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ABSTRAK 

Pembelajaran saat ini kurang melatih ketrampilan siswa. Hasil survey PISA 
bahwa kemampuan literasi sain salah satunya kemampuan menginterpretasi data 
siswa Indonesia masih sangat rendah. Penggunaan sumber belajar berupa modul 
hasil penelitian diduga dapat meningkatkan kemampuan interpretasi data. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan modul hasil 
penelitian terhadap peningkatan kemampuan interpretasi data siswa Kelas X SMA 
Negeri 5 Mataram tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu 
dengan desain penelitian Nonequivalent Control Group Design. Instrumen yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan menginterpretasi data adalah tes essay. 
Data penelitian berupa nilai Normalized Gain dianalisis menggunakan uji 
Independent Sampel Test pada taraf signifikansi 5% dengan bantuan program 
SPSS 16.0. Hasil analisis data menunjukan bahwa nilai Sig ˂ α yaitu 0.006 ˂ 0,05, 
artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan 
kemampuan menginterpretasi data yang signifikan pada kedua kelas. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan modul hasil 
penelitian untuk peningkatan kemampuan interpretasi data siswa Kelas X SMA 
Negeri 5 Mataram Tahun 2015. 

 

Kata-kata Kunci: Modul Hasil Penelitian, Kemampuan Interpretasi Data 
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USING MODULE RESULT RESEARCH FOR INCREASING 
CAPABILITY DATA INTERPRETATION STUDENTS AT X GRADE 

SENIOR HIGH SCHOOL 5 MATARAM 2015 

Oleh: 

IMAM MUSLIM 
E1A 011 024 

 
ABSTRAK 

 
Learned in this era are not really giving skill exercise for students. The result of 
PISA’s survey that capability science literations in one of data interpretation 
students capability in Indonesia is low. Using study literature like module of result 
biology research giving assumption it can increasing capability data interpretation. 
The aim of this research is to know the increasing capability data interpretation 
for students X grade senior high school 5 Mataram 2015. The kind of this research 
is appearance experiment with Nonequivalent Control Group Design. Instrument 
are using for measure data interpretation capability is Test Essay. The data of this 
research is Normalized Gain value and analysis data using Independent Sample 
Test with significant 5% with SPSS 16.0. The result of this research show that 
significant value < α or 0.006 < 0.05 it is mean Ho is not accepted and Ha is 
accepted. This data indicating there is the different data interpretation capability is 
significant from both of class. Conclusion this research is there is the effect of 
using module result research for increasing capability data interpretation Students 
X Grade Senior High School     5 Mataram 2015 

Keyword: Module Result Research, Capitibility Data Interpretation
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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan terpenting bagi manusia. 

Seperti yang diketahui bahwa pendidikan sangat bermanfaat dalam 

membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Situasi masyarakat yang 

selalu berubah mengharuskan pendidikan melihat jauh ke depan dan 

memikirkan apa yang akan dihadapi siswa di masa yang akan datang.  

Menurut Undang Undang Sisitem Pendidikan Nasional Nomor          

20 tahun 2003 bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Menurut Muhibin (2003:10) pendidikan adalah sebuah proses dengan 

metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, 

pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. 

Rangkaian definisi tersebut menginginkan suatu pendidikan yang tidak hanya 

mencakup pengembangan intelektual saja, akan tetapi lebih ditingkatkan pada 

proses pembinaan keperibadian dan keterampilan anak didik secara 

menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa. 
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Upaya yang dilakukan untuk mengetahui gambaran kualitas 

pendidikan Indonesia salah satunya dengan bergabung dalam Programme for 

International Student Assesment (PISA). PISA adalah penilaian tingkat dunia 

yang diselenggarakan tiga tahunan untuk mengetahui performa akademis 

anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun (Ekohardi, 2009:28). Menurut Scott 

(2004) tujuan PISA adalah mengukur sistem pendidikan dan mengukur 

kemampuan proses sains yang dimiliki siswa sehingga mendapatkan 

gambaran yang lebih kuat tentang literasi sains siswa. Hasil dari PISA dapat 

digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan system pendidikan 

suatu Negara. 

Ragam soal dalam tes PISA yang disajikan tidak hanya konsep, 

namun juga menuntut ketrampilan proses sains. Salah satu ketrampilan proses 

sains tersebut adalah kemampuan menginterpretasi data dalam bentuk gambar 

untuk mendapatkan informasi. Hasil survei PISA tahun 2000 menunjukkan 

kemampuan literasi sains Indonesia berada pada posisi 38 dari 41 negara, 

tahun 2003 berada pada peringkat 38 dari 40 negara, tahun 2006 berada pada 

peringkat 50 dari 57 negara, tahun 2009 berada pada peringkat 60 dari 65 

negara dan pada tahun 2012 berada pada peringkat 64 dari 65 negara dengan 

rata-rata nilai 390 (Kemendikbud, 2011). Data ini menunjukkan posisi 

Indonesia berada signifikan di bawah standar literasi sains internasional yaitu 

dengan nilai 500. Selain itu, keseluruhan data menunjukkan adanya penurunan 

peringkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan tidak adanya upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan prestasi. 



3 
 

Rendahnya posisi Indonesia menunjukkan lemahnya siswa Indonesia 

dalam menjawab soal-soal yang memerlukan kemampuan menginterpretasi 

data. Kemampuan interpretasi data yang disajikan dalam grafik dan bagan 

umumnya digunakan dalam beberapa pekerjaan profesional, terlebih jika 

untuk pekerjaan yang menuntut analisis dan pengambilan keputusan (Newton 

dan Bristoll, 2012). Keterampilan menginterpretasi data merupakan salah satu 

keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa yang sedang mempelajari 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) salah satunya biologi    

(Nuryani, 2005:78). Pembelajaran biologi sangat banyak melibatkan kegiatan 

pengamatan, praktikum, dan penelitian yang memerlukan kemampuan 

menganalisis dan mengambil keputusan. Oleh karena itu kemampuan 

interpretasi data selayaknya harus dimiliki oleh siswa. 

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat interpretasi 

data pada siswa adalah latihan yang diberikan kepada siswa dalam 

pelakasanaan pembelajaran lebih mengacu pada kemampuan intelektual dan 

tidak sepenuhnya meningkatkan kemampuan afektif serta psikomotorik. 

Disamping itu minimnya sumber belajar yang melatih siswa untuk 

menginterpretasi data juga menjadi foktor yang menyebabkan rendahnya 

kemampuan siswa untuk menafsirkan data. Menurut Wena (2011:56) salah 

satu masalah dalam proses pembelajaran adalah kurang tersedianya sumber 

belajar berupa buku teks yang berkualitas sehingga siswa sulit memahami 

buku yang dibacanya dan sering buku-buku teks tersebut membosankan. 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan peserta 
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didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2002:48). Sehingga 

sumber belajar menjadi sangat penting untuk mendukung hasil belajar. 

Hasil observasi yang dilakukan di SMAN 5 Mataram juga 

menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran pada kegiatan praktikum 

maupun pada pengamatan data, grafik, gambar dan tabel, siswa mengalami 

kesulitan dalam menerjemahkan, menyimpulkan, dan menjelaskan hubungan 

antar variabel yang ada. Kesulitan yang dialami siswa disebabkan karena tidak 

terbiasa dalam menjawab soal yang memerlukan kemampuan 

menginterpretasi. Hal ini terlihat pada soal ujian yang diberikan hanya 

mengukur penguasaan konsep, dan sangat jarang ditemukan soal yang 

mengukur penerapan dari konsep dalam konteks menafsirkan suatu data.  

Rendahnya kemampuan menginterpretasi data dan tidak tersedianya 

sumber belajar yang melatih kemampuan menginterpretasi data menjadi 

masalah yang perlu diselesaikan. Salah satu alternatif yang bisa digunakan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah melakukan modifikasi sumber 

belajar sehingga menghasilkan sumber belajar yang berkualitas yang bisa 

melatih kemampuan menginterpretasi data. Salah satu sumber belajar yang 

bisa digunakan adalah modul pembelajaran. Sejauh ini modul pembelajaran 

masih berisi ringkasan materi yang ada pada buku teks tanpa di perkaya 

dengan informasi hasil penelitian, oleh karena itu modul pembelajaran 

dimodifikasi menjadi modul hasil penelitian. Modul tersebut dilengkapi 

dengan informasi hasil penelitian yang disusun dengan berorientasi pada 
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kegiatan melatih kemampuan menginterpretasi data, sehingga dengan 

membaca modul siswa akan terbiasa dan terlatih untuk menginterpretasi data. 

Pembelajaran dengan modul membuat siswa dapat belajar dimana saja, 

intensitas belajar dapat terkontrol dan siswa yang memiliki kemampuan 

belajar cepat dapat terfasilitasi. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan interpretasi data menggunakan modul 

hasil penelitian biologi pada siswa Kelas X SMA Negeri 5 Mataram          

tahun 2015.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh 

penggunaan modul hasil penelitian terhadap peningkatan kemampuan 

interpretasi data siswa Kelas X SMA Negeri 5 Mataram tahun 2015 ? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan modul hasil penelitian terhadap peningkatan kemampuan 

interpretasi data siswa Kelas X SMA Negeri 5 Mataram tahun 2015. 
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1.4 Batasan Permasalahan 

Dari permasalahan yang muncul dan tujuan yang ingin dicapai, perlu 

ditentukan batasan-batasan masalah untuk mempermudah melakukan 

penelitian. Batasan-batasan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a) Modul yang dimaksud adalah modul yang isi materinya tentang hasil 

penelitian variasi morfologi spesies tanaman peneduh jalan di            

Kota Mataram dan keanekaragaman dan distribusi jenis Kupu-Kupu 

(Lepidoptera) di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Suranadi 

b) Penelitian dilakukan pada siswa Kelas X MIPA SMAN 5 Mataram. 

c) Penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

menginterpretasi data siswa Kelas X MIPA SMAN 5 Mataram dengan 

menggunakan modul hasil penelitian. 

 

1.5 Definisi Istilah 

a) Modul merupakan suatu unit lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas 

suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa 

belajar mandiri dalam mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara 

khusus dan jelas 

b) Mengintepretasikan adalah keterampilan menafsirkan sesuatu berupa 

benda, kenyataan, peristiwa, konsep, atau informasi yang telah 

dikumpulkan melalui penghitungan, penelitian, atau eksperimen. 

Interpretasi data biasanya melibatkan organisasi data kedalam tabel, 

gambar, bagan, atau grafik.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a) Peneliti  

 Memperoleh alternatif sumber belajar berbasis sumber daya lokal 

untuk memperkaya informasi tentang konsep biologi. 

 Memperkaya pengetahuan peneliti tentang praktek penggunaan modul 

hasil penelitian biologi untuk meningkatkan kemampuan 

menginterpretasi data peserta didik. 

b) Pendidik 

 Sebagai salah satu motivasi bagi pendidik untuk mengembangkan 

sumber belajar dari hasil-hasil penelitian yang berbasis sumber daya 

lokal untuk mendukung pemahaman konsep biologi. 

 Rujukan bagi pendidik dalam melakukan peningkatan kemampuan 

menginterpretasi data dalam proses pembelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Belajar 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Dalam 

kehidupan sehari-hari terdapat proses belajar dan mengajar, baik disengaja 

ataupun tidak disengaja bahkan disadari atau tidak disadari. Dari proses 

belajar mengajar ini diharapkan akan diperoleh suatu hasil, untuk mencapai 

hasil yang optimal dalam hasil belajar, maka proses belajar mengajar yang 

baik harus dilakukan dengan sadar dan sengaja serta terorganisir secara 

baik. Menurut Sardiman (2008:20) belajar itu senantiasa merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain 

sebagainya. Belajar itu juga akan lebih baik jika subjek belajar itu 

mengalami atau melakukannya jadi tidak bersifat verbalistik. 

Belajar umumnya diartikan sebagai proses perubahan perilaku 

seseorang setelah mempelajari sesuatu, sesuai dengan pendapat               

Uno (2008:15) bahwa belajar merupakan suatu proses atau interaksi yang 

dilakukan seseorang dalam memperoleh sesuatu yang baru dalam bentuk 

perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman itu sendiri (belajar). 

Slameto (2010:10) bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
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keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses atau interaksi yang dilakukan oleh seseorang 

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman yang diperoleh.  

Tujuan belajar menurut Sardiman (2008:26) dapat ditinjau menjadi 

tiga jenis, yaitu untuk mempelajari pengetahuan, penanaman konsep dan 

keterampilan serta pembentukan sikap. Dalam mencapai tujuan belajar 

seyogyanya tidak hanya sekedar memenuhi unsur pengetahuan semata, 

melainkan juga penanaman konsep dan keterampilan serta pembentukan 

sikap. Dalam penanaman konsep atau merumuskan konsep dibutuhkan suatu 

keterampilan. 

Peranan guru di dalam kelas juga akan senantiasa diperhatikan oleh 

siswa didiknya, sehingga guru tidak hanya sekedar sebagai pengajar, tetapi 

betul-betul sebagai pendidik yang mampu memberikan contoh tentang  

nilai-nilai yang baik untuk dicontoh oleh anak didiknya. Berdasarkan hal 

tersebut jelas bahwa ketiga tujuan belajar tersebut bukanlah hal yang parsial 

melainkan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dalam mencapai tujuan 

belajar yang optimal. Adapun tujuan belajar menurut Dalyono (2005:49) 

yakni belajar adalah suatu usaha mengoptimalkan segala potensi yang ada 

dalam dirinya dengan sistematis, belajar bertujuan mengadakan perubahan 

didalam diri antara lain tingkah laku, belajar bertujuan merubah kebiasaan 

diri yang buruk menjadi baik, belajar bertujuan untuk mengubah sikap dari 
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negatif menjadi positif, dengan belajar dapat mengubah keterampilan, 

belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. 

Artinya belajar pada intinya menjadikan peserta didik menjadi lebih baik 

dalam segala hal. Belajar yang seharusnya untuk mencapai tujuan yang 

tercantum di atas harus melibatkan segala panca indra yang dimiliki. Belajar 

harus dengan mendengar, dengan melihat dan dengan melakukan langsung. 

Tiga cara belajar ini jika terpisah maka tujuan pembelajaran akan sulit untuk 

dicapai. Sehingga ketiganya harus dikombinasikan menjadi satu kesatuan 

untuk memperoleh pengalaman belajar yang akan meningkatkan 

pemahaman pada suatu materi. 

Sejalan dengan tujuan belajar maka prinsip belajar juga penting, 

karena bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran baik ketika perencanaan, 

proses dan evaluasi. Secara umum, menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2006:42) bahwa prinsip-prinsip belajar terdiri atas tujuh prinsip, yaitu 

perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/ berpengalaman, 

pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. 

Implikasi dari prinsip-prinsip belajar tersebut bagi siswa, yaitu siswa 

sebagai “primus motor” (motor utama) dalam kegiatan pembelajaran dan 

akan berhasil dalam pembelajaran, jika mereka menyadari implikasi prinsip-

prinsip belajar terhadap diri mereka. Sedangkan bagi guru, implikasi 

prinsip-prinsip tersebut sangat berperan penting dalam kegiatan 

pembelajaran tidak hanya dalam kegiatan penyelenggara dan pengelola 
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kegiatan belajar mengajar, melainkan juga tampak pada rencana 

pembelajaran maupun pelaksanaan kegiatan pembelajarannya.  

 

2.2 Pengertian Modul 

Dalam pembelajaran, modul merupakan paket pembelajaran yang 

memuat satu unit bahan pelajaran, sebagaimana dikemukakan oleh  

Nasution (2009:205) bahwa modul dapat dirumuskan sebagai suatu unit 

lengkap berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan 

secara khusus dan jelas. Menurut Pedoman dan Kerangka Penulisan Modul 

terbitan Balai Pengembangan Tekhnologi Pendidikan (2004:1) pengertian 

modul adalah “Alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, 

batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis 

dan menarik untuk mencapai kompetensi/ sub kompetensi yang diharapkan 

sesuai dengan tingkat kompleksitasnya”. Menurut Susilana dan Riyana 

(2008:14) “Modul yaitu suatu paket program yang disusun dalam bentuk 

satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa guna kepentingan belajar 

siswa”. Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakankan bahwa modul 

adalah suatu paket program pembelajaran yang memuat satu konsep dari 

bahan pelajaran yang merupakan salah satu usaha penyelenggaraan 

pembelajaran individual yang memungkinkan siswa menguasai satu unit 

bahan pelajaran sebelum dia beralih ke unit berikutnya. 

 



12 
 

2.3 Bentuk Modul 

Untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan 

fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu 

dirancang dan dikembangkan dengan mengikuti kaidah dan elemen yang 

harus dipenuhi dalam menyusun modul.  

Menurut Pedoman dan Kerangka Penulisan Modul terbitan Balai 
Pengembangan Tekhnologi Pendidikan (2004:5-6) penyusunan modul 
terdiri atas enam elemen yaitu: 
1. Konsistensi 

a. Gunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halaman ke 
halaman. Usahakan agar tidak menggabungkan beberapa 
cetakan dengan bentuk dan ukuran huruf yang terlalu banyak 
variasi. 

b. Gunakan jarak spasi konsisten, jarak antara judul dengan baris 
pertama, antara judul dengan teks utama. Jarak baris atau spasi 
yang tidak sama sering dianggap buruk tidak rapih. 

c. Gunakan tata letak dan pengetikan yang konsisten, baik pola 
pengetikan maupun margin/ batas-batas pengetika, 

2. Format 
a. Gunakan format kolom (tunggal atau multi) yang proposional. 
b. Gunakan format kertas (vertikal atau horizontal) yang tepat. 
c. Gunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap yang 

bertujuan untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap 
penting atau khusus. Tanda dapat berupa gambar, cetak tebal, 
cetak miring dan lainnya, 

3. Organisasi 
a. Tampilan peta/ bagan yang menggambarkan cakupan materi 

yang akan dibahas dalam modul. 
b. Organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan 

susunan yang sistematis, sehingga memudahkan siswa atau 
peserta didik memahami materi pembelajaran. 

c. Susun dan tempatkan naskah, gambar, dan ilustrasi sedemikian 
rupa sehingga informasi mudah dimengerti oleh peserta didik. 

d. Organisasikan antar bab, antar unit, dan antar paragrap dengan 
susunan dan alur yang memudahkan peserta didik 
memahaminya. 

e. Organisasikan antar bab, antar unit, dan uraian yang mudah 
diikuti oleh peserta didik. 
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4. Daya Tarik 
Daya tarik modul dapat ditempatkan dibeberapa bagian seperti: 
a. Bagian sampul (cover) depan dengan mengkombinasikan warna, 

gambar (ilustrasi), bentuk dan ukuran yang serasi. 
b. Bagian isi modul dengan menempatkan rangsangan-rangsangan 

berupa gambar atau ilustrasi, pencetakan huruf tebal, miring, 
garis bawah, atau warna. 

c. Tugas dan latihan yang dikemas sedemikian rupa. 
5. Bentuk dan Ukuran Huruf 

a. Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai 
dengan karakteristik umum peserta didik. 

b. Gunakan perbandingan huruf yang profesional, antara judul, sub 
judul, dan isi naskah. 

c. Hindari penggunaan huruf kapital pada seluruh teks, karena 
dapat membuat proses membaca menjadi sulit. 

6. Ruang (spasi kosong) 
Gunakan spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau gambar untuk 
menambah kontras. Spasi kosong dapat berfungsi untuk 
menambahkan catatan penting dan memberikan kesempatan jeda 
kepada siswa/ peserta didik. Gunakan dan tempatkan spasi kosong 
tersebut secara proposional. 

 
Penyusunan modul dengan mengacu pada enam elemen tersebut sangat 

penting untuk dapat menghasilkan modul yang berkualitas sehingga modul 

dapat tersusun secara sistematis, tepat guna, serta menyajikan materi yang 

sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. 

 

2.4 Karakteristik Modul 

Agar menghasilkan modul yang mampu meningkatkan efektivitas 

proses belajar mengajar siswa di kelas, maka modul harus mencakup 

beberapa karakteristik yang diperlukan.  

Menurut Direktur Tenaga Kependidikan (2008: 3-5) karakteristik 
modul sebagai berikut: 
1. Self instructional yaitu melalui modul multimedia seseorang 

atau peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri, tidak 
tergantung pada pihak yang lain 
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2. Self Contained yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit 
kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari dalam satu 
modul secara utuh, jika harus dilakukan pembagian atau 
pemisahan materi dari satu unit kompetensi harus dilakukan 
dengan hati-hati dan memperhatikan keluasan kompetensi yang 
harus dikuasai oleh peserta didik. 

3. Stand Alone (berdiri sendiri) yaitu modul yang dikembangkan 
tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan 
bersama-sama dengan media lain untuk mempelajarinya.  

4. Adaptive yaitu modul multimudia interaktif hendaknya memiliki 
daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan 
tekhnologi. Dikatakan, adaptif jika media tersebut dapat 
menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. 

5. User Friendly yaitu modul hendaknya bersahabat akrab dengan 
pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil 
bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, 
termasuk kemudahan pemakai dalam merespon, mengakses 
sesuai dengan keinginan.     

 
Karakteristik-karakteristik tersebut sangat diperlukan untuk menjadikan 

modul sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat meningkatkan 

efektifitas proses belajar mengajar siswa di kelas yang pada akhirnya 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal. 

 

2.5 Pembelajaran dengan Modul 

Pembelajaran modul merupakan usaha penyelenggaraan pembelajaran 

bagi siswa yang dapat dilakukan secara individual, sehingga siswa dapat 

menguasai suatu unit bahan pembelajaran secara tuntas. Skema dibawah ini 

menunjukan pola instruksional dalam penentuan media pembelajran        

(Tim Dosen Perencanaan Pengajaran, 1999:28): 
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(1)  (2)   (3)    (4) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pola-pola Instruksional  

Lebih jauh Tim Dosen Perencanaan Pengajaran (1999:28-29) 
menyatakan bahwa skema diatas memberikan gambaran pola-pola 
instruksional sebagai berikut: 
(1) Sumber berupa orang saja (teacher centered), pola interaksi ini, 

guru memegang kendali penuh atas berlangsungnya pengajaran 
dan bahan pendidikan di kelas. 

(2) Sumber berupa orang yang dibantu dengan sumber lain (berupa 
alat audio visual). Pola interaksi ini, guru kelas masih 
memegang kontrol, hanya saja tidak mutlak karena dibantu oleh 
sumber lain. 

(3) Sumber berupa orang bersama dengan sumber lain (guru media) 
berdasarkan suatu pembagian tanggung jawab, terdapat kontrol 
bersama antara guru kelas dan guru media, misalnya: sumber 
lain mengontrol penyajian informasi serta keefektifan penerima 
pesan, sedangkan guru kelas mengontrol disiplin dan antusias 
belajar. 

(4) Sumber lain (berupa guru media) saja tanpa sumber orang, 
keadaan ini terjadi dalam suatu pengajaran melalui media 
(mediated instruction). 

 
Melihat skema diatas, media akan memegang peranan yang sangat 

penting apabila pola instruksional memposisikan media sebagai satu-

satunya penyampai pesan atau informasi, seperti terlihat dalam pola (4). 

Siswa sepenuhnya berinteraksi dengan media dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, sehingga media harus disusun secara lengkap agar mampu 

menggantikan posisi guru sebagai penyampai pesan atau informasi, 

Kurikulum 

Alt Praga 

Guru kls Guru Kls Guru kls Guru 

media 

Guru 

media 

Subyek didik 
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pengatur lingkungan belajar dan alat evaluasi. Sesuai dengan pola 

instruksional diatas, sistem pembelajaran menggunakan modul termasuk 

pada pola (3). yaitu adanya pembagian tugas antara guru kelas dengan guru 

media. Modul dalam hal ini, berperan sebagai guru media yang memberikan 

kondisi bagi siswa untuk belajar secara individual  sementara guru kelas 

berperan sebagai pengarah, pembimbing, pengatur, dan evaluator. 

  

2.6 Tugas Guru dalam Pembelajaran Menggunakan Modul 

Menurut Mulyasa (2006:151) tugas utama guru di dalam belajar 

menggunakan modul adalah mengorganisasi dan mengatur proses belajar, 

antara lain: a) Menyiapkan situasi pembelajaran yang kondusif. Apabila 

suasana belajar telah kondusif maka akan semakin muda bagi peserta didik 

untuk memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. b) membantu peserta 

didik yang mengalami kesulitan di dalam memahami isi modul atau 

pelaksanaan tugas. Guru sangat berperan untuk menjelaskan secara detail 

apa saja yang terdapat di dalm modul, sehingga peserta didik dapat dengan 

mudah memahaminya. c) melaksanakan penelitian terhadap peserta didik. 

Setelah mempraktekan penggunaan modul, guru dapat melakukan 

pengamatn terhadap peserta didik tentang sejauh mana mereka memahami 

modul yang diberikan. Apabila ketiga aspek tersebut dapat dilakukan oleh 

seorang guru, diharapkan peserta didik  mampu melakukan aktivitas-

aktivitas untuk mencapai tujuan belajar. 
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Peserta didik diharapkan mampu mengerjakan sendiri tugas-tugas 

dalam modul atau dalam kelompok kecil sesuai dengan kemampuan dan 

kecepatan masing-masing. Dengan kecepatan siswa dalam belajar membuat 

guru memiliki waktu untuk berinteraksi dengan peserta didik untuk 

menjamin tingkat pemahaman dan perkembangan peserta didik dalam suatu 

pengalaman belajar. 

Sejalan dengan pendapat Mulyasa (2006:151) bahwa “Penentuan 

kecepatan sendiri mempelajari sebuah modul, membuat guru memiliki 

cukup waktu untuk berinteraksi secara tatap muka dengan peserta didik 

untuk menjamin tingkat pemahaman yang utuh terhadap suatu pengalaman 

belajar. Guru membantu peserta didik menemukan cara-cara khusus dalam 

menerapkan keterampilan-keterampilan baru yang harus dikuasainya, 

sehingga mendorong mereka untuk mencapai prestasi yang optimal, dan 

antara guru dengan peserta didik lebih banyak waktu interaksi baik secara 

individu maupun kelompok, sehingga memungkinkan peserta didik lebih 

mengenal gurunya”. Berdasarkan pernyataan Mulyasa di atas dapat 

dikatakan bahwa modul mampu menggambarkan seberapa besar intensitas 

kecepatan belajar seorang siswa serta dengan penggunaan media seperti 

modul guru memiliki cukup banyak waktu untuk berinteraksi secara tatap 

muka dengan siswa. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi tingkat 

efektivitas proses belajar mengajar siswa di dalam kelas. 

 

 



18 
 

2.7 Karakteristik Pembelajaran dengan Modul 

Pembelajaran dengan menggunakan modul memiliki karakteristik sebagai 

berikut (Mulyasa, 2006:148-149): 

1. Setiap modul harus memberikan informasi dan memberikan 
petunjuk pelaksanaan yang jelas tentang apa yang harus 
dilakukan oleh seorang peserta didik, bagaimana melakukannya, 
dan sumber belajar yang harus digunakan. 

2. Modul merupakan pembelajaran individual, sehingga 
mengupayakan untuk melibatkan sebanyak mungkin 
karekteristik peserta didik. Dalam hal ini setiap modul harus: 
 Memungkinkan peserta didik mengalami kemajuan belajar 

sesuai dengan kemampuannya. 
 Memungkinkan peserta didik mengukur kemampuan belajar 

yang telah diperoleh. 
 Memfokuskan peserta didik pada tujuan pembelajaran yang 

spesifik dan dapat diukur. 
3. Pengalaman belajar dalam modul disediakan untuk membantu 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran seefektif dan 
seefisien mungkin, serta memungkinkan peserta didik untuk 
melakukan pembelajaran secara aktif, tidak sekadar membaca 
dan mendengarkan, tetapi lebih dari itu, modul memberikan 
kesempatan untuk bermain peran (role playing), simulasi, dan 
berdiskusi. 

4. Materi pembelajaran disajikan secara logis dan sistematis, 
sehingga peserta didik dapat mengetahui kapan dia memulai dan 
kapan mengakhiri suatu modul dan tidak menimbulkan 
pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan, atau dipelajari. 

5. Setiap modul memiliki mekanisme untuk mengukur pencapaian 
tujuan belajar peserta didik, terutama untuk memberikan umpan 
balik bagi peserta didik, terutama mencapai ketuntasan belajar. 
Pengukuran ini juga merupakan suatu kriteria atau standar 
kelengkapan modul. 

 
Lima karakteristik pembelajaran dengan modul tersebut digunakan sebagai 

sumber belajar maka peserta didik akan mendapat kesempatan lebih banyak 

untuk belajar mandiri, membaca uraian, dan petunjuk di dalam lembaran 

kegiatan, menjawab pertanyaan serta melaksanakan tugas-tugas yang harus 

diselesaikan dalam setiap latihan. Karena itu peserta didik dalam batas-batas 
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tertentu dapat maju sesuai dengan irama kecepatan dan kemampuan 

belajarnya masing-masing. 

 

2.8 Keunggulan dan Keterbatasan Pembelajaran dengan Modul 

Keunggulan dan keterbatasan pembelajaran dengan menggunakan 

modul adalah sebagai berikut (Mulyasa, 2006:152): 

 Keunggulan Pembelajaran dengan modul sebagai berikut: 
1. Berfokus pada kemampuan individual peserta didik, karena pada 

hakekatnya mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri 
dan lebih bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. 

2. Adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar 
kompetensi dalam setiap modul yang harus dicapai oleh peserta 
didik. 

3. Relevansi kurikulum ditunjukan dengan adanya tujuan dan cara 
pencapaiannya, sehingga peserta didik dapat mengetahui 
keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan 
diperolehnya. 

Keterbatasan dalam penggunaan modul sebagai berikut: 
1. Penyusunan modul yang baik membutuhkan keahlian tertentu. 
2. Sulit menentukan proses penjadwalan dan kelulusan. 
3. Dukungan pembelajaran berupa sumber belajar, pada umumnya 

cukup mahal. 
 

Fokus pada kemampuan individual peserta didik menjadi suatu hal yang 

penting yang ada dalam keunggulan modul. Pencapaiannya dapat ditempuh 

dengan berbagai cara dan metode, baik dengan pembelajaran kooperatif 

maupun dengan pembelajaran inquiri. Adanya modul memberikan peluang 

belajar yang besar yang dilengkapi dengan kompetensi yang harus dicapai 

dari modul yang ada. Di sisi lain penyusunan modul membutuhkan 

ketelitian dan keahlian yang tinggi sehingga menjadi tantangan tersendiri 

bagi pendidik untuk berkreasi dalam pembuatan modul. Poin keunggulan 



20 
 

diatas memberikan gambaran tentang kompleksitas kegiatan yang dilewati 

peserta didilk untuk belajar tuntas. 

 

2.9 Kemampuan Menginterpretasi Data 

Kemampuan belajar yang dimiliki oleh seorang siswa dapat dilatih 

dan dikembangkan sesuai dengan tahapan perkembangan pikirannya. 

Dengan melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan belajarnya, 

siswa tersebut akan terbiasa menemukan dan mengembangkan sendiri fakta 

dan konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang 

dituntut. Menafsirkan (mengintepretasikan) adalah keterampilan 

menafsirkan sesuatu berupa benda, kenyataan, peristiwa, konsep, atau 

informasi yang telah dikumpulkan melalui penghitungan, penelitian, atau 

eksperimen. Interpretasi yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna yang 

terdapat dalam simbol, baik simbol verbal maupun yang nonverbal. 

Kemampuan untuk menjelaskan konsep, atau prinsip atau teori tertentu 

termasuk dalam kategori ini. Seorang dapat menginterpretasikan sesuatu 

konsep atau prinsip jika ia dapat menjelaskan dengan baik dan 

menghubungkan antara konsep yang satu dengan yang lainnya. 

Suatu eksperimen akan diperoleh data-data yang dapat dicatat atau 

disajikan dalam berbagi bentuk seperti tabel, diagram, atau grafik. Data 

tersebut dapat ditafsirkan, dianalisis dan kemudian menentukan pola sebagai 

dasar dalam pembuatan kesimpulan-kesimpulan. Nuryani (2005:78) 

mengungkapkan keterampilan menginterpretasi data merupakan salah satu 
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keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa yang sedang mempelajari 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) termasuk biologi. Sehingga 

kemampuan menginterpretasi data harus dimiliki dan dikuasai oleh peserta 

didik sejak awal. 

Menurut Wenno (2008:73) interpretasi adalah kemampuan siswa 

member arti kepada sesuatu, seperti kepada persamaan matematika, atau 

kepada grafik. Tujuan kegiatan interpretasi untuk menyimpulkan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan pada pola hubungan antara 

hasil pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Menurut Sutarno 

(2009:95) interpretasi data biasanya melibatkan organisasi data kedalam 

tabel, gambar, bagan, atau grafik. Interpretasi data juga dapat dilakukan 

dengan jalan membuat gambar atau grafik dan hasil pengamatan yang 

biasanya melibatkan usaha-usaha untuk penulisan hasil observasi, 

melakukan inferensi menafsirkan data dan membuat kesimpulan  

Hasil-hasil pengamatan tidak akan berguna bila tidak ditafsirkan. 

Karena itu dari mengamati langsung, lalu mencatat setiap pengamatan 

secara terpisah, kemudian menghubung-hubungkan hasil hasil pengamatan 

itu, lalu mungkin ditemukan polapola tertentu dalam satu seri pengamatan. 

Penemuan pola ini merupakan dasar untuk menyarankan kesimpulan-

kesimpulan (Susiwi, dkk., 2009:90).  

Kegiatan-kegiatan siswa yang dapat dilihat dalam mengintepretasikan 
data menurut Suryosubroto (1997:80-81) adalah sebagai berikut: 
1. Mencatat setiap pengamatan, kegiatan yang dapat diamati: 

mengutip, menyalin, menuliskan, mengerjakan, merekam. 
2. Menghubungkan pengamatan-pengamatan, kegiatan yang dapat 

diamati: membandingkan data, menganalisis, menggabungkan, 



22 
 

mengintegrasikan, mengorganisasikan, menghubungkan, 
mengabstraksikan. 

3. Menemukan suatu pola dalam satu seri, kegiatan yang dapat 
diamati: menyimpulkan, menetapkan, menarik keputusan, 
mendefinisikan, menemukan pola hubungan. 

 
 Kegiatan ini menjadi tolak ukur keberhasilan peserta didik dalam 

menginterpretasi data. Sebagai suatu ketrampilan yang harus dimiliki 

peserta didik, maka sewajarnya langkah-langkah yang termuat dalam 

kegiatan yang menggambarkan kemampuan menginterpretasi data harus 

dilakukan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun banyak kegiatan 

yang berbasis pengamatan tetapi jika tidak mengetahui bagaimana 

menginterpretasi datanya maka kegiatan itu percuma dilakukan. Sehingga 

kemampuan menginterpretasi data menjadi kubutuhan wajib yang harus 

dimiliki peserta didik untuk mengelola informasi dan data yang diperoleh 

dalam kegiatan pengamatan. 

Sejalan dengan pendapat Wulandari, bahwa Russell & Harlen (1990) 

juga menjabarkan ketrampilan interpretasi untuk mengetahui keterlaksanaan 

kemampuan menginterpretasi data dalam proses pembelajaran. Penjabaran 

itu dapat diamati dalam table 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1 Penjabaran Ketrampilan Interpretasi 
No Kegiatan Interpretasi Kriteria Kegiatan 
1 Menginterpretasi hasil pengamatan 

dengan menghubungkan satu 
factor denagn factor lainnya 

a. Menentukan persamaan dan 
perbedaan 

b. Menentukan hubungan satu 
variabel dengan variabel lainnya 

2 Menginterpretasi hasil pengamatan 
ke dalam satu pernyataan umum 

a. Menarik kesimpulan sementara 
dari hasil pengamatan 

b. Mendefinisikan suatu pernyataan 
yang berasal dari hasil 
pengamatan 

c. Menentukan cirri-ciri 
berdasarkan suatu pengamatan 

3 Menggabarkan kesimpulan dari 
hasil eksperimen melalui 
pola/hubungan 

a. Mengubah data hsil pengamatan 
ke dalam suatu  grafik, diagram 
atau tabel yang manggambarkan 
suatu hubungan 

4 Membuat pernyataan tertulis 
mengenai pola yang terbentuk dari 
data 

a. Membuat kesimpulan dari table, 
grafik atau diagram yang telah 
dibuat 

b. Menjelaskan hubungan antara 
variabel pada suatu tabel, grafik 
atau diagram 

(Sumber, Russell & Harlen, 1990) 

Kriteria di atas tebagi kedalam empat tingkatan. Setiap tingkatan 

menggambarkan kondisi dari kemampuan interpretasi data. Gambaran 

kondisi yang terendah berarti berada pada tingkatan pertama yaitu 

menginterpretasi hasil pengamatan dengan menghubungkan satu faktor 

denagn faktor lainnya, sementara kondisi tertinggi berada pada tingkatan ke 

empat yaitu membuat pernyataan tertulis mengenai pola yang terbentuk dari 

data. Kondisi yang diharapkan akan dimiliki siswa adalah berada pada 

tingkatan ke empat.  
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2.10 Kerangka Berfikir 

Pembelajaran yang berpusat pada guru masih banyak ditemui dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Indikasi pembelajran berpusat pada guru 

yaitu kegiatan pembelajaran didominasi oleh guru dengan cara guru 

menjelaskan materi pembelajaran secara lengkap dan siswa hanya 

mendengarkan dan mencatat penjelasan. Kondisi yang terjadi di sekolah 

adalah guru menjelaskan materi secara lengkap kemudian siswa ditugaskan 

untuk berdiskusi dan peran yang dominan masih terlihat adalah guru. 

Pembelajaran yang berpusat pada guru menjadikan siswa pasif karena 

penjelasan materi secara rinci dalam pembelajaran di kelas dikuasai oleh 

guru. Pembelajaran yang berpusat pada guru juga akan membuat guru 

minim berinteraksi dengan siswa yang menyebabkan penilaian hanya pada 

aspek kognitif saja. Akhirnya sikap dan ketrampilan yang wajib dikuasai 

siswa dilupakan. Hal ini terbukti dari survey yang dilakuikan oleh 

Programme for International Student Assesment (PISA) bahwa kemampuan 

sains siswa indonesia dikategorikan sangat rendah yaitu berada pada posisi 

64 dari 65 negara dengan nilai 390 yang dimana nilai standar internasional 

adalah 500. Materi yang digunakan oleh PISA adalah materi sesuai dengan 

materi yang diperoleh pada jenjang kelas yang di uji namun dengan model 

soal yang digunakan banyak berbentuk gambar, grafik dan tabel yang 

memerlukan kemampuan menginterpretasi data. 

Data ini mengindikasikan bahwa kemampuan menginterpretasi data 

siswa masih sangat rendah. Penyebab rendahnya kemampuan 
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menginterpretasi data antara lain sumber belajar yang digunakan hanya 

buku ringkasan dari materi sehingga tidak memuat data-data yang akan 

diinterpretasikan, kemudian sumber belajar tidak mengarahkan siswa untuk 

menguasai suatu ketrampilan, materi yang disampaikan selalu tentang 

sumber daya alam indonesia tanpa ada pembahasan sumber daya alam lokal 

sehingga siswa sulit untuk membayangkan materi pembelajaran. 

Keseluruhan permasalahan ini menjadi menarik untuk dicarikan 

sumber belajar yang mampu merangkul dan menyelesaikan semua persoalan 

di atas. Alternatif sumber belajar yang bisa digunakan adalah modul 

pembelajaran. Modul pembelajaran bisa dibuat sendiri oleh pendidik 

sehingga isi materi dapat disesuaikan dengan sumber daya alam indonesia 

maupun lokal. Selain itu juga dapat dilengkapi dengan data-data hasil 

penelitian untuk melatih kemampuan menginterpretasi data. Modul juga 

memberikan kesempatan belajar mandiri bagi siswa sehingga intensitas 

belajar tidak terpaku pada pembelajaran tatap muka melainkan diluar 

lingkungan sekolah mereka juga dapat untuk belajar. Dengan modul 

pembelajaran, guru memandu siswa untuk memahami isi modul sehingga 

tersedia waktu yang lebih untuk berinteraksi dengan siswa dan mengamati 

sikap dan ketrampilan siswa. Akhirnya perlu dilakukan penelitian pengaruh 

modul hasil penelitian biologi terhadap kemampuan menginterpretasi data 

siswa kelas X SMA Negeri 5 Mataram Tahun 2015. 
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2.11 Hipotesis 

 Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut : 

a) Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan modul hasil penelitian terhadap 

peningkatan kemampuan interpretasi data siswa Kelas X SMA Negeri 5 

Mataram tahun 2015. 

b) Ha : Ada pengaruh penggunaan modul hasil penelitian terhadap 

peningkatan kemampuan interpretasi data siswa Kelas X SMA Negeri 5 

Mataram tahun 2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu (quasi 

experiment), disebut penelitian semu karena eksperimen ini belum memiliki 

rancangan eksperimen yang sebenarnya, yaitu sulit untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen 

(Sugiyono, 2013:77). 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus - September di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 5 Mataram pada kelas X semester Ganjil tahun 

pelajaran 2015-2016 (lampiran 22, hal. 223). 

 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas X SMA Negeri 

5 Mataram semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016. 

3.3.2 Sampel  

Pengambilan sampel dengan cara Purposive Sampling yaitu  

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2013: 85). Pengambilan sampel dengan Purposive Sampling 
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berdasarkan pertimbangan yaitu mengambil kelas yang pendidik 

(guru yang membimbing di sekolah ketika penelitian) mengajar pada 

kelas tersebut adalah sama, sehingga terpilih 2 kelas untuk menjadi 

sampel tanpa mengacak siswanya. Sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa Kelas X SMA Negeri 5 Mataram semester ganjil tahun 

pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas X MIPA 

5 sebagai kelas kontrol dan kelas X MIPA 3 sebagai kelas 

eksperimen. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan yang 

dirumuskan secara tepat. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh 

benar-benar akurat. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut: 

3.4.1 Tes Kemampuan Menginterpretasi Data 

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes yang 

disusun dalam bentuk tes essay (lampiran 11, hal. 192). Siswa akan 

diberi  pre-test dan pos-test dengan soal yang sama dan telah valid 

pada pokok bahasan yang telah ditetapkan. Pemberian pre-tes dan 

pos-tes dilakukan untuk mengetahui kondisi awal siswa dan 

dibandingkan dengan kondisi akhir siswa pada kelas kontrol dan 

eksperimen untuk menentukan adanya pengaruh perlakuan terhadap 

kemampuan menginterpretasi data.. Untuk menghindari kebocoran 
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soal maka soal dikumpulkan kembali selesai pengujian. Data nilai 

pre-tes dan pos-tes akan diperoleh dari kelas kontrol dan eksperimen 

(lampiran 14, hal. 207). 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki variabel bebas yaitu modul hasil penelitian 

dan variabel terikat yaitu keterampilan menginterpretasi data. 

 

3.6  Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian quasi 

eksperimen jenis Nonequivalent Control Group Design (Arikunto, 2006:86) 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Rancangannya dapat dilihat 

pada tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel  3.1 Desain Penelitian 
Kelas Pre-test Perlakuan Post tes 

Eksperimen O1 Ya O2 

Kontrol O3 Tidak O4 

(Sumber: Arikunto, 2006:86) 

Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan menerapkan 

pembelajaran yang ditambah dengan modul hasil penelitian sedangkan 

kelompok kontrol tidak diberi perlakuan dengan penambahan modul hasil 

penelitian. Pembelajaran yang dilakukan pada kedua kelompok tersebut 

diawali dengan memberikan pretest, setelah diberi perlakuan selanjutnya 

diakhiri dengan posttest.  
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3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Perencanaan 

Kegiatan perencanaan dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Membuat Modul Hasil Penelitian Variasi Morfologi Spesies 

Tanaman Peneduh Jalan Di Kota Mataram dan Keanekaragaman 

dan Distribusi Jenis Kupu-Kupu (Lepidoptera) Di Kawasan 

Hutan Taman Wisata Alam Suranadi sebagai sumber belajar 

yang akan diberikan pada kelas eksperimen (lampiran 4, hal. 

84). Modul hasil penelitian ini terlebih dahulu divalidasi oleh 

ahli sehingga didaptkan modul yang valid. Validasi 

menggunakan instrument validasi modul (lampiran 3, hal. 78) 

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

pembelajaran diskusi pada kelas control dan eksperimen 

(lampiran 2, hal. 71). RPP yang dibuat mengacu pada silabus 

pembelajaran biologi (lampiran 1, hal. 68) 

3. Membuat kisi-kisi instrumen yang dijadikan landasan dalam 

penentuan soal untuk mengukur setiap indikator yang akan 

dinilai (lampiran 10, hal. 191) 

4. Menyusun soal tes kemampuan menginterpretasi data dalam 

bentuk subjektif (essay) yang belum valid dan belum reliabel 

(lampiran 8, hal. 177). Kemudian dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas terhadap soal yang telah dibuat. Berdasarkan hasil uji 
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validitas dan reliabilitas soal (lampiran 9, hal. 188) maka 

didapatkan soal yang sudah valid untuk mengetahui kemampuan 

menginterpretasi data yang akan diberikan pada kelas kontrol 

dan eksperimen. 

5. Peneliti mengajar pembelajaran Biologi dengan menerapkan 

modul hasil penelitian Biologi (variasi morfologi spesies 

tanaman peneduh jalan di Kota Mataram dan keanekaragaman 

dan distribusi jenis Kupu-Kupu (Lepidoptera) di Kawasan Hutan 

Taman Wisata Alam Suranadi) pada proses pengajaran. 

3.7.2 Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan dua kelas yang menjadi sampel dalam penelitian. 

2. Memberikan soal untuk tes kemampuan menginterpretasi data 

pada awal pembelajaran (Pre-test) untuk mengetahui 

kemampuan menginterpretasi data siswa awal. 

3. Memberikan perlakuan pada sampel penelitian yang telah 

ditentukan yaitu kelas eksperimen diberikan perlakuan 

pemberian modul hasil penelitian Biologi (Variasi Morfologi 

Spesies Tanaman Peneduh Jalan Di Kota Mataram dan 

Keanekaragaman dan Distribusi Jenis Kupu-Kupu (Lepidoptera) 

Di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Suranadi) sedangkan 

kelas kontrol tanpa diberikan modul hasil penelitian Biologi. 
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4. Memberikan soal untuk tes tingkat kemampuan 

menginterpretasi data siswa setelah kegiatan pembelajaran 

selesai (post-test) untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang 

telah diberikan. 

5. Observasi keterlaksanaan RPP kelas eksperimen dan kontrol 

(lampiran 5, hal. 147), observasi aspek afektif kelas eksperimen 

dan kontrol (lampiran 6, hal. 153) dan penilaian aspek 

psikomotor kelas eksperimen dan kontrol (lampiran 7, hal. 165) 

pada saat pembelajaran berlangsung yang penilaiannya dibuat 

dalam bentuk lembar penilaian yang berisi beberapa indikator 

penilaian. 

6. Mengolah data hasil penelitian, menganalisis dan membahas 

temuan-temuan dalam penelitian. 

3.7.3 Tahap Akhir 

Pada tahap akhir, peneliti menyimpulkan data penelitian dan 

membuat laporan hasil penelitian. Setiap kegiatan penelitian 

dilakukan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian 

(lampiran 23, hal. 227) 

 

3.8 Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian yang dikembangkan untuk keperluan 

pengumpulan data kemampuan menginterpretasi data yaitu lembar tes 

kemampuan menginterpretasi data. Lembar tes kemampuan 
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menginterpretasi data ini dilengkapi dengan lembar jawaban (lampiran 12, 

hal. 198) dan rubrik penilaiannya (lampiran 13, hal. 202). Lembar ini 

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menginterpretasi 

data yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan modul hasil 

penelitian Biologi. 

 

3.9 Uji Coba Instrumen  

 Instrumen penilaian kemampuan menginterpretasi data yang 

digunakan adalah lembar tes ketrampilan menginterpretasi data. Instrumen 

tersebut dilakukan uji kelayakan terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas 

instrumen sebagai alat ukur. Uji coba statistik yang digunakan untuk 

menganalisis instrument tersebut adalah: 

3.9.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan kemampuan suatu alat untuk 

mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Validitas butir soal 

ditentukan dengan menggunakan teknik korelasi produk moment      

(Arikunto, 2010): 

 

Keterangan : 
  : Koefisien korelasi 

X    : Skor tiap butir soal 
Y    : Skor total yang benar dari tiap subyek 
N    : Jumlah subyek 
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 Uji validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 

16.0. Hasil uji validitas didapatkan 20 butir soal yang valid dari 39 

butir soal (lampiran 9 hal 188).  

3.9.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Reliabilitas suatu instrument menunjukkan bahwa instrument 

tersebut cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Untuk 

menentukan reliabilitas soal digunakan rumus Alpha Cronbach 

(Arikunto, 2006: 196): 

 

Dimana : 
α  = Koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
k  = Jumlah item pertanyaan yang  

∑σb
2
 = Jumlah varians skor item 

Vt = Varians total 
 

Uji reliabilitas instrument pada penelitian ini menggunakan 

Alpha Cronbach dengan batuan program SPSS 16.0. Hasil uji 

reliabilitas bahwa 20 butir soal yang valid semuanya reliabel 

(lampiran 9 hal. 188). 
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3.10 Teknik Analisis Data 

3.10.1 Uji Prasarat Analisis 

3.10.1.1 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

dari penelitian ini berasal dari populasi yang terdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan pada data pre-

test dan pos-test kelas ekperimen dan kontrol. Perhitungan 

uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov dengan rumus (Supardi, 2013:134): 

 

Uji normalitas digunakan dengan bantuan program 

SPSS 16.0. Didapatkan bahwa nilai pre-test dan pos-test 

kelas eksperimen dan kontrol semuanya terdistribusi normal 

(lampiran 15, hal. 209). 

3.10.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah varian data Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan pada data pre-

test dan pos-test pada kelas eksperimen dan kontrol. Uji 

homogenitas dilakukan dengan uji F dengan rumus 

(Sugiyono, 2011: 57): 

terkecilian

terbesarian
F

var

var
  

Adapun rumus mencari varian adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 
s2  = Varians sampel 
xi  = Data ke-i 
  = Rerata (mean) 

n  = Jumlah individu 
 

Uji homogenitas dengan bantuan program SPSS 

16.0. Hasil uji homogenitas nilai pre-tes kelas eksperimen 

dan kelas kontrol menunjukkan data homogen. Sedangkan 

hasil uji homogenitas nilai pos-test kelas eksperimen dan 

kelas kontrol menunjukkan data homogen (lampiran 15 hal. 

209). 

 

3.10.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan 

batuan program SPSS 16.00. data yang digunakan dalam uji t adalah 

nilai pre-test dan pos-test kelas eksperimen dan kontrol. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa nilai  pre-tes dan pos-tes kelas eksperimen dan 

kontrol berbeda (lampiran 16, hal. 211). Hasil uji beda nilai pre-tes 

kedua kelas menunjukkan ada perbedaan maka uji t tidak bisa 

digunakan untuk mengambil kesimpulan sehingga dicari nilai 

peningkatan kemampuan interpretasi data siswa. Untuk mengetahui 

nilai peningkatan kemampuan interpretasi data siswa maka 

digunakan uji Normalized Gain. Nilai Normalized Gain merupakan 

nilai Gain yang dinormalkan. Penggunaan Normalized Gain 
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dilakukan karena adanya perbedaan pada pre-test Kelas eksperimen 

dan kontrol sehingga nilai Gain perlu dinormalkan (Meltzer, 

2002:2). Uji Normalized Gain merupakan uji untuk melihat 

peningkatan kemampuan siswa setelah mendapatkan pembelajaran 

dari guru. Uji Normalized Gain menggunakan rumus Hake (1999) 

dalam Coletta and Jeffrey (2007:1172): 

 

Hasil uji Normalized Gain tertera pada lampiran 17           

(hal. 213). Nilai yang diperoleh pada uji Normalizaed Gain diuji 

normalitas dan homogenitasnya untuk bisa digunakan pada uji beda. 

Hasil uji normalitas dan homogenitas nilai Normalized Gain bahwa 

nilai N-Gain dikatakan terdistribusi normal dan heterogen   

(lampiran 18, hal. 216). Karena data heterogen maka dilakukan 

tranformasi data menggunakan transformasi akar (lampiran 19, hal. 

217). Digunakan transformasi akar karena untuk memperbaiki data 

yang tidak memenuhi asumsi kehomogenan. Setelah dilakukan 

transformasi data, maka asumsi kehomogenan data terpenuhi. 

Karena data terdistribusi normal dan homogen maka dianalisis 

menggunakan uji t (lampiran 21, hal. 221). Uji t dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 16.00. Uji t dilakukan pada nilai Normalized 

Gain kemampuan menginterpretasi data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

4.1 Data Hasil Penelitian 

Data penelitian ini diperoleh dari dua Kelas yang diberikan perlakuan 

yang berbeda. Kelas X MIPA 3 yang dijadikan sebagai Kelas Eksperimen 

diberi perlakukan yaitu belajar dengan menggunakan modul hasil penelitian 

biologi sedangkan Kelas X MIPA 5 sebagai Kelas Kontrol tidak diberi 

perlakuan yaitu belajar tanpa menggunakan modul hasil penelitian biologi. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data kemampuan 

menginterpretasi data. Data kemampuan menginterpretasi data diperoleh dari 

lembar tes kemampuan menginterpretasi data yang diberikan kepada siswa 

sebelum dan sesudah perlakuan yang terdiri dari 14 butir soal dalam bentuk 

subyektif (essay). 

 

4.1.1 Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan Modul Hasil 

Penelitian Biologi  

Deskripsi mengenai keterlaksanaan pembelajaran ini bertujuan 

untuk memberikan penguatan bahwa pembelajaran yang dilakukan 

sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam lembar keterlaksanaan 

pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Keterlaksanaan 

pembelajaran oleh guru pada Kelas Eksperimen dapat dilihat pada 
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tabel 4.1, sedangkan keterlaksanaan pembelajaran oleh guru pada 

Kelas Kontrol dapat dilihat pada tabel 4.2 yang tertera di bawah ini: 

Tabel 4.1 Keterlaksanaan Pembelajaran oleh Guru pada Kelas Eksperimen 

Kegiatan 
Indikator 

yang 
Muncul 

Total 
Indikator 

Keterlaksanaan 
Pembelajaran 

(%) 
Penilaian 

Pendahuluan 7 7 96.42 Sangat Baik 
Inti 12 12 97.91 Sangat Baik 
Penutup 4 4 81.25 Sangat Baik 
Rerata   91.86 Sangat Baik 
 

Tabel 4.2 Keterlaksanaan Pembelajaran oleh Guru pada Kelas Kontrol 

Kegiatan 
Indikator 

yang 
Muncul 

Total 
Indikator 

Keterlaksanaan 
Pembelajaran 

(%) 
Penilaian 

Pendahuluan 7 7 96..42 Sangat Baik 
Inti 12 12 95.83 Sangat Baik 
Penutup 4 4 81.25 Sangat Baik 
Rerata   91.16 Sangat Baik 

 
Hasil perhitungan keterlaksanaan pembelajaran pada Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol secara berturut-turut menunjukkan 

bahwa kegiatan pembelajaran berlangsung sangat baik dengan 

keterlaksanaan pembelajaran 91.86% dan 91.16%. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan selama penelitian di 

Kelas Eksperimen dan Kontrol telah sesuai dengan indikator 

pembelajaran yang telah direncanakan dalam bentuk RPP.  
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4.1.2 Kemampuan Menginterpretasi Data 

Data kemampuan menginterpretasi data yang diperoleh 

berdasarkan hasil pretest dan posttest pada Kelas Eksperimen maupun 

Kelas Kontrol dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Ringkasan Data Pengukuran Kemampuan  
 Menginterpretasi Data Siswa Berdasarkan  
 Hasil Pretest dan Posttest 

 
 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

 Pretest Posttest Pretest Posttest 

Skor Tertinggi 40 57 37 42 

Skor Terendah 5 13 5 12 

Rata- rata 22.35 33.47 17.14 24.63 

  
Berdasarkan tabel 4.3, maka dibuat diagram batang seperti 

yang terlihat pada Gambar 4.1 yang bertujuan untuk lebih 

memudahkan memahami perbandingan nilai rata- rata kemampuan 

menginterpretasi data siswa dari Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol. 

Kenaikan nilai kemampuan menginterpretasi data siswa yang dicapai 

pada Kelas Eksperimen adalah sebesar 11,12. Sementara kenaikan 

nilai kemampuan menginterpretasi data siswa yang dicapai pada Kelas 

Kontrol sebesar 7,49. Terlihat bahwa kenaikan pada Kelas 

Eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan Kelas Kontrol. 
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Gambar 4.1  Rerata Pretest dan Posttest Kemampuan 

Menginterpretasi Data 
 

4.2 Hasil Uji Hipotesis 

Sebelum data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

parametris, yaitu uji t (t test) maka data perlu di uji terlebih dahulu melalui uji 

prasyarat analisis. Uji prasyarat terdiri dari dua jenis, yaitu uji normalitas dan 

uji homogenitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 

tersebut terdistribusi normal atau tidak, sedangkan uji homogenitas dilakukan 

untuk mengetahui data tersebut terdistribusi homogen atau tidak. Setelah 

dilakukan uji prasyarat analisis, selanjutnya akan dianalisis dengan 

menggunakan uji beda (t test). Berdasarkan perhitungan dengan teknik 

analisis data tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
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4.2.1 Uji Prasarat Analisis 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data kemampuan menginterpretasi data 

dilakukan pada data pre-test dan pos-test pada Kelas 

Eksperimen dan Kontrol. Uji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov dengan bantuan program SPSS 16.00 

dimana taraf signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05). 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.4 yang tertera di 

bawah ini: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data Pre-test Dan Pos-test  
 Kelas Eksperimen dan Kontrol  

 

 Kelas 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

Pretes 
Kontrol 0.146 35 0.056 

Eksperimen 0.129 34 0.168 

Postes 
Kontrol 0.096 35 0.200* 

Eksperimen 0.102 34 0.200* 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
Data dikatakan terdistribusi normal bila nilai Sig. 

(Signifikan) lebih besar dari nilai α (0,05). Hasil uji normalitas 

pada Kelas Eksperimen untuk kemampuan menginterpretasi 

data pre-test sebesar 0,168, sedangkan untuk kemampuan 

menginterpretasi data pos-test sebesar 0,200. Hasil uji 

normalitas  pada Kelas Kontrol untuk kemampuan 
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menginterpretasi data pre-test sebesar 0,056, sedangkan 

kemampuan menginterpretasi data pos-test sebesar  0,200 yang 

menunjukkan bahwa nilai Sig. ˃ α (0,05), sehingga seluruh data 

tersebut dikatakan terdistribusi normal. Seluruh perhitungan uji 

normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 

dengan bantuan program SPSS 16.00 tertera pada lampiran 15       

(hal. 209). 

 

4.2.1.2 Uji Homogenitas 

Sebelum melakukan uji hipotesis, maka terlebih dahulu 

dilakukan uji homogenitas data kemampuan menginterpretasi 

data. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji- F 

dengan bantuan program SPSS 16.00. Data dikatakan homogen 

jika taraf signifikansi (Sig.) ˃ α (0,05). Hasil uji homogenitas 

dapat dilihat pada tabel 4.5 yang tertera di bawah ini: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Homogenitas Data Pre-test Dan Pos-test  
 Kelas Eksperimen dan Kontrol  
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pretes 0.002 1 67 0.961 

Postes 3.774 1 67 0.056 

 
Hasil uji homogenitas data pre-test Kelas ekperimen dan 

Kontrol pada kemampuan menginterpretasi data siswa sebesar 

0,961, sedangkan pada pos-test sebesar 0,056 menunjukkan 

bahwa nilai Sig. (Signifikan) lebih besar dari α (Sig. ˃ α (0,05)), 
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sehingga seluruh data tersebut dikatakan terdistribusi homogen. 

Seluruh perhitungan uji homogenitas data dengan menggunakan 

rumus uji F dengan bantuan program SPSS 16.00 tertera pada 

lampiran 15 (hal. 209). 

 

4.2.2 Uji Hipotesis 

4.2.2.1 Uji Beda Pre-test 

Hasil analisis uji perbedaan kemampuan 

menginterpretasi data pre-test Kelas Eksperimen dengan Kelas 

Kontrol menggunakan uji Independent Samples Test dengan 

bantuan program SPSS 16.00 pada taraf signifikasi 5% terlihat 

pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Beda Pre-test Kemampuan Menginterpretasi Data 
Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pretes 

Equal 

variances 

assumed 

0.002 0.961 -2.915 67 0.005 -5.210 1.788 -8.778 -1.642 

Equal 

variances 

not assumed 

  -2.912 66.552 0.005 -5.210 1.789 -8.781 -1.639 
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Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Sig. (2-tailed) = 

0,005. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) ˂ α 

(0,005 ˂ 0,05) maka H0 di tolak. Artinya terdapat perbedaan 

kemampuan menginterpretasi data siswa antara Kelas 

Eksperimen dengan Kelas Kontrol sebelum perlakuan. Oleh 

karena itu analisis data tidak perlu dilanjukan dengan uji 

perbedaan pos-test untuk membuktikan hipotesis. Adanya 

perbedaan kemampuan menginterpretasi data siswa pada Kelas 

Eksperimen dan Kontrol sebelum perlakuan, menjadikan uji 

beda pre-test dan pos-test pada Kelas Eksperimen dan Kontrol 

tidak dapat digunakan untuk memutuskan hipotesis yang akan 

diterima. Sehingga dicari nilai peningkatan kemampuan 

interpretasi data dengan menggunakan uji Normalized Gain. 

 

4.2.2.2 Uji Normalized Gain (N-Gain) 

Uji N-Gain pada nilai kemampuan menginterpretasi data 

Kelas Eksperimen dengan Kelas Kontrol menggunakan rumus 

perhitungan N-Gain Hake (1999) dalam Coletta and Jeffrey 

(2007:3):  

 

dengan ketentuan, jika : 

 g ˃ 0,7   = Tinggi 

 0,3 ˂ g ≤ 0,07 = Sedang 

 g ≤ 0,3  = Rendah 
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Hasil uji N-Gain pada nilai kemampuan menginterpretasi 

data siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol dapat dilihat pada 

tabel 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalized Gain Kelas Eksperimen dan Kontrol 
 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

 Pretest Posttest N-Gain Pretest Posttest N-Gain 

Rata- 

rata 
22.35 33.47 0.23 17.14 24.63 0.14 

 
Dari hasil perhitungan nilai Normalized Gain (g) 

didapatkan bahwa nilai g untuk Kelas Eksperimen dan Kontrol 

berturut-turut adalah 0,23 dan 0,14. Nilai g kedua Kelas lebih 

kecil dari 0,3 (0,23 dan 0,14 ˂ 0,3). Artinya N-Gain kedua Kelas 

berada pada kategori rendah. 

4.2.2.3 Uji Normalitas Nilai Normalized Gain 

Uji normalitas data dilakukan pada data Normalized 

Gain (N-Gain) pada Kelas Eksperimen dan Kontrol. Uji 

normalitas data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan 

bantuan program SPSS 16.00 dimana taraf signifikansi (α) yang 

digunakan sebesar 5% (0,05). Hasil uji normalitas dapat dilihat 

pada tabel 4.8 yang tertera di bawah ini: 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Nilai Normalized Gain 
 

 Kelas 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

N-Gain 
Kontrol 0.104 35 0.200* 

Eksperimen 0.075 34 0.200* 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
Data N-Gain dikatakan terdistribusi normal bila nilai Sig. 

(Signifikan) lebih besar dari nilai α (0,05). Hasil uji normalitas 

pada Kelas Eksperimen untuk nilai N-Gain diperoleh nilai 

0,200. Sementara hasil uji normalitas pada Kelas Kontrol untuk 

nilai  N-Gain diperoleh nilai 0,200. Hasil uji normalitas N-Gain 

ini menunjukkan bahwa nilai Sig. ˃ α (0,05), sehingga seluruh 

data tersebut dikatakan terdistribusi normal. Seluruh perhitungan 

uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov dengan bantuan program SPSS 16.00 tertera pada 

lampiran 18 (hal. 216). 

 

4.2.2.4 Uji Homogenitas Nilai Normalized Gain 

Uji homogenitas nilai Normalized Gain dilakukan 

dengan menggunakan uji- F dengan bantuan program SPSS 

16.00. Data dikatakan homogen jika taraf signifikansi (Sig.) ˃ α 

(0,05). Hasil uji homogenitas diperoleh bahwa nilai Sig. 

(Signifikan) lebih kecil dari α (0,025 ˂ 0,05), sehingga seluruh 

data tersebut dikatakan terdistribusi heterogen. Karena data 

tidak homogen atau heterogen maka dilakukan transformasi data 
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untuk memenuhi asumsi kehomogenan data. Hasil transformasi 

data dapat dilihat pada tabel 4.9 yang tertera di bawah ini: 

Tabel 4.9  Hasil Uji Homogenitas Nilai Normalized Gain 
 

 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

N_Gain 3.462 1 67 0.067 

  
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. (Signifikan) 

lebih besar dari α (0,067 ˃ 0,05), sehingga asumsi kehomogenan 

data terpenuhi. Hasil dari transformasi data menunjukan bahwa 

data terdistribusi normal dan homogen. Sehingga dilanjutkan 

pada uji beda (uji t) untuk mengetahui perbedaan nilai N-Gain 

pada kedua Kelas. 

 

4.2.2.5 Uji Beda Nilai Normalized Gain 

Uji beda nilai N-Gain kemampuan menginterpretasi data 

pada Kelas Eksperimen dengan Kelas Kontrol menggunakan uji 

Independent Samples Test dengan bantuan program SPSS 16.00 

pada taraf signifikasi 5%. Hasil uji t terlihat pada tabel 4.10 

berikut: 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Beda Nilai Normalized Gain 
 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

N_Gain 

Transformasi 

Equal 

variances 

assumed 

3.462 .067 -2.833 67 0.006 -.05822 0.02055 -0.09924 -0.01719 

Equal 

variances not 

assumed 

  -2.821 61.026 0.006 -.05822 0.02064 -0.09948 -0.01695 

 
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Sig. (2-tailed) = 

0,006. Nilai Sig. (2-tailed) ˂ α (0,05) maka H0 di tolak Ha 

diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan kemampuan 

interpretasi data siswa antara Kelas Eksperimen dengan Kelas 

Kontrol. Adanya perbedaan ini menunjukkan terdapat pengaruh 

penggunaan modul hasil penelitian terhadap peningkatan 

kemampuan interpretasi data siswa Kelas X SMA Negeri 5 

Mataram tahun 2015. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t pada nilai 

peningkatan kemampuan menginterpretasi data (nilai Normalized Gain) 

menunjukan bahawa nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dari α yaitu  0,006 ˂ 0,05. 

Berdasarkan cara pengambilan keputusan pada uji hipotesis, bahwa kondisi 

ini menginformasikan hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesisi alternatif 

(Ha) di terima. Artinya terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 

interpretasi data yang signifikan pada siswa yang pembelajaran menggunakan 

modul hasil penelitian dengan siswa yang tidak menggunakan modul hasil 

penelitian.  

Berdasarkan uji peningkatan kemampuan interpretasi data yaitu uji 

Normalized Gain (N-Gain) maka diperoleh nilai rata-rata N-Gain untuk kelas 

kontrol yaitu 0,14 dan untuk kelas eksperimen yaitu 0,23. Jika nilai rata-rata 

Normalized Gain dikategorikan kedalam tingkatan tinggi, sedang dan rendah 

berdasarkan pembagian kategori oleh Hake maka nilai rata-rata Normalized 

Gain kelas kontrol dan eksperimen berada pada kategori rendah. Seperti yang 

dimuat dalam penelitian Sari (2011:1) bahwa peningkatan kemampuan 

menginterpretasi data yang baik membutuhkan siklus yang berulangkali. 

Artinya untuk mendapatkan peningkatan kemampuan interpretasi data yang 

baik, tidak bisa didapatkan melalui berberapa kali pembelajaran. Meskipun 

demikian, ada perbedaan antara nilai rata-rata peningkatan kemampuan 
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interpretasi data antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Kelas 

eksperimen yang menggunakan modul hasil penelitian menunjukan 

peningkatan yang lebih besar dibandingkan kelas kontrol yang 

pembelajaranannya tidak menggunakan modul hasil penelitian. 

Berdasarkan rata-rata nilai Normalized Gain kita dapat ketahui 

pemberian modul hasil penelitian pada kelas eksperimen memberikan 

peningkatan yang lebih tinggi terhadap kemampuan menginterpretasi data 

siswa dibandingkan pada kelas kontrol. Tingginya peningkatan kemampuan 

menginterpretasi data pada kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol 

disebabkan karena pada kelas eksperimen diberikan modul hasil penelitian 

sedangkan kelas kontrol tidak diberikan modul hasil penelitian. Sumber 

belajar yang nyata dan dapat digunakan langsung oleh peserta didik dalam 

bentuk modul dapat meningkatkan kemampuan menginterpretasi data 

(Wulandari, 2011:65-75). 

Menurut Parmin dan Peniati (2012:8-15) modul yang dikembangkan 

dengan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian efektif digunakan dalam 

pembelajaran. Modul hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah keanekaragaman dan distribusi jenis kupu-kupu (Lepidoptera) di 

kawasan hutan taman wisata alam Suranadi dan variasi morfologi spesies 

tanaman peneduh jalan di Kota Mataram. Hasil penelitian ini mewakili 

kondisi sumber daya alam lokal. Konsep-konsep yang termuada dalam modul 

ini menunjukan konspe keanekaragamn hayati yang dipelajari siswa kelas X 

SMA sesuai Kurikulum 2013. Modul yang dibuat telah divalidasi oleh ahli 
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pendidikan, ahli materi dan guru sebagai pengguna modul dengan rata-rata 

nilai 93 yang artinya modul layak untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Penggunaan modul pada materi keanekaragaman hayati dapat 

meningkatkan hasil belajar (Irwan, 2014:16). 

Pembelajaran menggunakan modul hasil penelitian mampu 

meningkatkan kemampuan menginterpretasi data siswa karena keunggulan 

dari modul. Menurut  Mulyasa (2006:152) keunggulan dari modul hasil 

penelitian yaitu berfokus pada pembelajaran individual, adanya kontrol 

terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar kompetensi, dan relevansi 

kurikulum. Selain dari keunggulan dari modul, karakteristik dan strukltur 

penulisan modul juga memberikan sumbangsi dalam meningkatkan 

kemampuan interpretasi data. Modul hasil penelitian ini juga di desain khusus 

yaitu dengan dilengkapi data-data hasil penelitian yang diinterpretasikan 

sehingga dengan siswa membaca modul hasil penelitian ini akan terbiasa 

untuk menginterpretasi data. Selain itu juga dilengkapi kegiatan pengamatan 

untuk melatih siswa dalam mengelola data sehingga siswa mudah untuk 

menginterpretasikannya. Seperti yang dikatakan Purnomo (2012:11) bahwa 

adanya kegiatan mandiri pada modul berupa kegiatan pengamatan dapat 

meningkatkan kemampuan psikomotorik siswa karena ketrampilan mereka 

akan teasah melalui kegiatan tersebut.  

Pembelajaran individual menggunakan modul mampu meningkatkan 

kemampuan interprtasi data. Hal ini disebabkan karena pembelajaran 

individual menggunakan pembelajaran secara langsung, menetapkan 
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keberhasilan, menyediakan umpan balik, jadikan sesuatu yang positif, selalu 

memotivasi, atensi dan pengajaran yang menyenangkan (Mercer dan Mercer, 

1989:12-18). Pembelajaran secara langsung terlihat dari aktifitas 

pembelajaran yang memfokuskan pada materi-materi akademik yang 

sekaligus didesain untuk meningkatkan kemampuan interpretasi data. 

Penetapan keberhasilan dalam proses pembelajaran dilakukan untuk 

memotivasi siswa dalam meningkatkan kemajuan akademik. Umpan balik 

dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran. Kebutuhan siswa 

dalam pembelajaran selalu dipenuhi dengan semangat sehingga berkesan 

positif pada diri siswa yang bisa menyebabkan kemampuan akademik anak-

anak meningkat. Atensi atau perhatian selalu dilakukan guru pada siswa 

sehingga setiap masalah yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran 

dapat diselesaikan. Kemudian didukung oleh pembelajaran yang 

menyenangkan yang membawa siswa kedalam suasan belajar yang semangat 

dan tidak membosankan juga mampu meningkatkan pencapaian akademik 

siswa. Meningkatnya pencapaian akademik yang diperoleh siswa melalui 

pembelajaran individual menjadikan modul hasil penelitian ini mampu 

meningkatkan kemampuan interpretasi data. 

Kegiatan mengajar guru yang dilakukan dalam pembelajaran 

individual menitikberatkan pada bantuan dan bimbingan belajar kepada 

masing-masing individu (Dimyati dan Mudjiono, 2006:161). Bantuan dan 

bimbingan belajar secata intensif pada pembelajaran menggunakan modul 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan interpretasi data secara optimal. 
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Sehingga siswa memperoleh kesempatan dan keleluasaan untuk belajar 

mandiri berdasarkan kecepatan belajarnya. Selain itu Russel (dalam Mularsih, 

2007:4) mengatakan pembelajaran individual merupakan suatu usaha untuk 

menyajikan kondisi-kondisi belajar yang optimal bagi setiap individu. Oleh 

karena itu tempo pembelajaran berjalan sesuai kecepatan belajar masing-

masing individu dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga tidak terjadi 

saling menghambat antara siswa yang kecepatan belajarnya cepat dan lambat.  

Pelaksanaan pembelajaran individual dilakukan dengan 

mempertimbangkan keragaman dan perbedaan secara individual. Menurut 

Mularsih (2007:9) salah satu pembelajaran individual yang bisa digunakan 

dalam kelas adalah pembelajaran menggunakan modul, karena dengan 

menggunakan modul maka siswa dapat menentukan kecepatan dan intensitas 

belajarnya sendiri. Oleh karenanya pembelajaran menggunbakan modul 

banyak digunakan dalam pembelajaran salah satunya digunakan dalam 

pelatihan-pelatihan di Jerman (Ertl, 2002:53). Intensitas pembelajaran yang 

tinggi dengan kondisi belajar yang optimal membuat pembelajaran dengan 

modul mampu meningkatkan kemampuan interpretasi data siswa. 

Keunggulan kedua dari modul adalah adanya kontrol terhadap hasil 

belajar melalui penggunaan standar kompetensi. Finch dan Crunkilton 

(Mulyasa, 2003:38), mengartikan kompetensi sebagai  penguasaan terhadap 

suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan. Mengacu pada kompetensilah siswa dapat 

mengetahui ketrampilan dan sikap apa yang harus dimilikinya dalam 
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pembelajaran pada materi keanekaragamn hayati. Sehingga hasil 

pembelajaran yang diharapkan guru dalam pembelajaran menggunakan 

modul adalah siswa dapat mencapai tuntutan pada kompetensi.  

Keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi salah satunya 

ditentukan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran didesain 

dengan konsep diskusi dengan mengkaji modul hasil penelitian. Pengontrolan 

pada pencapaian kompetensi dapat dilakukan pada modul hasil penelitian. 

Modul hasil penelitian di lengkapi dengan tugas dan tes formatif pada setiap 

unit pembelajaran yang harus dikerjakan siswa. Kemudian akan dilakukan 

umpan balik terhadap tugas yang dikerjakan untuk mengetahui ketercapaian 

pembelajaran pada setiap unit. Materi yang dianggap sulit pada setiap unit 

akan diketahui pada umpan balik sehingga dengan segera dapat diperkuat 

kembali pada konsep yang tidak dipahami. Regulasi yang ada pada modul ini 

membuat guru mampu mengontrol hasil belajar siswa. Adanya pengontrolan 

pada hasil belajar melalui standard kompetensi menjadikan modul mampu 

membuat siswa memahami konsep-konsep yang penting dalam materi 

pembelajaran. Sehingga akan mudah bagi siswa untuk mampu 

menghubungkan suatu faktor dengan faktor lainnya, menginterpretasi hasil 

pengamatan kedalam suatu pernyataan umum, menggambarkan kesimpulan 

dari hasil pengamatan melalui pola atau hubungan dan membuat pernyataan 

tertulis mengenai pola yang terbentuk dari data dengan kata lain siswa 

mampu menginterpretasi data. 
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Keunggulan ketiga dari modul adalah relevansi kurikulum. Relevansi 

kurikulum ditunjukan dengan adanya tujuan dan cara pencapaiannya, 

sehingga peserta didik dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran dan 

hasil yang akan diperolehnya (Mulyasa, 2006:152). Tujuan umum yang akan 

dicapai dalam pembelajaran menggunakan modul hasil penelitian ini adalah 

siswa mampu menginterpretasi data hasil observasi. Adanya tujuan dan cara 

pencapaiannya yang termuat dalam modul hasil penelitian memberikan 

gambaran pada siswa terkait materi yang harus dikuasai. Adanya gambaran 

terkait hasil yang diperoleh siswa ketika melaksanakan pembelajaran 

membuat siswa termotivasi untuk giat belajar sehingga intensitas belajar 

meningkat yang menyebabkan peningkatan pada kemampuan interpretasi 

data.  

Selain dari keunggulan pembelajaran menggunakan modul, hal 

terpenting juga adalah modul yang digunakan harus mampu menciptakan 

suasana belajar yang efektif. Modul yang efektif bila mudah dipahami untuk 

mencapai kompetensi tertentu. Selain itu, efisiensi modul juga berdasarkan 

biaya penggandaan yang terjangkau, sedangkan layak ditentukan dari 

sistematika penulisan modul, materi relevan dengan kompetensi yang diukur 

dan rujukan yang digunakan mutakhir (Wening dan Sudarmiatin, 2010:153). 

Dalam menunjang pembelajaran yang efektif dan mudah dipahami maka 

modul disusun secara sitematis. Menurut Pedoman dan Kerangka Penulisan 

Modul terbitan Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (2004,5-6) bahwa 

modul yang sistematis memiliki enam elemen penyusun yaitu konsistensi, 
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format, organisasi, daya tarik, bentuk dan huruf serta ruang (spasi kosong). 

Modul yang sistematis dalam organisasi bab dan penyampaian materi 

bertujuan untuk memfokuskan pada konsep-konsep penting yang dibahas 

(Lukitasari, 2013:7). Harapannya, siswa mampu mengidentifikasi konsep 

penting yang termuat dalam modul dan dituangkan dalam catatan terstruktur 

sehingga memudahkan siswa mencermati bagian penting yang dibutuhkan 

untuk diingat kembali sekaligus berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

kognitif dan bahkan kemampuan metakognitif (Cazan, 2012:413). Menunjang 

pemahaman konsep, modul yang disajikan menggunakan bahasa yang 

komunikatif dan disertai contoh-contoh (gambar) membuat siswa mudah 

memahaminya, dan gambar-gambar yang terdapat dalam modul dapat 

mendukung dan memperjelas isi materi sehingga menimbulkan daya tarik, 

mengurangi kebosanan siswa dan memperkuat pemahaman konsep 

(Widyaningrum, 2013:100).  Pemahaman pada konsep-konsep penting 

tentang materi yang dipelajari dapat mempermudah dalam melakukan 

interpretasi data.  

Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, 

metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara 

sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai 

dengan tingkat kompleksitasnya. Modul memiliki karakteristik yang mampu 

meningkatkan efektifitas proses belajar. Terpenuhinya karakteristik dari 

sebuah modul menunjukan bahwa modul tersebut baik dan menarik. Menurut 

Direktur Tenaga Kependidikan   (2008:3-5) bahwa karakteristik modul adalah 
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self intructional (peserta didik membelajarkan diri sendiri), self contained 

(seluruh materi pembelajaran dalam satu unit kompetensi dipelajari secara 

utuh dalam modul), stand alone (modul berdiri sendiri), adaptif (dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan), user friendly 

(bersahabat akrab dengan pemakainya).  

Melalui modul, siswa dapat membelajarkan diri sendiri yang 

menunjukan bahwa terjadi kemandirian belajar pada individual siswa. 

Menurut Suryadi, (2006) siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi, akan 

berusaha untuk bertanggung  jawab terhadap kemajuan prestasinya, mengatur 

diri sendiri, memiliki inisiatif yang tinggi dan memiliki dorongan yang kuat 

untuk terus menerus mengukir prestasi, mereka juga berusaha mendapatkan 

dan menggunakan segala fasilitas dan sumber belajar dengan sebaik-baiknya. 

Pencapaian kemandirian belajar yang baik didukung oleh modul yang berisi 

materi yang utuh dari suatu kompetensi. Sehingga kebutuhan siswa untuk 

memahami konsep-konsep penting dapat termuat dalam modul. Dengan 

semangat belajar dan ketersediaan sumber belajar yang memuat konsep 

penting tentang materi pembelajaran menjadikan siswa mampu mengelola 

konsep tersebut untuk menginterpretasi data dari kegiatan pembelajaran.  

Karakteristik modul sebagai sumber belajar yang berdiri sendiri 

menjadikan modul harus di susun dengan kemampuan yang memadai. Isi 

modul harus melingkupi keseluruhan materi dengan penjelasan yang logis 

dan mudah dipahami. Seluruh kegiatan pembelajaran yang termuat dalam 

modul harus disusun dengan jelas dan dilengkapi dengan panduan 
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pelaksanaan kegiatan. Semua ini harus dilakukan agar tidak terdapat 

kekeliruan dan kebingungan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar 

menggunakan modul. Sehingga modul dapat digunakan tanpa ada bantuan 

sumber belajar lain.  Selain itu, memperluas isi materi dari modul menjadi 

sangat perlu untuk menambah pengetahuan siswa dalam era globalisasi ini. 

Penggunaan hasil penelitian terbaru skala nasional maupun internasiopnal 

dapat dilakukan karena modul dibuat sendiri oleh guru sehingga mudah 

dalam mengkreasikan isi materi dengan tetap memperhatikan tuntutan pada 

kompetensi. Kemudian modul juga harus didesain dengan pola yang 

membuat nyaman untuk penggunanya. Sehingga terjadi interaksi positif 

anatar sumber belajar dengan siswa. Dengan adanya interaksi membuat siswa 

ingin terus belajar sehingga intensitas belajar siswa meningkat yang 

memberikan kesempatan pada penguasaan konsep yang baik sehingga 

mampu memenuhi standar kompetensi dengan kata lain mampu 

menginterpretasi data. 

Penggunaan modul hasil penelitian mampu menambah pengetahuan 

siswa dan melatih siswa untuk menghubungkan suatu faktor dengan faktor 

lainnya, menginterpretasi hasil pengamatan kedalam suatu pernyataan umum, 

menggambarkan kesimpulan dari hasil pengamatan melalui pola atau 

hubungan dan membuat pernyataan tertulis mengenai pola yang terbentuk 

dari data. Pencapaian ini didukung oleh proses pembelajaran yang melibatkan 

kegiatan diskusi, karena kegiatan diskusi membuat siswa semakin aktif dan 

mandiri dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Rosida dan Suprihatin 



61 
 

(2011:89) bahwa pembelajaran aktif dapat meningkatkan hasil belajar melalui 

kegiatan pembelajaran diskusi karena membuat siswa bertanya atau 

menjawab pertanyaan dalam proses diskusi. Pada akhirnya siswa akan aktif 

dan lebih memahami bagaimana menginterpretasi data. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan modul hasil penelitian 

terhadap peningkatan kemampuan interpretasi data siswa Kelas X             

SMA Negeri 5 Mataram tahun 2015. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diajukan saran sebagai berikut. 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut keterkaitan antara modul hasil 

penelitian ini dengan hasil belajar dan motivasi sehingga kita dapat 

mengetahui lebih jauh tentang manfaat modul hasil penelitian, tidak hanya 

pada kemampuan menginterpretasi data. 

2. Pembuatan modul harus lebih hati-hati dan berfokus pada tuntutan yang 

harus dimiliki siswa melalui kurikulum yang sedang berlaku. 

3. Para peneliti bisa menggunakan modul hasil penelitian untuk 

mengembangkan kemampuan belajar yang lainnya. 

4. Bagi guru agar memanfaatkan hasil penelitian yang relevan dengan materi 

pembelajaran untuk dijadikan sebagai tambahan sumber belajar. 
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Lampiran 1. SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI 

 

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 5 MATARAM 

Kelas  : X IPA 

Kompetensi Inti :   

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

1. Berbagai Tingkat Keanekaragaman Hayati  
3.2. Menganalisis data hasil 

obervasi tentang 

berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati 

(gen, jenis dan 

ekosistem) di Indonesia. 

 Konsep 
keanekaragam
an gen, jenis, 
ekosistem 

 Keanekaragam
an hayati 
Indonesia(gen, 
jenis, 
ekosistem), 
flora, fauna, 
mikroorganism
e.  

 Sistem 
klasifikasi 
makhluk 
hidup: taksan, 
klasifikasi 
binomial.  

Mengamati 
 Mengamati gambar berbagai tingkatan 

keanekaragaman (gen, jenis dan 
ekosistem) Indonesia untuk memahami 
konsep tingkat keanekaragaman hayati 

 
Menanya 
Siswa dimotivasi untuk membuat 
pertanyaan tentang: 
 Berbagai macam keanekaragaman 

hayati Indonesia(gen, jenis, ekosistem) 
dan cara mempelajarinya 

 Cara pengelompokkan keanekaragaman 
hayati 

 Megabiodiversitas Indonesia 
 

Mengumpulkan data 
(Eksperimen/Eksplorasi) 
 Mengamati dan berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati Indonesia 
dengan contoh berbagai tumbuhan, biji-
bijian, kerang-kerangan, insekta, dll 
sesuai lingkungan sekolah yang dibawa 
siswa 

 Mengelompokkan berbagai tingkat 
keanekaragaman hayati Indonesia 
dengan contoh-contohnya yang dibawa 
siswa 

 
Mengasosiasikan 
 Mendiskusikan berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati Indonesia dan 
memberi contohnya, memahami garis 
Wallace dan Weber 

 Mendiskusikan untuk memahami 
tentang takson dalam klasifikasi dan 
kunci determinasi dari contoh organisme 
yang dibawa siswa 
 
 

Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan secara lisan tentang 

keanekaragaman hayati Indonesia 
berdasarkan tingkat 
keanekaragamannya. 

 Mempresentasikan takson-takson dalam 
klasifikasi dan kunci determinasi 

 

Observasi 
 Sikap ilmiah dalam 

bertanya, 
memberikan 
pendapat, 
menghargai pikiran 
orang lain 
 

Tes 
 Tertulis essay 

tentang konsep 
keanekaragaman 
hayati Indonesia 
dari berbagai 
tingkat 
keanekaragaman 
hayati,  

 Persebaran 
keanekaragaman 
hayati 

 Pemahaman tentang 
takson dalam 
klasifikasi dan 
kunci determinasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modul hasil 
penelitian 
biologi 

 Buku teks 
pelajaran 
biologi kelas X 

 Charta 
berbagai 
tingkat kehati 

 Peta kehati 
Indonesia, 
garis Wallace 
dan Weber 

 Ensiklopedia 
flora fauna 
Indonesia 

 Gambar/foto 
karakter hutan 
hujan tropis 

 Charta takson 
 Charta Kunci 

determinasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyajikan hasil 
identifikasi usulan upaya 
pelestarian 
keanekaragaman  hayati 
Indonesia berdasarkan 
hasil analisis data 
ancaman kelestarian 
berbagai 
keanekaragaman hewan 
dan tumbuhan khas 
Indonesia yang 
dikomunikasikan dalam 
berbagai bentuk media 
informasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Garis Wallace, 
Garis Weber. 

 Keunikan 
hutan hujan 
tropis, pesisir 
dan laut 

Mengamati 
 Mengamati peta garis Wallace dan 

Weber tentang keanekaragaman hayati 
Indonesia 

 Membaca teks pemanfaatan 
keanekaragaman hayati 

Observasi 
 Sikap ilmiah dalam 

bertanya, 
memberikan 
pendapat, 
menghargai pikiran 

6 JP 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indonesia 
 

 Mengamati film/gambar hutan hujan 
tropis Indonesia, pesisir dan laut 
Indonesia untuk mengenal 
megabiodiversitas Indonesia    

Menanya 
Siswa dimotivasi untuk membuat 
pertanyaan tentang: 
 Persebaran keanekaragaman hayati 

Indonesia  
 Hutan hujan tropis, pesisr dan laut 
 Megabiodiversitas Indonesia 

 
Mengumpulkan data 
(Eksperimen/Eksplorasi) 
 Menganalisis film/gambar untuk 

memahami lebih lanjut 
megabiodiversitas Indonesia mulai dari 
hutan hujan tropis, pesisir, dan laut. 

 
Mengasosiasikan 
 Mendiskusikan hubungan antara garis 

Wallace dan Weber dengan 
keanekaragaman hayati Indonesia 

 Mengaitkan garis Weber dan Wallace 
posisi geografis Indonesia di garis 
katulistiawa dengan megabiodiversitas. 

 Mendiskusikan manfaat dari 
keanekaragaman hayati Indonesia dari 
segi ekonomi, pendidikan, dan ekologis 
untuk pembangunan berkelanjutan. 

 Berdiskusi tentang kemelimpahan 
keanekaraaman hayati Indonesia untuk 
menumbuhkan rasa bangga kepada 
tanah air dan syukur terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa 
 

Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan secara lisan tentang 

keanekaragaman hayati Indonesia mulai 
dari hutan hujan tropis, pesisir, dan laut. 

 Mempresentasikan secara lisan manfaat 
keanekaragaman hayati Indosia 

 

orang lain 
 
 
Tugas: 
 Kliping 

pemanfaatan 
keanekaragaman 
hayati dan 
dilakukan analisis 
mannfaatnya 

Tes: 
 Pemahaman Garis 

Wallace dan Weber 
 Pemahaman tentang 

berbagai 
keanekaragaman 
hayati Indonesia 

 Menfaat 
keanekaragaman 
hayati Indonesia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Upaya 
pelestarian 
kehati 
Indonesia 
secara in-situ 
dan ex-situ 

 Manfaat kehati 
(ekonomi, 
pendidikan,dan 
ekologis) 
untuk 
pembangunan  
berkelanjutan 

 

Mengamati 
 Menonton film tentang penangkaran 

berbagai satwa asli Indonesia 
 

Menanya 
Siswa dimotivasi untuk membuat 
pertanyaan tentang: 
 Tujuan dari kegiatan penangkaran satwa 
 Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 

usaha perlindungan dan pelestarian flora 
dan fauna Indonesia  

 Tempat-tempat perlindungan dan 
pelestarian flora dan fauna Indonesia 
 

Mengumpulkan data 
(Eksperimen/Eksplorasi) 
 Menganalisis penangkaran berbagai 

satwa asli Indonesiauntuk memahami 
tujuan pelestarian keanekaragaman 
hayati Indonesia 

 Mengidentifikasi berbagai jenis 
kegiatan upaya perlindungan dan 
pelestarian biodiversitas Indonesia 
secara in-situ dan eks-situ 
 

Mengasosiasikan 
 Mendiskusikan pentingnya upaya 

perlindungan dan pelestarian 
biodiversitas Indonesia 

Observasi 
 Sikap ilmiah dalam 

bertanya, 
memberikan 
pendapat, 
menghargai pikiran 
orang lain 

 

6 JP 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Diskusi tentang upaya perlindungan dan 
pelestarian biodiversitas Indonesia 
secara in-situ dan eks-situ 
 
 
 
 

Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan secara lisan tentang 

perlindungan dan pelestarian 
biodiversitas Indonesia secara in-situ 
dan eks-situ 

 Membuat laporan rancangan terobosan 
baru/ide kreatif tentang upaya 
pelestarian biodiversitas Indonesia 
(tugas mandiri individu)   
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Lampiran 2. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SMA NEGERI 5 MATARAM 

Mata Pelajaran :  Biologi 

Kelas/Semester :  X IPA/1 

Materi Pokok  :  Keanekaragaman Hayati 

Pertemuan Ke  :  3, 4 dan 5 

Alokasi Waktu :  6 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, peduli, santun, responsif, dan 

pro aktif, sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menerapkan pengetahuan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

berdasarkan rasa ingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

dan humanoira dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar 

1.2. Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan mengamati 

bioproses. 

2.2 Berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, berani dan santun 

dalam mengajukan pertanyaan. 
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3.2. Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati 

(gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia. 

Indikator 

1. Menemukan konsep keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan 

ekosistem 

2. Menginterpretasi data hasil pengamatan dari keanekaragaman gen, jenis, 

dan ekosistem 

3. Merincikan tingkat (takson) pada system klasifikasi makhluk hidup 

4. Menggunakan system klasifikasi makhluk hidup binomial 

 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragam hayati di 

Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman 

hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk 

media informasi. 

 Indikator 

1. Mampu menyajikan hasil identifikasi upaya pelestarian keanekaragaman 

hayati Indonesia 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa dapat 

menemukan dengan benar konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem  

2. Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa dapat 

membedakan dengan benar keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem. 

3. Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa mampu 

menginterpretasikan data hasil pengamatan dengan benar 

4. Melalui kegiatan kajian modul hasil penelitian, siswa/i dapat merincikan dengan 

benar tingkat (takson) pada system klasifikasi makhluk hidup di depan kelas 

5. Melalui kegiatan kajian modul hasil penelitian, siswa/i dapat menggunakan dengan 

benar system klasifikasi makhluk hidup binomial 

6. Siswa/i dapat membuat poster tentang hasil identifikasi upaya pelestarian 

keanekaragaman hayati Indonesia 
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D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Keanekaragaman Hayati 

2. Tingkat Keanekaragaman Hayati 

3. Keanekaragaman Hayati Indonesia 

4. Keanekaragaman Hayati Lombok 

5. Sistem Kalasifikasi Makhluk Hidup 

E. Metode Pembelajaran.  

1. Pengamatan 

2. Diskusi 

3. Kooperatif Learning 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

b. Lingkungan Sekolah 

c. Modul Hasil Penelitian Biologi 

2. Alat 

a. Penggaris  

b. Alat Tulis 

3. Sumber Belajar 

a. Modul Hasil Penelitian Biologi 

b. Buku Biologi yang relevan 

c. Internet  



74 
 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran. 

No Kegiatan Deskripsi 
ALokasi 
Waktu 
(menit) 

1 Pendahuluan 1. Guru memberi salam, berdo’a dan selanjutnya 
menanyakan kabar peserta didik, dengan 
menyampaikan ucapan “Bagaimana kabar kalian 
hari ini? sudah siapkah belajar?” Siapa saja yang 
tidak bisa hadir dalam pembelajaran hari ini?  

2. Guru meminta peserta didik untuk mengecek 
kebersihan kelas, minimal di sekitar meja dan kursi 
tempat duduknya.  

3. Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang 
akan dipelajari, dengan pertanyaan “Masih 
ingatkah kalian cabang ilmu biologi yang 
mempelajari interaksi antara organism hidup 
dengan lingkungannya ?, adanya interaksi tersebut 
membentuk ? dan kenapa ekosistem di ala mini 
berbeda-beda ? 

4. Selanjutnya Guru menampilkan gambar atau foto 
manusia, hewan dan tumbuhan yang menunjukan 
adanya keanekaragaman hayati. 

5. Setelah siswa mengamati gambar, guru 
memberikan pertanyaan “apa yang kalian pikirkan 
dari gambar tersebut? dimana letak perbedaan dari 
gambar tersebut?” perbedaan tersebut disebabkan 
karena apa ? 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai.  

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi 
dan penjelasan tentang kegiatan yang akan 
dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 
permasalahan atau tugas pada pertemuan ini.  

10 

2 Inti 1. Penyajian Fenomena 
 Guru menyajikan fenomena melalui gambar 

manusia, tumbuhan dan hewan yang berisi 
tentang keanekaragaman hayati Indonesia 
(melanjutkan kegiatan pada bagian 
pendahuluan).  

 Guru membagi kelompok (masing-masing 
beranggotakan 4 sd 5 orang peserta didik) (guru 
telah menyiapkan label nomor absensi dan 
dipasang pada bagian saku seragam peserta 

250/160 
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didik).  
 

2. Observasi 
 Peserta didik ditugaskan mempelajari 

keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan 
ekosistem melalui pengamatan terhadap 
lingkungan sekitar sekolah dan kajian modul 
(guru telah menugaskan siswa untuk 
menyiapkan modul hasil penelitian). 

 Peserta didik ditugaskan mengidentifikasi lebar 
daun, panjang daun, bentuk daun, warna bunga, 
dan cirri-ciri hewan serta menentukan 
komponen penyusun ekosistem yang ada di 
lingkungan sekitar sekolah (sesuai LKPD) 

 Peserta didik ditugaskan mengkaji modul hasil 
penelitian tentang keanekaragaman hayati di 
Indonesia dan di Lombok. 

 Peserta didik ditugaskan mengkaji modul hasil 
penelitian tentang tingkat (takson) pada system 
klasifikasi makhluk hidup dan system klasifikasi 
makhluk hidup binomial 

3. Rumusan Masalah: peserta didik dimotivasi untuk 
merumuskan masalah 
 Bagaimana hasil identifikasi tentang lebar daun, 

panjang daun, bentuk daun, warna bunga dan 
cirri-ciri hewan yang ada di lingkungan sekitar 
sekolah (sesuai LKPD) ?  

 Bagaimana hasil identifikasi tentang flora dan 
fauna yang menjadi komponen penyusun 
ekosistem ? 

 Bagaimana data keanekaragaman hayati flora 
dan fauna yang ada di Lombok ? 

 Bagimana hirarki tingkat (takson) dan sistem 
system klasifikasi makhluk hidup binomial ? 

4. Pengajuan Hipotesis 
 Guru menugaskan peserta didik untuk 

merumuskan hipotesis bersadarkan rumusan 
masalah yang dibuat. 

5. Mengumpulkan Data 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data hasil 

observasi melalui pengamatan lingkungan 
sekolah tentang keanekaragaman hayati tingkat 
gen, spesies dan ekosistem.   

 Peserta didik ditugaskan untuk mendiskusikan 
hubungan antara hal yang di observasi dengan 
keanekaragaman hayati  
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 Peserta didik berdiskusi tentang tata cara 
penamaan ilmiah suatu organism (binomial 
nomenklatur) dan hirarki pengklasifikasian 
makhluk hidup 

 Peserta didik berdiskusi tentang hubungan 
kemelimpahan keanekaraaman hayati Indonesia 
untuk menumbuhkan rasa bangga kepada tanah 
air dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
dan rasa kagum terhadap keteraturan dan 
kompleksitas ciptaan Tuhan tentang 
keanekaragaman hayati, ekosistem, dan 
lingkungan hidup.  

6. Analisis Data 
 Peserta didik menganalisis hubungan antara hal 

yang di observasi dengan keanekaragaman 
hayati. 

 Peserta didik mengnalisis tata cara penamaan 
ilmiah suatu organism (binomial nomenklatur) 
dan hirarki pengklasifikasian makhluk hidup 

 Peserta didik menganalisis hubungan 
kemelimpahan keanekaraaman hayati Indonesia 
untuk menumbuhkan rasa bangga kepada tanah 
air dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa  

7. Menyusun Kesimpulan Dan Mempresentasikan  
Peserta didik menyimpulkan dan 
mempresentasikan secara lisan tentang:  
 Hasil identifikasi tentang lebar daun, panjang 

daun, bentuk daun, warna bunga dan cirri-ciri 
hewan yang ada di lingkungan sekitar sekolah 
(sesuai LKPD) 

 Hasil identifikasi tentang flora dan fauna yang 
menjadi komponen penyusun ekosistem ? 

 Data keanekaragaman hayati flora dan fauna 
yang ada di Lombok ? 

 Tata cara penamaan ilmiah suatu organism 
(binomial nomenklatur) dan hirarki 
pengklasifikasian makhluk hidup 

3 Penutup 1. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran.  

2. Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan  

3. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk tugas kelompok dan menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu 
tentang “Garis Walace, Weber, Keunikan Hutan 
hujan Tropis, dan Pesisir dan Laut Indonesia”  

10 
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4. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan 
salam dan do’a. 

H. Penilaian. 

Bentuk Instrumen dan Jenis/Teknik Penilaian:  

a. Bentuk Instrumen berupa Tes:  

1. Tes tulis bentuk uraian 

b. Bentuk Instrumen berupa Non Tes:  

1. Lembar Observasi Aspek Afektif 

2. Penilaian proyek 

Mengetahui, 
Guru Biologi, 
 
 
 
Drs. Lalu Sumardi 
NIP. 19650323 199603 1 003 

Mataram,      Agustus 2015 
Mahasiswa Penelitian, 
 
 
 
Imam Muslim 
NIM. E1A 011024 
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Lampiran 3. INSTRUMEN VALIDASI MODUL 
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KUALIFIKASI PENILAIAN BAHAN AJAR 

 

(√) Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

 >80% Sangat Baik Dapat digunakan, tidak perlu direvisi 

 70%-80% Baik Dapat digunakan, perlu revisi kecil 

 60%-69% Cukup Dapat digunakan dengan revisi besar 

 50%-59% Kurang Tidak dapat digunakan, perlu revisi besar 

 <50% Sangat 

Kurang 

Tidak boleh digunakan 

Petunjuk pengisian 

Persentase kualifkasi bahan ajar =  x 100% 
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“Hidup adalah sebuah keharusan, taksedikitpun kita 
berencana untuk hidup” 

“Gunakan kehidupan itu dengan bijak, rencanakan 
kesuksesan mu dalam kehidupan itu”  

 

 

 

 

 

Kupersembahkan Karya Ini Kepada : 

“Bapak , Ibu, Kakak, Istri dan Anak2 Ku nanti  

Dan Semua Keluarga Besar Dan Almamater” 

 

  

MOTTO & 
PERSEMBAHAN 



iv 

 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Modul Hasil Penelitian Biologi 

yang berjudul  Keanekaragaman Hayati, Kupu-kupu di TWA Suranadi dan 

Tanaman Peneduh di Jalan Kota Mataram ini dapat terselesaikan dengan baik.  

Penyusunan modul ini telah disesuaikan dengan materi dalam 

pembelajaran biologi di SMA Kelas X, sehingga dapat dijadikan panduan formal 

dalam pengembangan kegiatan pembelajaran.  Disadari sepenuhnya bahwa modul 

ini masih belum sempurna.  Karena itu, sangat diharapkan saran dan kritik yang 

sifatnya membangun guna melengkapi kekurangan yang ada.  

Akhir kata, tidak lupa diucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang 

turut serta membantu sehingga penyusunan modul ini dapat terselesaikan tepat 

pada waktunya. 

 

Mataram,     Juni 2015         

 Imam Muslim 
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 Modul Keanekaragaman Hayati ini disusun sebagai pengembangan 

bahan ajar dalam materi Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai 

tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia. 

Penyusunan dan pengembangan bahan ajar dikemas dari hasil penelitian 

”Keanekaragaman dan distribusi Jenis Kupu-kupu (Lep[idoptera) di 

Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Suranadi sebagai Media Pembelajaran 

Biologi dan Morfologi Spesies Tanaman Peneduh Jalan di Kota Mataram”. 

Modul ini digunakan untuk membantu siswa/i dalam mencapai standar 

ketuntasan pembelajaran biologi kurikulum 2013. 

Kompetensi Dasar : 

 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia. 

Indikator : 

 Menemukan konsep keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan 

ekosistem 

 Menginterpretasi data hasil pengamatan dari keanekaragaman gen, jenis, 

dan ekosistem 

 Merincikan tingkat (takson) pada system klasifikasi makhluk hidup 

 Menggunakan system klasifikasi makhluk hidup binomial 

 Mampu menyajikan hasil identifikasi upaya pelestarian keanekaragaman 

hayati Indonesia 

Tujuan 

 Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/i 

dapat menemukan (c4) dengan benar konsep keanekaragaman gen, jenis, 

dan ekosistem  

KOMPETENSI 
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 Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/i 

mampu menginterpretasikan (c3) data hasil pengamatan dengan benar 

 Melalui kegiatan kajian modul hasil penelitian, siswa/i dapat merincikan 

(c4) dengan benar tingkat (takson) pada system klasifikasi makhluk hidup 

di depan kelas 

 Melalui kegiatan kajian modul hasil penelitian, siswa/i dapat 

menggunakan (c3) dengan benar system klasifikasi makhluk hidup 

binomial 

 Siswa/i dapat membuat (c6) poster tentang hasil identifikasi upaya 

pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia 

  



ix 

 

 

 

 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan 

modul ini maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain:  

a. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta 

didik dapat bertanya pada guru atau instruktur yang mengampu kegiatan 

belajar.  

b. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas 

c. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-

hal berikut ini :  

1). Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku.  

2). Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik.  

3). Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat.  

4). Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar.  

5). Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta ijin 

guru atau instruktur terlebih dahulu.  

6). Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula  

d. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan 

belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada guru atau instruktur yang 

mengampu kegiatan pembelajaran yang bersangkutan.  

 

 

PETUNJUK 
PENGGUNAAN MODUL 
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Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/i dapat 

menemukan (c4) dengan benar konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem.  

2. Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/I dapat 

membedakan dengan benar keanekaragaman tingkat gen, spesies dan ekosistem. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenaekaragaman hayati yang biasa kita kenal dengan istilah biodiversitas merupakan 

keseluruhan variasi organisme, baik bentuk, penampilan, jumlah, maupun sifat yang dapat 

ditemukan pada tigkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem (Septianing dkk, 2013). 

Perbedaan antara berbagai organism atau eklosistem disebabkan adanya variasi yang masing-

masing dimiliki oleh organism ataupun ekosistem.  

MACAM-MACAM KEANEKARAGAMAN HAYATI 

1.1 Keanekaragaman Tigkat Gen 
 

Gen adalah faktor pembawa sifat menurun pada suatu individu (Sulistyorini, 2009). 

Sifat menurun ini diwariskan  dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui peristiwa 

perkembangbiakan.  Individu sejenis mempunyai jumlah kromosom yang sama di dalam 

setiap sel penyusun tubuhnya, namun kandungan gen bisa berbeda dalam hal inilah yang 

menimbulkan munculnya variasi hal ini bisa dilihat dari bentuk, penampilan, sifat atau hal 

yang lainnya.  

Menurut Subardi dkk (2009) yang membuat variasi tadi adalah : Rumus : F = G + L 

F = fenotip 

G = genoti 

L = lingkungan 

Jika G berubah karena suatu hal (mutasi dll) atau L berubah maka akan terjadi perubahan di 

F. Perubahan inilah yang menyebabkan terjadinya variasi tadi. 
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Menurut Septianing (2013) keanekaragaman genotip disebut juga plasma nutfah. 

Individu yang masih alami atau belum termutasi oleh manusia, memiliki kekayaan plasma 

nutfah yang berharga, karena gena-genanya masih bisa direkayasa lebih lanjut. 

Keanekaragaman pada tingkat ini dapat dilihat pada manusia (Homo sapiens) yang berada 

pada satu spesies dengan memiliki variasi genetic sehingga memberikan perbedaan pada 

bentuk maupun ukuraan. Contoh: manusia yang berada di amerika dengan cirri-ciri tinggi, 

kulit putih, hidung mancung, sedangkan manusia di Indonesia berkulit coklat, pendek dan 

berhidung pesek. Keanekaragaman tingkat gen dapat kita pelajari pada pola-pola bentuk 

daun pada tumbuhan. Pada tumbuhan Dahlia memiliki bentuk daun yang berbeda-beda 

antara daun semasa kecambah, semasa muda, dan semasa dewasanya atau semasa akan 

menghasilkan bunga. Contoh lain yang bisa diamati adalah pada variasi kupu-kupu Papilio 

memnon seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut (Ariani dkk, 2013) : 

Tabel 1.1 Ciri-ciri kupu-kupu varietas Papilio memnon 

Nama kupu-kupu Deskripsi ciri morfologi 

Papilio memnon heronus Berukuran 120-150 mm. permukaan atas sayap berwarna sepia, 
bergaris abu-abu putih. Permukaan atas sayap belakang 
berwarna biru kehitaman. Memiliki 5 - 7 bintik putih 
kekuningan. 

Papilio memnon agenor Sayap berwarna hitam, dengan bagian bawah gelap-coklat dan 
pada tepi luarnya terdapat garis coklat. Pada tubuh terdapat titik 
berwarna merah. Sayap belakang berwarna hitam dengan tepi 
bergelombang. Setengah bagian luar sayap terdapat garis hitam 
dan bagian bawahnya berwarna biru gelap-coklat. Setengah luar 
sayapnya lagi berwarna coklat dilengkapi bintik hitam seperti 
rantai. Pada bagian tubuh terdapat 2 titik. Abdomen hitam. 
Bagian tubuh terdapat titik berwarna kuning 

(Ariani dkk, 2013) 

Tabel di atas menggambarkan masing-masing kupu-kupu memiliki corak warna yang 

berbeda. Perbedaan corak warna mengindikasikan adanya perbedaan susunan gen. Seperi 

pada kupu-kupu spesies Papilio memnon heronus dan Papilio memnon agenor meskipun 

berada dalam satu spesies tetapi memiliki corak warna yang berbeda antara satu dengan 

lainnya, inilah yang dikenal dengan keanekaragaman tingkat varietas. Adanya 

keanekaragaman tingkat gen menyebabkan adanya varietas.  
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1.2 Keanekaragaman Tingkat Spesies 
 

Keanekaragaan pada tingkat spesies terjadi karena adanya variasi dari spesies tersebut. 

Sehingga keanekaragaman spesies adalah variasi di antara organisme yang tergolong ke 

dalam genus yang sama (Septianing, 2013). Keanekaragaman hayati tingkat jenis 

menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies 

makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Keanekaragaman pada 

tingkat ini dapat diamati antara harimau, kucing, singa dan citah.  

Untuk lebih memahami keanekaragaman tingkat spesies perhatikan table 1.2 berikut 

(Purnawijaya dkk, 2013): 

Tabel 1.2 Bentuk morfologi daun tumbuhan family Caesalpiniaceae dan Mimosaceae 

Famili No Nama Spesies Bentuk 
Daun 

Tipe 
Daun 

Ujung 
Daun 

Pangkal 
Daun 

Caesalpiniaceae 1 Asam 
(Tamarindus 
indica) 

Lonjong 
memanjang 
sampai 
bentuk pita 

Daun 
majemuk 
menyirip 
genap 

Membulat  Membulat  

2 Bunga Kupu-
kupu (Bauhinia 
purpurea) 

Daun 
menyirip 
ganda 
berbaris 
dua 

Daun 
tunggal 

Terbelah 
dalam 

Berlekuk 
membentuk 
jantung 

3 Flamboyan 
(Delonix regia) 

Daun oval  Majemuk 
menyirip 
genap 

Membelah 
atau 
membulat 

Membulat  

Mimosaceae 1 Akasia (Acacia 
auriculiformis) 

Bulat telur 
dan pita 

Daun 
tunggal 

Runcing  Runcing  

2 Ki Hujan 
(Samanea 
saman) 

Oval atau 
Bulat telur 

Majemuk 
menyirip 
rangkap 

Membulat  Membulat  

3 Sengon 
(Albizzia 
chinensis) 

Bulat telur Majemuk 
menyirip 
rangkap 

Runcing  Setengab 
berbentuk 
jantung 

(Purnawijaya dkk, 2013) 

Tabel di atas menunjukkan perbedaan ciri yang ditunjukkan antara spesies dalam satu 

family. Perbedaan ciri ini menandakan adanya variasi pada setiap spesies meskipun dalam 

family yang sama. Spesies yang termasuk kedalam family Caaesalpiniaceae menunjukkan 
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adanya perbedaan tetapi juga memiliki persamaan. Adanya persamaan membuat individu ini 

tergabung ke dalam family yang sama, sementara adanya perbedaan membuat individu ini 

terbagi kedalam banyak spesies. Perbedaan ciri yang ditunjukkan oleh spesies dalam family 

Caesalpiniaceae dan Mimosaceae adalah bentuk adanya keanekaragaman hayati tingkat 

spesies. Jika dibandingkan cirri dari kedua family di atas maka akan semakin jauh 

persamaannya dan semakin banyak perbedaannya. Hal yang demikian juga menunjukkan 

adanya keanekaragaman tingkat spesies.  

 

1.3 Keanekaragaman Tingkat Ekosistem 
 

Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang dapat ditemukan 

pada ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini dapat terjadi karena adanya interaksi 

yang kompleks antara komponen biotic dan abiotik (Subardi, 2009). Susunan komponen 

biotik dan abiotik setiap jenis ekositem yang ada di bumi ini tidaklah sama. Interaksi biotik 

terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya yang membentuk satu 

komunitas. Interaksi biotik-abiotik terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya 

berupa cahaya, suhu, kelembaban, air, mineral dan keasaman. Oleh karena itu dua wilayah 

yang memiliki lingkungan abiotik yang berbeda umumnya mengandung komposisi 

organisme yang berbeda pula. Hal inilah yang menunjukkan adanya keanekaragaman 

ekosistem. Keanekaragaman pada tingkat ini dapat diamati antara ekositem hutan hujan 

tropis dan ekosistem terumbu karang.  

Perhatikan tabel 1.3 berikut sebagai contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem 

yang melingkupi unsur penyusun ekosistem. 

Tabel 1.3 Unsur penyusun ekosistem terumbu karang dan ekosistem sawah 

Jenis unsur Ekosistem Terumbu Karang Ekosistem Sawah 

Abiotik Air Laut, suhu, cahaya, kelembaban, 

salinitas, pH, Oksigen dll 

Air Tawar, tanah, udara, cahaya, 

kelembaban, suhu, pH dll 

Biotik Karang, bermacam-macam jenis ikan 

laut, plankton, crustasea,dl 

Padi, jagung, tikus, belalang, 

katak, elang, dll 
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Unsur biotik dan abiotik di alam akan saling berinteraksi membentuk ekosistem. 

Adanya perbedaan pada ekosistem memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan pada 

unsur penyusunnya. Seperti pada eksosistem terumbu karang dengan ekosistem sawah 

merupakan dua ekosistem yang berbeda. Jika diamati dari unsur penyusunnya maka jelas 

antara kedua ekosistem disusun oleh unsur yang berbeda-beda. Beragamnya unsur yang 

menyusun setiap ekosistem maka akan beragam pula ekosistem yang ada yang menunjukkan 

adanya keanekaragaman tingkat ekosistem.  

 

1.4 Kegiatan Pengamatan 
 

MENGAMATI KEANEKARAGAMAN TINGKAT GEN 
Tujuan Pembelajaran 

 Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/i dapat 

menemukan (c4) dengan benar konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. 

 Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/I dapat 

membedakan dengan benar keanekaragaman tingkat gen, spesies dan ekosistem. 

Alat dan Bahan:  

 Alat tulis 
 Penggaris 
 Berbagai jenis daun tumbuhan mangga 

Cara kerja : 

1. Amatilah ciri-ciri masing-masing daun mangga. Ciri-ciri yang diamati, misalnya panjang 
daun, bentuk daun, warna daun, lebar daun, dan permukaan daun. 

2. Tulislah hasil pengamatan yang telah kamu kerjakan pada tabel berikut, kemudian 
buatlah kesimpulan dari kegiatan ini. 

Tabel Observasi 

No Jenis Mangga 
Ciri-ciri yang diamati 

Panjang 
daun Lebar daun Warna 

daun 
Bentuk 
daun 

Permukaan 
daun 

1       
2       
3       
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MENGAMATI KEANEKARAGAMAN TINGKAT SPESIES 
Tujuan Pembelajaran 

 Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/i dapat 

menemukan (c4) dengan benar konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem  

 Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/I dapat 

membedakan dengan benar keanekaragaman tingkat gen, spesies dan ekosistem. 

 

Alat dan Bahan:  

 Alat tulis 
 Penggaris 
 Daun tumbuhan pepaya, nangka, 

Cara kerja : 

1. Amatilah ciri-ciri masing-masing daun yang ada. Ciri-ciri yang diamati, misalnya 
panjang daun, bentuk daun, warna daun, lebar daun, dan permukaan daun. 

2. Tulislah hasil pengamatan yang telah kamu kerjakan pada tabel berikut, kemudian 
buatlah kesimpulan dari kegiatan ini. 

Tabel Observasi 

No Nama Daun 
Ciri-ciri yang diamati 

Panjang 
daun 

Penulangan 
daun 

Warna 
daun 

Bentuk 
daun 

Permukaan 
daun 

1       
2       
3       
4       
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MENGAMATI KEANEKARAGAMAN TINGKAT EKOSISTEM 
 
Tujuan Pembelajaran 

 Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/i dapat 

menemukan (c4) dengan benar konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem  

 Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/I dapat 

membedakan dengan benar keanekaragaman tingkat gen, spesies dan ekosistem. 

 

Alat dan Bahan:  
 Alat tulis 
 Ekosistem Kolam 
 Ekosistem Sawah 

Cara kerja : 
1. Amatilah ciri-ciri dari ekosistem kolam dan sawah. Ciri-ciri yang diamati, misalnya 

tumbuhan dan hewan apa saja yang ada. 
2. Tulislah hasil pengamatan yang telah kamu kerjakan pada tabel berikut, kemudian 

buatlah kesimpulan dari kegiatan ini. 
 

Tabel Observasi  

No Ekosistem Kolam Ekosistem Sawah 
Tumbuhan Hewan Tumbuhan Hewan 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
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Tugas 

 
1. Kumpulkanlah 2 gambar ekosistem, kemudian analisislah komponen biotik dan 

abiotik yang terdapat di dalamnya, jelaskan pula hubungan antara komponen 
tersebut! 

2. Amatilah lingkungan sekitar kalian. Cari dua spesies hewan atau tumbuhan yang 
berbeda. Sebutkan ciri keseragaman dari tiap-tiap spesies, kemudian sebutkan pula 
ciri keanekaragaman dari kedua spesies yang berbeda tersebut ! kemudian tentukan 
spesies tersebut masuk kedalam keanekaragaman tingkat apa! 

 

 

Rangkuman 

 
1. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan variasi organisme, 

baik bentuk, penampilan, jumlah, maupun sifat yang dapat ditemukan pada tingkat 
gen, spesies, dan ekosistem. 

2. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi yang dapat ditemukan diantara 
organism dalam satu spesies. 

3. Keanekaragamn tingkat spesies adalah variasi diantara organism yang tergolong 
dalam spesies berbeda. 

4. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang dapat ditemukan 
di anatara ekosistem 
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Tes Formatif 1 

 
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 

1. Jelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem 

dengan benar ! lengkapi penjelasan dengan data hasil pengamatan di lingkungan 

sekolahmu. 

2. Perhatikan gambar berikut : 

   

 

 

 

 

 

Deskripsikan perbedaan ciri dari ketiga gambar di atas, dari ciri yang ditemukan 

tuliskan kesimpulan termaksud kedalam keanekaragaman apa gambar di atas ! 

3. Mengapa Indonesia disebut sebagai Negara megabiodiversitas ? 

4. Jelaskan perbedaan keanekaragaman di tingkat gen dan keanekaragaman di tingkat 

spesies ! 

5. Sebutkan 2 contoh keanekaragaman ekosistem beserta unsur penyusunnya, buatlah 

dalam bentuk table ! 

 
 

  

Jeruk Lemon Jeruk Nipis Jeruk Pontianak 
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Feed Back 

 

Cocokkan jawaban kalian dengan menggunakan kunci jawaban Test Formatif  yang 

terdapat dibagian akhir bahan belajar ini. Hitunglah jawaban kalian yang benar, kemudian 

gunakan rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kalian terhadap kegiatan 

belajar 1.   

Tingkat penguasaan = ௨ ௪    ௬ 
ଵ

 %100 ݔ 

Arti tingkat penguasaan yang kalian capai adalah sebagai berikut: 

 90% - 100%  = Baik Sekali 

 80% - 89% = Baik 

 70% - 79% = Cukup 

 < 70%  = Kurang  

Apabila tingkat penguasaan kalian telah mencapai 80% atau lebih, kalian dapat 

meneruskan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi, apabila nilai tingkat penguasaan kalian masih 

dibawah 80%, kalian harus mengulangi kegiatan belajar, terutama bagian yang belum kalian 

kuasai.  
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Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/i mampu 

menginterpretasikan (c3) data hasil pengamatan dengan benar 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 KEANEKARAGAMAN FLORA, FAUNA  

DAN MIKROORGANISME DI INDONESIA 

Posisi geografis suatu wilayah akan mempengaruhi unsur biotik dan abiotik (Sulistyorini, 

2009). Perbedaan unsur ini yang menyebabkan banyaknya jenis ekosistem. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin jauh jarak yang memisahkan dua ekosistem maka akan memperbesar perbedaan 

unsur bioti antara keduannya.  

Sulistyorini (2009) melanjutkan bahwa Indonesia terletak di daerah ekuator dan diantara 

dua benua (asia-australia), dua samudra (pasifik-hindia), serta dua wilayah zoogeografi 

(orientalis-australis). Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia memiliki 42 ekosistem yang 

berbeda. Posisi yang strategis ini menjadikan Indonesia terkenal dengan megabiodiversitas, yang 

terbagi kedalam tiga daerah pembagian yang memiliki tumbuhan dan satwa yang unik.  

Jika dilihat dari keberagaman flora, perbedaan kondisi daerah terutama curah hujan dan 

kelembaban menjadikan daerah Sumatra dan Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis 

yang heterogen karena curah hujan relative tinggi. Semnetara di Jawa dan Bali jenis hutannya 

lebih bervariasi karena semakin kea rah timur curah hujan dan kelembaban semakin menurun. 

Hal ini yang menyebabkan di Jawa dan Bali ditemukan hutan hujan tropis, hutan savanna tropis, 

dan hutan bakau. Berbeda halnya dengan Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku memiliki curah 

hujan yang rendah sehingga ditemukan savanna tropis, hutan pegunungan dan hutan campuran. 

Semakin ke timur yaitu Papua umunya ditemukan hutan hujan tropis setipe dengan Australias 

Utara (Septianing, 2013). 
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Sementara dari keberagaman fauna, Alfred Russel Wallace (1823-1913) ahli alam 

membagi bumi menjadi enam daerah zoogeografi, dan Indonesia terdapat dua daerah yaitu 

daerah orientalis (Asia) dan Australis. Menurut Subardi (2009) daerah orientalis meliputi 

Sumatra, Jawa dan Kalimantan sedangkan daerah Australis meliputi Papua dan Maluku. Fauna 

khas orientalis yaitu orang utan, kera, harimau, babi hutan, badak, kucing hutan, musang dan 

gajah. Fauna ini kebanyakan mamalia berplasenta. Fauna endemik daerah orientalis khusunya 

Indonesia adalah Badak Jawa , Monyet Hitam Sulawesi, Musang Coklat, Burung Maleo dan 

Surili. Sementara fauna khas australis yaitu mamalia berkantong sperti kanguru, burung gosong, 

dan burung kakatua. Fauna endemic daerah australis khusunya Indonesia adalah burung 

cendrawasih. Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku merupakan daerah pealihan antara 

Orientalis dan Australis. Karena masuk dalam daerah pealihan maka dikenal dengan daerah 

Wallace. Fauna yang hidup dalam wilayah ini unik karena memiliki bentuk transisi antara 

orientalis dan australis. Salah satu fauna khas dan endemok yang ada di wilayah ini adalah 

Komodo, Padar dan Rinca. Berikut merupakan perbandingan jumlah spesies di Indonesia dan di 

Dunia (Subardi, 2009): 

Tabel 2.1 Perbandingan jumlah spesies di Indonesia dan di Dunia 

Kelompok Indonesia (Spesies) Dunia (Spesies) 

Jamur 12.000 47.000 

Alga 1.800 21.000 

Lumut 1.500 16.000 

Paku-pakuan 1.250 13.000 

Tanaman berbunga 25.000 250.000 

Serangga 250.000 750.000 

Moluska 20.000 50.000 

Ikan 8.500 19.000 

Amphibi 1.000 4.200 

Reptile 2.000 6.300 

Burung 1.500 9.200 

Mamalia 500 4.170 

 (Sumber, Subardi, 2009) 
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Kita dapat mengetahui bahwa keterwakilan semua kelompok makhluk hidup di Indonesia 

berkisar anatara 8% – 45%. Artinya bahwa Indonesia menyimpan banyak keterwakilan kekayaan 

hayati yang ada di dunia. Beberapa dari keseluruhan spesies yang ada di dunia dapat di temukan 

di Indonesia sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara megabiodiversitas.  

Keanekaragaman hayati menjadi sumberdaya yang sangat penting bagi kegidupan social, 

ekonomi, dan kebudayaan kita. Karena berperan sebagai pendukung secara langsung kehidupan 

manusia dan menjamin proses ekologis dalam ekosistem (menyimpan dan memurnikan air, 

mencegah erosi tanah dan banjir, pembentukan iklim) dan memberikan materi dasar berupa 

sumber daya hayati dan gentik yang berguna bagi industri untuk menghasilkan produk komersial 

(makanan, kosmetik, obat-obatan, dan produk pertanian). 

Selain flora dan fauna, keanekaragaman hayati juga melingkupi mikroorganisme. 

Mikroorganisme yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah bakteri, beberapa 

diantaranya adalah Eschericia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas 

aeruginosa. Bakteri E. coli termasuk bakteri yang berbentuk batang, gram negatif, fakultatif 

anaerob, dan tidak mampu membentuk spora. E. coli umumnya merupakan flora normal saluran 

pencernaan manusia dan hewan yang dapat menyebabkan diare. Selain di saluran pencernaan 

manusia dan hewan, E. coli juga dapat ditemukan di tahu. Berdasarkan hasil penelitian dan 

perhitungan total bakteri E. coli dengan variasi kosentrasi dan lama perendangan pada tahu. 

Rerata total bakteri yang mengalami perlakuan yang berbeda menunjukkan nilai  yang berfariasi,  

hal  ini dapat dilihat pada table 2.2 berikut (Salehurrahman, 2009): 

Tabel 2.2 Rerata Total Bakteri E. coli pada Tahu 

Kosentrasi 
Lama Perendaman 

Total Rerata 
24 Jam 48 Jam 72 Jam 96 Jam 120 

Jam 
144 
Jam 

0%     84.67  97.33 118.67 137.67 116.67 46.67   601.68    100.28  
1%     79.67  17.33 91.67 149.67 106.67 52.67   497.68      82.95  
3%     78.00  94.33 122.67 64 93.33 94.67   547.00      91.17  
5%     76.33  27.67 94 82.33 80.33 88.33   448.99      74.83  
7%     12.67  64.33 69 51.67 53.67 40   291.34      48.56  
9%     46.67  29.67 109 82.67 65 104   437.01      72.84  

Total   378.01    330.66    605.01    568.01    515.67    426.34  
Rerata     63.00      55.11    100.84      94.67      85.95      71.06  

(Sumber, Salehurrahman, 2009) 
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Dari total perhitungan jumlah bakteri E. coli yang terdap[at pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa nilai rerata bakteri tiap poerlakuan sangat bervariasi yaitu dari data terendah total bakteri12,67 

dan  tertinggi149,67. Kita juga dapat mengetahui  rerata  terendah pertumbuhan bakteri E.coli pada 

tahu untuk factor konsentrasi pada 7%  yaitu 48,55. Sedangkan rerata pertumbuhan yang tertinggi 

terdapat pada konsentrasi 3% yaitu 91,16. 

Menurut Salehurrahman (2009) sementara itu untuk faktor lama perendaman diketahui 

bahwa rerata terendah pertumbuhan total bakteri E. coli pada tahu terdapat pada lama perendaman 48 

jam (2 hari) yaitu 55.,11. Sedangkan rerata pertumbuhan total bakteri E. coli tertinggi terdapat pada 

lama perendaman 72 jam (3 hari) yaitu 100,83. Akan tetapi secara keseluruhan untuk factor 

konsentrasi terdapat ketidakkonsistenan pertumbuhan bakteri E. coli setiap harinya. Pada 

konsentrasi perasan kunyit 7% misalnya, pada hari kedua pertumbuhan total cenderung 

meningkat cukup signifikan dibandingkan pada hari pertama dan mencapai puncaknya pada hari 

ketiga, kemudian mengalami penurunan lagi pada hari ke-empat dan meningkat pada hari 

kelima. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada grafik 1 berikut (Salehurrahman, 2009): 

Grafik 2.1 Rerata Total Bakteri E. coli Pada Tahu dengan Variasi Konsentrasi Dan 
Lama Perendaman Yang Berbeda. 

 
(Sumber, Salehurrahman, 2009) 
 
Grafik di atas menunjukkan adanya hubungan antara jumlah bakteri E. coli dengan lama 

perendaman pada tingkat konsentrasi yang berbeda-beda. Pola hubungan yang di tunjukan pada 

konsentrasi 0% yaitu hari ke 1-4 terjadi peningkatan jumlah bakteri E.coli yang signifikan dan 

setelah hari ke 4 mengalami penurunan sampai hari ke 6 menunjukkan sifat umum bakteri.  
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1.2 KEANEKARAGAMAN FLORA DAN FAUNA DI LOMBOK 

 

1.2.1 Keanekaragaman Flora 

 

Flora dengan kata lain tumbuhan menjadi aset yang dimiliki Indonesia yang merupakan 

bagian dari kekayaan hayati. Begitu banyak jenis tumbuhan yang ada di Lombok, yang 

memberikan sumbangsi terhadap data keanekaragaman hayati. Dalam modul ini akan dijelaskan 

beberapa jenis tumbuhan yang ada di Lombok, sebagai bentuk pengenalan kekayaan alam lokal. 

Tumbuhan yang akan dijabarkan adalah tumbuhan peneduh jalan, yang sering kita lihat.  

Tanaman peneduh jalan merupakan tanaman yang sengaja di tanam di pinggir-pinggir 

jalan untuk memberikan manfaat berupa kesejukan dan rasa nyaman saat berkendara di jalan 

raya (Purnawijaya, 2013). Lebih lanjut Purnawijaya (2013) mengungkapkan berdasarkan hasil 

identifikasi spesies tanaman peneduh jalan di Kota Mataram tercatat 40 spesies yang termasuk 

dalam 22 famili. Famili tanaman didominasi oleh anggota Caesalpiniaceae yang mencakup 7 

spesies. Sedangkan ditempat kedua terbanyak ditempati oleh famili Mimosaceae. Famili yang 

memiliki 1 spesies antara lain: Apocynaceae, Araucariaceae, Bignoniaceae, Burseraceae, 

Calophyllaceae, Combretaceae, Ebenaceae, Elaeocarpaceae, Lythraceae, Magnoliaceae, 

Malvaceae, Phyllantheae, Rubiaceae, dan Sapindaceae. Sedangkan untuk famili yang memiliki 2 

spesies antara lain: Annonaceae, Fabaceae, dan Meliaceae. Pada famili yang memiliki jumlah 

spesies sebanyak 3 adalah: Moraceae, Myrtaceae, dan Sapotaceae. Data ini menggambarkan 

bahwa ditemukan banyak jenis tumbuhan. Dari berbagai macam jenis atau family yang 

ditemukan menunjukkan adanya keberagaman antara family satu dengan lainnya. Keberagaman 

ini dapat diamati dari adanya variasi yang dapat ditemukan secara langsung melalui bentuk 

morfologi daun dan batang. Adanya keberagaman ini menunjukkan keanekaragaman tingkat 

spesies. 

Dalam modul ini akan dibahas hanya 3 spesies saja yaitu (Purnawijaya, 2013) : 

a. Famili Caesalpiniaceae (7 spesies) 

Famili Caesalpiniaceae yang ditemukan sebagai tanaman penduh jalan berjumlah 7 

spesies yaitu  : Asam (Tamarindus indica L.), Bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea 

Linn.), Daun kupu-kupu (Bauhinia acuminata L.), Flamboyan (Delonix regia), Johar 

(Cassia siamea), Johar bunga pink (Cassia grandis), Trengguli (Cassia fistula L.). 
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Bauhinia purpurea Linn. 

Dalam modul ini akan dibahas 3 spesies yaitu: 

1. Bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea Linn.)  

Bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea Linn.), 

memiliki daun yang menyerupai sayap kupu-kupu 

dan mempunyai bunga yang sangat indah dengan 

warna ungu muda. Tanaman ini sering dijadikan 

tanaman peneduh dihalaman perumahan. 

Perbedaan yang mendasar daun kupu-kupu dangan 

bunga kupu-kupu adalah warna bunganya, warna 

bunga dari daun kupu-kupu adalah putih bersih sedangkan warna bunga dari tanaman 

bunga kupu-kupu adalah ungu muda. 

 

2. Flamboyan (Delonix regia)  

Flamboyan (Delonix regia) memiliki penampakan 

yang berbeda dari tanaman peneduh lainnya. 

Flamboyan mempunyai batang yang besar dan 

kokoh, bentuk tajuk dar  i tanaman ini sangat lebar 

dan rapat. Bunga dari flamboyan sangat indah, 

dengan warna merah dan bergerombol, membuat 

tanaman ini terlihat cantik dan enak dipandang. 

 

3. Trengguli (Cassia fistula L.) 

Trengguli (Cassia fistula L.) banyak menghiasi 

jalan-jalan di Kota mataram. Tanaman ini memiliki 

daun majemuk menyirip genap, dengan helaian daun 

berbentuk bulat telur memanjang. Warna daun hijau 

dan pada permukaan daun bagian bawah berwarna 

hijau kebiru-biruan. Batang tanaman ini bulat 

berkayu dengan permukaan memperliha tkan banyak 

lentisel. 

 

Delonix regia 

Cassia fistula L. 
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Acacia auriculiformis 

b. Famili Mimosaceae (4 spesies) 

Famili Mimosaceae yang ditemukan sebagai tanaman penduh jalan berjumlah 4 spesies 

yaitu : Akasia (Acacia auriculiformis), Ki hujan (Samanea saman),  Saga (Adenanthera 

pavonina L.), Sengon (Albizzia chinensis). 

 Secara morfologis ke empat  spesies yang termaksud kedalam family Mimosaceae 

di jelaskan seperti berikut : 

1. Akasia (Acacia auriculiformis) 

Akasia (Acacia auriculiformis), termasuk tanaman 

peneduh, karena memiliki daun yang rimbun serta 

batang yang besar dan kokoh, selain itu menurut 

Suryowinoto (2001), keistimewaan yang dimiliki 

tanaman akasia adalah daun-daunnya yang rimbun serta 

bunganya yang kecil berwarna kuning. Bagi orang yang 

mempunyai alergi pada pernafasannya harus berhati-

hati terhadap tana  man ini, sebab tepungsari dari tanaman ini sangat lembut dan 

mudah terserap masuk kedalam pernapasan dan mengakibatkan alergi kambuh. 

Disarankan bagi yang memiliki alergi terhadap tepungsari tanaman ini, untuk tidak 

menanamnya di halaman rumahnya.  

 

2. Ki hujan (Samanea saman) 

Tanaman initidak kalah rindang dan bagus untuk 

dijadikan tanaman peneduh yaitu  Ki hujan 

(Samanea saman Merr.), merupakan tanaman dengan 

bentuk tajuk yang melebar atau menyebar. Apabila 

menjelang sore, daun dari ki hujan akan menutup 

sama seperti apabila menyentuh atau memberikan 

rangsangan pada daun putri malu (Mimoca pudica). 

  

  

Samanea saman 
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Ficus rumphii 

3. Saga (Adenanthera pavonina L.) 

Tanaman Saga (Adenanthera pavonina L.) sering 

dijumpai di pinggir jalan sekitar Kota Mataram. Tanaman 

ini memiliki daun majemuk dengan anak daun berbentuk 

bulat telur memanjang. Bunga dari tanaman ini berwarna 

kuning dengan bentuk tandan kecil-kecil. 

 

4. Sengon (Albizzia chinensis) 

Sengon (Albizzia chinensis Merr.) merupakan tanaman 

peneduh dengan daun majemuk menyirip rangkap, 

dengan anak daun memanjang sampai berbentuk garis. 

Bertulang daun menyirip (penninervis), tulang daun 

tengah sangat dekat dengan tepi atas. Pada ujung ranting 

terlihat berambut. 

 

c. Famili Moraceae (3 spesies) 

Famili Moraceae yang ditemukan sebagai tanaman penduh jalan berjumlah 3 spesies   

yaitu : Ancak/ bodi (Ficus rumphii), Beringin (Ficus benyamina L.), Ficus sp. (Ficus sp.). 
Secara morfologis ke tiga  spesies yang termaksud kedalam family Moraceae di 

jelaskan seperti berikut : 

1. Ancak/ bodi (Ficus rumphii) 

Ancak atau dalam bahasa Indonesia sering dikenal 

dengan nama daerah Ancak atau lebih dikenal dengan 

nama Bodhi ( Ficus rumphii ) merupakan tanaman 

peneduh yang sangat rimbun, tanaman ini juga memiliki 

bentuk daun yang menyerupai jantung dan berwarna 

hijau muda sampai hijau. Batang dari tanaman ini dapat 

berukuran sangat besar dari biasanya karena dapat dipengaruhi factor lingkungan 

disekitarnya. 

 

Adenanthera pavonina L. 

Albizzia chinensis 
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Ficus benyamina L. 

Ficus sp. 

2. Beringin (Ficus benyamina L.) 

Beringin (Ficus benyamina L.), memiliki daun yang 

rimbun dan rapat. Menjadikan tempat disekitar 

tanaman ini menjadi nyaman untuk di singgahi. 

Beringin sering diasumsikan sebagai pohon tempat 

tinggal mahluk halus, padahal pohon ini tidak seseram 

cerita orang-orang. Tanaman yang satu ini memiliki 

fungsi selain sebagai tanaman peneduh juga dapat 

dimanfaatkan buahnya sebagai bahan untuk membuat makanan.  

3. Ficus sp. (Ficus sp.) 

Ficus sp. Adalah tanaman yang menyerupai beringin 

dengan akar gantung dipermukaan batang dan 

cabangnya. Perbedaan yang mencolok dari beringin 

adalah dari bentuk daun tanaman ini.  Bentuk daun  

Ficus sp. Bulat telur memanjang dengan ujung 

meruncing dan pangkal membulat. Ukuran daunnya 

lebih besar dari daun beringin.  
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Berikut merupakan tabel hasil analisis morfologi daun tanaman peneduh meliputi bentuk, 

tipe, warna, ujung, pangkal, penulangan, daging, permukaan dan tepi daun (Purnawijaya, 2013): 

(Sumber, Purnawijaya, 2013) 
 

Tabel 2.3  Hasil Analisis Morfologi Daun Tanaman Peneduh 
N0 Bentuk 

daun 
Tipe 
daun 

Warn 
a 

daun 

Ujung 
daun 

Pangka 
l daun 

Penulang 
an daun 

Daging 
daun 

Permu 
kaan 
daun 

Tepi 
daun 

1 Pita 
(;igulatus 
): 2 

Tunggal 
bertang 
kai: 22 

Hijau 
muda: 
13 

Runcing 
(acutus): 
9 

Runcing 
(acutus) 
:7 

Sejajar: 1 Tipis 
lunak 
(herbac 
eus): 17 

Licin 
(laevis): 
6 

Rata 
(integer 
):29 

2 Menjoron 
g 
(Ovatus): 
2 

Majemu 
k 
genap (a 
brupte 
pinnatu 
s): 14 

Hijau: 
27 

Merunci 
ng 
(acumina 
tus):16 

Membul 
at 
(rotund 
atus): 
20 

Menyirip( 
penninervi 
s): 35 

Kaku 
seperti 
kulit 
(coriace 
us):20 

Gundul 
(glaber) 
:25 

Beromb 
ak 
(repand 
us): 8 

3 Bulat 
telur 
memanja 
ng: 17 

Tunggal 
, 
tangkai 
& 
helaian 
menyat 
u: 1 

 Membula 
t 
(rotundat 
us): 6 

Tumpul 
(obtusus 
): 6 

Menjari 
(palminer 
vis): 3 

Berdagi 
ng 
(carnos 
us): 1 

Berbulu 
(pilosus 
): 2 

Bergeri 
gi 
(seratus 
): 2 

4 Bulat 
lingkaran 
(orbicular 
is): 2 

Majemu 
k 
ganjil(i 
mparipi 
nnatus): 
3 

 Terbelah 
(retusus): 
5 

Berleku 
k 
(emargi 
natus): 
4 

Tidak 
jelas: 1 

Tipis 
kertas 
(papyra 
ceus): 2 

Liat 
seperti 
kulit: 2 

Berleku 
k 
menjari 
(palmiti 
fidus): 1 

5 Jarum 
(acerosus 
): 1 

  Tumpul 
(obtusus) 
:4 

Jantung 
(cordat 
us): 3 

  Mengkil 
at 
(nitidus) 
:2 

 

6 Bulat 
telur 
terbalik/s 
egitiga 
(obovatus 
):3 

      Terdapa 
t bintil- 
bintil: 2 

 

7 Oval: 7       Kasap 
(scaber) 
:3 

 

8 Lanset 
(lanceola 
tus): 4 

        

9 Bulat 
telur 
lebar: 2 
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Tabel di atas menggambarkan karakteristik morfologi daun tanaman peneduh yang 
mencakup aspek bentuk daun, tipe daun, warna daun, pangkal daun, ujung daun, penulangan 
daun, permukaan daun, daging daun dan tepi daun.  Bentuk daun yang banyak ditemukan dari 
keseluruhan spesies adalah bulat telur memanjang sementara yang jarang ditemukan adalah 
bentuk daun jarum. Tipe daun yang banyak ditemukan adalah daun tunggal dengan penulangan 
daun menyirip dan permukaan daun gundul. Morfologi daun yang ditemukan berukuran kecil 
dan sedang yang artinya jika terjadi pengguguran daun maka tidak akan membahayakan 
pengguna jalan. Variasi bentuk daun, tipe daun, ujung daun, pangkal daun, penulangan daun, 
daging daun, permukaan daun dan tepi daun menunjukkan adanya variasi gen yang menjadi 
penyusun daun pada tiap spesies.  

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil analisis morfologi batang tanaman 
peneduh berupa bentuk batang, sifat batang, permukaan batang, dan percabangan batang 
(Purnawijaya, 2013): 

(Sumber, Purnawijaya, 2013) 

Di atas menggambarkan karakteristik morfologi batang tanaman peneduh yang mencakup 

bentuk batang, sifat batang, permukaan batang dan percabangan batang. Sifat batang berkayu 

menjadikan tanaman peneduh kokoh dan kuat, jika terjadi angin kencang akan tetap kuat dan 

tidak mudah tumbang sehingga tidak membahayakan pengguna jalan. Percabangan batang 

kebanyakan ditemukan monopodial kearah atas artinya tidak memberikan penaungan yang 

maksimal pada jalan, seharusnya tanaman peneduh harus memiliki percabangan batang 

simpodial artinya penaungan jalan lebih bagus sehingga pengguna jalan tidak kepanasan.  

Tabel 2.4  Hasil analisis morfologi batang tanaman peneduh 

 

No Bentuk batang Sifat Batang Permukaan batang Percabangan 
batang 

1 Bulat (teres): 40 Berkayu 
(lignosus): 40 

Memperlihatkan 
banyak lentisel: 27 Simpodial: 9 

2   Tertutup akar 
menggantung: 2 Monopodial: 30 

3   Memperlihatkan 
bintil-bintil: 2 

Menggarpu 
(dichotomous): 1 

4   Memperlihatkan 
kerak atau bekas 
kulit yang mati: 4 

 

5   Berusuk: 2  

6   Memperlihatkan 
bekas-bekas daun: 3 
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Papilio memnon heronu 

1.2.2 Keanekaragaman Fauna 

 

Fauna dengan kata lain hewan menjadi salah satu aspek yang dikaji dalam 

keanekaragaman hayati. Sumbangsi hewan dalam menjadikan Indonesia sebagai daerah 

megabiodiversitas sangat besar, karena banyak jenis hewan yang hidup di Indonesia dan bahkan 

menjadi hewan endemic yang hanya di temukan di Indonesia. Dalam modul ini akan di bahas 

keanekaragaman kupu-kupu yang sering kita amati di lingkungan. Kupu-kupu sebagai salah satu 

contoh dari megabiodiversitas Indonesia.  

Kupu-kupu (ordo Lepidoptera ) merupakan salah satu kekayaan hayati yang  dimiliki 

Indonesia dan harus dijaga kelestariannya dari kepunahan maupun penurunan keanekaragaman 

jenisnya. Penyebaran dan keanekaragaman kupu-kupu dapat memberikan informasi yang baik 

dalam studi lingkungan sebagai indikator lingkungan, serta perubahan yang mungkin terjadi. 

Kupu-kupu juga memberi andil yang sangat berarti dalam mempertahankan keseimbangan alam 

dengan bertindak sebagai penyerbuk pada bunga bersama hewan penyerbuk lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian Ariani (2013) yang telah dilakukan di kawasan hutan TWA 

Suranadi didapatkan 28 jenis dari 404 individu kupu-kupu yang termasuk ke dalam 6 famili yaitu 

6 jenis dari family Papilionoidae, 11 jenis dari famili Nymphalidae, 3 jenis dari famili Danaidae, 

4 jenis dari famili Pieridae, 2 jenis dari famili Lycaenidae, dan 1 jenis dari family Hesperiidae. 

Keanekragaman yang ditemukan ini membuktikan bahwa di Indonesia tersipan biodiversitas 

yang banyak. Dalam modul ini akan dibahan 3 family saja (Ariani, 2013): 

a. Family Papilionoidae 

Famili Papilionoidae dicirikan dengan sayap belakang yang memiliki perpanjangan 

seperti ekor yang sangat menyolok, nampak seperti burung laying-layang. Jenis-jenis  

dari famili ini yang ditemukan di kawasan hutan 

TWA Suranadi yaitu: Papilio memnon heronu, 

Papilio memnon agenor, Papilio gigon, Papilio 

prexaspes, Chilasa clytia, Graphium sarpedon 

luctatius.  

1. Papilio memnon heronu 

Papilio memnon heronus merupakan kupu-

kupu besar dengan ukuran 120-150 mm. kupu-
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Papilio prexaspes 

kupu betina bersifat polymorfik. Permukaan atas sayap depan berwarna sepia, 

bergaris abu-abu putih. Sedangkan permukaan atas sayap belakang berwarna biru 

kehitaman. Mempunyai 5 sampai 7 bintik-bintik putih kekuningan. Kupu-kupu ini 

ditemukan di kawasan pinggiran hutan dan s  ering terlihat di sekitar permukiman 

penduduk. Biasanya terbang 2-4 meter di atas permukaan tanah. Kupu-kupu ini 

terdistribusi secara mengelompok di TWA Suranadi. 

 

2. Papilio prexaspes 

Papilio prexaspes juga dikenal sebagai 

Helen blue. Morfologinya hampir sama 

dengan Papilio chaon, hanya saja sayap pada 

papilio prexaspes lebih kecil. Pada kupu-

kupu jantan, permukaan atas sayap pada 

bagian dasar lebih hitam, pada sayap 

belakang terdapat tanda atau bulatan 

berwarna putih. Permukaan atas sayap pada 

betina berwarna lebih pucat dan bulatan berwarna putih terlihat lebih menonjol bila 

dibandingkan dengan yang jantan. Kupu-kupu jenis ini terdistribusi secara 

mengelompok.  

 

3. Graphium sarpedon luctatius 

Sayap bagian atas dan bawah serupa. Sayap 

depan berwarna hitam kecoklatan dengan 

serangkaian corak yang berwarna biru atau 

biru kehijauan berukuran besar yang 

terletak di tengah dan memanjang. Sayap 

bagian belakang berwarna hitam 

kecoklatan, tepi sayap berlekuk, dan di 

setiap lekukan terdapat sedikit bercak 

berwarna biru atau biru kehijauan. Bagian Graphium sarpedon luctatius 
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Cupha erymanthis 

tengah terdapat tiga rangkain corak besar yang berwarna biru atau biru kehijauan. 

Bercak merah pada pangkal sayap dan sekeliling corak biru. Jenis ini bergerak 

sangat cepat dari satu bunga ke bunga lainnya. Cukup sering mengunjungi aliran 

atau genangan air. Di TWA Suranadi sendiri kupu-kupu ini memiliki pola sebaran 

mengelompok.  

 

b. Famili Nymphalidae 

Ciri famili Nymphalidae yang paling penting adalah mengecilnya pasangan tungkai 

depan pada kupu-kupu jantan dan betina sehingga tungkai tidak berfungsi untuk 

berjalan. Pada kupu-kupu jantan, biasanya pasangan tungkai depan ini tertutup oleh 

kumpulan sisik yang padat menyerupai sikat, sehingga kupu-kupu ini juga dikenal 

sebagai kupu-kupu berkaki sikat. Anggota dari famili ini yang ditemukan di TWA 

Suranadi antara lain; Athyma perius, Cupha erymanthis, Doleschallia bisaltide pratipa, 

Elymnias hypermnestra, Orsotriaena medus cinerea, Polyura athamas, Melanitis 

phedima, Ypthima huebneri, Mycalesis horsfieldi, Taenecia pelea, Lasippa heliodore 

dorelia. 

1. Cupha erymanthis 

Merupakan kupu-kupu berwarna 

oranye-coklat dengan karakter sepetak 

warna kuning pada discal sayap depan 

yang diikuti warna hitam pada apikal 

sayapnya. Pada saat penerbangan, sayap 

bawah spesies ini lebih pucat daripada 

sayap atas tetapi dengan tanda yang 

sama antar sayap tersebut. Kupu-kupu 

ini sering dijumpai di cagar alam. 

Cupha erymanthis terdistribusi secara mengelompok di TWA Suranadi.  
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Polyura athamas 

 

2. Lasippa heliodore dorelia. 

Lasippa heliodore dorelia merupakan kupu-

kupu yang banyak ditemukan di pinggiran 

hutan. Terbang aktif dan jarang hinggap. Lebar 

sayap 35-45 mm. corak sayap didominasi oleh 

warna coklat dan oranye. Kupu-kupu jenis ini 

terdistribusi secara mengelompok di TWA 

Suranadi.  

 

3. Polyura athamas 

Polyura athamas mempunyai rentangan 

sayap 64-85mm. Sisi atas sayap 

berwarna hitam. Sebuah titik berukuran 

sedang pada interspasi ke 5. Terdapat 

jajaran titik subterminal dengan dua atau 

tiga titik yang melaluinya pada sudut 

tornal dari sayap belakang, berwarna 

kuning pucat, terkadang dengan sedikit 

warna kehijauan. Ekornya berwarna abu-

abu kebiruan. Terdapat titik pada sisi bawah sayap seperti pada sisi atasnya. Sayap 

belakang coklat, pada sayap depan terdapat dua titik hitam kecil dekat pangkal. 

Memiliki pola sebaran mengelompok.  

  

c. Famili Danaidae 

Famili Danaidae adalah kupu-kupu yang besar dan berwarna cemerlang biasanya 

kecoklat-coklatan dengan tanda-tanda hitam dan putih. Tungkai-tungkai depan sangat 

kecil, tanpa kuku-kuku, dan tidak dipakai untuk berjalan. Jenis-jenis yang ditemukan di 

TWA Suranadi antara lain: Danaus sp, Euploea mulciber, Parantica agloides,  

1. Danaus sp 

Kupu-kupu dari genus ini biasanya disebut kupu-kupu macan, monarki, atau 

milkweeds. Ditemukan di seluruh dunia,termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, 

Lasippa heliodore dorelia 
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Afrika, Asia termasuk Indonesia, dan Australia. Kupu-kupu genus ini biasanya 

berwarna oranye. Pola penyebarannya sendiri di TWA Suranadi bersifat 

mengelompok. 

 

2. Euploea mulciber 

Bagian atas sayap belakang berwarna cokelat gelap, kupu-kupu jantan seluruhnya 

berwarna coklat dipoles dengan warna biru cemerlang yang dilengkapi bintik-putih 

ungu pada bagian ujung sayap, dan terdapat lima sampai enam titik melengkung 

pada bagian sayap tersebut. Bagian sayap belakang berwarna seragam, kecuali 

sepetak warna coklat bercahaya seperti sisik pada sepertiga atas luar sayap. 

Antena,kepala, dada, dan perut berwarna coklat gelap, dengan biru kehijauan pada 

bagian abdomen atas. Dapat ditemukan pada berbagai macam area termasuk kebun, 

taman kota. Di TWA Suranadi kupu-kupu jenis ini terdistribusi secara teratur. 

 

3. Parantica agloides 

Kupu-kupu ini sekilas mirip Parantica aglea. Ciri utama dari kupukupu ini adalah 

garis-garis putih dan bintik-bintik pada kedua sayap (depan dan belakang) lebih 

coklat gelap warna latar belakang. Kepala dan dada yang terlihat hitam dengan 

putih (polka dot). Kupukupu ini memiliki pola sebaran secara mengelompok. 

 

 

 

  

Euploea mulciber 

 

Danaus sp 

 

Parantica agloides 
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Secara keseluruhan jumlah dan jenis spesies yang ditemukan dalam penelitian 
keanekaragaman kupu-kupu di TWA Suranadi dapat dilihat pada tabel berikut (Ariani, 2013): 
 

Tabel 2.5  Jenis kupu-kupu yang ditemukan di kawasan hutan TWA Suranadi 

No Famili / Spesies 
Lokasi 

Jumlah JP JT DAS 
1 PAPILIONIDAE         

1.     Papilio memnon heronus 0 3 0 3 
2.     Papilio memnon agenor 2 6 2 10 
3.     Papilio gigon 2 2 0 4 
4.     Papilio prexaspes 1 2 0 3 
5.     Chilasa clytia 0 6 0 6 
6.     Graphium sarpedon luctatius 0 2 1 3 

2 NYMPHALIDAE      
1.     Athyma perius 2 5 11 18 
2.     Cupha erymanthis 2 2 1 5 
3.     Doleschallia bisaltide pratipa 16 9 5 30 
4.     Elymnias hypermnesta 7 0 2 9 
5.     Orsotriaena medus cinerea 12 4 1 17 
6.     Polyura athamas 0 0 9 9 
7.     Lasippa heliodore dorelia 1 4 2 7 
8.     Melanitis phedima 9 3 4 16 
9.     Ypthima huebneri 4 9 2 15 
10.  Mycalesis horsfieldi 6 23 6 35 
11.  Taenecia pelea 3 0 2 5 

3 DANAIDAE        
1.     Danaus sp. 1 2 4 7 
2.     Euploea mulciber 0 0 1 1 
3.     Parantica agleoides 1 0 1 2 

4 PIERIDAE         
1.     Cepora iudith 2 5 4 11 
2.     Eurema hecabe 0 5 17 22 
3.     Hebomoia glaucippe 0 4 1 5 
4.     Leptosia nina 5 26 16 47 
5.     Cepora sp. 4 1 0 5 

5 LYCAENIDAE 3 10 1 14 
1.   Lampides boeticus 0 1 2 3 
2.   Polyommatus icarus         

6 HESPERIIDAE         
1.   Borbo cinnara 10 47 35 92 
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  JUMLAH 93 181 130 404 
  H’ Masing-masing lokasi 2,661 2,56 2,507   
  H' Seluruh Jenis 2,801,396,474 

(Sumber, Ariani, 2013) 

Keterangan: 

Lokasi : 

 JP  = Jalur Pinggir Hutan 

 JT = Jalur Tenga Hutan 

 DAS  = Daerah Aliran Sungai 

 H’ = Indeks Keanekaragaman 

 
Pengambilan sampel kupu-kupu dilakukan pada tiga lokasi yang berbeda. Data 

menunjukkan bahwa terdapat 93 kupu-kupu pada daerah JP, 181 kupu-kupu di daerah JT, dan 

130 kupu-kupu di daerah DAS. Artinya bahwa kupu-kupu lebih dominan ditemukan di daerah 

tengah hutan dikarenakan kondisi lingkungan yang mendukung dan ketersediaan bahan makanan 

yang melimpah dibandingkan dengan daerah pinggir hutan dan daerah aliran sungai. Terdapat 28 

spesies kupu-kupu yang ditemukan di TWA Suranadi dengan jumlah 404 individu. 

Kemelimpahan yang ditemukan dan variasi yang ditemukan ini memberikan contoh adanya 

keanekargaman tingkat gen dan spesies.  

Dari tebel 2.5 di atas kita dapat mengetahui prosentase family kupu-kupu yang 

ditemukan dalam penelitian. Jika dibuat dalam grafik maka prosentasi family kupu-kupu yang 

ditemukan dalam penelitian seperti terlihat pada grafik 2.2. 

Grafik 2.2  Prosentase famili kupu-kupu di TWA Suranadi 

 

21%

39%
11%

18%

7%

4%

PAPILIONIDAE

NYMPHALIDAE

DANAIDAE

PIERIDAE

LYCAENIDAE

HESPERIIDAE



29 

Dari 28 spesies yang di temukan di TWA Suranadi, keseluruhannya tergolong kedalam 6 
famili. Spesies yang ditemukan sebanyak 39 % termasuk kedalam family Nymphalidae. Artinya 
kondisi lingkunggan TWA Suranadi sangat cocok untuk kelangsungan hidup family kupu-kupu 
ini. Kemudian yang sedikit ditemukan adalah family Hesperiidae yaitu 4 %. Hal ini bisa 
disebabkan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk pertumbuhan family ini dan juga 
perebutan ruang dan makanan.  

 

Kegiatan Pengamatan 

BERLATIH MENGINTERPRETASI DATA 

Tujuan Pembelajaran 

 Melalui kegiatan pengamatan dan kajian modul hasil penelitian, siswa/i mampu 

menginterpretasikan (c3) data hasil pengamatan dengan benar 

Alat dan Bahan:  

 Alat tulis 
 Modul hasil penelitian 
 Data keanekaragaman hayati Indonesia dan Lombok  

Cara kerja : 

1. Amatilah data keanekaragaman hayati dengan saksama ! 
2. Ubahlah data yang ada dalam bentuk grafik ! 
3. Buatlah kesimpulan dari grafik yang telah dibuat ! 
4. Jelaskan hubugan antar jumlah spesies dengan lokasi pengabilan data yang ada pada 

grafik ! 
5. Tulislah hasil pengamatan yang telah kamu kerjakan pada kertas HVS dengan rapi ! 

Data Hasil Pengamatan Keanekaragaman Kupu-kupu 

No Famili / Spesies Lokasi 
JP JT DAS 

FAMILI PAPILIONIDAE 
1 Papilio memnon heronus 0 3 0 
2 Papilio memnon agenor 2 6 2 
3 Papilio gigon 2 2 0 
4 Papilio prexaspes 1 2 0 
5 Chilasa clytia 0 6 0 
6 Graphium sarpedon luctatius 0 2 1 

Total 5 21 3 
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Keterangan : 

 JP = Jalur Pinggir Hutan 
 JT = Jalur Tengan Hutan 
 DAS = Daerah Aliran Sungai 

 

Tugas  

1. Pilihlah satu hewan atau tumbuhan yang khas yang ada di Indonesia, kemudian 
deskripsikan !  

2. Carilah data keanekaragaman hayati dari berbagai sumber, kemudian jawablah 
pertannyaan berikut: 
a. Buatlah diagram/grafik dari data yang kamu peroleh! 
b. Berikan kesimpulan dari grafik/diagram tersebut! 
c. Adakah interaksi dari organisme yang kamu temukan, jika ada jelaskan bagaimana 

bentuk interaksinya! 

 

 

Rangkuman 

 

1. Wilayah Indonesia terbagi kedalam 3 bagian yaitu orientalis (Sumatra, jawa, 
Kalimantan), walacea (Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi ), dan austrialis ( Indonesia bagian 
timur). 

2. Kupu-kupu (ordo Lepidoptera ) merupakan salah satu kekayaan hayati yang  dimiliki 
Indonesia dan harus dijaga kelestariannya dari kepunahan maupun penurunan 
keanekaragaman jenisnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan di kawasan hutan TWA 
Suranadi didapatkan 28 jenis dari 404 individu kupu-kupu yang termasuk ke dalam 6 
famili yaitu 6 jenis dari family Papilionoidae, 11 jenis dari famili Nymphalidae, 3 jenis 
dari famili Danaidae, 4 jenis dari famili Pieridae, 2 jenis dari famili Lycaenidae, dan 1 
jenis dari family Hesperiidae.  

3. Tanaman peneduh jalan merupakan tanaman yang sengaja di tanam di pinggir-pinggir 
jalan untuk memberikan manfaat berupa kesejukan dan rasa nyaman saat berkendara di 
jalan raya. Hasil identifikasi spesies tanaman peneduh jalan di Kota Mataram tercatat 40 
spesies yang termasuk dalam 22 famili. Famili tanaman didominasi oleh anggota 
Caesalpiniaceae yang mencakup 7 spesies. Sedangkan ditempat kedua terbanyak 
ditempati oleh famili Mimosaceae. Famili yang memiliki 1 spesies antara lain: 
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Apocynaceae, Araucariaceae, Bignoniaceae, Burseraceae, Calophyllaceae, 
Combretaceae, Ebenaceae, Elaeocarpaceae, Lythraceae, Magnoliaceae, Malvaceae, 
Phyllantheae, Rubiaceae, dan Sapindaceae. Sedangkan untuk famili yang memiliki 2 
spesies antara lain: Annonaceae, Fabaceae, dan Meliaceae. Pada famili yang memiliki 
jumlah spesies sebanyak 3 adalah: Moraceae, Myrtaceae, dan Sapotaceae.  

4. Fauna khas orientalis yaitu orang utan, kera, harimau, babi hutan, badak, kucing hutan, 
musang dan gajah. Fauna endemik daerah orientalis khusunya Indonesia adalah Badak 
Jawa , Monyet Hitam Sulawesi, Musang Coklat, Burung Maleo dan Surili. Sementara 
fauna khas australis yaitu mamalia berkantong sperti kanguru, burung gosong, dan 
burung kakatua. Fauna endemic daerah australis khusunya Indonesia adalah burung 
cendrawasih. Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku merupakan daerah pealihan 
antara Orientalis dan Australis. Karena masuk dalam daerah pealihan maka dikenal 
dengan daerah Wallace. Fauna yang hidup dalam wilayah ini unik karena memiliki 
bentuk transisi antara orientalis dan australis. Salah satu fauna khas dan endemok yang 
ada di wilayah ini adalah Komodo, Padar dan Rinca. 
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Tes Formatif 2 

 Jawablah pertanyaan dibawah ini 

1. Berikut adalah ciri morfologi dari tumbuhan akasia dan ki hujan. Berikan tanda rumput 

(v) pada tabel yang sesuai dengan ciri morfologinya! 

Ciri Morfologi Acacia 
auriculaformis 

Samanea 
saman 

Perbungaan aksiler berbentuk bulir dan selalu berpasangan v  
Daun majemuk menyirip rangkap berwarna hijau, ujung 
daun membulat, pangkal daun membulat  v 

Bunga majemuk dengan helaian menggerombol  v 
Daun tunggal, berwarna hijau, ujung daun runcing, pangkal 
daun runcing v  

Anak daun oval/bulat teur  v 
Helaian daun berbentuk pita/menyerupai bintang sabit v  

 

2. Perhatikan gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas tentukan nama spesiesnya, familinya, dan termaksud kedalam 
keanekaragaman pada tingkat apa !  

3. Perhatikan grafik pertumbuhan bakteri pada beragam konsentrasi rendaman perasan 
rimpang kunyit selama 120 jam dan 144 jam berikut  
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a. Jelaskan hubungan konsentrasi dengan lama perendaman dilihat dari jumlah 
bakterinya ! 

b. Berikan kesimpulan dari grafik di atas ! 
 

4. Perhatikan data hasil penelitian berikut : 

No Famili Lokasi Jumlah JP JT DAS 

1 PAPILIONIDAE 6 25 8 39 
2 NYMPHALIDAE 50 63 55 169 
3 DANAIDAE 4 1 15 20 
4 PIERIDAE 8 20 3 31 
5 LYCAENIDAE 1 4 7 12 
6 HESPERIIDAE 15 58 40 113 

Data ini mengambarkan banyaknya kupu-kupu tiap family pada lokasi yang berbeda-

beda. JP = Jalur Pinggir hutan, JT = Jalut Tengah Hutan, DAS = Daerah Aliran Sungai.  

a. Buatlah grafik dari data di atas ! 

b. Buatlah kesimpulan dari grafik yang telah di buat ! 

c. Jelaskan hubugan antar jumlah family yang ditemukan dengan lokasi pengabilan data 

yang ada pada grafik ! 
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FEED BACK 

 

Cocokkan jawaban kalian dengan menggunakan kunci jawaban Test Formatif  yang 

terdapat dibagian akhir bahan belajar ini. Hitunglah jawaban kalian yang benar, kemudian 

gunakan rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kalian terhadap kegiatan 

belajar 1.   

Tingkat penguasaan = ௨ ௪    ௬ 
ଵ

 %100 ݔ 

Arti tingkat penguasaan yang kalian capai adalah sebagai berikut: 

 90% - 100%  = Baik Sekali 

 80% - 89% = Baik 

 70% - 79% = Cukup 

 < 70%  = Kurang  

Apabila tingkat penguasaan kalian telah mencapai 80% atau lebih, kalian dapat 

meneruskan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi, apabila nilai tingkat penguasaan kalian masih 

dibawah 80%, kalian harus mengulangi kegiatan belajar, terutama bagian yang belum kalian 

kuasai. 
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Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan kajian modul hasil penelitian, siswa/i dapat merincikan (c4) dengan 

benar tingkat (takson) pada system klasifikasi makhluk hidup di depan kelas 

2. Melalui kegiatan kajian modul hasil penelitian, siswa/i dapat menggunakan (c3) 

dengan benar system klasifikasi makhluk hidup binomial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 TATA CARA PEMBERIAN NAMA ILMIAH  

 

Siapa namamu? Mengapa kamu diberi nama oleh orang tuamu? Tentu agar kamu dikenal 

luas. Menurutmu, apa yang terjadi bila semua makhluk hidup tidak bernama ? Oleh karena itu, 

untuk mengenal setiap makhluk hidup yang berada di sekitar kita, dibutuhkan nama. Nama 

digunakan sebagai penghubung antara kita dengan bendabenda atau makhluk hidup lainnya. 

Makhluk hidup yang ada pada umumnya diberi nama sesuai dengan bahasa daerah di 

mana ia berada. Namun, penggunaan bahasa daerah dalam pemberian nama makhluk hidup 

hanya tepat untuk suatu daerah tertentu. Karena bahasa daerah sangat banyak, sehingga sering 

terjadi suatu jenis makhluk hidup sama akan memiliki banyak nama. Akibatnya, kadang-kadang 

menimbulkan kerancuan. Contohnya, pepaya di Semarang disebut kates, di Banyumas disebut 

gandul, di Jawa Barat disebut gedang. Oleh karena itu, untuk menghindari keragaman nama 

tersebut diperlukan suatu pedoman. Pedoman penamaan makhluk hidup yang berlaku di dunia 

saat ini adalah nama ilmiah. 

Berdasarkan uraian tersebut, Linnaeus meletakkan dasar cara pemberian nama makhluk 

hidup. Tata cara pemberian nama tersebut dikenal dengan istilah atau binomial nomenklatur. 
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Bagaimanakah cara penulisan nama ilmiah makhluk hidup ? Berdasarkan sistem tersebut, setiap 

spesies diberi nama dengan dua kata dalam bahasa Latin (Septianing, 2013):  

1. Kata pertama menunjukkan nama marga (genus) dan kata kedua merupakan petunjuk 

jenis (species).  

2. Kata pertama dimulai dengan huruf kapital (huruf besar) dan kata kedua dimulai dengan 

huruf kecil.  

3. Kata ditulis menggunakan bahasa Latin dan dicetak dengan huruf yang berbeda dengan 

huruf lain (italic jika diketik dengan komputer) atau dapat pula dengan diberi garis bawah 

pada setiap kata, jika ditulis dengan tangan. Contoh nama ilmiah padi adalah Oryza 

sativa, Oryza adalah nama marganya, sedangkan sativa merupakan penunjuk jenisnya. 

Musa paradisiaca L (pisang), nama genus pisang adalah Musa, penunjuk species-nya 

paradisiaca, pengidentifikasi pertama dilakukan oleh Linnaeus (disingkat L). 

 

3.2 KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP 

 

Klasifikasi merupakan suatu cara pengelompokan (penggolongan) dan pemberian nama 

makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Ilmu yang mempelajari 

pengelompokan makhluk hidup disebut Taksonomi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah 

sebagai berikut (Subardi, 2009):  

1. mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup; 

2. mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup;  

3. mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia;  

4. mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup.  

Dalam taksonomi terdapat tingkatan takson (hirarki) yang disebut unit taksonomi. Adanya 

tingkat takson ini dikarenakan perbedaan ciri-ciri secara morfologi dan anatomi. Semakin dekat 

persamaan cirri yang ditemukan maka semakin dekat juga pengklasifikasiannya. Sebaliknya jika 

banyak perbedaannya maka akan semakin jauh pengklasifikasiannya. Urutan takson dari yang 

tertinggi hingga yang terendah adalah sebagai berikut (Septianing, 2013):  
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1. Kingdom (Kerajaan/dunia) 

2. Filum (hewan) atau Devisio (tumbuhan) 

3. Classis (kelas) 

4. Ordo (bangsa) 

5. Familia (suku) 

6. Genus (marga) 

7. Species (jenis) 

Beberapa contoh penulisan nama ilmiah pada beberapa hewan dan tumbuhan sebagai berikut : 

No Nama Indodesia Nama Ilmiah 
 

1 
2 
3 
 

4 
5 
6 

Tumbuhan  
Jagung  
Mangga  
Kacang tanah  
Hewan  
Gajah  
Kucing  
Komodo  

 
Zea mays  
Mangifera indica  
Arachys hypogea  
 
Elephas maximus  
Felis domesticus  
Varanus komodoensis  

Pada 1969, ilmuwan Biologi R. H. Whittaker, membagi makhluk hidup menjadi lima 

kingdom, yaitu kingdom monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Pembagian lima 

kingdom ini didasarkan pada susunan sel dan cara hidup dalam pemenuhan kebutuhan makanan. 

Monera dan Protista merupakan makhluk hidup yang termasuk kelompok ini berukuran sangat 

kecil sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop; Fungi merupakan makhluk hidup 

yang tidak dapat membuat makanan sendiridan bersifat sporofit; Plantae merupakan makhluk 

hidup yang mampu menghasilkan makanan seniri karena kemampuannya adalam melakukam 

fotosintesis; Animalia merupakan makhluk hidup yang yang mendapatkan makanannya dengan 

cara memakan makhluk hidup lain. Secara rinci akan dibahas dalam bab selanjutnya.  
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Tugas 

1. Buatlah system klasifikasi dari berbagai spesies berikut : 

Tumbuhan Hewan 

Mangga Kucing 

Kelapa Kambing 

Jambu Biji Sapi 

Pepaya Ayam 

Manggis Kelinci 
2. Identifikasilah minimal sepuluh (10) nama tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah mu, 

dan tentukan nama ilmiahnya (menggunakan tata nama binomial nomenklatur), kemudian 

catat dalam table berikut : 

No Nama Lokal Nama Ilmiah 

1 Ketapang Terminalia catappa 

2   

3   
4 

dst   

3. Perhatikan cirri-ciri kupu-kupu berikut : 
a. Kupu-kupu dari genus ini biasanya disebut kupu-kupu macan, monarki, atau 

milkweeds. Ditemukan di seluruh dunia,termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, 

Afrika, Asia termasuk Indonesia, dan Australia. Kupu-kupu genus ini biasanya 

berwarna oranye. Pola penyebarannya sendiri di TWA Suranadi bersifat 

mengelompok. 

b. Kupu-kupu ini sekilas mirip Parantica aglea. Ciri utama dari kupukupu ini adalah 

garis-garis putih dan bintik-bintik pada kedua sayap (depan dan belakang) lebih 

coklat gelap warna latar belakang. Kepala dan dada yang terlihat hitam dengan putih 

(polka dot). Kupukupu ini memiliki pola sebaran secara mengelompok. 

Dari kedua cirri kupu-kupu di atas, apakah kedua kupu-kupu di atas berada dalam satu 

family ? lengkapi jawabanmu dengan menentukan sistim klasifikasinya ! 
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Rangkuman 

 

1. Berdasarkan sistem penamaan binomial nomenklatur yang dicetuskanj oleh Linieus, 

setiap spesies diberi nama dengan dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertaman 

menunjukkan Genus dan kata kedua menunjukkan Spesiesnya. 

2. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah dalam mempelajari dan 

mengenal berbagai macam makhluk hidup; mengetahui hubungan kekerabatan antar 

makhluk hidup; mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia; 

mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup.  

3. Urutan takson dari yang tertinggi hingga yang terendah adalah Kingdom 

(Kerajaan/dunia); Filum (hewan) atau Devisio (tumbuhan); Classis (kelas); Ordo 

(bangsa); Familia (suku); Genus (marga); Species (jenis). 
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Tes Formatif  3 

 

 Jawablah pertanyaan berikut dengan benar 

1. Perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Sebutkan 5 jenis tumbuhan dan hewan dalam 
penamaan binomial nomenklatur, dan pilihlah salah satu dari tumbuhan dan salah satu 
dari hewan yang kamu temukan untuk kamu tentukan system klasifikasinya! 

2. Perhatikan gambar hewan berikut : 
 

 

 

 

a. Tentukan nama lokal dan nama ilmiah dari hewan di atas! 
b. Pilih salah satu hewan di atas, dan tentukan system klasifikasinya! 

3. Dalam system klsifikasi saat ini berlaku system klasifikasi 5 kingdom. Sebutkan 5 
kingdom tersebut dan mengapa perlu adanya system klasifikasi! 

4. Perhatikan data berikut : 
Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Lombok Bahasa Bima 
Sapi Bufallow Sampi Capi 
Ayam Chicken Manok Janga 
    
a. Tentukan kesimpulan dari data di atas ? 
b. Dari data di atas bagaimana pandangan mu tentang penamaan ilmiah oleh Linieus! 
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FEED BACK 

 

Cocokkan jawaban kalian dengan menggunakan kunci jawaban Test Formatif  yang 

terdapat dibagian akhir bahan belajar ini. Hitunglah jawaban kalian yang benar, kemudian 

gunakan rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kalian terhadap kegiatan 

belajar 1.   

Tingkat penguasaan = ௨ ௪    ௬ 
ଵ

 %100 ݔ 

Arti tingkat penguasaan yang kalian capai adalah sebagai berikut: 

 90% - 100%  = Baik Sekali 

 80% - 89% = Baik 

 70% - 79% = Cukup 

 < 70%  = Kurang  

Apabila tingkat penguasaan kalian telah mencapai 80% atau lebih, kalian dapat 

meneruskan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi, apabila nilai tingkat penguasaan kalian masih 

dibawah 80%, kalian harus mengulangi kegiatan belajar, terutama bagian yang belum kalian 

kuasai. 
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JAWABAN TES FORMATIF 

TES FORMATIF 1 

1. *Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi yang dapat ditemukan di antara 
organisme dalam satu spesies. Seperti pada pengamatan di lingkungan sekolah pada 
berbagai jenis daun mangga. Dari pengamatan di temukan perbedaan warna, panjang, 
lebar dan permukaan daun dari berbagai jenis mangga yang di ambil. Hal ini 
menunjukkan adanya keanekaragaman tingkat gen. 
*Keanekaragaman tingkat spesies merupakan variasi di antara organisme yang tergolong 
kedalam spesies yang berbeda dalam family atau genus yang sama.  
*Keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan merupakan keanekaragaman yang dapat 
ditemukan di antara ekosistem. Susunan biotic dan abiotik antar wilayah berbeda-beda 
sehingga melahirkan jenis ekosistem baru. Terlihat pada perbedaan penyusun pada 
ekosistem sawah dengan ekosistem kolam. Dari hasil pengamatan ditemukan unsure 
penyusun ekosistem sawah adalah padi, jagung, tikus, ular, burung, belalang, air, tanah, 
suhu, oksigen dll. Sedangkan unsure penyusun ekosistem kolam adalah berbagai jenis 
ikan, lumut, paku, plankton, capung air, air, tanah, suhu, oksigen dll. Perbedaan unsure 
penyusun ini akan melahirkan interaksi yang berbeda sehingga terciptalah 
keanekaragaman tingkat ekosistem. 
 

2. Berikut merupakan cirri-ciri dari jeruk lemon, jeruk nipis, dan jeruk pontianak. 

 Jeruk Lemon Jeruk Nipis Jeruk Pontianak 
Cirri-ciri Kulit berwarna kuning 

mengkilat, warna isinya 
kuning cerah 

Kulit berwarna hijau, 
warna isinya kuning 
keputihan 

Kulit berwarna 
campuran hijau dan 
kuning, warna isinya 
kuning tua 
mendekati orange 

 Dari ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ciri morfologi dari 
jeruk lemon, jeruk nipis, dan jeruk pontianak yang menunjukkan bahwa ketiga jenis jeruk 
tersebut termaksud kedalam keanekaragaman tingkat gen. 

3. Indonesia disebut salah satu Negara megabiodiversitas karena dari keseluruhan spesies 
yang ada di dunia sebagian besar dapat di temukan di Indonesia, dan Indonesia juga 
menyimpan keanekaragaman hayati yang endemik hanya ditemukan di Indonesia saja 
dan berasal dari indonesia. 

4. *Keanekaragaman tingkat gen dapat ditemukan pada spesies yang sama atau varietas dari 
spesies tersebut. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen dapat ditemukan pada kupu-
kupu spesies Papilio memnon heronus dan Papilio memnon agenor yang termaksud 
dalam spesies Papilio memnon. 
*Keanekaragaman tingkat spesies dapat ditemukan pada berbagaimacam spesies yang 
berada dalam satu family atau genus. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies 
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dapat ditemukan pada family Caesalpiniaceae ditemukan 7 spesies yaitu Asam 
(Tamarindus indica L.), Bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea Linn.), Daun kupu-kupu 
(Bauhinia acuminata L.), Flamboyan (Delonix regia), Johar (Cassia siamea), Johar 
bunga pink (Cassia grandis), Trengguli (Cassia fistula L.). Spesies yang ditemukan 
dalam family ini memiliki cirri yang berbeda-beda dan perbedaan antarspesies inilah 
yang dikenla dengan keanekaragaman tingkat spesies. 
 

5. Unsur penyusun Ekosistem Sawah dan Ekosistem Sungai 
Unsur Penyusun Ekosistem Sawah Ekosistem Sungai 
Biotik Ular, Tikus, Belalang, Padi, 

Jagung, Burung 
Berbagai Jenis Ikan, 
Fitoplankton, Capung air, Lumut, 
Paku-pakuan,  

Abiotik Air, Tanah, Cahaya Matahari, 
Suhu, Kelembaban, pH dll 

Air, Lumpur, Cahaya Matahari, 
Suhu, Kelembaban, pH dll 
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TES FORMATIF 2  

1. Ciri morfologi tumbuhan akasia (Acacia auriculaformis) dan ki hujan (Samanea saman) 

Ciri Morfologi Acacia 
auriculaformis 

Samanea 
saman 

Perbungaan aksiler berbentuk bulir dan selalu berpasangan v  
Daun majemuk menyirip rangkap berwarna hijau, ujung 
daun membulat, pangkal daun membulat  v 

Bunga majemuk dengan helaian menggerombol  v 
Daun tunggal, berwarna hijau, ujung daun runcing, pangkal 
daun runcing v  

Anak daun oval/bulat teur  v 
Helaian daun berbentuk pita/menyerupai bintang sabit v  
 
 

2. l 
 
 
 
 
 
 
 
Kesimpulan dari gambar di atas adalah Ancak/bodi (Ficus rumphii) dan Ficus sp. Berada 
dalam family yang sama yaitu Moraceae yang menunjukkan kenaekaragaman tingkat 
spesies. 
 
 

3. Dari grafik pertumbuhan bakteri Salmonela pada beragam konsentrasi rendaman perasan 
rimpang kunyit maka : 
a. Jumlah bakteri Salmonela pada rendaman 120 jam lebih sedikit dibandingkan pada 

rendaman 144 jam. Pengaruh konsentrasi perasan rimpang kunyit terhadap jumlah 
bakteri Salmonela menunjukkan pola yang tidak teratur artinya mengalami kenaikan 
pada K0 dan menurun pada K1, K3 dan naik kembali pada K5 dan turun pada K7 dan 
naik kembali dengan signifikan pada K9. Pola yang terbentuk antara konsentrasi dan 
lama perendaman adalah konsentrasi yang tinggi yaitu 9% dengan lama perendaman 
yang tinggi 144 jam, mampu memberikan prosentasi pertumbuhan bakteri Salmonela  
yang optimal. 

b. Konsentrasi perasan rimpang kunyit 9% dengan lama perendaman 144 jam 
merupakan kondisi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan bakteri Salmonela.  
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4. a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Dari grafik perbandingan jumlah kupu-kupu dengan lokasi penelitian di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa jalut tengah hutan menjadi lokasi yang banyak 
ditemukannya kupu-kupu yaitu 171 ekor, kemudian jalur daerah aliran sungai 128 
ekor dan jalur pinggir hutan yaitu 84 ekor.  

c. Pada family Papilionidae lokasi penelitian mempengaruhi secara signifikan terhadap 
jumlah spesies yang ditemukan. Sedangkan pada family Nymphalidae lokasi 
penelitian tidak mempengaruhi secara signifikan terhadapt jumlah spesies yang di 
temukan.  
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 TES FORMATIF 3 

 

1. Berikut 5 enis tumbuhan dan hewan yang berada di sekitar rumah ku 
No Nama Tumbuhan Nama Hewan 
1 Mangifera indica Kambing (Capra aegagrus) 
2 Carica papaya Ayam (Gallus gallus domestica) 
3 Terminalia catapa Sapi ( Bos Taurus) 
4 Tamarindus indica Rusa ( Cervus unicolor) 
5 Ficus sp. Toke (Gekko gecko) 

Sistem klasifikasi 
Mangifera indica 
Kingdom : Plantae 
Divisi : Magnoliophyta 
Kelas : Magnoliopsida 
Ordo : Sapindales 
Famili : Anacardiaceae 
Genus : Mangifera 
Spesies : Mangifera indica 

Gekko gecko 
Kingdom : Animalia 
Filum  : Chordata 
Kelas : Reptilia 
Ordo : Squamata 
Famili : Gekkonidae 
Genus : Gekko 
Spesies : Gekko gecko 
 

 
2. (a) Harimau (Panthera tigris), (b) Singa (Panthera leo), (c) Kucing (Felis domestica), (d) 

Citah (Acinonyx jubatus). 
System Klasifikasi Harimau 
Kingdom : Animalia, Filum : Chordata, Kelas : Mammalia, Ordo : Carnivora, Famili : 
Felidae, Genus : Panthera, Spesies : Panthera tigris 
 

3. System klasifikasi yang digunakan saat ini adalah system klasifikasi 5 kingdom yaitu 
Monera, Protista, Fungi (jamur), Plantae (tumbuhan), dan Animalia (hewan). System 
klasifikasi perlu adanya untuk mengetahui kekerabatan antara spesies, untuk mengetahui 
keanekaragamn hayati, untuk mengetahui nama dari suatu spesies dan mempermudah 
untum mempelajari suatu spesies. 

4. a. Kesimpulannya adalah setiap hewan (makhluk hidup) memiliki nama daerah yang 
berbeda beda, sehingga perlu penamaan ilmiah untuk menyatukan dan menyamakan 
presepsi secarra global. 
b.  Penamaan ilmiah menurut Lineius sangat penting, karena dapat menyatukan presepsi 
terhadapat spesies yang dibicarakan.  
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Lampiran 5. LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP
(Kelas Kontrol)

Petunjuk Pengisian!

' Berikan tanda rumput (0 pada kolom "ya" atau "tidak" jika langkah kegiatan pembelajaran

terlaksana atau tidak terlaksana.
- Car* Penilaian:

BS (baik Sekali)
B (Baik)
C (Cukup)
K (Kurang)

Jika semua (3) deskriptor yang nampak
JlkaZ deskriptor yang nampak
Jika ada I deskriptor yang nampak
Jika tidak ada deskriptor yang Nampak

Kegiatan No Kegiatan Guru
Keterlaksanaan Penilaian

Ya Tidak SB B C K
Pendahuluan

1

Guru memberi salam, berdo'a dan

selanjutnya menanyakan kabar peserta

didik, dengan menyampaikan ucapan
"Bagaimana kabar kalian hari ini? sudah

siapkah belajar?" Siapa saja yang tidak bisa
hadir dalam pembelaiaran hari ini?

2

Guru meminta peserta didik untuk
mengecek kebersihan kelas, minimal di
sekitar meia dan kursitempat duduknya.

J

Guru mengajukan pertanyaan tentang materi
yang sudah dipelajari dan terkait dengan
materi yang akan dipelajari, dengan
pertanyaan "Masih ingatkah kalian cabang
ilmu biologi yang mempelajari interaksi
antara organism hidup dengan
lingkungannya ?, dan kenapa ekosistem
dialamini berbeda-beda ?

4

Guru menampilkan gambar atau foto
manusia, hewan dan tumbuhan yang
menunjukan adanya keanekaragaman
hayati.

5

Setelah siswa mengamati gambar, guru
memberikan peftanyaan "apa yang kalian
pikirkan dari gambar tersebut? dimana letak
perbedaan dari gambar tersebut?" perbedaan

tersebut disebabkan karena apa ?

,r/

6
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
atau KD yang akan dicapai

7

Guru menyampaikan garis besar cakupan
materi dan penjelasan tentang kegiatan yang
akan dilakukan peserta didik untuk
menyelesaikan permasalahan atau tugas
pada pertemuan ini.

lr/
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Kegiatan No Kegiatan Guru
Keterlaksanaan Penilaian

Ya Tidak SB B C K
Inti 1. Penyaiian Fenomena

8

Guru menyajikan f-enomena melalui gambar
manusia, tumbuhan dan hervan yang berisi
tentang keanekaragaman hayati Indonesia
(melanjutkan kegiatan pada bagian
pendahuluan).

9

Guru membagi kelompok (masing-masing
beranggotakan 4 sd 5 orang peserta didik)
(guru telah menyiapkan label nomor absensi
dan dipasang pada bagian saku seragam
peserta didik).

2. Observasi

l0

Guru menugaskan peserta didik untuk
mempelajari keanekaragaman tingkat gen,

spesies, dan ekosistem melalui pengamatan
terhadap Iingkungan sekitar sekolah dan
kajian modul (guru telah menugaskan sisr,va

untuk menyiapkan modul hasil penelitian).

1l

Guru menugaskan peserta didik untuk
mengidentifikasi lebar daun, panjang daun,
bentuk daun, warna bunga, dan cirri-ciri
hewan sefta menentukan komponen
penyusun ekosistem yang ada di lingkungan
sekitar sekolah (sesuai LKPD)

t2

Guru menugaskan pesefta didik untuk
mengkaji modul hasil penelitian tentang
keanekaragaman hayati di Indonesia dan di
Lombok.

l3

Guru menugaskan peserta didik untuk
mengkaji modul hasil penelitian tentang
tingkat (takson) pada system klasifikasi
makhluk hidup dan system klasifikasi
makhluk hidup binomial

3. Rumusan Masalah

14
Peserta didik dirnotivasi r-rntuk merumuskan
masalah

4. Pengaiuan Hipotesis

15

Guru menugaskan pesena didik untuk
merumuskan hipotesis bersadarkan rumusan
masalah vane dibuat

5. Mengumpulkan Data

t6
Guru meminta peserta didik untuk
mengumpulkan data hasil observasi melalui
pengamatan Iingkungan sekolah tentang
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Kegiatan No Kegiatan Guru
Keterlaksanaan Penilaian

Ya Tidak SB B C K
keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies
dan ekosistem.

t7
Guru memfasilitator dan memandu proses

diskusi dalam kelas
v/

6. Analisis Data

18

Guru memfasilitasi dan mengarahkan
kegiatan analisis data yang dilakukan
masin g-masing kelompok

\,/

7. Menyusun Kesimpulan

19

Guru memfasilitasi kelompok siswa untuk
menyajikan hasil diskusi kelompoknya
terkait densan materi pembelaiaran

Penutup
20

Guru bersama-sama dengan peserta didik
membuat ran gkuman/simpulan pelai aran.

2t
Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan

,/

22

Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut
dalam bentuk tugas kelompok dan
menyampaikan rencana pembelaj aran pada
pertemuan berikutnya, yaitu tentang "Garis
Walace, Weber, Keunikan Hutan hujan
Tronis. dan Pesisir dan Laut Indonesia"

\,/

.1-J
Guru menutup pelajaran dengan
mensucaokan salam dan do'a.

Komentar Observer:

Mataram,
0bserver,

September 2015

mam Muslim
NrM. EIA 011024
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN RPP
(Kelas Eksperimen)

Petunjuk Pengisian!
Berikan tanda rumput (rD pada kolom "ya" ataa "tidak" jika langkah kegiatan pembelajaran

terlaksana atau tidak terlaksana.
Cara Penilaian:
BS (baik Sekali) : Jika semua (3) deskriptor yang nampak

B (Baik)
C (Cukup)
K (Kurang)

Jika2 deskriptor yang nampak
Jika ada I deskriptor yang nampak
Jika tidak ada deskriptor yang Nampak

Kegiatan No Kegiatan Guru
Keterlaksanaan Penilaian

Ya Tidak SB B C K
Pendahuluan

1

Guru memberi salam, berdo'a dan

selanjutnya menanyakan kabar pesefta

didik, dengan menyampaikan ucapan

"Bagaimana kabar kalian hari ini? sudah

siapkah belajar?" Siapa saja yang tidak bisa
hadir dalam pembelaiaran hari ini?

2

Guru meminta peserta didik untuk
mengecek kebersihan kelas, minimal di
sekitar meia dan kursi tempat duduknya.

J

Guru mengajukan pefianyaan tentang materi
yang sudah dipelajari dan terkait dengan

materi yang akan dipelajari, dengan

pertanyaan "Masih ingatkah kalian cabang

ilmu biologi yang mempelajari interaksi
antara organism hidup dengan

lingkungannya ?, dan kenapa ekosistem
dialamini berbeda-beda ?

4

Guru menampilkan gambar atau foto
manusia, hewan dan turnbuhan yang

menunjukan adanya keanekaragaman

hayati.

5

Setelah siswa mengamati gambar, guru

memberikan pertanyaan "apa yang kalian
pikirkan dari gambar tersebut? dimana letak
perbedaan dari gambar tersebut?" perbedaan

tersebut disebabkan karena apa ?

6
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

atau KD yang akan dicapai l,/

7

Guru menyampaikan garis besar cakupan
materi dan penjelasan tentang kegiatan yang

akan dilakukan peserta didik untuk
menyelesaikan permasalahan atau tugas
pada pertemuan ini.

L/ l-/
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Kegiatan No Kegiatan Guru
Keterlaksanaan Penilaian

Ya Tidak SB B C K
Inti l. Penvaiian Fenomena

8

Guru menyajikan fenomena melalui gambar
manusia, tumbuhan dan hewan yang berisi
tentang keanekaragaman hayati Indonesia
(melanjutkan kegiatan pada bagian
pendahuluan).

t/

9

Guru membagi kelompok (masing-masing
beranggotakan 4 sd 5 orang peserta didik)
(guru telah menyiapkan label nomor absensi
dan dipasang pada bagian saku seragam

Deserta didik).

\,/ L,/

2. Ohservasi

l0

Curu menugaskan pesefta didik untuk
mempelajari keanekaragaman tingkat gen,

spesies, dan ekosistem melalui pengamatan
terhadap lingkungan sekitar sekolah dan
kajian modul (guru telah menugaskan siswa
untuk menyiapkan modul hasil penelitian).

l1

Guru menugaskan peserta didik untuk
mengidentifikasi lebar daun, panjang daun,
bentuk daun, wama bunga, dan cirri-ciri
hewan serta menentukan komponen
penyusun ekosistem yang ada di lingkungan
sekitar sekolah (sesuai LKPD)

t-/

12

Guru menugaskan pesefta didik untuk
mengkaji modul hasil penelitian tentang
keanekaragaman hayati di Indonesia dan di
Lombok.

l-'/ L-/

13

Guru menugaskan peserta didik untuk
mengkaji modul hasil penelitian tentang
tingkat (takson) pada system klasifikasi
makhluk hidup dan system klasifikasi
makhluk hidup binomial

L/

3. Rumusan Masalah

t4
Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan
masalah

L/ l-/

4. Pensaiuan Hipotesis

15

Guru menugaskan peserta didik untuk
merumuskan hipotesis bersadarkan rul'nusan
masalah yang dibuat

t-/

5. MensumDulkan Data

16

Guru meminta pesefta didik untuk
mengumpulkan data hasil observasi melalui
pengamatan lingkungan sekolah tentang

t/
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Kegiatan No Kegiatan Guru
Keterlaksanaan Penilaian

Ya Tidak SB B C K
keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies
dan ekosistem.

17
Guru memfasilitator dan memandu proses

diskusi dalam kelas l-/
6. Analisis Data

l8
Guru memfasilitasi dan mengarahkan
kegiatan analisis data yang dilakukan
masin g-masing kelompok

7. Menyusun Kesimpulan

19

Guru memfasilitasi kelompok siswa untuk
menyajikan hasil diskusi kelompoknya
terkait dengan materi pembelaiaran

L/
Penutup

2A
Guru bersama-sama dengan peserta didik
membuat rangkumanisimpulan pelaiaran. L/

21
Guru melakukan penilaian dan/atar-r refleksi
terhadap kesiatan yans sudah dilaksanakan

L"/

22

Curu merencanakan kegiatan tindak lanjut
dalam bentuk tugas kelompok dan
menyampaikan rencana pembelajaran pada
pertemuan berikutnya, yaitu tentang "Garis
Walace, Weber, Keunikan Hutan hujan
Troois. dan Pesisir dan Laut Indonesia"

l,/

23
Guru menutup pelajaran dengan
mengucapkan salam dan do'a. l-/ l-/

Komentar 0bserver:

Mataram,
Observer,

Septemtrer 2015

iii Muslim
NIM. EIA 0il024

?
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Lampiran 6. LEMBAR OBSERVASI ASPEK AFEKTIF
(Kelas Kontrol)

MateriAjar : Keanekaragamn Hayati

Pertemuan Ke- : I
Berilah nilai pada kolom kelompok sesuai dengan ketentuan berikut :

I : tidak terlaksana

2: terlaksana, hanya sebagian anggota kelompok

3 : terlaksana oleh semua anggota kelompok

No Aspek Deskriptor
Kelompok

I 2 3 4 5 6

1 Kedisiplinan

Semua anggota kelompok masuk kelas

tepat waktu 3 .\ ) 5 )

Menyelesaikan tugas/LKS dan sejenisnya
densan tenat waktu

4/- 3 ,1
3 3

2
Rasa ingin
tahu

Tertarik pada tujuan dan kompetensi
pembelai aran dengan bertanya 1- 7 Z L /_ L

Mencari informasi tentang materi yang
akan dipelajari dengan membaca buku dan

sumber yang lain.
L .L

Z- L L '?_

Memperhatikan dengan seksama
penjelasan singkat terkait materi
pembelaiaran Yang dilakukan quru

"2L/ 3 a L L 3

J Teliti

Menjawab pertanyaan yang diajukan guru aL L Z L i ,
Mampu merumuskan masalah dari
permasalahan yang diberikan guru Z Z L Z Z Z-

Mampu menggunakan pengetahuan dan
bukti yang dimiliki untuk merumuskan
hipotesis, penjelasarr maupun solLrsi

berdasarkan pertanyaan/permasalahan dari
guru

L L 4 7 L '7-

Mampu merumuskan kesimpulan Z '\
-L- L 3 "L

4

Beker.ia sama
dalam
kelompok

Antusias saat guru membagikan kelompok a) l 3 3 j J
Suka rela menerima kelompok belajar
yang dibagikan 3 3 3 -) t 3
Melaksanakan tanggung jawab dan tugas
kelompok 3 L 3 3 "L 7
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No Aspek Deskriptor
Kelompok

1 2 3 4 5 6

Saling membantu dalam mengerjakan
percobaan atau tlrgas dari LKS 3 3 3 3 s 3

5

Interaksi
dengan
kelompok lain

Mendengarkan atau memperhatikan ketika
kelompok lain menyampaiakan hasil
Dengamatannva

Z Z L Z ?_ C

Bertanya atau menanggapi ketika
kelompok lain berpresentasi

1 j 3 3 3 j

6
Mengikuti
perintah

Mampu menyususn ringkasan diskusi
dengan benar sesuai yans diielaskan guru j t 3 3 3 7

Melakukan dsikusi dengan benar sesuai

dengan yang diielaskan oleh guru 9 3
,
J 3 3

7
Tanggap
terhadap bukti

Aktif mencari bukti untuk menguji
hipotesis dan meniawab pertannyaan

.2
Z 3 9 L )

Bersedia menerima atau menolak hipotesis
setelah adanva bukti yans benar dan losis 3

-( 3 3 3 3

Dapat menilai kekurangan dan kelemahan
dalam pelaksanaan diskusi

3 j 3 3 3 3
Komentar Observer:

Mataram, Sepember 2015

5-m Muslim
NIM. ElA 011024
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LEMBAR OBSERVASI ASPEK AFEKTIF
(Kelas Kontrol)

MateriAjar : Keanekaragamn Hayati

Pertemuan Ke- :2
Berilah nilai pada kolom kelompok sesuai dengan ketentuan berikut :

I : tidak terlaksana

2: terlaksana, hanya sebagian anggota kelompok

3 : terlaksana oleh semua anggota kelompok

No Aspek Deskriptor
Kelompok

I 2 3 4 5 6

I Kedisiplinan

Semua anggota kelompok masuk kelas
tepat waktu Z 3 S s 3 3
Menyelesaikan tugas/LKS dan sejenisnya
dengan tepat waktu 3 3 Z Z 3 3

2
Rasa ingin
tahu

Tertarik pada tujuan dan kompetensi
pembelaiaran denqan bertanya

,L Z L L L L
Mencari informasi tentang materi yang
akan dipelajari dengan membaca buku dan
sumber yans lain.

L L L Z Z L

Memperhatikan dengan seksama
penjelasan singkat terkait materi
pembelaiaran yang dilakukan guru

3 3 3 3 3

J Teliti

Menjawab peftanyaan yang diajukan guru L Z Z I Z L
Mampu merumuskan masalah dari
permasalahan yang diberikan guru Z. L 2 Z z
Mampu menggunakan pengetahuan dan
bukti yang dimiliki untuk merumuskan
hipotesis, penjelasan maupun solusi
berdasarkan pertanyaan/permasalahan dari
guru

AL '7u Z L ,) L

Mampu merurnuskan kesimpulan -') 3 9 2- .L 3

4
Bekerja sama
dalam
kelompok

Antusias saat guru membagikan kelompok 3 3 3 3 "< 3
Suka rela menerima kelompok belajar
yang dibasikan 3 7) Z 3 3 3
Melaksanakan tanggung jawab dan tugas
kelompok 3 Z. 3 ) 3 L
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No Aspek Deskriptor
Kelompok

I 2 3 4 5 6

Saling membantu dalam mengerjakan
percobaan atau tugas dari LKS 3 L - 3 3 z

5

Interaksi
dengan
kelompok lain

Mendengarkan atau memperhatikan ketika
kelompok lain menyampaiakan hasil
pengamatannya

3 3 3 2 3 3

Bertanya atau menanggapi ketika
kelompok lain berpresentasi

.L 7 z 2_ 2_ L

6
Mengikuti
perintah

Mampu menyususn ringkasan diskusi
dengan benar sesuai yang diielaskan guru 3 ? 3 3 3 3
Melakukan dsikusi dengan benar sesuai

dengan yang diielaskan oleh guru 3 3 3 3 3 3

7
Tanggap
terhadap bukti

Aktif mencari bukti untuk menguji
hipotesis dan meniawab peftannyaan L L L L L L
Bersedia menerima atau menolak hipotesis
setelah adanya bukti yang benar dan logis

j 3 3 3 3 3
Dapat menilai kekurangan dan kelemahan
dalam pelaksanaan diskusi 3 3 3 3 3 7

Komentar Observer:

Sepember 2015

-m Muslim
NrM. ElA 011024
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LEMBAR OBSERVASI ASPEK AFEKTIF
(Kelas Kontrol)

MateriAjar : Keanekaragamn Hayati

Pertemuan Ke- : 3

Berilah nilai pada kolom kelompok sesuai dengan ketentuan berikut :

I : tidak terlaksana

2 : terlaksana, hanya sebagian anggota kelompok

3 : terlaksana oleh semua anggota kelompok

No Aspek Deskriptor
Kelompok

I 2 J 4 5 6

I Kedisiplinan

Semua anggota kelompok masuk kelas
tepat waktu 3 3 3 5 3 3
Menyelesaikan tugas/LKS dan sej enisnya
dengan tepat rvaktu 3 9 3 3 j 3

2
Rasa ingin
tahu

Tertarik pada tujuan dan kompetensi
oembelai aran densan bertanva Z 7 L L L L
Mencari informasi tentang materi yang
akan dipelajari dengan membaca buku dan

sumber yang lain.
2- L L L L Z

Memperhatikan dengan seksama
penjelasan singkat terkait materi
pembelaiaran yang dilakukan guru

3 3 3 3 3 3

-) Teliti

Menjawab peftanyaan yang diajukan guru L '7- Z L Z Z
Mampu merumuskan masalah dari
permasalahan yang diberikan guru 3 3 9 3 3 3
Mampu menggunakan pengetahuan dan

bukti yang dimiliki untuk merumuskan
hipotesis, penjelasan maupun solusi
berdasarkan pertanyaan/permasalahan dari
guru

L 2 L 2- z Z

Mampu merumuskan kesimpulan 2 3 3 3 3 3

4

Bekerja sama
dalam
kelompok

Antusias saat guru membagikan kelompok 3 3 3 3 7 3
Suka rela menerima kelompok belajar
yans dibaeikan 3 3 3 3 3 3
Melaksanakan tanggung jawab dan tugas
kelompok

3 3 3 3 3 7
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No Aspek Deskriptor
Kelompok

I 2 3 4 6

Saling membantu dalam mengerjakan
percobaan atau tugas dari LKS 3 3 _3 3 3 3

5

Interaksi
dengan
kelompok lain

Mendengarkan atau memperhatikan ketika
kelompok lain menyampaiakan hasil
pengamatannya

3 3 3 3 3 3

Bertanya atau menanggapi ketika
kelomook lain berpresentasi 3 3 3 3 3 3

6
Mengikuti
perintah

Mampu menyususn ringkasan diskusi
dengan benar sesuai yang diielaskan guru 3 3 3 3 3 3
Melakukan dsikusi dengan benar sesuai
dengan yang diielaskan oleh guru 3 3 3 3 3 3

7
Tanggap
terhadap bukti

Aktif mencari bukti untuk menguii
hipotesis dan meniawab peftannyaan 7 L Z Z L L
Bersedia menerima atau menolak hipotesis
setelah adanya bukti yang benar dan logis 3 3 3 3 3 3

Dapat menilai kekurangan dan kelemahan
dalam pelaksanaan diskusi Z 3 3 3 3 3

Komentar Observer:

Mataram,
Observer,

Sepember 2015

NIM. ElA 011024
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LEMBAR OBSERVASI ASPEK AFEKTIF
(Kelas Eksperimen)

MateriAjar : Keanekaragamn Hayati

Pertemuan Ke- : 1

Berilah nilai pada kolom kelompok sesuai dengan ketentuan berikut :

I : tidakterlaksana
2 : terlaksana, hanya sebagian anggota kelompok

3 : terlaksana oleh semua anggota kelompok

No Aspek Deskriptor
Kelompok

I 2 3 4 5 6

1 Kedisiplinan

Semua anggota kelompok masuk kelas
tepat waktu 3 3 3 3 5 5
Menyelesaikan tugas/LKS dan sejenisnya
dengan tepat waktu 9 7- 3 L 3 3

2
Rasa
tahu

rngln

Tertarik pada tujuan dan kompetensi
pembelaiaran dengan bertanya L Z Z L 7 L
Mencari informasi tentang materi yang
akan dipelajari dengan membaca buku dan

sumber yang lain.
Z 'L- L Z L L

Memperhatikan dengan seksama
penjelasan singkat terkait materi
pembelaiaran yang dilakukan guru

3 3 2 3 J L

J Teliti

Menjawab pertanyaan yang diajukan guru L .L L L L L
Mampu merumuskan rnasalah dari
permasalahan yang diberikan guru 7 3 3 L L L
Mampu menggunakan pengetahuan dan

bukti yang dimiliki untuk merumuskan
hipotesis, penjelasan maupun solusi
berdasarkan pertanyaan/permasalahan dari
guru

L L L L Z L

Mampu merumuskan kesimpulan 3 3 3 3 L \

4

Bekerja sama
dalam
kelompok

Antusias saat guru membagikan kelompok 3 3 3 3 3 3
Suka rela menerima kelompok belajar
vans dibasikan 9 3 3 7 3 3
Melaksanakan tanggung jawab dan tugas
kelompok 3 z_ L L 3 L



159

No Aspek Deskriptor
Kelompok

I ", 3 4 5 6

Saling membantu dalam mengerjakan
percobaan atau tugas dari LKS 3 3 3 3 3 3

5

Interaksi
dengan
kelompok lain

Mendengarkan atau memperhatikan ketika
kelompok lain menyampaiakan hasil
pengamatannya

3 3 3 5 Z 3
Bertanya atau menanggapi ketika
kelompok lain berpresentasi 3 3 3 3 3 3

6
Mengikuti
perintah

Mampu menyususn ringkasan diskusi
dengan benar sesuai yang diielaskan guru 3 3 3 3 3 3

Melakukan dsikusi dengan benar sesuai

dengan yang diielaskan oleh guru 3 z L 3 3 3

7
Tanggap
terhadap bukti

Aktif mencari bukti untuk menguji
hiootesis dan meniawab pertannyaan 3 3 3 3 3 3

Bersedia menerima atau menolak hipotesrs
setelah adanya bukti yang benar dan logis 3 L Z 3 3 3
Dapat menilai kekurangan dan kelemahan
dalam pelaksanaan diskusi 3 3 ) 7 3 3

Komentar Observer:

Mataram, Sepember 2015

ft-am Muslim
NrM. ErA 011024

7
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LEMBAR OBSERVASI ASPEK AFEKTIF
(Kelas Eksperimen)

Materi Ajar : Keanekaragamn Hayati

Pertemuan Ke- :2
Berilah nilai pada kolom kelompok sesuai dengan ketentuan berikut :

1 : tidak terlaksana

2 : terlaksana, hanya sebagian anggota kelompok

3 : terlaksana oleh semua anggota kelompok

No Aspek Deskriptor
Kelompok

1 ) J 4 5 6

I Kedisiplinan

Semua anggota kelompok masuk kelas
tepat waktu

3 2 3 3 3 3

Menyelesaikan tugas/LKS dan sejenisnya
dengan tepat waktu 7 3 3 3 3 3

2
Rasa ingin
tahu

Tertarik pada tujuan dan kompetensi
pembelaiaran dengan bertanya

'2- Z L L 2- L

Mencari informasi tentang materi yang
akan dipelajari dengan membaca buku dan

sumber vane lain.
Z a_ 3 3 3 s

Memperhatikan dengan seksama
penjelasan singkat terkait materi
pembelaiaran yans dilakukan guru

3 Z 3 3 3 3

J Teliti

Menjawab pertanyaan yang diajukan guru Z L L L L L
Mampu merumuskan masalah dari
permasalahan yang diberikan guru 3 3 3 3 3 3
Mampu menggunakan pengetahuan dan

bukti yang dimiliki untuk merumuskan
hipotesis, penjelasan maupun solusi
berdasarkan pertanyaan/permasalahan dari
guru

Z L L L L L

Mampu merumuskan kesimpulan 3 3 3 a- 3 3

4

Bekerja sama
dalarn
kelompok

Antusias saat guru membagikan kelompok J 3 3 3 3 3
Suka rela menerima kelompok belajar
yang dibagikan 3 3 3 3 3 3
Melaksanakan tanggung jawab dan tugas
kelompok 3 3 3 3 3 3
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No Aspek Deskriptor
Kelompok

I ) 3 4 6

Saling membantu dalam mengerjakan
percobaan atau tugas dari LKS 3 3 3 L 3 3

5

Interaksi
dengan
kelompok lain

Mendengarkan atau memperhatikan ketika
kelompok lain menyampaiakan hasil
penqamatannya

L 3 3 Z 3 7

Bertanya atau menanggapi ketika
kelompok lain berpresentasi 3 3 3 3 3 3

6
Mengikuti
perintah

Mampu menyususn ringkasan diskusi
dengan benar sesuai yang diielaskan guru 3 3 3 3 3 3
Melakukan dsikusi dengan benar sesuai
densan yans diielaskan oleh euru 9 L Z 3 3 L

7
Tanggap
terhadap bukti

Aktif mencari bukti untuk rnenguji
hipotesis dan menlar,vab pefiannyaan

'3 7 j 3 3 3

Bersedia menerima atau menolak hipotesis
setelah adanya bukti yang benar dan logis 3 3 3 3 3

.?

Dapat menilai kekurangan dan kelemahan
dalam pelaksanaan diskusi 3 3 3 3 3 3

Komentar Observer:

Mataram,
0bserver,

Sepember 2015

NIM. ElA 011024

a
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LEMBAR OBSERVASI ASPEK AFEKTIF
(Kelas Eksperimen)

MateriAjar : Keanekaragamn Hayati

Pertemuan Ke- :3
Berilah nilai pada kolom kelompok sesuai dengan ketentuan berikut :

1 : tidak terlaksana

2 : terlaksana, hanya sebagian anggota kelompok

3 : terlaksana oleh semua anggota kelompok

No Aspek Deskriptor
Kelompok

I 2 J 4 5 6

I Kedisiplinan

Semua anggota kelompok masuk kelas
tepat waktu 3 3 3 3 3 3
Menyelesaikan tugasll-KS dan sejenisnya
dengan tepat waktu 3 3 3 3 3 5

2
Rasa ingin
tahu

Tertarik pada tujuan dan kompetensi
pembelaiaran dengan bertanya

.L z z z "7_ 7
Mencari informasi tentang materi yang
akan dipelajari dengan membaca buku dan
sumber vans lain.

3 3 3 3 ? 3
Memperhatikan dengan seksama
penjelasan singkat terkait materi
pembelaiaran yang dilakukan guru

3 3 3 3 3 3

a
J Teliti

Menjawab pertanyaan yang diajukan guru L L L Z Z z
Mampu merumuskan masalah dari
permasalahan yang diberikan guru 3 3 3 2 f f
Mampu menggunakan pengetahuan dan

bukti yang dimiliki untuk merumuskan
hipotesis, penjelasan maupun solusi
berdasarkan pertanyaan/permasal ahan dari
guru

7 z 2 L L L

Mampu merumuskan kesimpulan Z 3 3 ,3 3 3

4
Bekerja sama
dalam
kelompok

Antusias saat guru membagikan kelompok 3 3 3 3 3 3
Suka rela menerima kelompok belajar
yans dibaeikan Z 3 3 3 3 9

Melaksanakan tanggung jawab dan tugas
kelompok 3 3 3 3 3 3
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No Aspek Deskriptor
Kelompok

1 ) 3 4 5 6

Saling membantu dalam mengerjakan
percobaan atau tugas dari LKS

3 3 3 3 3 3

5

Interaksi
dengan
kelompok lain

Mendengarkan atau memperhatikan ketika
kelompok lain menyampaiakan hasil
pengamatannYa

3 9 3 3 3 3
Bertanya atau menanggapi ketika
kelompok lain berpresentasi Z L L L 3 3

6
Mengikuti
perintah

Mampu men),ususn ringkasan diskusi
dengan benar sesuai yang diielaskan guru 3 3 3 9 9 3
Melakukan dsikusi dengan benar sesuai

densan yang diielaskan oleh guru 3 3 3 3 3 3

7
Tanggap
terhadap bukti

Aktif mencari bukti untuk menguji
hipotesis dan meniawab pertannyaan 3 3 3 3 3 3

Bersedia menerima atau menolak hipotesis
setelah adanya bukti yang benar dan logis 3 9 3 3 3 3

Dapat menilai kekurangan dan kelemahan
dalam pelaksanaan diskusi 3 3 3 3 3 3

Komentar Observer:

Mataram,
Observer,

Sepember 2015

imam Muslim
NtM. ErA 011024
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Lampiran 7. LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK

(Kelas Kontrol)

Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
Kelas/Semester

Biologi
3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat

keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia.

4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media

informasi.

Pernbuatan kliping Kehati
Satu Minggu
1

X MIPA 5/1

Keterangan :

1. Penilaian dilakukan melalui pengamatan untuk menilai aspek ketrampilan

2. Skor 1: kurang.2: cukup,3: baik,4: baik sekali

September 2015

No Aspek
Skor

1,, 2 3 4
1 Perencanaan :

a. Persiapan
\,/'

b. Rumusan Judul r/
2 Pelaksanaan :

a. Sisitematika dalam tampilan
,-/

b. Pembagian tugas anggota \,r'
c. Keakuratan sumber datalinformasi ,/
d. Analisis data w'
e. Penarikan kesimpulan \,/

-) Laporan Proyek:
a. Keielasan tulisan dengan desain

U/

b. Estetika
c. Presentasi L/'

Imam Muslim
NIM EIA OI1O24
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LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK

(Kelas Kontrol)

Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
Kelas/Semester

Biologi
3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat

keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia.

4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media

informasi.

Pembuatan kliping Kehati
Satu Minggu
2

X MIPA 5/I

Keterangan:

3. Penilaian dilakukan melalui pengamatan untuk menilai aspek ketrampilan

4. Skor 1: kurang,2: cukup, 3: baik. 4: baik sekali

Mataram,
Observer,

September 2015

No
Skor

1 ) 3 4

1 Perencanaan:
c. Persiapan

't/

d- Rumusan Judul \./'
2 Pelaksanaan:

f. Sisitematika dalam tampilan
lr/

g. Pembagian tugas anggota t-/

h. Keakuratan sumber data/informasi t-/

i. Analisis data \-/
Penarikan kesimpulan L//

a
J Laporan Proyek:

d. Keielasan tulisan dengan desain

e. Estetika lr/

t Presentasi \./

5-m Muslim
NIM ElA 011021

Aspek
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Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
Kelas/Semester

LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK

(Kelas Kontrol)

Biologi
3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat

keanekaragaman hayati (gen. jenis, dan ekosistem) di Indonesia.

4.2 Menyajikan hasil identihkasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalarn berbagai bentr,rk media

informasi.

Pembuatan kliping Kehati
Satu Minggu
-)

X MiPA 5/I

Keterangan:

5. Penilaian dilakukan rnelalui pengamatan untuk menilai aspek ketrampilan
6. Skor 1: kurang, 2: cukup, 3: baik,4: baik sekali

Mataram,
0bserver,

September 2015

No
Skor

I. ) 3 4

1 Perencanaan:
e. Persiapan

v/
f. Rumusan Judul ,-/'

2 Pelaksanaan:
k. Sisitematika dalam tampilan

,./

l. Pembagian tugas anggota v/ ttrt-

m. Keakuratan sumber data/informasi l-/ V
n. Analisis data \-/ s.
o. Penarikankesimpulan \/'

J Laporan Proyek:
s. Keielasan tulisan dengan desain
h. Estetika \-/
i. Presentasi t-/

I Muslim
NIM ElA 011024

Aspek
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Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
KelasiSemester

LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSTKOMOTORIK

(Kelas Kontrol)

Biologi
3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat

keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia.

4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media

informasi.

Pembuatan kliping Kehati
Satu Minggu
4

X MIPA 5/1

Keterangan:

l. Penilaian dilakukan melalui pengamatan untuk menilai aspek ketrampilan

8. Skor 1: kurang, 2: cukup, 3: baik,4: baik sekali

Mataram,
Observer,

September 2015

Skor
I 1 3 4

1 Perencanaan :

g. Persiapan
\-/

h. Rumusan Judul \-/'
2 Pelaksanaan:

p. Sisitematika dalam tampilan
q. Pembagian tugas anggota
r. Keakuratansumberdata/informasi \/'
s. Analisis data \-/
t. Penarikankesimpulan \-/

J Laporan Proyek:
i. Keielasan tulisan dengan desain

\-/

k. Estetika
l. Presentasi

uslim
NIM ElA 011024

No Aspek
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LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK

(Kelas Kontrol)

Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
Kelas/Semester

Biologi
3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat

keanekaragaman hayati (gen, jenis. dan ekosistem) di Indonesia.

4.2 Meriyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancalnan kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalarn berbagai bentuk media

informasi.

Pembuatan kliping Kehati
Satu Minggu
5

X MIPA 5/I

Keterangan:

9. Penilaian dilakukan n-relah-ri pengamatan untuk menilai aspek ketrampilan

10. Skor 1: kurang. 2: cukup, 3: baik. 4: baik sekali

Mataram,
Observer,

September 2015

No Aspek, , ,

Skor
: 1,, 2, 3 4

1 Perencanaan:
i. Persiapan

L"

Rumusan Judul \-/
2 Pelaksanaan :

u. Sisitematika dalam tampilan
\,/

v. Pembagian tugas anggota ,-/'
w. Keakuratan sumber data/informasi ?/
x. Analisis data
y. Penarikankesimpulan l-"

a
J I-aporan Proyek:

m. Keielasan tulisan dengan desain
\-/

n. Estetika \./
o. Presentasi \r''

-am Muslim
NIM ElA OIIO24
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LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK

(Kelas Kontrol)

Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
Kelas/Semester

Biologi
3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat

keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia.

4.2 Menyajikan hasil identiflkasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media

informasi.

Pembuatan kliping Kehati
Satu Minggu
6

X MIPA 5I1

Mataram, September 2015

Observer,

Keterangan :

1 1. Penilaian dilakukan melalui pengamatan untuk menilai aspek ketrampilan

12. Skor 1: kurang,2: cukup. 3: baik, 4: baik sekali

No
Skor

I ) 3 4

1 Perencanaan:
k. Persiapan

lr/'

l. Rumusan Judul \-/
2 Pelaksanaan :

z. Sisitematika dalam tamPilan
,./

aa. Pembagian tugas anggota V
bb. Keakuratan sumber data/informasi \./'
cc. Analisis data

dd. Penarikan kesimPulan \./'
a
J Laporan Proyek:

p. Keielasan tulisan dengan desain
v/

q. Estetika v/'
r. Presentasi t/

-mE-m Muslim
NIM E1A 011024
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Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
Kelas/Semester

LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK

(Kelas Eksperimen)

Biologi
3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat

keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia-

4.2 Menyaiikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewau dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media

informasi.

Pembr:atan kliping Kehati
Satu Minggu
1

X MIPA 3i 1

Mataram, September 2015
Observer,

Keterangan :

13. Penilaian dilakukarr melalui pengamatan untuk menilai aspek ketrampilan

14. Skor 1: kurang,2: cukup. 3: baik, 4: baik sekali

No Aspek i , .1 ,,,.:r:'',,,,,'t ,, ',, ": 
=, 

',,

I . ,' ,' , Skoi,,
I ) J 4

1 Perencanaan:
m. Persiapan

\./

n. Rumusan Judul l./'

2 Pelaksanaan:
ee. Sisitematika dalam tampilan

,/

ff. Pembagian tugas anggota u,t'

gg. Keakuratan sumberla1a,/'inl[ormali
hh. Analisis data v/
ii. Penarikan kesimpulan t/

J Laporan Proyek:
s. Kelelasan tulisan dengan desain

t. Estetika
u. Presentasi t/

f,m Muslim
NIM EIA 011024
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Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
Kelas/Semester

LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK

(Kelas Eksperimen)

Biologi
3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat

keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia.

4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media

informasi.

Pembuatan kliping Kehati
Satu Minggu
2

X MIPA 3/1

15. Penilaian dilakukan melalui pengamatan untuk menilai aspek ketrampilan

16. Skor 1: kurang, 2: cukup, 3: baik. 4: baik sekali

Mataram,
Observer,

September 2015

No
Skor

1 2 3 4

1 Perencanaan:
o. Persiapan

L/

p. Rumusan Judul
2 Pelaksanaan:

ii. Sisitematika dalam tampilan
t-/

kk. Pembagian tugas anggota

ll. Keakuratan sumber data/informasi
mm. Analisis data w/"

nn. Penarikan kesimpulan r-,/^

J Laporan Proyek:
v. Keielasan tulisan dengan desain

r-/

w. Estetika
x. Presentasi \-/

Keterangan :

-mam Muslim
NIM E1A 011024

Aspek
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Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
Kelas/Semester

LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK

(Kelas Eksperimen)

Biologi
3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat

keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia.

4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media

infbrmasi.

Pembuatan kliping Kehati
Satu Minggu
-)

X MIPA 3/1

Keterangan :

1 7. Penilaian dilakukan
18. Skor 1: kr-rrang. 2:

melalui pengamatan untuk menilai aspek ketrampilan

cukup, 3: baik, 4: baik sekali

Mataram,
Observer,

September 2015

Itlo Aspek
Skor

1 2 3 4

I Perencanaan:
q. Persiapan

\./
r. Rumusan Judul w/

2 Pelaksanaan :

oo. Sisitematika dalam tampilan
t/

pp. Pembagian tugas anggota ^-/
qq. Keakuratan sumber data/informasi t/
rr. Analisis data t/

ss. Penarikan kesimpulan l,/'

J Laporan Proyek:
y. Keielasan tulisan dengan desain

l-/'

z. Estetika \,/'
aa. Presentasi \./

ffiam Muslim
NIM ElA 011024
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Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
Kelas/Semester

LEMBAR PENILAIAN{ ASPEK PSIKOMOTORIK

(Kelas Eksperimen)

Biologi
3.2 Menganalisis data l-rasil observasi tentang berbagai tingkat

keanekaragaman hayati (gen, jenis" dan ekosistem) di Indonesia.

4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media

informasi.

Pembuatan kliping Kehati
Satu Minggu
4

X MIPA 3/1

Keterangan :

19. Penilaian dilakukan melalui pengamatan untuk rnenilai aspek ketrampilan
20. Skor l: kr-rrang, 2: cukup. 3: baik, 4: baik sekali

Mataram,
Obseler,

September 20I5

No
:. :r :,

Aspek
Skor

I 2 l 4

I Perencanaan:
s. Persiapan

,-/

t. Rumusan Judul \-/
2 Pelaksanaan:

tt. Sisitematika dalam tampilan
l-/

uu. Pembagian tugas anggota

vv. Keakuratan sumber datalinformasi l-,/

ww. Analisis data L/
xx. Penarikan kesimpulan

J Laporan Proyek:
bb. Keielasan tulisan dengan desain

l-/

cc- Estetika l-/
dd. Presentasi /

m},-m Muslim
NIM E1A 011024
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Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
Kelas/Semester

LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK

(Kelas Eksperimen)

: Biologi
3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat

: 
keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia.

4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hew'an dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media

informasi.

: Pembuatan kliping Kehati
: Satu Minggu
:5
: X MIPA 3/1

Keterangan :

21. Penilaian dilakukan melalui pengamatan untuk menilai aspek ketrampilan
22. Skor 1: kurang. 2: cukup, 3: baik.4: baik sekali

Mataram,
Observer,

September 2015

No Aspek
Skor

1.,1
) a., 4

1 Perencanaan :

u. Persiapan
\./

v. Rumusan Judul 1-/

2 Pelaksanaan :

yy. Sisitematika dalam tampilan
t/

zz. Pembagian tugas anggota ,/
aaa. Keakuratan sumber data/informasi L/

bbb. Analisis data r./
ccc. Penarikan kesimpulan \//'

J Laporan Proyek:
ee. Keielasan tulisan dengan desain

L/

ff. Estetika L/
gg. Presentasi lr/

mam Muslim
NIM EIA 01IO24



lt5

Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar

Nama Proyek
Alokasi Waktu
Kelompok
Kelas/Semester

LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK

(Kelas Eksperimen)

Biologi
3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat

keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia.

4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian

keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media

informasi.

Pembuatan kliping Kehati
Satu Minggu
6

X MIPA 3/1

Keterangan :

23. Penilaian dilakukan melalui pengamatan untuk menilai aspek ketrampilan

24. Skor 1: kurang, 2: cukup. 3: baik.4: baik sekali

Aspek
Skor

1 ) 3 1
1 Perencanaan:

w. Persiapan
t/

x. Rumusan Judul w'
2 Pelaksanaan :

ddd. Sisitematika dalam tampilan
eee. Pembagian tugas anggota t-/
fff. Keakuratan sumber datalinformasi
ggg. Analisis data \-/
hhh. Penarikan kesimpulan \-/'

J Laporan Proyek:
hh. Keielasan tulisan dengan desain

V

Estetika t/

Presentasi \./

Mataram, September 2015

Imam Muslim
NIM ElA 4fl024

No
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Lampiran 8. INSTRUMEN KETRAMPILAN MENGINTERPRETASI DATA 

(Belum Valid dan Belum Reliabel) 

Mata pelajaran  : BIOLOGI 

Kelas/ Semester  : X/ I 

PETUNJUK ! 

1. Isikan identitas anda kedalam lembar jawaban yang tersedia. 

2. Tersedia waktu 75 menit untuk mengerjakan soal tersebut. 

3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya. 

4. Kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang dianggap mudah. 

5. Jawablah soal ujian pada lembar jawaban yang disediakan. 

6. Siswa sangat tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman, membuka buku/catatan 

ataupun mencontek ! 

7. Hal-hal yang belum jelas, harap ditanyakan langsung kepada guru,bukan teman. 

8. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

 

1. Siswa kelas X SMAN 5 Mataram melakukan suatu pengamatan terhadap semua 

mahluk hidup yang ada dalam ekosistem hutan  dengan luas kuadran 10 X 10 m2. Dari 

hasil pengamatan tersebut  diperoleh data sebagai berikut: 

Komponen 

biotic 

Jumlah Komponen 

abiotik 

Jumlah 

Semut ~ Kerikil ~ 

Pohon mangga 3 Tanah ~ 

Pohon kelapa 7 Air ~ 

Belalang 15 Cahaya matahari ~ 

Kupu-kupu 7 Batu kapur ~ 

Kambing 4 Udara ~ 

Ayam 2 Suhu 32 oC 

Burung elang 1   

Ular 1   

Ulat 7   
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a) Berdasarkan hasil pengamatan yang disajikan pada tabel diatas, jelaskanlah 

perbedaan komponen abiotik dengan komponen biotik yang menyusun ekosistem 

tersebut!  

b) Jelaskanlah apa yang akan terjadi pada ekosistem tersebut jika intensitas cahaya 

matahari kurang dan jumlah air sedikit sedangkan jumlah kambing sangat banyak! 

c) Adakah hubungan antara unsur-unsur yang telah kamu temukan tadi? Jelaskan 

bagaimana hubungannya! 

2. Perhatikan gambar berikut : 

Gambar A 

 

 

 

  

Gambar B 

 

 

   

 

Gambar A dan B di atas menunjukan adanya keanekaragaman hayati. Tentukan kedua 

gambar di atas termaksud kedalam keanekaragaman tingkat apa, dan kenapa masuk 

kedalam tingkat keanekaragaman tersebut ! 

3. Amati dengan teliti gambar berikut : 

 

 

 

 

 

a. Perbedaan ciri apa yang dapat anda amati dari ke empat hewan tersebut ? Dan 

tuliskan jawabanmu dalam tabel ! 

b. Jika ke empat hewan di atas berada pada satu ekosistem, apa yang akan terjadi ? dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati ? 
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4. Perhatikan data hasil penelitian berikut : 

No Famili 
Lokasi 

Jumlah 
JP JT DAS 

1 PAPILIONIDAE 5 21 3 29 

2 NYMPHALIDAE 62 59 45 166 

3 DANAIDAE 2 2 6 10 

4 PIERIDAE 3 10 1 14 

5 LYCAENIDAE 0 1 2 3 

6 HESPERIIDAE 10 47 35 92 

Data ini mengambarkan banyaknya kupu-kupu tiap family pada lokasi yang berbeda-

beda. JP = Jalur Pinggir hutan, JT = Jalut Tengah Hutan, DAS = Daerah Aliran Sungai.  

a. Buatlah grafik perbandingan jumlah keseluruhan kupu-kupu dengan lokasi penelitian 

dari data di atas ! 

b. Buatlah kesimpulan dari grafik yang telah di buat ! 

c. Jelaskan hubugan antar jumlah spesies yang ditemukan pada family Papilionidae dan 

Nymphalidae dengan lokasi pengabilan data yang ada pada tabel ! 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doni melakukan pengamatan tentang tumbuhan peneduh jalan di jalan Langko. 

Tumbuhan peneduh jalan merupakan tumbuhan yang ditanam di pinggir jalan untuk 

menghiasi jalan, meneduhkan jalan dan menyerap CO2 hasil dari kendaraan. Tumbuhan 

ditemukan di jalan Langko beberapa diantaranya adalah 8 ketapang, 3 waru, 2 jambu air, 

3 beringin, 6 mahoni dst. Ketapang memiliki daun berwarna hijau, ujung daun 

meruncing, pangkal daun berbentuk jantung dengan penulangan daun menyirip. Waru 

memiliki permukaan daun yang kasap, bertulang daun menjari dengan pangkal membulat 

dan daunnya berwarna hijau. Jambu air bertulang daun menyirip, ujung meruncing 

dengan pangkal daun membulat dan berwarna hijau tua. Beringin memiliki daun 

berwarna hijau, ujung daun meruncing, pangkal daun membulat dengan penulangan daun 

menyirip. Sementara mahoni memiliki daun dengan tipe penulangan menyirip, ujung 

daun meruncing berwarna hijau dan memiliki pangkal daun meruncing. Ketapang dan 

waru memiliki perakaran yang tidak terlalu besar, dan pohonya rindang bagus untuk 

tempat berteduh. Sementara beringin, mahoni dan jambu air memiliki akar yang besar, 

dan sering di tebang untuk dimanfaatkan kayunya dan biasa di tanam di kebun karena 

sebagian jenisnya yang menghasilkan buah dan sebagian berkayu dan bernilai ekonomis. 
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Dari pernyataan di atas : 

a. Buatlah diagram batang yang menggambarkan ciri-ciri morfologis (pangkal daun dan 

penulangan daun) tumbuhan peneduh jalan  yang ada di jalan Langko ! 

b. Tuliskan kesimpulan dari diagram batang di atas ? 

c. Bagaimana hubungan antara tumbuhan yang di temukan Doni di jalan Langko dengan 

fungsinya bagi kenyamanan pengguna jalan ? 

 
6. Jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan warna kulit, warna rambut ataupun warna 

bola mata pada manusia! 

 
7. Berikut adalah ciri morfologi dari variasi kupu-kupu Papilio memnon. Berikan tanda 

rumput (v) pada varietas yang sesuai dengan ciri morfologinya! 

Ciri Morfologi 

Papilio 

memnon 

heronus 

Papilio 

memnon 

agenor 

Pada bagian tubuh terdapat 2 titik   

Permukaan atas sayap belakang berwarna hitam   

Permukaan atas sayap belakang berwarna biru kehitaman   

Pada tubuh terdapat titik berwarna merah   

Pada tubuh terdapat titik berwarna putih kekuningan   

Terdapat garis abu-putih pada bagian sayap   

 

8. Tuliskan masing - masing 2 contoh keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies dan 

tingkat ekosistem, selanjutnya berikan alasan mengapa hal tersebut dikelompokkan dalam 

keanekaragaman tingkat tersebut? 

 

9. Perhatikan contoh keanekaragaman ekosistem berikut, tuliskan komponen biotik dan 

abiotik yang menyusun ekosistem tersebut! 

Keanekaragaman 
Ekosistem 

Komponen Penyusun 
Biotik Abiotik 

Ekosistem Gurun Pasir 
1. 
2. 
3.dst. 

1. 
2. 
3.dst. 
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Ekosistem Danau 

1. 
2. 
3. dst. 

1. 
2. 
3. dst. 

Ekosistem Padang 
Rumput 

1. 
2. 
3. dst. 

1. 
2. 
3. dst. 

Ekosistem Pantai 

1. 
2. 
3. dst. 

1. 
2. 
3. dst. 

Ekosistem Sungai 
1. 
2. 
3. dst. 

1. 
2. 
3. dst. 

a. Tuliskan komponen biotik dan abiotik yang menyusun ekosistem tersebut! 

b. Tuliskan kesimpulan dari data keanekaragaman ekosistem di atas! 

10. Perhatikan grafik keanekaragaman ekosistem di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Berdasarkan grafik di atas, jelaskan hubungan antara kedua variabel! 

b. Berikan kesimpulan dari grafik tersebut ! 

 

11. Dari hasil pengamatan yang kamu lakukan di sekitar lingkunganmu, upaya apa yang 

dapat kamu lakukan dalam menjaga keberagaman flora maupun fauna tersebut ? 

 

12. Dalam sistem klasifikasi, aristoteles mengelompokkan hewan dan tumbuhan menjadi 

beberapa kelompok! 

a. Sebutkan pengelompokan hewan dan tumbuhan tersebut! 

Jar
ak
an
tar
wil
ay
ah 

Perbedaan komponen penyusun 
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b. Buatlah daftar dari hewan dan tumbuhan yang kamu lihat atau yang kamu ketahui 

dari televisi atau buku masing-masing 10 jenis. Sesuai dengan sistem klasifikasi yang 

dibuat Aristoteles. 

13. Ciri – ciri umum apa yang dimiliki oleh Family Papilionoidae dan Famili Nymphalidae? 

 

14. Kucing, harimau, sapi, dan kerbau, sama-sama tergolong hewan. Akan tetapi kucing dan 

harimau tergolong ke dalam kelompok kecil yang berbeda dibanding sapi dan kerbau. 

Jelaskan mengapa demikian! 

 

15. Tuliskan 3 faktor yang mempengaruhi tingkat keanekaragaman mahluk hidup dan 

jelaskan secara singkat keterkaitan ketiga faktor tersebut! 

 

16. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

Tuliskan nama spesies, family dan termaksud kedalam keanekaragaman tingkat apa 

spesies di atas ? 

 

17. Perhatikan hasil pengamatan berikut ini! 

Tabel Penyebaran Ekhinodermata berdasarkan Mikrohabitat diperairan Gili Gede 

No Kelas/Jenis Pasir Lamun Karang 

I ASTEROIDEA  

1 Archaster typicus + + - 

2 Culcita novaeguineae + + + 

3 Linckia laevigata + + + 

4 Echinaster sp. + + - 

5 Protoreaster nodosus + + + 

II CRINOIDEA  
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1 Comanthus alternans - - + 

III OPHIUROIDEA  

1 Ophionereis porrecta + - + 

2 Macrophiothrix sp. + - - 

IV ECHINOIDEA  

1 Echinothrix calamaris + + - 

2 Echinometra mathaei + + - 

3 Diadema setosum + + - 

4 Tripneustes gratilla + + - 

V HOLOTHUROIDEA  

1 Opheodesoma sp. + + - 

2 Stichopus sp. + + - 

3 Holothuriaspp. + + - 

4 Synapta maculata + + - 

Keterangan : + = dijumpai   - = tidak dijumpai 

 

a. Buatlah diagram dari hasil pengamatan di atas yang menunjukkan prosentase tiap 

kelas berdasarkan mikrohabitatnya! 

b. Jelaskan hubungan antara prosentase kelas dengan mikrohabitatnya! 

c. Buatlah kesimpulan dari diagram yang kamu buat! 

 

18. Perhatikan tabel ciri – ciri di bawah ini! 

Organ Pembeda X Y 

Akar Serbut  Tunggang  

Tulang Daun Sejajar  Menyirip/ menjari 

Batang Tidak bercabang Bercabang  

Bunga Kelipatan 3 Kelipatan 4 

Biji Berkeping satu  Berkeping dua 

Buatlah kesimpulan berdasarkan ciri yang dimiliki oleh X dan Y! 

 

19. Tuliskan perbedaan dan persamaan Beringin (Ficus benyamina L.) dengan Ficus sp. 

(Ficus sp.)! 
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20. Berikut ini beberapa jenis flora dan fauna yang dimiliki oleh Pulau Lombok, 

a. Flamboyan (Delonix regia) 

b. Trengguli (Cassia fistula L.) 

c. Papilio memnon heronu 

d. Polyura athamas 

Sebutkan ciri – ciri flora dan fauna diatas! 

 

21. Buatlah dalam bentuk tabel, persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh ekosistem 

terumbu karang dan ekosistem sawah! 

 

22. Perhatikan gambar ekosistem berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila dalam ekosistem diatas populasi rusa meningkat, apa yang terjadi dengan 

ekosistem tersebut? 
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23. Perhatikan grafik berikut : 

 

Dari grafik di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? 

24. Temukan persamaan dan perbedaan gambar hasil pengamatan berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

25. Perhatikan gambar taman kota bearikut: 
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Komponen yang utama di atas adalah tanaman dan kadar oksigen. Kedua komponen itu 

mempengaruhi kestabilan ekosistem. Apa hubungan antar kedua komponen tersebut, 

jelaskan! 

 

26. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Perhatikan tabel di bawah ini! 

Takson Kucing Anjing 

Kerajaan   

Filum Chordata Chordata 

Kelas   

Bangsa  Carnivora 

Suku Felidae  

Marga  Felis  

Jenis   Canis familiaris 

 

a. Lengkapi tabel di atas! 

b. Termasuk ke dalam jenis keanekaragaman apa hewan di atas, 

jelaskan jawabanmu! 

c. Pada tabel diatas, temukan kesalahan yang terjadi, perbaiki 

kesalahan tersebut! 

Buatlah kesimpulan dari gambar 

ekosistem sawah di samping! 
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28. Cermati penulisan nama tanaman berikut ini: jambu biji (psidium 

guajava L);padi (oryza sativa); mangga (Mangiferaindica), jagung (zea mays L), 

kembang sepatu (hibiscus rosasinensis). Sudah betulkah penulisan tersebut? Tuliskan 

nama ilmiahnya dengan benar! 

29. Setiap spesies memiliki sistem klasifikasi yang berbeda-beda, 

kecuali individu yang berada dalam satu spesies. Dari pernyataan tersebut kemukakan 

alasan mengapa penting dilakukan klasifikasi pada mahluk hidup! 

 

30. Pada pelajaran berikutnya, akan dipelajari sistem klasifikasi 5 

kingdom yaitu  

 

 

 

 

Menurut pendapatmu atas dasar apa pengelompokan kelima kingdom diatas , jelaskan! 
   Monera        Protista     Fungi        Plantae    Animalia 
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Lampiran 9.  Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Kemampuan  
Menginterpretasi Data 

 

Cara Uji Validitas dengan Product Momen Bantuan Program SPSS 16.00 

 Menentukan dasar pengambilan keputusan yaitu 

1. Jika nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel, maka soal dikatakan valid  

2. Jika nilai rhitung lebih kecil dari nilai rtabel, maka soal diakatakn tidak 

valid 

 Mempersiapkan data soal kemampuan menginterpretasi data yang akan di 

uji dalam file doc.  

 Buka program SPSS 16.0 

 Klik variabel view 

 Pada bagian Name tuliskan soal 1 kebawah sampai soal 27 (karena jumlah 

soal 27 item) terakhir tulis skor total. Pada decimal ubah semua menjadi 

angka nol (0). 

 Klik data view, masukan data skor soalnya dengan cara copy paste data 

yang sudah dipersiapkan tadi. 

 Pilih menu Analyze, pilih sub menu Corelate, pilih Bivariate. Akan 

muncul kotak dialog Bivariate Corelation. 

 Masukan semua varianbel ke kotak Variabel. Pada bagian Corelation 

Coefficients centang Perason. Pada bagian Test of Significance pilih Two-

tailed. Centang Flag significant Corelation. Klik Ok 

 Akan muncul hasilnya. 

 Langkah selanjutnya mencari rtabel dengan N=30 pada signifikansi 5% 

yaitu 0,361.  

 Angka rtabel kemudian dibandingkan dengan angka rhitung (Pearson 

Corelation) dan sesuaikan dengan dasar pengambilan keputusan. 

Cara Uji Reliabilitas dengan Alpha Cronbach’s Bantuan Program SPSS 16.0 

 Menentukan dasar pengambilan keputusan yaitu : 

1. Jika nilai Alpha lebih besar dari nilai rtabel maka soal dikatakan reliabel 

2. Jika nilai Alpha lebih kecil dari nilai rtabel maka soal dikatakan tidak 

reliabel 

 Mempersiapkan data yang akan di uji dalam format doc. 

 Buka program SPSS 16.0  

 Klik varibel view, 

 Pada bagian Name, tuliskan soal 1 kebawah sampai soal 27 (karena jumlah 

soal 27 item), pada decimal ubah semua menjadi angka nol (0). 
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 Klik data view, masukan data yang sudah dipersipakan dengan cara copy 

paste, 

 Pilih menu Analysis, klik Scale klik Reliability Analyze, masukan semua 

variabel ke kotak Item, pada bagian mode pilih Alpha 

 Pilih statistics, pada Descriptives for, klik Scale if item deleted, kemudian 

klik Continue. 

 Terakhir klik Ok. 

 Bandingkan nilai Alpha dengan nilai rtabel dan sesuaikan dengan panduan 

pengambilan keputusan. 



Soal_1a Soal_1b Soal_1c Soal_2 Soal_3a Soal_3b Soal_4a Soal_4b Soal_4c Soal_5a Soal_5b Soal_5c Soal_6 Soal_7 Soal_8 Soal_9 Soal_10 Soal_11 Soal_12a Soal_12b Soal_13 Soal_14
Soal_15

Pearson Correlation 1 .593
** 0.163 .394

* 0.18 0.345 -0.073 -0.085 0.268 -0.063 -0.063 -0.022 .427
*

.
a 0.098 0.292 -0.008 0.238 0.302 0.187 -0.136 0.213 0.205

Sig. (2-tailed) 0.001 0.388 0.031 0.343 0.062 0.701 0.654 0.152 0.743 0.743 0.907 0.019 . 0.607 0.118 0.967 0.205 0.105 0.322 0.472 0.259 0.276

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .593** 1 .367* .521** 0.3 0.332 0.164 0.109 0.194 -0.023 0.091 0.209 .436* .a 0.179 0.17 -0.163 0.236 0.234 0.309 0.222 0.017 0.319

Sig. (2-tailed) 0.001 0.046 0.003 0.107 0.073 0.387 0.566 0.304 0.905 0.632 0.269 0.016 . 0.344 0.37 0.388 0.21 0.214 0.096 0.239 0.929 0.085

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.163 .367* 1 0.073 0.343 -0.049 0.305 .426* 0.074 0.208 0.059 0.012 0.355 .a .435* -0.07 -0.066 0.118 0.039 0.037 -0.062 -0.1 0.059

Sig. (2-tailed) 0.388 0.046 0.702 0.064 0.798 0.101 0.019 0.699 0.27 0.755 0.948 0.054 . 0.016 0.715 0.727 0.535 0.836 0.848 0.745 0.601 0.755

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .394* .521** 0.073 1 0.022 0.144 0.248 0.125 0.269 -0.175 -0.175 -0.218 0.167 .a 0.312 0.156 -0.078 -0.021 0.232 .475** .365* 0.13 .525**

Sig. (2-tailed) 0.031 0.003 0.702 0.909 0.448 0.186 0.509 0.151 0.355 0.355 0.247 0.377 . 0.093 0.412 0.681 0.912 0.217 0.008 0.048 0.493 0.003

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.18 0.3 0.343 0.022 1 0.212 0.251 0.222 0.097 0.186 -0.08 0.011 0.127 .a -0.022 -0.191 -0.036 -0.15 0.086 -0.033 -0.055 -0.188 -0.08

Sig. (2-tailed) 0.343 0.107 0.064 0.909 0.262 0.181 0.237 0.608 0.325 0.675 0.954 0.503 . 0.908 0.311 0.851 0.428 0.652 0.863 0.771 0.319 0.675

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.345 0.332 -0.049 0.144 0.212 1 .363* 0.351 0.334 0.206 0.059 0.073 0.351 .a -0.147 -0.2 0.237 -0.113 0.178 0.145 0.041 0.23 0.206

Sig. (2-tailed) 0.062 0.073 0.798 0.448 0.262 0.049 0.057 0.072 0.275 0.758 0.7 0.057 . 0.439 0.29 0.207 0.552 0.345 0.444 0.83 0.222 0.275

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation -0.073 0.164 0.305 0.248 0.251 .363* 1 .869** .623** .364* -0.173 -0.216 0.036 .a 0.248 -0.066 0.174 -0.058 .420* .581** .377* 0.317 .543**

Sig. (2-tailed) 0.701 0.387 0.101 0.186 0.181 0.049 0 0 0.048 0.361 0.252 0.852 . 0.187 0.729 0.359 0.761 0.021 0.001 0.04 0.087 0.002

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation -0.085 0.109 .426
* 0.125 0.222 0.351 .869

** 1 .404
* 0.341 -0.043 -0.106 0.082 .

a 0.315 -0.159 0.237 -0.185 0.324 0.358 0.059 0.254 0.341

Sig. (2-tailed) 0.654 0.566 0.019 0.509 0.237 0.057 0 0.027 0.065 0.823 0.575 0.668 . 0.09 0.402 0.207 0.328 0.081 0.052 0.756 0.175 0.065

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.268 0.194 0.074 0.269 0.097 0.334 .623** .404* 1 0.017 0.017 -0.032 -0.02 .a 0.204 0.274 0.208 0.247 .732** .646** 0.276 .616** .650**

Sig. (2-tailed) 0.152 0.304 0.699 0.151 0.608 0.072 0 0.027 0.929 0.929 0.868 0.916 . 0.28 0.143 0.27 0.189 0 0 0.14 0 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation -0.063 -0.023 0.208 -0.175 0.186 0.206 .364* 0.341 0.017 1 -0.071 -0.089 0.085 .a 0.093 -0.248 -0.064 -0.206 0.054 0.044 -0.05 -0.013 -0.071

Sig. (2-tailed) 0.743 0.905 0.27 0.355 0.325 0.275 0.048 0.065 0.929 0.708 0.64 0.654 . 0.623 0.186 0.737 0.275 0.776 0.817 0.795 0.944 0.708

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation -0.063 0.091 0.059 -0.175 -0.08 0.059 -0.173 -0.043 0.017 -0.071 1 .802** 0.213 .a 0.093 -0.075 0.032 0.18 0.054 -0.088 -0.05 0.186 -0.071

Sig. (2-tailed) 0.743 0.632 0.755 0.355 0.675 0.758 0.361 0.823 0.929 0.708 0 0.257 . 0.623 0.693 0.867 0.34 0.776 0.643 0.795 0.325 0.708

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation -0.022 0.209 0.012 -0.218 0.011 0.073 -0.216 -0.106 -0.032 -0.089 .802** 1 0.213 .a 0.011 0.05 -0.04 0.118 -0.017 -0.11 -0.062 0.066 -0.089

Sig. (2-tailed) 0.907 0.269 0.948 0.247 0.954 0.7 0.252 0.575 0.868 0.64 0 0.259 . 0.956 0.791 0.834 0.535 0.929 0.563 0.745 0.728 0.64

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .427* .436* 0.355 0.167 0.127 0.351 0.036 0.082 -0.02 0.085 0.213 0.213 1 .a 0.284 -0.055 0.283 0.062 0.032 -0.053 -0.119 0.016 -0.043

Sig. (2-tailed) 0.019 0.016 0.054 0.377 0.503 0.057 0.852 0.668 0.916 0.654 0.257 0.259 . 0.128 0.772 0.13 0.747 0.865 0.782 0.532 0.934 0.823

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.098 0.179 .435
* 0.312 -0.022 -0.147 0.248 0.315 0.204 0.093 0.093 0.011 0.284 .

a 1 0.222 -0.042 0.04 0.098 0.084 -0.112 -0.006 0.093

Sig. (2-tailed) 0.607 0.344 0.016 0.093 0.908 0.439 0.187 0.09 0.28 0.623 0.623 0.956 0.128 . 0.238 0.826 0.834 0.605 0.659 0.555 0.974 0.623

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.292 0.17 -0.07 0.156 -0.191 -0.2 -0.066 -0.159 0.274 -0.248 -0.075 0.05 -0.055 .a 0.222 1 0.235 .398* .402* 0.249 0.189 0.26 0.271

Sig. (2-tailed) 0.118 0.37 0.715 0.412 0.311 0.29 0.729 0.402 0.143 0.186 0.693 0.791 0.772 . 0.238 0.21 0.029 0.028 0.184 0.318 0.165 0.147

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation -0.008 -0.163 -0.066 -0.078 -0.036 0.237 0.174 0.237 0.208 -0.064 0.032 -0.04 0.283 .a -0.042 0.235 1 0.012 .504** 0.3 0.022 .595** 0.32

Sig. (2-tailed) 0.967 0.388 0.727 0.681 0.851 0.207 0.359 0.207 0.27 0.737 0.867 0.834 0.13 . 0.826 0.21 0.952 0.005 0.107 0.907 0.001 0.085

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.238 0.236 0.118 -0.021 -0.15 -0.113 -0.058 -0.185 0.247 -0.206 0.18 0.118 0.062 .a 0.04 .398* 0.012 1 0.279 0.318 0.304 0.01 0.309

Sig. (2-tailed) 0.205 0.21 0.535 0.912 0.428 0.552 0.761 0.328 0.189 0.275 0.34 0.535 0.747 . 0.834 0.029 0.952 0.136 0.087 0.102 0.96 0.097

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.302 0.234 0.039 0.232 0.086 0.178 .420* 0.324 .732** 0.054 0.054 -0.017 0.032 .a 0.098 .402* .504** 0.279 1 .719** 0.179 .691** .664**

Sig. (2-tailed) 0.105 0.214 0.836 0.217 0.652 0.345 0.021 0.081 0 0.776 0.776 0.929 0.865 . 0.605 0.028 0.005 0.136 0 0.344 0 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.187 0.309 0.037 .475
** -0.033 0.145 .581

** 0.358 .646
** 0.044 -0.088 -0.11 -0.053 .

a 0.084 0.249 0.3 0.318 .719
** 1 .673

**
.574

**
.969

**

Sig. (2-tailed) 0.322 0.096 0.848 0.008 0.863 0.444 0.001 0.052 0 0.817 0.643 0.563 0.782 . 0.659 0.184 0.107 0.087 0 0 0.001 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation -0.136 0.222 -0.062 .365* -0.055 0.041 .377* 0.059 0.276 -0.05 -0.05 -0.062 -0.119 .a -0.112 0.189 0.022 0.304 0.179 .673** 1 0.129 .695**

Sig. (2-tailed) 0.472 0.239 0.745 0.048 0.771 0.83 0.04 0.756 0.14 0.795 0.795 0.745 0.532 . 0.555 0.318 0.907 0.102 0.344 0 0.496 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.213 0.017 -0.1 0.13 -0.188 0.23 0.317 0.254 .616** -0.013 0.186 0.066 0.016 .a -0.006 0.26 .595** 0.01 .691** .574** 0.129 1 .585**

Sig. (2-tailed) 0.259 0.929 0.601 0.493 0.319 0.222 0.087 0.175 0 0.944 0.325 0.728 0.934 . 0.974 0.165 0.001 0.96 0 0.001 0.496 0.001

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.205 0.319 0.059 .525** -0.08 0.206 .543** 0.341 .650** -0.071 -0.071 -0.089 -0.043 .a 0.093 0.271 0.32 0.309 .664** .969** .695** .585** 1

Sig. (2-tailed) 0.276 0.085 0.755 0.003 0.675 0.275 0.002 0.065 0 0.708 0.708 0.64 0.823 . 0.623 0.147 0.085 0.097 0 0 0 0.001

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .444* .456* 0.11 0.102 0.098 -0.006 0.089 0.033 0.179 -0.028 -0.028 -0.035 0.158 .a -0.137 0.19 0.162 0.22 .416* .428* 0.27 0.344 .389*

Sig. (2-tailed) 0.014 0.011 0.564 0.592 0.606 0.976 0.639 0.862 0.344 0.884 0.884 0.856 0.406 . 0.47 0.316 0.394 0.242 0.022 0.018 0.149 0.063 0.034

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation -0.063 -0.023 -0.089 0.175 -0.08 -0.088 0.185 -0.043 0.144 -0.071 -0.071 -0.089 -0.171 .a -0.161 -0.075 -0.064 0.052 0.054 .441* .695** 0.186 .464**

Sig. (2-tailed) 0.743 0.905 0.64 0.355 0.675 0.643 0.328 0.823 0.449 0.708 0.708 0.64 0.367 . 0.394 0.693 0.737 0.787 0.776 0.015 0 0.325 0.01

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.215 .423* -0.095 0.062 0.263 0.203 0.084 0.051 0.164 -0.119 0.008 0.011 -0.01 .a -0.284 0.215 0.316 0.316 0.356 0.262 0.183 0.31 0.263

Sig. (2-tailed) 0.255 0.02 0.616 0.743 0.161 0.282 0.657 0.79 0.387 0.531 0.964 0.956 0.958 . 0.128 0.254 0.089 0.089 0.053 0.162 0.333 0.095 0.16

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.031 0.27 0.045 -0.176 0.308 0.118 0.222 0.086 .374
* 0.036 0.171 .381

* -0.011 .
a -0.143 0.234 0.274 .460

*
.382

* 0.344 0.212 0.308 0.306

Sig. (2-tailed) 0.869 0.149 0.814 0.352 0.098 0.533 0.238 0.652 0.042 0.85 0.367 0.038 0.955 . 0.45 0.213 0.143 0.01 0.037 0.063 0.26 0.098 0.101

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.248 0.254 0.186 -0.286 .456* 0.144 -0.131 -0.174 0.076 -0.029 0.117 .388* 0.314 .a -0.222 0.193 0.183 0.231 0.077 -0.18 -0.122 0.022 -0.175

Sig. (2-tailed) 0.187 0.175 0.325 0.126 0.011 0.448 0.489 0.357 0.69 0.878 0.539 0.034 0.091 . 0.238 0.306 0.334 0.219 0.684 0.342 0.522 0.909 0.355

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation -0.142 -0.023 -0.165 -0.221 0.222 -0.052 -0.1 -0.227 0.135 -0.027 -0.027 0.248 -0.227 .a -0.271 0.333 0.097 -0.111 0.123 -0.033 0.075 0.222 -0.027

Sig. (2-tailed) 0.453 0.904 0.383 0.24 0.239 0.785 0.601 0.228 0.478 0.887 0.887 0.187 0.228 . 0.148 0.072 0.61 0.56 0.516 0.861 0.693 0.239 0.887

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation -0.136 -0.095 -0.062 -0.122 0.129 -.368* 0.004 0.059 -0.076 -0.05 -0.05 -0.062 -0.297 .a -0.112 -0.052 -0.111 0.125 0.179 0.122 -0.034 -0.148 -0.05

Sig. (2-tailed) 0.472 0.617 0.745 0.522 0.496 0.046 0.983 0.756 0.689 0.795 0.795 0.745 0.111 . 0.555 0.784 0.559 0.51 0.344 0.519 0.856 0.436 0.795

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.053 0.301 -0.127 -0.297 0.212 -0.076 -0.141 -0.058 -0.168 0.092 0.092 0.236 0.081 .a -0.173 0.285 0.181 0.082 0.22 -0.102 -0.138 0.031 -0.199

Sig. (2-tailed) 0.779 0.106 0.503 0.111 0.262 0.69 0.456 0.761 0.374 0.628 0.628 0.209 0.669 . 0.361 0.126 0.34 0.665 0.242 0.592 0.466 0.872 0.292

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation 0.238 0.303 0.081 -0.233 0.177 -0.046 -0.222 -0.147 -0.162 0.056 0.14 0.314 0.194 .a -0.143 .391* 0.178 0.111 0.133 -0.117 -0.136 0.104 -0.196

Sig. (2-tailed) 0.206 0.103 0.669 0.216 0.35 0.809 0.239 0.438 0.392 0.769 0.461 0.091 0.305 . 0.451 0.033 0.347 0.56 0.485 0.537 0.474 0.584 0.3

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation -0.05 0.159 0.103 -0.304 0.15 -0.026 0.166 0.204 -0.026 0.342 0.109 0.232 0.26 .
a 0.052 0.171 0.264 0.09 0.094 -0.038 -0.086 0.15 -0.124

Sig. (2-tailed) 0.791 0.402 0.587 0.102 0.428 0.893 0.381 0.279 0.893 0.065 0.567 0.216 0.165 . 0.786 0.367 0.158 0.638 0.62 0.841 0.65 0.428 0.513

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation .463* .628** 0.292 0.209 0.349 0.316 .447* .367* .552** 0.1 0.1 0.192 0.36 .a 0.152 .464** .440* 0.348 .701** .561** 0.255 .517** .527**

Sig. (2-tailed) 0.01 0 0.117 0.267 0.059 0.089 0.013 0.046 0.002 0.598 0.598 0.31 0.051 . 0.423 0.01 0.015 0.059 0 0.001 0.174 0.003 0.003

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Cronbach's 

Alpha

N of 

Items
0.819 39

Reliability Statistics

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Soal

Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Reliabilitas

Correlations

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.

Soal_24

c

Soal_25

Soal_26

Soal_27

Nilai_T

otal

Soal_20

Soal_21

Soal_22

Soal_23

Soal_24

a

Soal_24

b

Soal_19

Soal_11

Soal_12

a

Soal_12

b

Soal_13

Soal_14

Soal_15

Soal_16

a

Soal_16

b

Soal_16

c

Soal_17

Soal_18

Soal_10

Soal_3b

Soal_4a

Soal_4b

Soal_4c

Soal_5a

Soal_5b

Soal_5c

Soal_6

Soal_7

Soal_8

Soal_9

Soal_1a

Soal_1b

Soal_1c

Soal_2

Soal_3a



Soal_16a Soal_16b Soal_16c Soal_17 Soal_18 Soal_19 Soal_20 Soal_21 Soal_22 Soal_23 Soal_24a Soal_24b Soal_24c Soal_25 Soal_26 Soal_27

Nilai_T

otal
.
a

.
a

.
a

.444
* -0.063 .

a 0.215 0.031 0.248 -0.142 -0.136 .
a

.
a 0.053 0.238 -0.05

.463
* Valid

. . . 0.014 0.743 . 0.255 0.869 0.187 0.453 0.472 . . 0.779 0.206 0.791 0.01
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .456* -0.023 .a .423* 0.27 0.254 -0.023 -0.095 .a .a 0.301 0.303 0.159

.628** Valid
. . . 0.011 0.905 . 0.02 0.149 0.175 0.904 0.617 . . 0.106 0.103 0.402 0

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.11 -0.089 .a -0.095 0.045 0.186 -0.165 -0.062 .a .a -0.127 0.081 0.103 0.292 Tidak Valid
. . . 0.564 0.64 . 0.616 0.814 0.325 0.383 0.745 . . 0.503 0.669 0.587 0.117

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.102 0.175 .a 0.062 -0.176 -0.286 -0.221 -0.122 .a .a -0.297 -0.233 -0.304 0.209 Tidak Valid
. . . 0.592 0.355 . 0.743 0.352 0.126 0.24 0.522 . . 0.111 0.216 0.102 0.267

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.098 -0.08 .a 0.263 0.308 .456* 0.222 0.129 .a .a 0.212 0.177 0.15 0.349 Tidak Valid
. . . 0.606 0.675 . 0.161 0.098 0.011 0.239 0.496 . . 0.262 0.35 0.428 0.059

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a -0.006 -0.088 .a 0.203 0.118 0.144 -0.052 -.368* .a .a -0.076 -0.046 -0.026 0.316 Tidak Valid
. . . 0.976 0.643 . 0.282 0.533 0.448 0.785 0.046 . . 0.69 0.809 0.893 0.089

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.089 0.185 .a 0.084 0.222 -0.131 -0.1 0.004 .a .a -0.141 -0.222 0.166

.447
* Valid

. . . 0.639 0.328 . 0.657 0.238 0.489 0.601 0.983 . . 0.456 0.239 0.381 0.013
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.
a

.
a

.
a 0.033 -0.043 .

a 0.051 0.086 -0.174 -0.227 0.059 .
a

.
a -0.058 -0.147 0.204

.367
* Valid

. . . 0.862 0.823 . 0.79 0.652 0.357 0.228 0.756 . . 0.761 0.438 0.279 0.046
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.179 0.144 .a 0.164 .374* 0.076 0.135 -0.076 .a .a -0.168 -0.162 -0.026

.552
** Valid

. . . 0.344 0.449 . 0.387 0.042 0.69 0.478 0.689 . . 0.374 0.392 0.893 0.002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a -0.028 -0.071 .a -0.119 0.036 -0.029 -0.027 -0.05 .a .a 0.092 0.056 0.342 0.1 Tidak Valid
. . . 0.884 0.708 . 0.531 0.85 0.878 0.887 0.795 . . 0.628 0.769 0.065 0.598

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a -0.028 -0.071 .a 0.008 0.171 0.117 -0.027 -0.05 .a .a 0.092 0.14 0.109 0.1 Tidak Valid
. . . 0.884 0.708 . 0.964 0.367 0.539 0.887 0.795 . . 0.628 0.461 0.567 0.598

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a -0.035 -0.089 .a 0.011 .381* .388* 0.248 -0.062 .a .a 0.236 0.314 0.232 0.192 Tidak Valid
. . . 0.856 0.64 . 0.956 0.038 0.034 0.187 0.745 . . 0.209 0.091 0.216 0.31

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.158 -0.171 .a -0.01 -0.011 0.314 -0.227 -0.297 .a .a 0.081 0.194 0.26 0.36 Tidak Valid
. . . 0.406 0.367 . 0.958 0.955 0.091 0.228 0.111 . . 0.669 0.305 0.165 0.051

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a Tidak Valid
. . . . . . . . . . . . . . . . .

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.
a

.
a

.
a -0.137 -0.161 .

a -0.284 -0.143 -0.222 -0.271 -0.112 .
a

.
a -0.173 -0.143 0.052 0.152 Tidak Valid

. . . 0.47 0.394 . 0.128 0.45 0.238 0.148 0.555 . . 0.361 0.451 0.786 0.423
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.19 -0.075 .a 0.215 0.234 0.193 0.333 -0.052 .a .a 0.285 .391* 0.171

.464** Valid
. . . 0.316 0.693 . 0.254 0.213 0.306 0.072 0.784 . . 0.126 0.033 0.367 0.01

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.162 -0.064 .a 0.316 0.274 0.183 0.097 -0.111 .a .a 0.181 0.178 0.264

.440* Valid
. . . 0.394 0.737 . 0.089 0.143 0.334 0.61 0.559 . . 0.34 0.347 0.158 0.015

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.22 0.052 .a 0.316 .460* 0.231 -0.111 0.125 .a .a 0.082 0.111 0.09 0.348 Tidak Valid
. . . 0.242 0.787 . 0.089 0.01 0.219 0.56 0.51 . . 0.665 0.56 0.638 0.059

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .416* 0.054 .a 0.356 .382* 0.077 0.123 0.179 .a .a 0.22 0.133 0.094

.701** Valid
. . . 0.022 0.776 . 0.053 0.037 0.684 0.516 0.344 . . 0.242 0.485 0.62 0

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.
a

.
a

.
a

.428
*

.441
*

.
a 0.262 0.344 -0.18 -0.033 0.122 .

a
.
a -0.102 -0.117 -0.038

.561
** Valid

. . . 0.018 0.015 . 0.162 0.063 0.342 0.861 0.519 . . 0.592 0.537 0.841 0.001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.27 .695** .a 0.183 0.212 -0.122 0.075 -0.034 .a .a -0.138 -0.136 -0.086 0.255 Tidak Valid
. . . 0.149 0 . 0.333 0.26 0.522 0.693 0.856 . . 0.466 0.474 0.65 0.174

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.344 0.186 .a 0.31 0.308 0.022 0.222 -0.148 .a .a 0.031 0.104 0.15

.517
** Valid

. . . 0.063 0.325 . 0.095 0.098 0.909 0.239 0.436 . . 0.872 0.584 0.428 0.003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .389* .464** .a 0.263 0.306 -0.175 -0.027 -0.05 .a .a -0.199 -0.196 -0.124

.527
** Valid

. . . 0.034 0.01 . 0.16 0.101 0.355 0.887 0.795 . . 0.292 0.3 0.513 0.003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .

a Tidak Valid
. . . . . . . . . . . . . . . .

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .

a Tidak Valid
. . . . . . . . . . . . . . . .

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a Tidak Valid
. . . . . . . . . . . . . . . .

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 1 .389* .a .622** 0.197 0.244 -0.116 0.125 .a .a .489** .462* 0.178

.601** Valid
. . . 0.034 . 0 0.296 0.195 0.542 0.509 . . 0.006 0.01 0.347 0

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .389* 1 .a 0.008 0.036 -0.175 -0.027 -0.05 .a .a -0.199 -0.196 -0.124 0.026 Tidak Valid
. . . 0.034 . 0.964 0.85 0.355 0.887 0.795 . . 0.292 0.3 0.513 0.893

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a Tidak Valid
. . . . . . . . . . . . . . . .

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .622** 0.008 .a 1 .541** .402* 0.148 0.006 .a .a .648** .422* 0.347

.639
** Valid

. . . 0 0.964 . 0.002 0.027 0.434 0.975 . . 0 0.02 0.06 0
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.
a

.
a

.
a 0.197 0.036 .

a
.541

** 1 .602
**

.423
* 0.025 .

a
.
a

.375
* 0.331 .590

**

.637
** Valid

. . . 0.296 0.85 . 0.002 0 0.02 0.896 . . 0.041 0.074 0.001 0
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.244 -0.175 .a .402* .602** 1 .487** -0.122 .a .a .385* .639** .393*

.498** Valid
. . . 0.195 0.355 . 0.027 0 0.006 0.522 . . 0.036 0 0.032 0.005

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a -0.116 -0.027 .a 0.148 .423* .487** 1 -0.113 .a .a 0.265 0.339 0.247 0.217 Tidak Valid
. . . 0.542 0.887 . 0.434 0.02 0.006 0.552 . . 0.157 0.067 0.187 0.248

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a 0.125 -0.05 .a 0.006 0.025 -0.122 -0.113 1 .a .a 0.267 0.214 -0.086 -0.012 Tidak Valid
. . . 0.509 0.795 . 0.975 0.896 0.522 0.552 . . 0.154 0.257 0.65 0.95

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .

a Tidak Valid
. . . . . . . . . . . . . . . .

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a Tidak Valid

. . . . . . . . . . . . . . . .
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .489** -0.199 .a .648** .375* .385* 0.265 0.267 .a .a 1 .686** .604**

.488
** Valid

. . . 0.006 0.292 . 0 0.041 0.036 0.157 0.154 . . 0 0 0.006
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .462* -0.196 .a .422* 0.331 .639** 0.339 0.214 .a .a .686** 1 .499**

.520** Valid
. . . 0.01 0.3 . 0.02 0.074 0 0.067 0.257 . . 0 0.005 0.003

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.
a

.
a

.
a 0.178 -0.124 .

a 0.347 .590
**

.393
* 0.247 -0.086 .

a
.
a

.604
**

.499
** 1

.485** Valid
. . . 0.347 0.513 . 0.06 0.001 0.032 0.187 0.65 . . 0 0.005 0.007

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.a .a .a .601** 0.026 .a .639** .637** .498** 0.217 -0.012 .a .a .488** .520** .485**

1
. . . 0 0.893 . 0 0 0.005 0.248 0.95 . . 0.006 0.003 0.007

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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Lampiran 10. KISI-KISI INSTRUMEN KEMAMPUAN MENGINTERPRETASI DATA 

 

No 
Indikator Kemampuan 
Menginterpretasi Data 

Kriteria Kegiatan 
Menginterpretasi Data 

Nomor 
Soal 

Jumlah 

1 Menginterpretasi hasil 
pengamatan dengan 
menghubungkan satu factor 
denagn factor lainnya 

a. Menentukan persamaan dan 
perbedaan 
 

b. Menentukan hubungan satu 
variabel dengan variabel 
lainnya 

1a,12,14 
 
 
1b, 11 

3 
 
 
2 

2 Menginterpretasi hasil 
pengamatan ke dalam satu 
pernyataan umum 

a. Menarik kesimpulan 
sementara dari hasil 
pengamatan 

b. Mendefinisikan suatu 
pernyataan yang berasal dari 
hasil pengamatan 

c. Menentukan ciri-ciri 
berdasarkan suatu pengamatan 

7,9,10, 
 
 
6, 13 

 
 
3a,5a, 

3 
 
 
2 
 
 
2 

3 Menggambarkan 
kesimpulan dari hasil 
eksperimen melalui 
pola/hubungan 

a. Mengubah data hasil 
pengamatan ke dalam suatu  
grafik, diagram atau tabel yang 
manggambarkan suatu 
hubungan 

2a,5b, 2 

4 Membuat pernyataan 
tertulis mengenai pola yang 
terbentuk dari data 

a. Membuat kesimpulan dari 
table, grafik atau diagram yang 
telah dibuat 

b. Menjelaskan hubungan antara 
variabel pada suatu tabel, 
grafik atau diagram 

2b,4b, 8,  
3b 
 
2c, 4a 

4 
 
 
2 
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Lampiran 11. INSTRUMEN KEMAMPUAN MENGINTERPRETASI DATA 

(Valid dan Reliabel) 

Mata pelajaran  : BIOLOGI 

Kelas/ Semester  : X/ I 

PETUNJUK ! 

1. Isikan identitas anda kedalam lembar jawaban yang tersedia. 

2. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan soal tersebut. 

3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya. 

4. Kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang dianggap mudah. 

5. Jawablah soal ujian pada lembar jawaban yang disediakan. 

6. Siswa sangat tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman, membuka buku/catatan 

ataupun mencontek ! 

7. Hal-hal yang belum jelas, harap ditanyakan langsung kepada guru,bukan teman. 

8. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

 

1. Siswa kelas X SMAN 5 Mataram melakukan suatu pengamatan terhadap semua 

mahluk hidup yang ada dalam ekosistem hutan  dengan luas kuadran 10 X 10 m2. Dari 

hasil pengamatan tersebut  diperoleh data sebagai berikut: 

Komponen 

biotic 

Jumlah Komponen 

abiotik 

Jumlah 

Semut ~ Kerikil ~ 

Pohon mangga 3 Tanah ~ 

Pohon kelapa 7 Air ~ 

Belalang 15 Cahaya matahari ~ 

Kupu-kupu 7 Batu kapur ~ 

Kambing 4 Udara ~ 

Ayam 2 Suhu 32 oC 

Burung elang 1   

Ular 1   

Ulat 7   
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a) Berdasarkan hasil pengamatan yang disajikan pada tabel diatas, jelaskanlah 

perbedaan komponen abiotik dengan komponen biotik yang menyusun ekosistem 

tersebut!  

b) Jelaskanlah apa yang akan terjadi pada ekosistem tersebut jika intensitas cahaya 

matahari kurang dan jumlah air sedikit sedangkan jumlah kambing sangat banyak! 

 

2. Perhatikan data hasil penelitian berikut : 

No Famili 
Lokasi 

Jumlah 
JP JT DAS 

1 PAPILIONIDAE 5 21 3 29 

2 NYMPHALIDAE 62 59 45 166 

3 DANAIDAE 2 2 6 10 

4 PIERIDAE 3 10 1 14 

5 LYCAENIDAE 0 1 2 3 

6 HESPERIIDAE 10 47 35 92 

Data ini mengambarkan banyaknya kupu-kupu tiap family pada lokasi yang berbeda-

beda. JP = Jalur Pinggir hutan, JT = Jalut Tengah Hutan, DAS = Daerah Aliran Sungai.  

a. Buatlah grafik perbandingan jumlah keseluruhan kupu-kupu dengan lokasi penelitian 

dari data di atas ! 

b. Buatlah kesimpulan dari grafik yang telah di buat ! 

c. Jelaskan hubugan antar jumlah spesies yang ditemukan pada family Papilionidae dan 

Nymphalidae dengan lokasi pengabilan data yang ada pada tabel ! 

 

3. Perhatikan contoh keanekaragaman ekosistem berikut: 

Keanekaragaman 
Ekosistem 

Komponen Penyusun 
Biotik Abiotik 

Ekosistem Gurun Pasir 
1. 
2. 
3.dst 

1. 
2. 
3.dst. 

Ekosistem Danau 

1. 
2. 
3. dst. 

1. 
2. 
3. dst. 

Ekosistem Padang 
Rumput 

1. 
2. 
3. dst. 

1. 
2. 
3. dst. 
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Ekosistem Pantai 

1. 
2. 
3. dst. 

1. 
2. 
3. dst. 

Ekosistem Sungai 
1. 
2. 
3. dst. 

1. 
2. 
3. dst. 

a. Tuliskan komponen biotik dan abiotik yang menyusun ekosistem tersebut! 

b. Tuliskan kesimpulan dari data keanekaragaman ekosistem di atas! 

 

4. Perhatikan grafik keanekaragaman ekosistem di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Berdasarkan grafik di atas, jelaskan hubungan antara kedua variabel! 

b. Berikan kesimpulan dari grafik tersebut ! 

 

5. Dalam sistem klasifikasi, aristoteles mengelompokkan hewan dan tumbuhan menjadi 

beberapa kelompok! 

a. Sebutkan pengelompokan tersebut! 

b. Buatlah table daftar nama hewan dan tumbuhan sesuai dengan sistem klasifikasi yang 

dibuat Aristoteles masing-masing 10 jenis! 

 

6. Kucing, harimau, sapi, dan kerbau, sama-sama tergolong hewan. Akan tetapi kucing dan 

harimau tergolong ke dalam kelompok kecil yang berbeda dibanding sapi dan kerbau. 

Jelaskan mengapa demikian! 
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7. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

Tuliskan nama spesies, family dan termaksud kedalam keanekaragaman tingkat apa 

spesies di atas ? 

 

8. Perhatikan tabel ciri – ciri di bawah ini! 

Organ Pembeda X Y 

Akar Serbut  Tunggang  

Tulang Daun Sejajar  Menyirip/ menjari 

Batang Tidak bercabang Bercabang  

Bunga Kelipatan 3 Kelipatan 4 

Biji Berkeping satu  Berkeping dua 

Buatlah kesimpulan berdasarkan ciri yang dimiliki oleh X dan Y! 

 

9. Perhatikan gambar eksositem berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila dalam ekosistem diatas populasi rusa meningkat, apa yang terjadi dengan 

ekosistem tersebut? 
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10. Perhatikan grafik berikut : 

 

Dari grafik di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? 

11. Perhatikan gambar taman kota bearikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen yang utama di atas adalah tanaman dan kadar oksigen. Kedua komponen itu 

mempengaruhi kestabilan ekosistem. Apa hubungan antar kedua komponen tersebut, 

jelaskan! 

 

12. Cermati penulisan nama tanaman berikut ini: jambu biji (psidium guajava L); padi (oryza 

sativa); mangga (Mangiferaindica), jagung (zea mays L), kembang sepatu (hibiscus 

rosasinensis). Sudah betulkah penulisan tersebut? Tuliskan nama ilmiahnya dengan 

benar! 
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13. Setiap spesies memiliki sistem klasifikasi yang berbeda-beda, kecuali individu yang 

berada dalam satu spesies. Dari pernyataan tersebut kemukakan alasan mengapa penting 

dilakukan klasifikasi pada mahluk hidup! 

 

14. Pada pelajaran berikutnya, akan dipelajari sistem klasifikasi 5 kingdom yaitu  

 

 

 

 

 Menurut pendapatmu atas dasar apa pengelompokan kelima kingdom diatas , jelaskan! 

 

   Monera        Protista     Fungi        Plantae    Animalia 
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Lampiran 12. KUNCI JAWABAN INSTRUMEN KEMAMPUAN  
MENGINTERPRETASI DATA 

 
No Jawaban 

1 a. Komponen abiotik adalah semua benda tidak hidup dalam suatu ekosistem. 

Komponen abiotik menyediakan tempat hidup, makanan, dan kondisi yang 

diperlukan oleh komponen abiotik sehingga komposisi komponen abiotik sangat 

mempengaruhi jenis jenis komponen biotik yang dapat hidup seperti yang ditemukan 

pada pengamatan yaitu kerikil, tanah, air, cahaya matahari, batu kapur, udara dan 

suhu sedangkan komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang menyusun 

suatu ekosistem seperti semut, pohon mangga, pohon kelapa, belalang, capung, 

kambing, ayam, burung elang, ular dan ulat. 

b. Cahaya matahri diperlukan untuk proses fotosintesis bagi tumbuhan sedangkan air 

juga berfungsi sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh, system pengangkutan, dan 

dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Jadi apabila intensitas cahaya matahri kurang 

dan jumlah air sedikit sedangkan populasi kambing sangat tinggi maka tumbuhan 

sebagai produsen akan mati karena tidak bisa bertahan hidup kemudian kambing 

sebagai sebagai konsumen akan berkurang jumlahnya sedikit demi sedikit dan lama- 

lama akan punah. Hal ini disebabkan karena tumbuhan sebagai produsen tidak bisa 

mencukupi kebutuhan kambing yang jumlahnya sangat banyak. begitu pula dengan 

kebutuhan airnya, segala proses metabolisme didalam tubuh kambing akan 

terhambat dan kambing akan merasa kehausan. 

 
 

2 a. Diagram perbandingan jumlah keseluruhan kupu-kupu dengan lokasi penelitian 
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b. Dari grafik perbandingan jumlah kupu-kupu dengan lokasi penelitian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa jalur tengah hutan menjadi lokasi yang banyak ditemukannya kupu-

kupu yaitu 140 ekor, kemudian jalur daerah aliran sungai 92 ekor dan jalur pinggir 

hutan yaitu 82 ekor.  

c. Pada family Papilionidae lokasi penelitian mempengaruhi secara signifikan terhadap 

jumlah spesies yang ditemukan. Sedangkan pada family Nymphalidae lokasi penelitian 

tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah spesies yang di temukan 

3 a. 
Keanekaragaman 

Ekosistem 
Komponen Penyusun 

Biotik Abiotik 

Ekosistem Gurun Pasir 

1.tumbuhan (kaktus) 
2.serangga 
3.kadal 

1.pasir 
2.cahaya 
3. batu 

Ekosistem Danau 

1.ikan 
2.pepohonan 
3.burung 

1. air 
2.salinitas 
3.udara 

Ekosistem Padang 
Rumput 

1. rumput 
2. hewan ternak 
3.serangga 

1. tanah 
2. kelembaban 
3.suhu 

Ekosistem Pantai 

1. ikan 
2. rumput laut 
3.terumbu karang 

1. pasir 
2. suhu 
3.udara 

Ekosistem Sungai 

1. ikan 
2. plankton 
3.lumut 

1. air 
2. batu 
3.cahaya 

 

 b. Setiap ekosistem memiliki unsur penyusun yang berbeda-beda. Perbedaan pada unsur 
penyusun menjadikan ekosistem beranekaragam. 
 

4 a. Grafik diatas menggambarkan hububungan antara jumlah perbedaan komponen 

penyusun biotik dan abiotik dalan suatu ekosistem dengan jarak antar wilayah. Setiap 

wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Adanya perbedaan pada 

karekteristik tiap wilayah menjadikan perbedaan pada komponen penyusunnya. Hanya 

makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan karakteristik wilayah yang mampu 

hidup pada wilayah tersebut. Hal ini lah yang menjadikan tiap wilayah memiliki 

komponen penyusun yang berbeda. 

b. Semakin jauh jarak antar wilayah, maka semakin banyak juga perbedaan komponen 

penyusun dalam ekosistem. 
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5 a. Sekitar 200 tahun yang lalu, seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles 
membagi makhluk hidup ke dalam dua kerajaan besar, yaitu tumbuhan dan 
hewan. 

b.  
TUMBUHAN HEWAN 

Rumput Kelinci 

Beringin Ayam 

Bunga mawar Sapi 

Pepaya Ikan 

Bunga melati Kerbau 

Padi Nyamuk 

Mangga Semut 

Jeruk Burung 

Kedelai Serangga 

Kelapa Udang  
 

 

6 Kucing dan harimau termasuk dalam kelompok keanekaragaman hewan tingkat jenis, 

begitu pula kelompok kecil antara sapi dan kerbau. Pengelompokan kecil ini disebabkan 

karena adanya keanekaragaman tingkat spesies yang terjadi karena variasi dari spesies 

tersebut. 

 
7 Gambar di atas secara berturut-turut merupakan dua jenis kupu – kupu yang tergolong 

dalam family Nymphalidae dan family Danaidae, yang menunjukan keanekaragaman 

tingkat spesies. 

 

8 Secara berturut – turut X dan Y adalah ciri – ciri dari tumbuhan monokotil dan dikotil 
 

9 Populasi rusa yang meningkat akan menyebabkan populasi rumput menjadi berkurang, 

hal ini dikarenakan konsumen lebih banyak dibandingkan produsen. Oleh karena itu, 

populasi rumput terancam kelestariannya sehingga lama-kelamaan akan berakibat pula 

pada penurunan populasi rusa karena kurang persediaan makanan. 

 

10 Kota tersebut panas dan tingkat polusi udara cukup tinggi. Suplai oksigen rendah dan 
tingkat keanekaragaman tumbuhan di kota tersebut rendah. 

11 Hubungan antar dua komponen tersebut terletak pada kemampuan tanaman dalam 

menghasilkan oksigen yang kita manfaatkan sehari – hari untuk bernapas, apabila 
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tanaman semakin banyak maka suplai oksigen pada suatu kota semakin tinggi dan dapat 

mengurangi polusi udara, sebaliknya apabila tanaman pada suatu kota sedikit maka 

suplai oksigen kecil dan terjadinya pencemaran udara. 

 
12  Jambu biji (Psidium guajava L.) 

 Padi (Oryza sativa) 

 Mangga (Mangifera indica) 

 Jagung (Zea mays L.) 

 Kembang Sepatu (Hibiscus rosasinensis) 

 

13 Berikut ini adalah beberapa tujuan dilakukannya pengelompokan pada mahluk hidup:  

a. mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup; 

b. mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup;  

c. mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia;  

d. mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup.  

 

14 Pada 1969, ilmuwan Biologi R. H. Whittaker, membagi makhluk hidup menjadi lima 

kingdom, yaitu kingdom monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Pembagian lima 

kingdom ini didasarkan pada susunan sel dan cara hidup dalam pemenuhan kebutuhan 

makanan. Monera dan Protista merupakan makhluk hidup yang termasuk kelompok ini 

berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop; Fungi 

merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiridan bersifat 

sporofit; Plantae merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan seniri 

karena kemampuannya adalam melakukam fotosintesis; Animalia merupakan makhluk 

hidup yang yang mendapatkan makanannya dengan cara memakan makhluk hidup lain. 
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Lampiran 13. RUBRIK PENILAIAN KEMAMPUAN MENGINTERPRETASI DATA 

  

Nomor 

soal 

Penilaian/ Karateristik Jawaban Skor 

1a  Memberikan jawaban yang benar sesuai dengan jawaban yang ada di 

kunci jawaban. 

 Memanfaatkan informasi yang terdapat dalam uraian soal untuk 

menyatakan jawabannya 

4 

 Memberikan jawaban yang benar sesuai dengan jawaban yang ada di 

kunci jawaban. 

 Tidak memanfaatkan informasi yang terdapat dalam uraian soal untuk 

menyatakan jawabannya 

3 

 Memberikan jawaban yang benar pada salah satu komponen 

penyusun ekosistem dengan benar dan tepat 

 Memanfaatkan informasi yang terdapat dalam uraian soal untuk 

menyatakan jawabannya. 

2 

 Menuliskan perbedaan komponen penyusun ekosistem tetapi kurang 

tepat 

1 

 Tidak ada jawaban benar 0 

1b  Menguraikan argumen dengan benar dan menggunakan informasi 

yang tercantum dalam soal untuk mendukung alasannya 

 Mengkaitkan hubungan antar contoh yang tercantum dalam uraian 

soal 

4 

 Menguraikan argumen dengan benar namun tidak dikaitkan dengan 

informasi yang tercantum didalam soal 

3 

 Menguraikan argumen kurang tepat walaupun dikaitkan dengan 

informasi yang ada di dalam uraian soal 

2 

 Menunjukan usaha untuk menjawab pertanyaan tetapi jawaban salah 1 

 Tidak ada jawaban benar 0 

2a  Membuat grafik dari data dengan benar, mudah di mengerti, 

menyimpan variabel dengan tepat dan sesuai kunci jawaban 

4 

 Membuat grafik dari data dengan benar namun sulit di pahami 3 

 Membuat grafik dari data dengan benar namun terbalik menyimpan 

variabel 

2 

 Membuat grafik dari data tetapi tidak benar 1 

 tidak ada jawaban benar 0 

2b  Membuat kesimpulan dengan singkat, jelas, sistematis dan benar 

sesuai yang dicontohkan pada kunci jawaban 

 Kesimpulan yang dibuat menggunakan informasi yang ada dalam 

grafik 

3 

 Kesimpulan yang di buat benar tetapi bahasa yang digunakan tidak 2 
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Nomor 

soal 

Penilaian/ Karateristik Jawaban Skor 

sistematis 

 Menunjukan usaha untuk menjawab pertanyaan tetapi jawaban 

kurang tepat 

1 

 Jawaban tidak ada yang benar 0 

2c  Menjawab hubungan jumlah family Papilionidae dan Nymphalidae 

dengan lokasi pengambilan data dengan sebuh pola yang benar sesuai 

dengan kunci jawaban 

4 

 Menjawab hubungan jumlah family Papilionidae dan Nymphalidae 

dengan lokasi pengambilan data dengan sebuh pola yang benar 

dengan bahasa yang tidak sistematis 

3 

 Menjawab hubungan salah satu dari jumlah family Papilionidae dan 

Nymphalidae dengan lokasi pengambilan data dengan sebuh pola  

yang benar berdasarkan kunci jawaban 

2 

 Menunjukan usaha untuk menjawab tetapi jawaban masih salah dan 

kurang tepat 

1 

 Tidak ada jawaban benar 0 

3  Mengisi tabel komponen penyusun dengan benar dalam jumlah sama 

dengan atau lebih dari 6 komponen biotic dan abiotik dengan benar 

4 

 Mengisi tabel komponen penyusun dengan benar dalam jumlah 4-5 

komponen biotic dan abiotik dengan benar untuk 5 ekosistem 

 Mengisi tabel komponen penyusun dengan benar dalam jumlah 4-5 

komponen biotic dan abiotik dengan benar hanya pada 3-4 ekosistem 

3 

 Mengisi tabel komponen penyusun dengan benar dalam jumlah 1-3 

komponen biotic dan abiotik dengan benar untuk 5 ekosistem 

 Mengisi tabel komponen penyusun dengan benar dalam jumlah 1-3 

komponen biotic dan abiotik dengan benar hanya pada 1-2 ekosistem 

2 

 menunjukan adanya usaha untuk menjawab walaupun jawaban masih 

salah 

1 

 tidak ada jawaban benar 0 

4  Menjelaskan hubungan dengan singkat, sistematis, dan benar sesuai 

yang dicontohkan pada kunci jawaban 

 Memberikan kesimpulan dari grafik dengan singkat, jelas dan benar 

sesuai contoh pada kunci jawaban 

4 

 Menjelaskan hubungan dengan benar tetapi tidak sistematis dan 

singkat 

 Memberikan kesimpulan dari grafik dengan benar tetapi tidak 

sistematis 

3 

 Menjawab salah satu dari pertanyaan dengan benar, jelas dan 

sistematis sesuai dicontohkan pada kunci jawaban 

2 

 Menunjukan adanya usaha untuk menjawab walaupun jawaban masih 1 
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Nomor 

soal 

Penilaian/ Karateristik Jawaban Skor 

salah 

 Tidak ada jawaban benar 0 

5a  Menyebutkan pengelompokan hewan dan tumbuhan dengan benar 

sesuai kunci jawaban 

3 

 Menyebutkan setengah komponen yang benar dari pengelompokan 

hewan dan tumbuhan 

2 

 Menunjukan usaha untuk menjawab walaupun jawaban salah 1 

 Tidak ada jawaban 0 

  

5b  Membuat daftar 10 jenis hewan dan tumbuhan dengan rapi dan benar 

 Mengkalisifikasikan 10 jenis hewan dan tumbuhan menurut 

kalsifikasi aristoteles dengan benar 

4 

 Membuat daftar minimal 7 jenis hewan dan tumbuhan dengan rapi 

dan benar 

 Mengkalisifikasikan minimal 7 jenis hewan dan tumbuhan menurut 

klasifikasi aristoteles dengan benar 

3 

 Membuat daftar minimal 4 jenis hewan dan tumbuhan dengan rapi 

dan benar 

 Mengkalisifikasikan minimal 4 jenis hewan dan tumbuhan menurut 

klasifikasi aristoteles dengan benar 

2 

 Membuat daftar minimal 1 jenis hewan dan tumbuhan dengan rapi 

dan benar 

 Mengkalisifikasikan minimal 1 jenis hewan dan tumbuhan menurut 

klasifikasi aristoteles dengan benar 

1 

 Tidak ada jawaban 0 

6  Memberikan penjelasan dengan singkat, jelas, sistematis dan benar 

sesuai yang dicontohkan pada kunci jawaban 

 Menggunakan informasi pada soal untuk mendukung jawaban 

3 

 Memberikan penjelasan dengan benar tetapi tidak sistematis seperti 

yang dicontohkan pada kunci jawaban 

 Menggunakan informasi pada soal untuk mendukung jawaban 

2 

 Menunjukan usaha untuk menjawab walaupun jawaban salah 1 

 Tidak ada jawaban 0 

7  Menyimpulkan gambar dengan singkat, jelas, sistematis dan benar 

sesuai pada kunci jawaban 

3 

 Menyimpulkan gambar dengan benar tetapi tidak sistematis dan jelas 

seperti pada kunci jawaban 

2 

 Menunjukan usaha untuk menjawab walaupun jawaban salah 1 

 Tidak ada jawaban 0 
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Nomor 

soal 

Penilaian/ Karateristik Jawaban Skor 

8  Memberikan kesimpulan dari diagram dengan singkat, jelas dan 

benar sesuai contoh pada kunci jawaban 

3 

 Memberikan kesimpulan dari diagram dengan benar tetapi tidak 

sistematis 

2 

 Menunjukan adanya usaha untuk menjawab walaupun jawaban masih 

salah 

1 

 Tidak ada jawaban benar 0 

9  Menjelaskan jawaban dengan singkat, jelas, sitematis dan benar 

sesuai yang dicontohkan pada kunci jawaban 

3 

 Menjelaskan jawaban dengan benar tetpai tidak jelas dan sistematis 

sseperti yang dicontohkan pada kunci jawaban 

2 

 Menunjukan adanya usaha untuk menjawab walaupun jawaban masih 

salah 

1 

 Tidak ada jawaban benar 0 

10  Memberikan kesimpulan dari pernyataan dalam soal dengan singkat, 

jelas dan benar sesuai contoh pada kunci jawaban 

3 

 Memberikan kesimpulan dari pernyataan dalam soal dengan benar 

tetapi tidak sistematis 

2 

 Menunjukan adanya usaha untuk menjawab walaupun jawaban masih 

salah 

1 

 Tidak ada jawaban benar 0 

11  Menjelaskan hubungan dengan singkat, sistematis, dan benar sesuai 

yang dicontohkan pada kunci jawaban 

3 

 Menjelaskan hubungan dengan benar tetapi tidak sistematis dan 

singkat seperti yang dicontohkan pada kunci jawaban 

2 

 Menunjukan adanya usaha untuk menjawab walaupun jawaban masih 

salah 

1 

 Tidak ada jawaban benar 0 

12  Menuliskan minimal 4 nama ilmiah flora dan fauna pada soal dengan 

benar 

4 

 Menuliskan minimal 3 nama ilmiah flora dan fauna pada soal dengan 

benar 

3 

 Menuliskan minimal 2 nama ilmiah flora dan fauna pada soal dengan 

benar 

2 

 Menuliskan minimal 1 nama ilmiah flora dan fauna pada soal dengan 

benar 

1 

 Tidak ada jawaban benar 0 

13  Menjelaskan pentingnya klasifikasi dengan singkat, sistematis, dan 

benar sesuai yang dicontohkan pada kunci jawaban 

4 



206 
 

Nomor 

soal 

Penilaian/ Karateristik Jawaban Skor 

 Menjelaskan dengan dilengkapi contoh 

 Menjelaskan pentingnya klasifikasi dengan benar tetapi tidak 

sistematis dan jelas seperti yang dicontohkan pada kunci jawaban 

 Menjelaskan dengan dilengkapi contoh 

3 

 Menjelaskan pentingnya klasifikasi dengan singkat, sistematis, dan 

benar sesuai yang dicontohkan pada kunci jawaban tanpa disertai 

dengan contoh 

2 

 Menunjukan adanya usaha untuk menjawab walaupun jawaban masih 

salah 

1 

 Tidak ada jawaban benar 0 

14  Menjelaskan dasar pengelompokan 5 kingdom dengan singkat, jelas, 

sistematis dan benar sesuai dengan kunci jawaban 

3 

 Menjelaskan dasar pengelompokan 5 kingdom dengan benar tetapi 

tidak sistematis seperti pada kunci jawaban 

2 

 Menunjukan adanya usaha untuk menjawab walaupun jawaban masih 

salah 

1 

 Tidak ada jawaban benar 0 
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Lampiran 14.  DATA HASIL PRETEST DAN POSTEST KEMAMPUAN 
MENGINTERPRETASI DATA 
 

DATA PRETEST DAN POSTEST KELAS KONTROL 

No Nama 
Nilai 

Pre-Tes Pos-Tes 

1 Andika Prakoso 37 42 

2 Anggia Viona Farehan Adam 12 20 

3 Aniza 13 26 

4 Anugrah Fajar Dirgantara Akbar 10 18 

5 Baiq Ashfiatun Nisa' Mulyani 12 17 

6 Bela Azkiana 14 16 

7 Budhiarko Pramana Putra 16 26 

8 Darmawan Jalu Prakoso 31 25 

9 Delviana Ratih Wulandari 25 25 

10 Dewa Made Dwika Subtaktha 10 21 

11 Dian Pramita 19 30 

12 Dimas Adityansyah 13 27 

13 Dyah Putri Namira Anjani 18 20 

14 Ernawati Hasanah 13 22 

15 Farah Sahira 18 15 

16 Hasanul Falah Putra Junaidi 16 32 

17 I Putu Ari Tresna Yudha 10 21 

18 Ilham Hadi Gymnastiar 14 29 

19 Ilham Ramadhan Zuhry 20 31 

20 Krisna Aditya Warwan 9 14 

21 Lalu Kukuh Novaldi Prima 5 12 

22 Maenisa 15 27 

23 Mega Maharani 19 22 

24 Nasem Ahmad 18 25 

25 Ni Kadek Widanthari 21 30 

26 
Noor Isnaen Yudar Virgansa 
Putra 

20 25 

27 Nyoman Berlianda Apriliani 31 35 

28 Puttu Eling Vendhaswari 29 26 

29 Riandita Rizky Setiawati 27 42 

30 Rifqi Naufal Ario Dimas 11 20 

31 Salsabila Rizki Gunawati 13 12 

32 Tsabitul Ismi 20 38 

33 Wahyu Bintiovani 10 24 

34 Yuniar Islamiati 20 25 

35 Zelvia Salsabila 11 22 

Rata-rata 17.14 24.63 
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DATA PERTEST DAN POSTEST KELAS EKSPERIMEN 

    

No Nama 
Nilai 

Pre-Tes Pos-Tes 

1 Abdul Bari 15 14 

2 Adela Fitriana 23 45 

3 Annisa Citra Rahma Dani 28 25 

4 Annisaa' Arsy Didayat 18 24 

5 Armuzuhal Thabbrani Ars Atmanto 23 35 

6 Arvinia Trisnindianti 40 57 

7 Baiq Hera Yulanda Perwangsa 15 26 

8 Desak Putu Ayu Aprilia 24 37 

9 Dila Hayati Mita 28 45 

10 Dila Purnama 10 35 

11 Dimas Adi Wijaya 24 22 

12 Erlinda Maurin Alfi Syahrin 5 13 

13 Fena Natasya 5 15 

14 Gede Bagus Artana 23 22 

15 I Gusti Bagus Adi Pramana 14 25 

16 I Gusti Ngurah Indra Pramana Putra 23 42 

17 I Wayan Arya Ega Pratama 28 31 

18 Ida Ayu Putu Ekayaningtyas 16 35 

19 Ida Ayu Sinta Devi 33 47 

20 Ida Ayu Vigi Meidhyana Putri 20 42 

21 Kevin Cavarello Ramadhan 22 33 

22 Khilda Zahara 27 49 

23 Luh Indah Wimala Dewi 27 36 

24 Muhammad Arya Kukuh Razak 23 35 

25 Ni Kadek Gita Safitri 22 28 

26 Ni Made Deviarini Arsika Putri 26 33 

27 Ni Wayan Dewi Oktaviani 28 40 

28 Nita Rahma 20 34 

29 Putu Ana Floriana 29 33 

30 Serli Rosa Damayanti 36 46 

31 Sherly Nur Velliani 15 22 

32 Syifa Febrian Handriani 24 30 

33 Vista Ayu Lestari 25 49 

34 Wahyu Tresna Taufiq 21 33 

Rata-rata 22.35 33.47 
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Lampiran 15.  HASIL UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS DATA  
PRETEST DAN POSTEST KELAS EKSPERIMEN  
DAN KONTROL 

 

Cara uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Bantuan Program SPSS 16.0 

 Menentukan dasar pengambilan keputusan yaitu 
1. Jika nilai Signifikan lebih besar dari nilai 0,05, maka data dikatakan 

berdistribusi normal 

2. Jika nilai Signifikan lebih kecil dari nilai 0,05 maka data diakatakan 

tidak terdistribusi normal 

 Menyiapkan data pretest dan psotes kelas eksperimen dan control dalam 

format file doc. 

 Buka program SPSS 16.0 

 Klik variable view 

 Pada bagian Name tuliskan pretest / postest  

 Klik data view, masukan data yang telah disiapkan 

 Pilih menu Analyze, pilih sub menu Descriptives Statistik, pilih Eksplore 

 Muncul kotak dialog Explore, masukan variable ke kotak Dependent List, 

klik tombol Plots, pilih normality plots with test, klik Continue, 

 Klik Ok, akan muncul hasilnbya 

 Angka pada kolom Sig. kemudian dibandingkan dengan nilai 0,05 

kemudian sesuaikan dengan dasar pengambilan keputusan. 

 

Tests of Normality 

 Kelas 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic df Sig. 

Pretes 
Kontrol .146 35 .056 

Eksperimen .129 34 .168 

Postes 
Kontrol .096 35 .200

*
 

Eksperimen .102 34 .200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Cara Uji Homogenitas dengan Uji F Bantuan Program SPSS 16.0 

 Menentukan dasar pengambilan keputusan yaitu 

1. Jika nilai Signifikan lebih besar dari nilai 0,05, maka data dikatakan 

homogen 
2. Jika nilai Signifikan lebih kecil dari nilai 0,05 maka data diakatakan 

tidak homogeny atau heterogen 

 Mempersiapkan data yang akan di uji dalam format doc. 

 Buka program SPSS 16.0 

 Klik variable view 

 Pada variable Name tuliskan pretest/postest dan kelompok, kemudian pada 

deret kelompok di kolom values ganti dengan value ‘1’, label ‘kontrol’ dan 

value ‘2’, label ‘eksperimen’. 

 Pilih menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Explore, 

 Masukan variable pretest/postest kedalam kotak Dependent List, variable 

kelompok kedalam kotak Factor List, klik Plots, pada bagian Spread vs 

Level with Levene Test pilih Untransformed, kemudian pilih Continue, 

 Klik Ok. 

 Pilih salah satu statistic yaitu Based on Mean (statistic yang didasarkan 

pada rata-rata), kemudian melihat nilai signifikannya dan dibandingkan 

dengan nilai 0,05. Kemudian sesuaikan dengan dasar pengambilan 

keputusan. 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pretes .002 1 67 .961 

Postes 3.774 1 67 .056 

 
 



211 
 

Lampiran 16.  HASIL UJI BEDA (UJI T) PRETEST DAN POSTEST DATA  
KEMAMPUAN MENGINTERPRETASI DATA 

 
 

Cara Uji Beda (Uji t) dengan Bantuan Program SPSS 16.0 

 Menentukan dasar pengambilan keputusan yaitu  

1. Jika nilai Signifikan lebih besar dari nilai 0,05 maka tidak terdapat  perbedaan 

2. Jika nilai Signifikan lebih kecil dari nilai 0,05 maka terdapat perbedaan 

 Mempersiapkan data yang akan di uji dalam file doc. 

 Buka program SPSS 16.0 

 Klik variable view 

 Pada bagian Name tuliskan pretest, postest dan kelompok, pada deret kelompok dan 

kolom values ganti dengan value ‘1’ label ‘kontrol’ kemudian add, value ‘2’ label 

‘eksperimen’ kemudian add dan ok 

 Pilih menu analyse, pilih Comparae Means, pilih Independent Sample T Test,  

 Masukan variable pretest dan postest kedalam kotak Test Variable, dan masukan 

variable kelompok ke Grouping Variable klik Define Groups, group 1 isi dengan 1, 

group e isi dengan 2 kemudian continue. 

 Klik Ok dan muncul hasilnya 

 Perhatikan nilai Signifikan (2-tailed) pada t-test for Equality of Means dan 

bandingkan dengan nilai 0,05 kemudian sesuaikan dengan dasar pengambilan 

keputusan. 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pretest 

Equal 

variances 

assumed 

.002 .961 -2.915 67 .005 -5.210 1.788 -8.778 -1.642 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -2.912 66.552 .005 -5.210 1.789 -8.781 -1.639 

Postest 

Equal 

variances 

assumed 

3.774 .056 -3.893 67 .000 -8.669 2.227 -13.114 -4.224 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -3.873 58.776 .000 -8.669 2.238 -13.148 -4.190 
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Lampiran 17. Hasil Uji Normalized Gain Data Kemampuan  
Menginterpretasi Data 

 
 
Cara Uji Normalized Gain 

 Menyiapkan data dalam bentuk Exel, 

 Melakukan uji normalized Gain dengan Rumus: 

  

dengan ketentuan, jika : 

 g ˃ 0,7   = Tinggi 

 0,3 ˂ g ≤ 0,07  = Sedang 

 g ≤ 0,3  = Rendah 

 

Hasil Uji Normalized Gain Data Kemampuan Menginterpretasi Data 
Kelas Kontrol 

   
No Nama N-Gain 

1 Andika Prakoso 0.15 

2 Anggia Viona Farehan Adam 0.14 

3 Aniza 0.22 

4 Anugrah Fajar Dirgantara Akbar 0.13 

5 Baiq Ashfiatun Nisa' Mulyani 0.08 

6 Bela Azkiana 0.04 

7 Budhiarko Pramana Putra 0.18 

8 Darmawan Jalu Prakoso -0.15 

9 Delviana Ratih Wulandari 0.00 

10 Dewa Made Dwika Subtaktha 0.18 

11 Dian Pramita 0.21 

12 Dimas Adityansyah 0.24 

13 Dyah Putri Namira Anjani 0.04 

14 Ernawati Hasanah 0.16 

15 Farah Sahira -0.06 

16 Hasanul Falah Putra Junaidi 0.29 

17 I Putu Ari Tresna Yudha 0.18 

18 Ilham Hadi Gymnastiar 0.26 

19 Ilham Ramadhan Zuhry 0.22 

20 Krisna Aditya Warwan 0.08 

21 Lalu Kukuh Novaldi Prima 0.11 

22 Maenisa 0.21 
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23 Mega Maharani 0.06 

24 Nasem Ahmad 0.13 

25 Ni Kadek Widanthari 0.18 

26 Noor Isnaen Yudar Virgansa Putra 0.10 

27 Nyoman Berlianda Apriliani 0.10 

28 Puttu Eling Vendhaswari -0.07 

29 Riandita Rizky Setiawati 0.34 

30 Rifqi Naufal Ario Dimas 0.15 

31 Salsabila Rizki Gunawati -0.02 

32 Tsabitul Ismi 0.35 

33 Wahyu Bintiovani 0.23 

34 Yuniar Islamiati 0.10 

35 Zelvia Salsabila 0.18 

Rata-rata 0.14 

 
 

Hasil Uji Normalized Gain Data Kemampuan Menginterpretasi Data 
Kelas Eksperimen 

   
No Nama N-Gain 

1 Abdul Bari -0.02 

2 Adela Fitriana 0.46 

3 Annisa Citra Rahma Dani -0.07 

4 Annisaa' Arsy Didayat 0.11 

5 Armuzuhal Thabbrani Ars Atmanto 0.25 

6 Arvinia Trisnindianti 0.55 

7 Baiq Hera Yulanda Perwangsa 0.20 

8 Desak Putu Ayu Aprilia 0.28 

9 Dila Hayati Mita 0.40 

10 Dila Purnama 0.41 

11 Dimas Adi Wijaya -0.04 

12 Erlinda Maurin Alfi Syahrin 0.12 

13 Fena Natasya 0.15 

14 Gede Bagus Artana -0.02 

15 I Gusti Bagus Adi Pramana 0.19 

16 I Gusti Ngurah Indra Pramana Putra 0.40 

17 I Wayan Arya Ega Pratama 0.07 

18 Ida Ayu Putu Ekayaningtyas 0.35 

19 Ida Ayu Sinta Devi 0.37 

20 Ida Ayu Vigi Meidhyana Putri 0.43 

21 Kevin Cavarello Ramadhan 0.22 
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22 Khilda Zahara 0.50 

23 Luh Indah Wimala Dewi 0.20 

24 Muhammad Arya Kukuh Razak 0.25 

25 Ni Kadek Gita Safitri 0.12 

26 Ni Made Deviarini Arsika Putri 0.16 

27 Ni Wayan Dewi Oktaviani 0.28 

28 Nita Rahma 0.27 

29 Putu Ana Floriana 0.10 

30 Serli Rosa Damayanti 0.29 

31 Sherly Nur Velliani 0.13 

32 Syifa Febrian Handriani 0.13 

33 Vista Ayu Lestari 0.52 

34 Wahyu Tresna Taufiq 0.24 

Rata-rata 0.23 
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Lampiran 18.  HASIL UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS NILAI  
NORMALIZED GAIN KELAS EKSPERIMEN DAN  
KELAS KONTROL 

 

 

Uji Normalitas Nilai N-Gain 

 Kelas 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic df Sig. 

N-gain 
Kontrol .104 35 .200

*
 

Eksperimen .075 34 .200
*
 

 

 

Uji Homogenitas Nilai N-Gain 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

N-gain 5.269 1 67 .025 
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Lampiran  19. HASIL TRANSFORMASI DATA NORMALIZED GAIN KEMAMPUAN  
INTERPRETASI DATA 

Hasil Uji Normalized Gain Data Kemampuan Menginterpretasi Data Kelas Kontrol 

No Nama N-Gain 
N-Gain 

Transformasi 

1 Andika Prakoso 0.15 0.81 

2 Anggia Viona Farehan Adam 0.14 0.80 

3 Aniza 
0.22 0.85 

4 Anugrah Fajar Dirgantara Akbar 0.13 0.79 

5 Baiq Ashfiatun Nisa' Mulyani 0.08 0.76 

6 Bela Azkiana 0.04 0.73 

7 Budhiarko Pramana Putra 
0.18 0.82 

8 Darmawan Jalu Prakoso -0.15 0.59 

9 Delviana Ratih Wulandari 0.00 0.71 

10 Dewa Made Dwika Subtaktha 
0.18 0.82 

11 Dian Pramita 0.21 0.84 

12 Dimas Adityansyah 0.24 0.86 

13 Dyah Putri Namira Anjani 0.04 0.73 

14 Ernawati Hasanah 
0.16 0.81 

15 Farah Sahira -0.06 0.66 

16 Hasanul Falah Putra Junaidi 0.29 0.89 

17 I Putu Ari Tresna Yudha 0.18 0.82 

18 Ilham Hadi Gymnastiar 
0.26 0.87 

19 Ilham Ramadhan Zuhry 0.22 0.85 

20 Krisna Aditya Warwan 0.08 0.76 

21 Lalu Kukuh Novaldi Prima 0.11 0.78 

22 Maenisa 
0.21 0.84 

23 Mega Maharani 0.06 0.75 
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24 Nasem Ahmad 0.13 0.79 

25 Ni Kadek Widanthari 
0.18 0.82 

26 Noor Isnaen Yudar Virgansa Putra 
0.10 0.77 

27 Nyoman Berlianda Apriliani 0.10 0.77 

28 Puttu Eling Vendhaswari -0.07 0.66 

29 Riandita Rizky Setiawati 
0.34 0.92 

30 Rifqi Naufal Ario Dimas 0.15 0.81 

31 Salsabila Rizki Gunawati -0.02 0.69 

32 Tsabitul Ismi 0.35 0.92 

33 Wahyu Bintiovani 
0.23 0.85 

34 Yuniar Islamiati 0.10 0.77 

35 Zelvia Salsabila 0.18 0.82 

Rata-rata 0.14 0.79 

 
Hasil Uji Normalized Gain Data Kemampuan Menginterpretasi Data Kelas 

Eksperimen 

No Nama N-Gain 
N-Gain 

Transformasi 

1 Abdul Bari -0.02 0.69 

2 Adela Fitriana 0.46 0.98 

3 Annisa Citra Rahma Dani -0.07 0.66 

4 Annisaa' Arsy Didayat 
0.11 0.78 

5 Armuzuhal Thabbrani Ars Atmanto 0.25 0.87 

6 Arvinia Trisnindianti 
0.55 1.02 

7 Baiq Hera Yulanda Perwangsa 0.20 0.84 

8 Desak Putu Ayu Aprilia 
0.28 0.88 

9 Dila Hayati Mita 0.40 0.95 

10 Dila Purnama 0.41 0.95 
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11 Dimas Adi Wijaya -0.04 0.68 

12 Erlinda Maurin Alfi Syahrin 
0.12 0.79 

13 Fena Natasya 
0.15 0.81 

14 Gede Bagus Artana -0.02 0.69 

15 I Gusti Bagus Adi Pramana 0.19 0.83 

16 I Gusti Ngurah Indra Pramana Putra 
0.40 0.95 

17 I Wayan Arya Ega Pratama 0.07 0.75 

18 Ida Ayu Putu Ekayaningtyas 0.35 0.92 

19 Ida Ayu Sinta Devi 0.37 0.93 

20 Ida Ayu Vigi Meidhyana Putri 
0.43 0.96 

21 Kevin Cavarello Ramadhan 0.22 0.85 

22 Khilda Zahara 0.50 1.00 

23 Luh Indah Wimala Dewi 0.20 0.84 

24 Muhammad Arya Kukuh Razak 
0.25 0.87 

25 Ni Kadek Gita Safitri 0.12 0.79 

26 Ni Made Deviarini Arsika Putri 0.16 0.81 

27 Ni Wayan Dewi Oktaviani 0.28 0.88 

28 Nita Rahma 
0.27 0.88 

29 Putu Ana Floriana 0.10 0.77 

30 Serli Rosa Damayanti 0.29 0.89 

31 Sherly Nur Velliani 0.13 0.79 

32 Syifa Febrian Handriani 
0.13 0.79 

33 Vista Ayu Lestari 0.52 1.01 

34 Wahyu Tresna Taufiq 0.24 0.86 

Rata-rata 0.23 0.85 
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Lampiran 20.  HASIL UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS NILAI  
NORMALIZED GAIN YANG DITRANSFORMASI 

 
 

Uji Normalitas Nilai N-Gain ynag ditransformasi 

 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

N_Gain_Transformasi kontrol .109 35 .200
*
 .961 35 .247 

eksperimen .076 34 .200
*
 .975 34 .604 

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

 
 
 
 

Uji Homogenitas Nilai N-Gain yang ditransformasi 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

N_Gain_Transformasi Based on Mean 3.462 1 67 .067 

Based on Median 3.514 1 67 .065 

Based on Median and with 

adjusted df 
3.514 1 65.668 .065 

Based on trimmed mean 3.509 1 67 .065 
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Lampiran 21. HASIL UJI BEDA NILAI NORMALIZED GAIN  
KEMAMPUAN MENGINTERPRETASI DATA  

 

Cara Uji Beda (Uji t) dengan Bantuan Program SPSS 16.0 

 Menentukan dasar pengambilan keputusan yaitu  

1. Jika nilai Signifikan lebih besar dari nilai 0,05 maka tidak terdapat  

perbedaan 

2. Jika nilai Signifikan lebih kecil dari nilai 0,05 maka terdapat perbedaan 

 Mempersiapkan data yang akan di uji dalam file doc. 

 Buka program SPSS 16.0 

 Klik variable view 

 Pada bagian Name tuliskan pretest, postest dan kelompok, pada deret 

kelompok dan kolom values ganti dengan value ‘1’ label ‘kontrol’ 

kemudian add, value ‘2’ label ‘eksperimen’ kemudian add dan ok 

 Pilih menu analyse, pilih Comparae Means, pilih Independent Sample T 

Test,  

 Masukan variable pretest dan postest kedalam kotak Test Variable, dan 

masukan variable kelompok ke Grouping Variable klik Define Groups, 

group 1 isi dengan 1, group e isi dengan 2 kemudian continue. 

 Klik Ok dan muncul hasilnya 

 Perhatikan nilai Signifikan (2-tailed) pada t-test for Equality of Means dan 

bandingkan dengan nilai α (0,05) kemudian sesuaikan dengan dasar 

pengambilan keputusan. 
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  Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

N_Gain 

Transformasi 

Equal 

variances 

assumed 

3.462 .067 -2.833 67 0.006 -.05822 0.02055 -0.09924 -0.01719 

Equal 

variances not 

assumed 

  -2.821 61.026 0.006 -.05822 0.02064 -0.09948 -0.01695 
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Lampiran 20. Surat-Surat Penelitian 
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Lampiran 21. Dokumentasi Penelitian 

KELAS KONTROL 

 
Kegiatan Pembuka 

 

 
Kegiatan Diskusi Kelompok 

 
Kegiatan Tanya Jawab 

 
Kegiatan Pengamatan  
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KELAS EKSPERIMEN 

 
Kegiatan Pembuka 

 

 
Kegiatan Diskusi Kelompok 

 
Kegiatan Pengamatan 

 
Kegiatan Pengamatan  

  

 




