat masuk ke air tanah dan akhirnya masuk ke 

sungai. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air karena ... 
F. zat innsektisida sulit diuraikan oleh organisme air, permukaan air akan 

tertutup, oksigen dalam air akan menurun 
G. untuk menguraikan zat insektisida memerlukan oksigen, oksigen dalam 

air menurun 
H. zat insektisida mudah diuraikan oleh organisme air, oksigen dalam air 

menurun 
I. zat insektisida jika diuraikan menghasilkan oksigen, oksigen dalam air 

meningkat 
J. zat insektisida jika diuraikan menghasilkan CO2, kadar O2 dalam air 

meningkat 
 

63. Gas CO (karbon monoksida) merupakan gas beracun yang sangat berbahaya 
bagi organisme termasuk manusia karena bila gas ini masuk ke dalam tubuh 
akan bereaksi dengan … 
F. sel darah merah   
G. sel darah putih   
H. hemoglobin 

I. leukosit 
J. eritrosit

 
64. Banyak kasus babi hutan dan monyet menyerbu perladangan sehingga 

meresahkan penduduk. Hal itu terjadi karena … 
F. banyak diburu oleh pemburu liar 
G. habitatnya terganggu karena penebangan hutan secara besar-besaran 
H. balas dendam karena banyak anak kera yang diburu manusia 
I. mencari makanan yang cocok 
J. tanaman yang ditanam petani merupakan makanan babi dan monyet 



 

 
 

 
65. Pestisida dan pupuk adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya pencemaran air, salah satu upaya yang dapat dilakukan manusia 
guna mencegah terjadinya pencemaran air oleh pestisida dan pupuk adalah 
... 
F. menghentikan penggunaan pestisida dan pupuk 
G. membuang sisa pupuk dan pestisida kesungai  
H. menggunakan pupuk dan pestisida sesuai dosis yang dianjurkan 
I. membuang sisa pupuk dan pestisida ke selokan 
J. menggunakan pupuk dan pestisida secara belebihan 

 
 

66. Tindakan manusia yang peduli terhadap lingkungan tercermin dari tingkah 
laku manusia itu sendiri. Salah satu contoh tindakan tersebut adalah ... 
F. pembangunan kawasan pariwisata dengan hotel-hotel mewah 
G. pemanfaatan flora dan fauna tanpa memperhatikan regenerasinya 
H. penggunaan insektisida secara berlebih 
I. penangkapan ikan dengan pukat harimau 
J. tidak membuang sampah kesungai 

 
67. Bentuk nyata dari tindakan manusia yang dapat mendukung terciptanya 

keseimbangan lingkungan salah satunya adalah ... 
F. membuka hutan untuk lahan pertanian 
G. pemberantasan hama menggunakan pestisida 
H. pembuatan jalur hijau didaerah perkotaan 
I. membuka lahan pertanian untuk perumahan dan industri 
J. menutupi pekarangan rumah dengan tembok agar bersih dan rapi 

 
68. Berikut ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam penjernihan air 

F. Kapas, pasir, kerikil, arang, daun kering, paku 
G. Kapas, pasir, kerikil, arang, daun kering, botol bekas 
H. Kapas, pasir, kerikil, arang, daun kering, cutter/alat potong 
I. Kapas, pasir, kerikil, arang, daun kering, air selokan 
J. Kapas, pasir, kerikil, arang, daun kering, palu 

 
69. Parameter pencemaran air ada tiga yaitu parameter kimia, parameter fisik 

dan parameter biologi. Dibawah ini yang termasuk parameter kimia adalah 
... 
F. pH dan COD 
G. Ada tidaknya plankton 
H. Radioaktivitas dan kekeruhan 
I. Logam berat dan ada tidaknya plankton 
J. Alkalinitas dan ada tidaknya bakteri 
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70. Berikut ini merupakan fungsi kapas, pasir, kerikil, arang, dan daun kering 
dalam proses penyaringan air, kecuali ... 
F. Sebagai penyaring 
G. Sebagai media penjernih 
H. Sebagai penahan materi dalam air 
I. Sebagai penyerap bau 
J. Sebagai pelengkap 

 
71. Perhatikan tabel berikut ini! 

Parameter Kualitas air A Kualitas air B Kualitas air C 

pH 7 7 7-8 

Suhu 32°C 36°C 30°C 

warna coklat Coklat Abu-abu 

 
 
 
Dari tabel diatas ,lingkungan yang tidak seimbang terdapat pada ... 
F. Kualitas air A, pH terlarut terlalu tinggi sehingga organisme air tidak 

hidup 
G. Kualitas air C, suhu terlalu tinggi sehingga semua produsen terhambat 

pertumbuhannya 
H. Kualitas air B, suhu terlalu tinggi sehingga organisme air banyak yang 

mati 
I. Kualitas air A, suhu dan pH terlalu tinggi sehingga rantai makanan tidak 

terjadi 
J. Kualitas air A dan B, karena tidak ada yang sesuai dengan kaulitas air 

standar 
 

72. Kecepatan gerakan membuka dan menutup mulut ikan dipengaruhi oleh ... 
F. pH normal, suhu tinggi 
G. pH tinggi, suhu tinggi 
H. pH tinggi, suhu normal 
I. pH normal, suhu normal 
J. pH dan suhu tidak berpengaruh terhadap kecepatan gerakan membuka 

dan menutup mulut ikan 
 

73. pengelolaan sampah yang benar adalah ... 
F. sampah anorganik dikubur  
G. sampah organik dan anorganik dibakar  
H. sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah anorganik 

dilakukan 3R 
I. sampah anorganik dibuang ke sungai  
J. sampah organik dibuang ke sungai 

 
74. perhatikan tabel berikut! 



 

 
 

Tempat Kondisi debu pada mica 

Banyak  Sedang  Sedikit  

Tembok kelas   v 

Tembok lapangan  v  

Pagar luar sekolah v   

Berdasarkan tabel tersebut, dimanakah polusi udara terbanyak... 
F. lapangan 
G. luar sekolah, lapangan, dan ruang kelas 
H. ruang kelas 
I. luar sekolah dan lapangan 
J. luar sekolah 

 
75. berikut ini merupakan fungsi vaselin/miyak goreng/hand body lotion dalam 

kegiatan praktikum debu dan jelaga ... 
F. sebagai pengoles 
G. sebagai pelicin 
H. sebagai pelumas 

I. sebagai penyerap 
J. sebagai penangkap

 
76. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir debu 

dan jelaga ... 
F. mengubur sampah organik 
G. membuang sampah pada tempatnya 
H. mengolah limbah cair sebelum dialirkan ke sungai 
I. mendaur ulang limbah 
J. menanam pohon trembesi 

 
77. Perhatikan data kantor lingkungan hidup (KLH) Rembang tahun 2012 

berikut! 
Tempat 

(kecamatan) 
Hasil uji kebisingan Baku mutu kebisingan 

(dBA) 

Sale 74,4 dBA 70 

Kragan 68,9 dBA 70 

Pamotan 74,6 dBA 70 

Sedan 68,6 dBA 70 

 
Berikut ini merupakan kondisi kebisingan kabupaten Rembang ... 
F. semua kecamatan di bawah baku mutu 
G. semua kecamatan di atas baku mutu 
H. terdapat dua kecamatan di bawah baku mutu 
I. terdapat dua kecamatan di atas baku mutu 
J. terdapat satu kecamatan di atas baku mutu 

 
78. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 

kebisingan, kecuali ... 
F. Menggunakan peredam suara 
G. menggunakan knalpot standar 



 

 
 

H. selalu mengecek kondisi mesin secara berkala 
I. menggunakan knalpot racing 
J. mengganti mesin pabrik yang tidak layak berdasarkan baku mutu 

kebisingan 
 

79. Jarak tanam pohon yang baik adalah ... 
F. Minimal 6 meter antar pohon dan jarak dengan selokan minimal 1 

meter 
G. Minimal 5 meter antar pohon dan jarak dengan selokan minimal 2 

meter 
H. Minimal 4 meter antar pohon dan jarak dengan selokan minimal 3 

meter 
I. Minimal 3 meter antar pohon dan jarak dengan selokan minimal 4 

meter 
J. Minimal 2 meter antar pohon dan jarak dengan selokan minimal 5 

meter 
 

80. Berikut ini merupakan salah satu tanaman untuk penyerap radiasi adalah ... 
F. Pandanus sp 
G. Cocos nucifera 
H. Sanseviera 
I. Acacia auriculiformis 
J. Artocarpus integra 

 
  

Good Luck 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

 

26. C 

27. B 

28. B 

29. D 

30. C 

31. A 

32. B 

33. A 

34. C 

35. E 

36. D 

37. B 

38. C 

39. B 

40. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. B 

42. C 

43. D 

44. A 

45. E 

46. C 

47. B 

48. C 

49. E 

50. E 

51. E 

52. D 

53. D 

54. A 

55. C



 

 
 

LEMBAR JAWAB 
 
Nama  : ........................................... 

Kelas  : ........................................... 

No. Absen : ........................................... 

 

 

1. A B C D E 

2. A B C D E 

3. A B C D E 

4. A B C D E 

5. A B C D E 

6. A B C D E 

7. A B C D E 

8. A B C D E 

9. A B C D E 

10. A B C D E 

11. A B C D E 

12. A B C D E 

13. A B C D E 

14. A B C D E 

15. A B C D E 

16. A B C D E 

17. A B C D E 

18. A B C D E 

19. A B C D E 

20. A B C D E 

21. A B C D E 

22. A B C D E 

23. A B C D E 

24. A B C D E 

25. A B C D E 

26. A B C D E 

27. A B C D E 

28. A B C D E 

29. A B C D E 

30. A B C D E 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
 Praktikum penjernihan air 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Praktikum air untuk kehidupan 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Praktikum debu dan jelaga 

 

Guru menjelaskan praktikum yang akan 

dilakukan 
Siswa melakukan praktikum 

Siswa melakukan praktikum 

Guru sebagai fasilitator Suasana diskusi kelas 

Siswa melakukan praktikum 
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 Praktikum pencemaran tanah 

 

 
 

 

 
 

 

 Menanam pohon 

 

Siswa melakukan praktikum Siswa melakukan praktikum 

Siswa melakukan praktikum Siswa melakukan praktikum 

Siswa melakukan praktikum Siswa melakukan praktikum 

Suasana diskusi kelompok Suasana diskusi kelas 



 

 
 

 
  Siswa menanam pohon Siswa menanam pohon 
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