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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAAN SAVI (SOMATIC, AUDITORY, 
VISUAL, INTELLECTUAL) BERORIENTASI PADA KETERAMPILAN 

PROSES SAINS TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS X 
SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Oleh : 
RINI SAGITA

Proses belajar mengajar di SMA N 2 Bandar Lampung masih berorientasi 
pada kegiatan pendidik, peserta didik hanya diberikan bahan ajar yang bersumber dari 
LKS (Lembar Kerja Siswa) sehingga mengakibatkan rendahnya hasil belajar peserta 
didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar biologi 
antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI
(Somatic Auditory Visual Intellectual) Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains 
dan peseta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Direct 
Intruction (DI) pada peserta didik kelas X SMA N 2 Bandar Lampung

Peneliti menggunakan metode penelitian eksperimen karena akan mencari 
pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. Jenis penelitian yaitu Quasi Eksperimen. 
Desain penelitian dengan Postest only control group design. Populasi penelitian ini
yaitu seluruh peserta didik kelas X SMA N 2 Bandar Lampung, dengan sampel yang 
berjumlah 67 peserta didik diambil dengan Teknik sampling yaitu dengan Random 
sampling. Sampel yang terdiri dari 2 kelas yakni kelas eksperimen yang menerapkan 
model pembelajaran SAVI Berorientasi Keterampilan Proses Sains dan kelas kontrol 
menggunakan model pembelajaran Direct Intruction (DI). Teknik pengumpulan data 
yaitu tes (Postest), Angket, Lembar Observasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan Uji-t Independent, pengujian prasyarat analisis dilakukan dengan 
metode uji Liliefors untuk normalitas dan uji Fisher untuk uji homogenitas.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan melalui pengujian hipotesis 
menggunakan Uji-t diperoleh bahwa Thitung > Ttabel maka sehingga Ho di tolak dan Hi 

di terima. Pada ranah kognitif Thitung sebesar 5, 817  dan Ttabel sebesar 1, 997. Pada 
ranah afektif Thitung sebesar 5, 959 dan Ttabel sebesar 1, 997 dan pada ranah 
psikomotorik Thitung  sebesar 7, 967 dan Ttabel sebesar 1, 997  sehingga Ho di tolak dan 
Hi di terima, maka dapat disimpulkan bahwa Terdapat Pengaruh yang signifikasi 
antara model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelektual)
Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar Peserta didik 
kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Kata kunci : Model Pembelajaran SAVI, Keterampilan Proses Sains, Hasil Belajar 
Peserta Didik.
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MOTTO

                  

        

  
Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 
dan hati, agar kamu bersyukur. (Q.S An.Nahl : 78)1

                                                          
1Depertemen agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, Maghrifah pustaka h.  375
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa depan suatu negara sangat ditentukan oleh bagaimana negara itu 

memandang pendidikan. Begitu pula kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas 

sumber daya manusia yang dimilikinya. Kualitas mutu pendidikan dalam lingkup 

yang lebih khusus yaitu sekolah dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Hasil belajar merupakan hasil yang seseorang atau siswa peroleh setelah mengikuti 

proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar sangat penting dari 

proses pembelajaran di sekolah karena melalui hasil belajar yang diperoleh siswa 

akan tampak kualitas pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik atau belum.1

Pendidikan merupakan faktor utama yang perlu di tingkatkan kualitasnya. 

Sebab, maju mundurnya sebuah masyarakat atau bangsa, terletak pada tingkat 

pendidikan. Untuk mecapai tujuan tersebut, maka dalam proses belajar mengajar 

harus terjadi situasi dan kondisi yang memadai serta strategi yang tepat yang dapat 

mempengaruhi keefektifan proses belajar dalam mencapai tujuan belajar.2

                                                          
1  Dyah Qurota, Efektifitas Penerapan Kolaboratif Model Pembelajaran SAVI Dan Talking 

Stick Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Di MTS Asy’ari. (Jurnal UIN Walisongo, 2015) h.3
2  A.M. Sardiman. Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada.2008) h.124
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Pendidikan yang diperoleh membuat manusia menjadi berilmu. Peran ilmu 

dalam islam sangat penting karena seseorang yang mengaku mukmin namun tanpa 

memiliki ilmu tidak akan sempurna bahkan tidak benar dalam keimanannya. Seorang 

muslim wajib mempunyai ilmu untuk mengenal berbagai pengetahuan dan 

pemahaman ilmu yang benar, dengan demikian diharapkan pengalamannya akan 

sesuai dengan tunttuan Rasulullah Saw. Islam juga menjanjikan hal yang baik 

mengenai orang yang berilmu, sebagaimana dijelaskan dala firman Allah dalam Qs. 

Al-Mujadilah Ayat 11 :3

         

         

     

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S.Al-Mujadilah : 11 yakni “Niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”. Artinya Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang 

                                                          
3Depertemen Agama. RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Sygma Examedia 

Arkanlema.2009) h.793.
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beriman dan berilmu, apabila bersungguh-sungguh mencari ilmu di jalan Allah 

dengan mengharapkan ridho-Nya, maka niscaya Allah akan mengabulkan hajadnya 

atau cita-citanya. Kegiatan yang diakukan oleh peserta didik apabila dilakukan 

dengan sungguh-sungguh akan menciptakan suasana belajar yang baik dan akan 

memperoleh pengalaman baru bagi peserta didik maka peran guru sangat penting 

dalam membimbing peserta didik agar terlaksana dengan baik tujuan yang akan di 

capai. 

Tugas guru adalah menciptakan suasana kelas sedemikian rupa agar terjadi 

interaksi belajar megajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan 

sungguh-sungguh. Keterampilan proses akan berjalan sebagaimana di harapkan 

apabila dalam praktiknya mampu mengembangkan keterampilan memproses 

perolehan. Jika seluruh kegiatan pembelajaran dalam proses belajar- mengajar itu 

dalam gerak dan tindakan untuk menemukan dan mengembangkan fakta dan konsep 

serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai, maka peristiwa tersebut 

dinamakan keterampilan proses. Belajar keterampilan proses menekankan bagaimana 

bahan pelajaran itu di ajarkan dan di pelajari. Jadi, apabila keterampilan proses 

dikaitkan dengan KBK, maka akan tampak keduanya menekankan pentingnya 

keberartian belajar untuk mencapai hasil belajar memadai, menekankan pentingnya 



4

keterlibatan siswa dalam proses belajar dan menekankan bahwa belajar adalah proses 

dua arah yang menekankan hasil belajar secara tuntas.4

Pembelajaran sains merupakan bagian dari pendidikan yang memiliki peranan 

penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan 

peserta didik yang berkualitas. Keberhasilan dalam pembelajaran biologi dapat 

ditunjukkan dari kualitas peserta didik, salah satunya dapat dilihat dari hasil belajar 

yang dicapai siswa. Hasil belajar siswa mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Keberhasilan belajar dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor internal 

peserta didik, faktor eksternal peserta didik dan faktor pendekatan, model, serta 

metode dalam belajar. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari peserta 

didik sendiri terdiri dari aspek fisiologis dan aspek psiologis. Aspek fisiologis 

meliputi kondisi jasmani peserta didik sedangkan aspek psikologis meliputi 

intelegensi peserta didik, sikap peserta didik, bakat, peserta didik hasil peserta didik 

dan motivasi pesera didik. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar 

diri peserta didik antara lain lingkungan sosial, lingkungan nonsosial, model 

pembelajaran, dan media pembelajaran. Dalam menemukan konsep pembelajaran 

sendiri, siswa harus bisa mengatur pembelajaran sendiri, dengan mengembangkan 

konsep kemandirian, tanggung jawab, dan motivasi dirinya dalam pembelajaran, 

dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan proses tersebut siswa akan 

                                                          
4Hamzah B. Uno dkk. Belajar dengan Pendekatan PAILKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik). Jakarta : Bumi aksara, 2013. h:38
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mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep serta menumbuhkan 

dan mengembangkan sikap dan nilai yang di tuntut.5

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru mata

pelajaran biologi, pendapat yang dikemukakan oleh ibu Siti Jariyah sebagai guru 

mata pelajaran biologi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, beliau mengatakan bahwa 

“Peserta didik dalam proses pembelajaran biologi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

hanya menggunakan bahan ajar yang bersumber dari LKS (Lembar Kerja Siswa) 

yang diberikan oleh guru kepada peserta didik kemudian peserta didik mengamati dan 

mendiskusikannya tanpa adanya perbedaan pada setiap materi pelajaran biologi”.6

Pembelajaran biologi banyak dilakukan hanya memberikan materi dengan 

mengacu pada buku paket dan LKS saja tanpa ada tanpa adanya perbedaan model 

pembelajaran yang menarik sehingga membuat peserta didik kurang bersemangat 

dalam proses pembelajaran pernyataan tersebut dikemukakan oleh beberapa peserta 

didik mengenai pembelajaran biologi yang menyatakan bahwa pembelajaran biologi 

itu sulit, karena banyak materi yang harus dihafalkan dan telalu banyak istilah-istilah

dalam bahasa latin.7 Kesenjangan ini di karenakan ketidaktahuan guru mengenai 

model pembelajaran yang memiliki pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik 

maka Peneliti menyimpulkan bahwa penyajian materi yang di berikan masih kurang 

                                                          
5
Winda martyas, Pengaruh Penerapan Savi Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X 

Sma N I Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012. (Jurnal Universitas Sebelas Maret, 2012) h : 6
6Siti Jariyah, Guru Biologi Bidang study Biologi kelas X SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

Observasi Pra Penelitian, 24 Febuari 2017.
7Wawancara peserta didik kelas X, SMA 2 Bandar Lampung, Observasi Pra Penelitian, 24 

Febuari 2017
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efektif, karena hanya berupa rangkuman materi ajar dan LKS tapi tidak disertai 

dengan model pembelajaran yang menarik. Kemudian penggunaan model tersebut 

membuat rasa ketertarikan peserta didik untuk mendalami konsep materi yang di 

ajarkan berkurang dan akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. 

Pada tabel dibawah ini di perlihatkan nilai hasil belajar kognitif peserta didik 

kelas X SMA Negeri  2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat dilihat 

bahwa :

Tabel.1.1
Rata-Rata Hasil Tes Peserta Didik Kelas X SMA N 2 Bandar Lampung 

Pada Materi Pokok Keanekaragaman Hayati

Kelas Jumlah Peserta Didik Rata-Rata Keterangan
X MIPA 1 43 73 Sedang
X MIPA 2 44 75 Sedang
X MIPA 3 39 65 Rendah
X MIPA 4 36 60 Rendah
X MIPA 5 38 63 Rendah

(Sumber : Dokumentasi Nilai Biologi Peserta Didik Kelas X Sma N 2 Bandar Lampung
Tahun Pelajarn 2016/2017)

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat bahwa rata-rata nilai tes peserta 

didik kelas X Mipa 1 yaitu 73 dari jumlah peserta didik sebanyak 43, kelas X Mipa 2 

yaitu 75 dari jumlah peserta didik sebanyak 44, kelas X Mipa 3 yaitu 65 dari jumlah 

peserta didik sebanyak 39, dan kelas X Mipa 4 yaitu 60 dari jumlah peserta didik 

sebanyak 36 serta kelas X Mipa 5 yaitu 63 dari jumlah peserta didik sebanyak 38 

peserta didik. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa hasil belajar peserta didik 

pada ranah kognitif masih rendah, hal tersebut karena rata-rata hasil yang di peroleh 
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peserta didik masih rendah. Dan untuk mengetahui bagaimana sikap peserta didik 

dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas maka penulis membagikan angket 

yang berkenaan dengan sikap peserta didik, berikut di sajikan hasil angket peserta 

didik pada tabel 1.2 yaitu :

Tabel 1.2
Rata-Rata Angket Pada Ranah Afektif Peserta Didik Kelas X MIPA 

SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

Kelas Jumlah Peserta Didik Rata-Rata Keterangan
X MIPA 1 43 40 Sedang
X MIPA 2 44 50 Sedang
X MIPA 3 39 36 Rendah
X MIPA 4 36 38 Rendah
X MIPA 5 38 38 Rendah

(Sumber: Hasil angket ranah afektif peserta didik  Kelas XI IPA SMAN 2 Bandar 
LampungTahun Ajaran 2016/2017)

Tabel di atas menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara nilai rata-rata pada 

kelas X Mipa 1 yaitu dengan nilai rata-rata 40 dengan kategori sedang, kelas X Mipa 

2 yaitu dengan nilai rata-rata 50 dengan kategori sedang, kelas X Mipa 3 yaitu 36 

dengan kategori rendah, dan kelas X Mipa 4 yaitu dengan nilai rata-rata 38 dengan 

kategori rendah serta kelas X Mipa 5 yaitu dengan nilai rata-rata 38 dengan kategori 

rendah. Merujuk pada Tabel di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hasil 

belajar peserta didik pada ranah afektif masih rendah, Hal ini karenakan kurangnya 

kesadaran peserta didik dalam pentingnya mengikuti proses pembelajaran di sekolah. 

Selain itu, ada beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 

diantaranya adalah lingkungan sekolah termasuk guru dan teman sebaya. Dan pada 



8

tabel dibawah ini di perlihatkan nilai hasil belajar psikomotorik peserta didik kelas X 

SMA Negeri  2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat dilihat bahwa :

Tabel 1.3
Rata-Rata Nilai Pada Ranah Psikomotorik Peserta Didik Kelas X MIPA 

SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

Kelas Jumlah Peserta Didik Rata-Rata Keterangan
X MIPA 1 43 70 Sedang
X MIPA 2 44 70 Sedang
X MIPA 3 39 60 Rendah
X MIPA 4 36 65 Rendah
X MIPA 5 38 65 Rendah

( Sumber: Hasil Belajar Psikomotorik  Kelas XI IPA SMAN 2 Bandar LampungTahun Ajaran 
2016/2017)

Tabel di atas menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara nilai rata-rata pada

kelas X Mipa 1 yaitu dengan nilai rata-rata 70 dari jumlah peserta didik sebanyak 43, 

kelas X Mipa 2 yaitu dengan nilai rata-rata 70 dari jumlah peserta didik sebanyak 44, 

kelas X Mipa 3 yaitu dengan nilai rata-rata 60 dari jumlah peserta didik sebanyak 39, 

dan kelas X Mipa 4 yaitu dengan rata-rata 65 dari jumlah peserta didik sebanyak 36 

serta dan kelas X Mipa 5 yaitu dengan rata-rata 65 dari jumlah peserta didik sebanyak 

38 peserta didik. Merujuk pada Tabel di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

nilai pada ranah psikomotorik peserta didik masih rendah, Hal ini karenakan 

kurangnya anusiasme peserta didik terhadap proses pembelajaran di sekolah dan 

penerapan model pembelajaran diskusi dan bahan ajar yang bersumber dari LKS 

(Lembar Kerja Siswa) belum menampakkan hasil yang maksimal dalam pencapaian 

hasil belajar peserta didik sehingga berpengaruh pula pada rendahnya hasil belajar 
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peserta didik. Kondisi ini tentu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor 

luar maupun faktor dalam. 

Rendahnya hasil belajar peserta didik ini disebabkan oleh rendahnya 

penguasaan konsep biologi peserta didik dan model pembelajaran yang kurang 

bervariasi, serta keterampilan proses sains yang tidak diterapkan mengakibatkan 

rendahnya nilai kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Penelitian untuk 

pengajaran penting dilakukan untuk mengukur ketercapaian keterampilan proses 

dalam pembelajaran biologi melalui metode atau model pembelajaran yang tepat. 

keterampilan proses sains adalah suatu pembelajaran dimana siswa memperoleh 

kesempatan untuk melakukan suatu interaksi dengan objek konkret sampai pada 

penemuan konsep. Keterampilan proses sains memiliki beberapa indikator anatara 

lain yaitu observasi, menafsirkan/interpretasi, klasifikasi/ mengelompokkan, 

meramalkan/prediksi, melakukan komunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan 

hipotesis, merecanakan percobaan/ penyelidikkan, menggunakan alat/bahan/sumber, 

menerapkan konsep, melakukan percobaan/ penyelidikan.8

Berdasarkan hal tersebut maka penting dilakukan penelitian yang 

mengembangkan dan mengimplementasikan model yang sesuai dengan pembelajaran 

biologi. Model pembelajaran SAVI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa 

belajar haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. Istilah SAVI 

adalah kependekan dari Somatic yang bermakna belajar dengan bergerak dan berbuat 

(hands-on, aktivitas fisik). Auditory yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan 
                                                          

8 Conny semiawan dkk, Pendekatan Keterampilan Proses, (Jakarta : Gramedia :1998) h.18
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mendengarkan. Visualization yang bermakna belajar haruslah menggunakan indra 

mata. Intellectualy yang bermakna bahawa belajar dengan memecahkan masalah 

(minds-on). Melalui penerapan SAVI ini diharapkan mampu mengakomodasi 

karakteristik siswa yang berbeda dengan memanfaatkan seluruh indra yang dimiliki 

siswa.9

Menurut Meier, belajar dengan menggabungkan gerakan fisik dan aktivitas 

intelektual serta menggunakan semua indera yang tujuannya agar dapat 

mempengaruhi kemajuan belajar, merupakan pengertian dari belajar SAVI. SAVI 

merupakan akronim dari Somatic, Auditory, Visual, Intellectual, yang memiliki arti 

belajar melalui pemanfaatan gerakan tubuh (hands on,aktivitas fisik) dimana belajar 

dimaknai dengan “mengalami” dan “melakukan” untuk dapat mengaktualkan 

kemampuan analisis dalam memecahkan  masalah. Sesuai dengan uraian diatas yaitu 

model pembelajaran SAVI yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan 

semua alat indra yang dimiliki peserta didik,hal ini tercantum dalam ayat Al-Qur’an 

surat Al-Mulk ayat 23 yang berbunyi :

                 

Artinya :  Katakanlah: "Dia-lah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati". (tetapi) Amat sedikit kamu bersyukur.

Berdasarkan ayat tersebut maka sudah jelas bahwa dalam melakukan suatu hal 

baik dalam proses pembelajaran haruslah memanfaatkan seluruh alat indra maka 

                                                          
9 Winda martyas wanda dewi. Op.Cit. h.7
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sudah menjadi tugas kita sebagai umat islam untuk memanfaatkan segala potensi 

yang telah di karuniakan oleh Allah Swt. Kepada kita sehingga belajar akan menjadi 

lebih mudah dan paham. Belajar somatis berarti belajar dengan memanfaatkan indra 

peraba, kinestetik, praktis melibatkan fisik dan menggerakkan tubuh sewaktu belajar. 

Belajar auditori berarti belajar dengan cara mengajak peserta didik membicarakan apa 

yang sedang mereka pelajari. Sedangkan belajar visual dapat membantu peserta didik 

melihat inti masalah, karena dengan menggunakan visual maka setiap anak terutama 

pembelajar visual akan lebih mudah memahami jika dapat melihat apa-apa yang 

dibicarakan gurunya. Belajar intelektual dimaknai sebagai apa yang dilakukan dalam 

pikiran pembelajar secara internal ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk 

merenungkan suatu pengalaman dan menciptkan hubungan, makna, rencana, dan nilai 

dari pengalaman tersebut.10

Beberapa penelitian terkait model pembelajaran SAVI menunjukan bahwa 

model pembelajaran SAVI memiliki pengaruh yang positif pada pembelajaran. “Dyah 

Qurota” dalam penelitiannya mengemukakan bahwa model pembelajaran SAVI dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan. Dengan model 

pembelajaran tersebut pelaksanaan pembelajaran dapat lebih optimal, sebelum 

melakukan penelitian peserta didik mendapatkan nilai ulangan harian di bawah KKM 

70. Banyak peserta didik yang belum mencapai KKM, tetapi setelah penulis 

                                                          
10 Sardin,. Efektivitas model pembelajaran SAVI di tinjau dari kemampuan penalaran formal 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Baubau. ISSN;2088-2157. Hal :38-39 (Jurnal Universitas Dayanu 
Khasanudin Baubau, 2016) h.6
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menggunakan model pembelajaran SAVI penulis berhasil dalam penelitian yang 

dilakukannya. 11

Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh 

siswa untuk menemukan konsep layaknya seorang ilmuan yang menemukan ilmu. 

Menurut Rustaman, keterampilan proses sains meliputi keterampilan-keterampilan

dasar yang dimiliki siswa. Pembelajaran model SAVI berorientasi keterampilan 

proses sains sangat mengutamakan aktivitas dan peran siswa dalam belajar. Dalam 

pembelajaran SAVI dinyatakan belajar yang paling baik adalah melibatkan emosi, 

seluruh tubuh, semua indera, dan segenap kedalaman serta keluasan pribadi, 

sedangkan keterampilan proses sains menurut Setyaningrum dan Husamah adalah 

perlakuan yang diterapkan dalam pembelajaran yang menekankan pada pembentukan 

keterampilan memperoleh pengetahuan kemudian mengkomunikasikan 

perolehannya.12

Memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa merupakan kewajiban 

seorang guru dan mutlak dilakukan. Menurut pendapat W.J. Kripsin dan Feldhusen 

berpendapat bahwa evaluasi adalah satu-satunya cara untuk menentukan ketepatan 

pembelajaran dan keberhasilan. Dengan demikian dapat dikatakan indikator 

pembelajaran efektif dapat diketahui dari hasil belajar siswa yang baik. Petunjuk 

keberhasilan belajar siswa dapat dilihat bahwa siswa tersebut menguasai materi 

                                                          
11 Dyah Qurota. Op.Cit.h.9
12  Fatkhu Rokhma Diana. Pengaruh pendekatan SAVI melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap keterampilan proses sains pada siswa kelas VII SMP N 14 surakarta. 
h.5 (jurnal Universitas Negeri Solo. 2012). h: 9
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pelajaran yang diberikan. Namun, karena kemampuan siswa yang bervariasi 

menyebabkan tidak semua siswa dapat menguasai materi secara tuntas. Carol 

mengatakan bahwa apabila siswa diberikan kesempatan menggunakan waktu yang 

dibutuhkan untuk belajar, dan ia menggunakannya sebaik-baiknya, maka ia akan 

mencapai hasil yang di harapkan. Tingkat penguasaan materi ditetapkan antara 75%-

90%. Maka pembelajaran yang efektif  adalah apabila setiap siswa sekurang-

kurangnya dapat menguasai 75% dari materi yang di pelajari.13 Melalui model 

pembelajaran SAVI ini di harapkan akan menarik perhatian peserta didik, sehingga 

peserta didik mudah menerima dan mengingat pelajaran yang di sampaikan oleh 

guru, sehingga peserta didik dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka merasa perlu untuk meneliti tentang 

Pengaruh Model Pembelajaran SAVI (Somatric, Auditory, Visual, Intellectual)

Beroerientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan urutan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yaitu:

1. Belum adanya pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi dan karakteristik siswa.

2. Tingkat pemahaman siswa masih rendah dan mengakibatkan hasil belajar 

siswa rendah.
                                                          

13 Hamzah B. Uno, Op.Cit. h:190
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3. Kumunculan rasa bosan siswa akibat model pembelajaran yang bersifat 

monoton.

4. Dalam proses pembelajaran keterampilan proses sains jarang diukur sehingga 

tingkat keteratarikan pemahaman siswa masih rendah.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari munculnya permasalahan yang lebih luas, maka 

perlu dikemukakan batasan masalah yang meliputi :

1. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran SAVI. Adapun 

langkah-langkah pembelajarannya yaitu: belajar dengan berbuat dan melakukan 

(Somatic), belajar dengan menyimak dan mendengarkan (Auditory), belajar 

dengan pengamatan (Visual), dan belajar dengan memecahkan masalah/ 

merenung (intellectual).

2. Berorientasi pada keterampilan proses sains. Terdapat 11 indikator pada 

keterampilan proses sains, tetapi hanya empat indikator yang digunakan yaitu : 

Observasi, Mengklasifikasikan, Memprediksi dan mengkomunikasikan. 

3. Hasil belajar ranah kognitif peserta didik dengan indikator mengenal, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Hasil 

belajar ranah afektif peserta didik dengan indikator penerimaan, responsive, 

nilai diri, organisasi dan karakterisasi. Hasil belajar ranah psikomotorik peserta 

didik dengan indikator menirukan, memanipulasi, ketetapan dan artikulasi serta 

naturalisasi. 
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, permasalahan 

penelitian yang dapat di rumuskan adalah :

“Apakah Terdapat Pengaruh model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 

Visual, Intellectual) berorientasi pada keterampilan proses sains terhadap hasil 

belajar peserta didik kelas X SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2017/2018 ?”.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Pada penelitian ini tujuan dan kegunaan yang akan di capai adalah : “untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran SAVI (somatic, auditory, visual, 

intellectual) berorientasi pada keterampilan proses sains terhadap hasil belajar 

peserta didik kelas X SMA negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2017/2018”.

1. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

a. Bagi sekolah 

Sebagai upaya pemberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran 

biologi khususnya terkait dengan hasil belajar siswa dan upaya perbaikan 

proses pembelajaran di sekolah.
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b. Bagi Guru 

1) Sebagai masukan dalam rangka pemilihan model pembelajaran biologi 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

2) Memotivasi guru dalam melakukan penelitian dalam meningkatkan 

hasil belajar pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik peserta 

didik secara umum, khususnya pada materi keanekaragaman hayati.

c. Bagi peserta didik

Hasil penelitian ini digunakan sabagai bahan pembinaan peserta didik agar 

memiliki  jiwa berkarakter yang memiliki semangat tinggi.

d. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan tentang pengaruh model pembelajaran SAVI 

(somatic, auditory, visual, intellectual) berorientasi pada keterampilan proses 

sains terhadap hasil belajar biologi peserta didik

F. Ruang  Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Model pembelajaran SAVI adalah model pembelajaran yang menekankan 

bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. 

Istilah SAVI adalah kependekan dari Somatic yang bermakna belajar dengan 

bergerak dan berbuat (hands-on, aktivitas fisik). Auditory yang bermakna 

bahwa belajar haruslah dengan mendengarkan. Visualization yang bermakna 
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belajar haruslah menggunakan indra mata. Intellectualy yang bermakna 

bahawa belajar dengan memecahkan masalah (minds-on).

2. Keterampilan proses sains adalah wawasan atau anutan pengembangan 

keterampilan-keterampilan intelektual, sosisal dan fisik yang bersumber dari 

kemamapuan mendasar yang ada dalam diri siswa.

3. Hasil belajar merupakan suatu interaksi tindakan pembelajaran, yang di 

lakukan untuk mengadakan perubahan guna mencapai tujuan pembelajaran.

4. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman atau variasi organisme hidup 

pada tingkatan yaitu tingkat gen, jenis dan ekosistem pada suatu wilayah/ 

daerah.  
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Hakikat Pembelajaran Biologi

Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gelaja-gejala melalui serangkaian proses yang ilmiah yang dibangun 

atas dasar sikap ilmiah.1 Biologi adalah ilmu pengtahuan yang mempelajari 

tentang makhluk hidup (organisasi). Biologi mengkaji beberapa persoalan yang 

berkaitan dengan berbagai fenomena kehidupan mahluk hidup pada berbagai 

organisasi kehidupan dan interaksinya dengan faktor lingkungan.2

Ruang lingkup biologi sangat luas, tidak hanya membahas tentang 

kehidupan masa kini, tetapi membahas sejarah bentuk-bentuk purbakala yang 

berumur 4 milyar tahun. Biologi menjadi wahana untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, serta tanggung jawab sebagai seorang 

yang bertanggung jawab pada lingkungan, masyarakat, bangsa, Negara yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mata pelajaran biologi 

berkaitan dengan cara memcari tahu dan memahami tentang alam secara 

sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang beupa konsep-konsep, fakta-fakta, dan prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pembelajaran biologi di harapkan dapat menjadi wahana 

                                                            
1 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Jakarta : Bumi Aksara, 2012) Hal:117
2 D.A. Pratiwi, Dkk, Buku Penuntun Biologi SMA (Jakarta : Erlangga, 2004) Hal: 16
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bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan sekitarnya.3 Sebagai mahluk 

hidup di muka bumi ini, manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan makhluk hidup yang lain. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur’an 

surat Ali-Imran ayat 139 yang berbunyi :

                   

Artinya: Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 
hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika 
kamu orang-orang yang beriman.

Manusia memiliki sifat ingin tahu yang berasal dari akal pikirannya. Sifat 

keingintahuan manusia adalah ingin tahu lebih banyak akan segala sesuatu yang 

ada di lingkungan sekitarnya. Sifat tersebut membuat manusia terdorong untuk 

melakukan penelitian. Manusia dapat menjawab ketidak tahuan serta mampu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan dilakukannya penelitian. Ilmi 

Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala 

sesuatu mengenai alam dimana terdapat beberapa kajian ilmu di dalamnya yaknii 

biologi, fisika dan kimia. Ilmu pengetahuan yang mempelajari mahluk hidup 

disebut biologi.4

2. Karakteristik Biologi Sebagai Ilmu

Istilah biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya 

kehidupan dan logos yang artinya ilmu.5 Biologi merupakan ilmu tentang 

                                                            
3 Campbell Reece, Biologi Edisi Lima Jilid Satu, (Jakarta : Erlangga, 2002), h:123
4 Bagod Sudjadi , Siti Laila, Biologi Sains Dalam Kehidupan (Jakarta : Yudhistira, 2005), 

H.59
5 Renan Rahardian, Azmi Ananda, Biologi SMA (Jakarta : Wahyu Media, 2003), H.2
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makhluk hidup beserta lingkungannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman 

Allah dalam QS.An-Nahl, Ayat 3 :

             

Artinya : Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha Tinggi Allah 
daripada apa yang mereka persekutukan.

Diantara pencipta-Nya, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna 

karena diberi akal pikiran. Dengan akal pikiran, manusia senantiasa memiliki sifat 

ingin tahu sehingga terciptalah berbagai macam ilmu pengetahuan. Biologi 

termasuk ilmu pengetahuan yang masuk kedalam kajian sains. Kata sains berasal 

dari bahasa latin (scienta yang berarti memiliki pengetahuan atau mengetahui). 

Sains adalah suatu proses atau cara untuk menemukan solusi terhadap suatu 

masalah atau memahami suatu fenomena di alam ini. Biologi merupakan salah 

satu bagian dari ilmu sains, yang memiliki karakteristik. Adapun karakteristik 

ilmu pengetahuan biologi yaitu :

1) Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris (pengalaman nyata);

2) Memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku;

3) Menggunakan cara berfikir logis, yang bersifat deduktif artinya berfikir 

dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi ketentun 

khusus;

4) Hasilnya bersifat objektif atau apa adanya, terhindar dari kepentingan pelaku 

(subyektif);
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5) Hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum, dimanapun di berlakukan.6

3. Objek Kajian Biologi

Seiring dengan berkembangnya bermacam-macam ilmu pengetahuan, biologi 

sebagai ilmu pengetahuan alam juga berkembang, sehingga objek kajian ilmu 

boiologi semakin banyak. Para ilmuan tidak sanggup lagi mempelajari secara 

mendalam seluruh kajian biologi sebagai satu objek studi yang akan di pelajari. 

Berdasarkan hal itu, maka ilmu biologi memiliki cabang ilmu spesifik dan objek 

kajian yang semakin khusus untuk memudahkan cara pembelajarannya, 

mengingat pada umumnya seseorang hanya mampu mendalami salah satu cabang 

ilmu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu biologi adalah ilmu yang 

mempelajari semua makhluk hidup dan gejala-gejala kehidupannya.

4. Tujuan Pengajaran Biologi

Tujuan pengajaran biologi adalah agar peserta didik :

1) Memiliki pengetahuan dan keterampilan menerapkan prinsip biologi untuk 

menghasilkan karya teknologi dan sebaliknya mengkaji prinsip biologi untuk 

yang di manfaatkan dalam produk biologi.

2) Memiliki sikap ilmiah yang di antara lain mencakup :

a) Sikap jujur dan objektif terhadap fakta

b) Sikap ingin tahu yang selalu berkembang

c) Sikap terbuka terhadap pandangan atau gagasan baru

d) Kritis terhadap pernyataan ilmiah

                                                            
6John.W. Kimbal Biologi (Jakarta Erlangga. Edisi 3.1991), H.65
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e) Peduli terhadap lingkungan sekitar dan mau memanfaatkannya secara 

bijaksana

f) Tekun tanpa mengenal putus asa

3) Memiliki keyakinan keteraturan alam ciptaan-Nya dan keagungan Tuhan 

Yang Maha Esa.

B. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran

Secara umum model mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan 

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditemukan. Menurut 

indriati bahwa model pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi 

pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang akan di gunakan 

oleh guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.7

Berdasarkan pendapat di atas, model pembelajaran merupakan hal yang perlu 

di perhatikan oleh pendidik dalam proses pembelajaran karena dalam model 

pembelajaran terdapat cara-cara yang kan digunakan pendidik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Menurut indriati terdapat lima komponen model 

pembelajaran yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, 

partisipasi peserta didik, tes dan kegiatan lanjutan.8

Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, 

walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru 

                                                            
7Syaiful Bahri Djamarah, Azwan Zein, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT Rineka 

Cipta.2006) h : 5
8Indriati, Meningkatkan Hasil Belajar IPA Konsep Cahaya Melalui Pembelajaran SAVI 

Terhadap Hasil Belajar Siswa. (Jurnal Universitas Semarang Vol 192-197.2012) h.14
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mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga 

mencapai suatu hal yang objektif (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi 

perubahan sikap (aspek afektif), serta memperoleh keterampilan tertent ( aspek 

psikomotorik). Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan suatu pihak, 

yaitu pekerjaan guru saja, sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi 

antar guru dan peserta didik.9

1) Pengertian Model Pembelajaran SAVI 

Model pembelajaran SAVI adalah model yang menekankan bahwa belajar 

haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki peserta didik. Istilah SAVI 

sendiri adalah kependekan dari somatic yang bermakna gerakan tubuh (hand-on 

dan aktivitas fisik) dimana belajar dengan mengalami dan melakukan. Auditory 

yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan melalui pendengaran, menyimak, 

berbicara, presentase, argumentasi, mengemukakan pendapat dan menanggapi, 

visualization yang bermakna belajar haruslah menggunakan indra mata melalui 

mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan, media 

dan alat peraga. Intellectually yang bermakna bahwa belajar haruslah

menggunakan kemampuan berfikir, belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran 

melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, 

mengkontruksi, memecahkan masalah dan menerapkan.10

Model pembelajaran SAVI dalam belajar memunculkan sebuah konsep belajar 

yang disebut Belajar Berdasarkan Aktivitas (BBA). BBA berarti bergerak aktif 

secara fisik ketika belajar, dengan memanfaatkan indra sebanyak mungkin, dan 
                                                            

9Heru Rahyubi. Teori-Teori dan Aplikasi Pembelajaran Monotrik Deskirpsi Dan 
Tinjauan Kritis, (Jawa Barat : Nusa Media, 2012) h: 7

10Ngalimun. Strategi dan Model Pembelajaran,. (Yogyakarta, Cet 3, 2014) H. 166
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membuat seluruh tubuh dan fikiran terlibat dalam proses belajar, sebagaimana 

dikemukakan Dave Meier bahwa :

Belajar harus melibatkan tubuh dan pikiran. Belajar berdasarkan 
aktivitas lebih efektif karean gerakan fisik meningkatkan proses mental. 
Menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan 
penggunaan semua indra dapat berpengaruh besar dalam 
pembelajaran.11

Menurut pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa belajar harus 

melibatkan aktivitas tubuh yang menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas 

intelektual dan penggunaan semua indra yang mencakup cara-cara belajar. 

Keempat cara belajar ini harus ada agar proses belajar berlangsung optimal. 

Karenanya unsur-unsur ini terpadu, belajar yang paling baik bisa berlangsung jika 

semua itu di gunakan secara simultan.12

2) Prinsip Dasar Model Pembelajaran SAVI

Dikarenakan model pembelajaran SAVI sejalan dengan gerakan accelerrated 

learning (AL), maka prinsipnya juga sejalan dengan AL. Prinsip-prinsip SAVI 

agar mampu menjalankan dengan tepat. Prinsip tersebut adalah :

a) Pembelajaran melibatkan seluruh fikiran dan tubuh.

b) Pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi.

c) Kerjasama membantu proses pembelajaran.

d) Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara stimulan.

e) Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan 

umpan balik.

f) Emosi positif sangat membantu pembelajaran. 

                                                            
11Dave Meier, The Accelerated Learning, Cet. 1 (Kaifa: Bandung, 2002) h:90
12Ibid, h:91
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g) Otak menyerap informasi secara langsung dan otomatis.13

3) Karakteristik Model Pembelajaran SAVI

Sesuai dengan singkatan SAVI sendiri yaitu : somatic, auditory, 

visualization, intellectualy, maka karakteristiknya ada empat bagian yaitu :

a) Somatic 

Somatic bersal dari bahasa yunani yaitu “soma” yang berarti tubuh. Jika 

dikatikan dengan belajar maka dapat di artikan belajar dengan bergerak dan 

berbuat. Sehingga pembelajaran somatic adalah pembelajaran yang memanfaatkan 

dan melibatkan tubuh. Cara belajar somatic yang berarti belajar dengan indera 

peraba, kinestik, praktis, melibatkan fisik serta menggerakan tubuh sewaktu 

belajar. Belajar somatic disebut juga belajar kinestik artinya belajar melalui 

aktivitas fisik dan keterlibataan langsung.14 Sebagaimana yang dikemukakan 

Edgar Dale bahwa :

Belajar yang paling baik adalah melalui pengamatan langsung. Dalam 
belajar melalui pengamatan langsung siswa tidak sekedar mengamati 
secara langsung tetapi ia harus menghayati, terllibat langsung dalam 
perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya.

Maka dari penjelasan di atas cara belajar somatis adalah cara belajar 

yang melibatkan gerak tubuh dan cara belajar yang melibatkan tubh secara 

langsung dan belajar tidak bisa di limpahkan kepada orang lain. Adapun aktivitas 

yang sesuai dengan gaya belajar somatis dalam pembelajaran yaitun mencatat 

                                                            
13Ibid, h.. 92
14Colin Rose, Malcolm, Accelerated Learning For The 21ST  Century  (Cara Belajar 

Cepat Abad XXI), (Bandung, Nuansa, Cet.3, 2009) h..373-374



26

materi pelajaran, dalam tim, menciptakan pelatihan pembelajaran aktif bagi 

seluruh kelas, dan melakukan kajian lapangan lalu tulis dan gambarkan.15

b) Auditory 

Cara belajar auditori adalah cara belajar dengan berbicara dan 

mendengar.16 Belajar auditori adalah belajar melalui mendenngar sesuatu. Pikiran 

kita lebih kuat daripada yang kita sadari, telinga kita terus menerus menangkap 

dan menyimpan informasi bahkan tanpa kita sadari. Hal ini dapat di artikan guru 

hendaknya mengajak peserta didik membicarakan apa yang sedang mereka 

pelajari, menerjemahkan pengalaman peserta didik dengan suara. Mengajak 

mereka berbicara saat memecahkan masalah, membuat pendekatan, 

mengumpulkan informasi, atau menciptakan makna-makna pribadi bagi diri 

mereka sendiri.17

Maka dapat disimpulkan bahwa belajar auditori adalah cara belajar dengan 

berbicara dan mendengar, dimana di dalam pembelajaran siswa hendak diajak 

untuk membicarakan dan mendengarkan apa yang sedang mereka pelajari. 

Adapun aktivitas yang sesuai dengan gaya belajar auditori dalam pembelajaran 

adalah :

a. Pembelajaran berpasang-pasangan membicarakan secara terperinci apa yang 
baru saja mereka pelajari dan bagaimana mereka akan menerapkannya.

b. Pembelajaran membuat rekaman sendiri yang berisi kata-kata kunci, proses, 
definisi, atau prosedur dari apa yang telah di baca.

c. Membaca materi yang sedang di ajarkan dan menjawab petanyaan dari guru.

                                                            
15Dave Meier. Op.,Cit.h.94
16 Ibid h.95
17 Colin Rose, Malcolm, Op.Cit, h.130
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c) Visualization 

Cara belajar visual adalah cara belajar dengan cara mengamati dan 

menggambarkan.18 Belajar visual juga di artikan sebagai belajar dengan cara 

melihat sesuatu.19 Setiap orang (terutama pembelajaran visual) lebih mudah 

belajar jika dapat “melihat” apa yang sedang dibicarakan seseorang. Dalam otak 

kita terdapat lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual dari pada 

semua indra yang lain. Setiap peserta didik yang menggunakan visualnya lebih 

mudah belajar jika dapat melihat apa yang sedang di bicarakan seorang peceramah 

atau sebuah buku atau program computer. Secara khususnya pembelajarn visual 

yang baik jika mereka dapat melihat contoh dari dunia nyata, diagram, peta 

gagasan, ikon, dan sebagainya ketika  belajar. Maka dapat di simpulkan bahwa 

dengan belajar visual peserta didik akan lebih mudah belajar jika siswa dapat 

melihat, mengamati mapun menggambarkan apa yang sedang dipelajarinya. 

Adapun aktivitas yang sesuai dengan gaya belajar visual dalam pembelajaran 

adalah :

a.   Memperhatikan guru menerangkan.

b. Membuat kreasi piktrogram (oleh pembelajar) atau dekorasi berwarna-

warni untuk diamati.20

                                                            
18 Ibid, h.96
19 Collin Rose, Malcolm, Op.Cit, h..130
20  Ibid. h..98
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d) Intellectually 

Cara belajar intelektual adalah cara belajar dengan memecahkan masalah 

dan merenung. Tindakan pembelajar yang melakukan sesuatu dengan pikiran 

mereka secara internal ketika menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu 

pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari 

pengalaman tersebut. Hal ini di perkuat dengan makna intelektual adalah bagian 

dari yang merenung, mencipta dan memecahkan masalah. Maka dapat di 

simpulkan dengan cara belajar intelektual, pembelajaran intelektual akan 

melakukan sesuatu dengan pikiran mereka secara internal bagian dari yang 

merenung, mencipta dan memecahkan masalah, dan membangun makna. Dengan 

menggunakan kecerdasan untuk merenungkan sesuatu pengalaman dan 

menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut.21

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa dari keempat cara 

belajar ini bisa terjadi secara optimal apabila unsur cara belajar somatic, auditori, 

visual, intellectual (SAVI) ada dalam proses pembelajaran yaitu dengan 

menggabungkan secaraa keseluruhan aktivitas fisik dengan aktivitas intelektual 

dan penggunaan seluruh indra, misalnya jika mereka secara stimultan melakukan 

sesuatu ketika presentasi sedang berlangsung (S) sambil membicarakan apa yang 

sedang mereka pelajari (A) dengan menyaksikan presentasi dan menghasilkan 

piktrogram atau pajangan tiga dimensi (V) untuk dapat meningkatkan kemampuan 

memcahkan masalah (I). 

                                                            
21 Ibid. h. 98 
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1. Prosedur Cara Pembelajaran SAVI 

Adapun tindakan guru dalam melakukan pembelajaran melalui model 

pembelajaran SAVI yaitu :

a. Proses pembelajaran yang di kelompokan yang terdiri dari 5 atau 6 

orang yaitu siswa yang heterogen.

b. Proses pembelajaran dapat menggunakan media.

c. Mendemontrasikan konsep IPA.

d. Memecahkan masalah dalam kelompok.

e. Presentasi hasil diskusi ke depan kelas.

2. Tahapan-tahapan model pembelajaran SAVI

Tahapan–tahapan kegiatan pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

suatu pola yang di gunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

di kelas. Tahapan yang perlu di tempuh dalam pembelajaran  dengan 

menggunakan SAVI yaitu persiapan, penyampaian, pelatihan, dan penampilan 

hasil.22  Langkah model pembelajaran SAVI melalui beberapa fase :

a. Fase persiapan (Kegiatan Pendahuluan) pada tahap ini guru 

membangkitkan minat siswa, memberikan perasaan positif mengenai 

pengalamanan belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam 

situasi optimal untuk belajar. Secara spesifik meliputi:

1. Memberikan pertanyaan yang memberi manfaat kepada siswa.

2. Memberikan tujuan yang jelas dan bermakna .
                                                            

22 Umami Suman, Jurnal Penerapan Pendekatan SAVI (On-Line) Tersedia Di 
Http://Www.Jurnal Pendidikan.Com Cetak 05/02/04/Utama.Htm (7 Febuari  2016)
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3. Membangkitkan rasa ingin tahu

4. Menciptakan lingkungan fisik yang positif

5. Menciptakan lingkungan emosional dan sosial yang positif.

6. Merangsang rasa ingin tahu siswa.

7. Mengajar pembelajar terlibat penuh sejak awal.

b. Fase penyampaian (Kegiatan Inti) pada tahap ini guru hendaknya 

membantu siswa menemukan materi belajar yang baru dengan cara 

melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Hal-hal 

yang dapat dilakukan guru meliputi:

1. Pengamatan fenomena dunia nyata.

2. Pelibatan seluruh otak, seluruh tubuh.

3. Mendengarkan sebuah rekaman mengenai sebuah fenomena.

4. Pengalaman belajar di dunia nyata yang kontekstual.

c. Fase pelatihan (kegiatan inti) pada tahap ini guru hendaknya membantu 

siswa mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru 

dengan berbagai cara. Secara spesifik yang dapat dilakukan guru:

1. Aktif memores siswa

2. Simulasi dunia nyata

3. Memberikan lembar pengamatan untuk dikerjakan bersama teman 

kelompoknya.

4. Permainan dalam belajar

5. Aktif pemecahan masalah

6. Refleksi dan artikulasi individu
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d. Fase penampilan hasil (Kegiatan Penutup) pada tahap ini guru hendaknya 

membantu siswa menerapkan dan memperluas pengetahuan atau 

keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan 

melekat dan penampilan hasil belajar akan terus meningkat, hal-hal yang 

perlu dilakukan oleh guru :

1. Penerapan dunia nyata dalam waktu yang segera.

2. Aktivitas penguatan penerapan.

3. Materi penguatan persepsi.

4. Pelatihan terus menerus.

5. Umpan balik dan evaluasi kinerja.23

3. Kelebihan dan Kelemahan dari Model Pembelajaran SAVI

Pembelajarn dalam model pembelajaran SAVI memiliki kelebihan dan 

kelemahan diantaranya :

1) Kelebihan model pembelajaran  SAVI bagi siswa, antara lain:

a. Membangkitkan kecerdasan terpadu secara penuh melalui 

penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual.

b. Siswa tidak mudah lupa karena siswa membangun sendiri 

pengetahuannya.

c. Suasana dalam proses pembelajaran mnyenangkan karena siswa 

merasa diperhatikan sehingga tidak bosan untuk belajar.

                                                            
23 Aris Shoimin,  Model Pembelajaran  Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta, 

Arrus Media, 2011), h.178
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d. Memupuk kerja sama yang lebih pandai diharapkan dapat 

membantu yang kurang pandai.

e. Memunculkn suasana belajar yang lebih baik, menarik dan efektif.

f. Mampu membangkitkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan 

psikomotorik siswa.

g. Memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa.

h. Siswa akan terinovasi untuk belajar lebih baik.

i. Melatih siswa untuk lebih terbiasa berfikir dan mengemukakan 

pendapat dan berani menjelaskan jawabannya.

2) Kekurangan model pembelajaran SAVI bagi siswa, antara lain :

a. Model ini menuntut adanya guru yang sempurna dalam memadukan 

keempat komponen dalam SAVI secara utuh.

b. Karena siswa terbiasa diberikan informasi terlebih dahulu sehingga 

kesulitan menemukan jawaban atau gagasannya sendiri.

c. Membutuhkan waktu yang lama terutama bila siswa memiliki 

kemampuan yang lemah.

d. Model pembelajaran SAVI masih tergolong baru sehingga banyak 

pengajar yang belum mengetahui pendekatan SAVI tersebut

C. Keterampilan Proses Sains

1. Pengertian Keterampilan Proses Sains

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini menghasilkan 

banyaknya konsep yang harus dipelajari siswa melalui pembelajaran, sedangkan 
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guru tidak mungkin lagi mengajarkan banyak konsep kepada siswa dikembangkan 

dalam pembelajaran yaitu pembelajaran dengan keterampilan proses. 

Keterampilan proses diartikan sebagai jumlah aktivitas dan kreativitas siswa 

dikembangkan dari kemampuan fisik dan mental yang sudah dimiliki ke tingkat 

yang lebih tinggi dalam memproses perolehan belajarnya.24

Jika seluruh kegiatan pembelajaran dalam proses belajar-mengajar itu 

dalam gerak dan tindakan untuk menemukan dan mengembangkan fakta dan 

konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai, maka peistiwa 

tersebut dinamakan keterampilan proses. Belajar keterampilan proses menekankan 

bagaimana bahan pelajaran itu diajarkan dan di pelajari, menekankan pentingnya 

keberartian belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai dan menekankan 

pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar.25

Keterampilan proses sains dapat di artikan sebagai wawasan atau anutan 

pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosisal dan fisik yang 

bersumber dari kemmapuan mendasar yang ada dalam diri siswa keterampilan 

proses sains menurut Setyaningrum, adalah perlakuan yang diterapkan dalam 

pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan memperoleh 

pengetahuan kemudian mengkomunikasikan perolehannya, dengan 

mengembangkan keterampilan proses sains, siswa akan mampu menemukan dan 

menggambarkan sendiri fakta, konsep serta sikap dan nilai yang dituntut.26

                                                            
24 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran. (Jakarta : Bumi Aksara, 2013) h. 150
25 Hamzah B. Uno,Op.Cit, h. 39
26 Nova Kusmayuda Op.Cit h.4
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Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang harus dimiliki 

oleh siswa untuk menemukan konsep layaknya seorang ilmuan yang menemukan 

ilmu. Menurut Rustaman, keterampilan proses sains meliputi keterampilan-

keterampilan; mengamati (mengobservasi), mengelompokkan 

(mengklasifikasikan), menafsirkan (menginterpretasi), meramalkan 

(memprediksi), mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan 

percobaan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, berkomunikasi, 

dan melaksanakan percobaan.27

Keterampilan ini diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan dan 

menerapkan konsep-konsep, prinsip, hokum, dan teori-teori sains. Keterampilan 

proses sains dibedakan dalam dua bagian besar. Pertama, keterampilan dasar 

proses sains, dimulai dari observasi sampai dengan meramal. Kedua, keterampilan 

terpadu proses sains, dari identifikasi variable sampai dengan yang paling 

kompleks, yaitu eksperimen.28

2. Peran Guru Dalam Mengembangkan Ketermpilan Proses Sains

Adapun peranan guru dalam mengembangkan keterampilan proses sains 

adalah sebagai berikut :29

a. Peranan guru 

1) Memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan proses 
dalam melakukan eksplorsi materi dan fenomena.

2) Memberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok 
kecil da juga diskusi kelas.

                                                            
27 Fatkhu Rokhma Diana, Pengaruh Penekatan Savi Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Stad Terhadap Keterampilan Proses Sains Pada Siswa Kelas Vii Smp N 14 
Surakarta. (Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2012) h.8

28 Nuryani Y, Rustaman. Strategi Belajar Mengajar Biologi. (Malang : IKIP Malang, 
2007) h. 78

29 Ibid, h. 97
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3) Mendengarkan pembicaraan siswa dan mempelajari produk mereka 
untuk menemukan proses yang diperlukan untuk membentuk gagasan 
mereka.

4) Mendorong siswa untuk mengulas (review) secara kritis tentang 
bagaimana kegiatan mereka telah dilakukan.

5) Memberikan teknik atau strategi untuk meningkatkan keterampilan 
khususnya ketepatan dalam observasi dan pengukuran.

b. Peranan khusus

1) Membantu mengembangkan keterampilan observasi.
2) Membantu keterampilan klarifikasi.
3) Membantu mengembangkan keterampilan berkomunikasi.
4) Membantu mengembangkan keterampilan interpretasi.
5) Membantu mengembangkan keterampilan prediksi.
6) Membantu mengembangkan keterampilan berhipotesis.
7) Membantu mengembangkan keterampilan menyelidiki.

Berdasarkan paparan di atas, guru sangat berperan dalam mengembangkan 

keterampilan proses sains, Fakta pembelajaran Biologi di lapangan ternyata belum 

sesuai dengan karakteristik Biologi sebagai sains. Kebanyakan guru di sekolah 

hanya mengedepankan aspek produk dibandingkan aspek proses dan sikap. 

Keadaan tersebut menjadikan siswa hanya berorientasi pada pencapaian hasil 

belajar kognitif saja, akibatnya siswa kurang terlibat langsung dalam kegiatan 

diskusi, presentasi, observasi, dan praktikum. Hal ini juga menyebabkan 

terjadinya miss persepsi bahwa biologi adalah mata pelajaran hafalan.30

3. Kemampuan Dalam Keterampilan Proses Sains

Keterampilan proses sains bertujuan agar siswa membiasakan mencari 

masalah yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari kemudian melakukan 

langkah-langkah ilmiah untuk menghasilkan produk-produk sains, yaitu fakta 

baru, konsep-konsep generalisasi, hokum dan teori-teori baru. Untuk mencapai 

                                                            
30  Fatkhu Rokhma Diana., Op.Cit h..4
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langkah-langkah tersebut dalam mencapai keterampilan proses sains harus 

mengetahui inikato-indikator yang harus di capai yaitu : 

Tabel 2.1
Indikator Aspek Keterampilan Proses Sains

No
Indikator

Keterampilan proses sains
Sub indikator

Keterampilan proses sains
1 Observasi a. Menggunakan indera

b. Mengumpulkan data-data relevan
2 Mengelompokkan/Klasifikasi a. Mencatat setiap pengamatan secara 

terpisah
b. Mencari persamaan dan pebedaan
c. Mengontraskan cirri-ciri
d. Membandingkan
e. Mencara dasar pengelompokkan 

atau penggolongan
f.

3 Menafsirkan/Interpretasi a. Menghubung-hubungkan hasil 
pengamatan

b. Menemukan pola/keteraturan dalam 
seri pengamatan

c. Menarik kesimpulan
4 Meramalkan/Prediksi a. Menggunakan pola-pola atau 

keteraturan hasil pengmatan
b. Mengemukakan apa yang mungkin 

terjadi pada keadaan yang belum 
terjadi

5 Melakukan Komunikasi a. Mendeskripsikan atau 
menggambarkan data empiris hasil 
percobaan/pengamatan dengan 
grafik/tabel/diagram

b. Menyusun dan menyampaikan 
lapora secara sistematis dan jelas

c. Menjelaskan hasil percobaan/ 
penyelidikan 

d. Membaca grafik atau diagram 
mendiskusikan hasil kegiatan atau 
masalah

6 Mengajukan Pertanyaan a. Bertanya apa, mengapa dan 
bagaimana

b. Bertanya untuk meminta penjelasan
c. Mengajukan pertanyaan yang 

berlatar belakang hipotesis
7 Mengajukan Hipotesis a. Menguji kebenarannya denggan 
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memperoleh bukti lebih banyak atau 
cara melakukan pemecahan masalah

8 Merencanakan percobaan / 
penyelidikan 

a. Menentukan alat/bahan/ sumber 
yang akan digunakan

b. Menentukan variable atau factor-
faktor penentu

c. Menentukan apa yang akan di 
laksanakan berupa langkah kerja

9 Menggunakan Alat/Bahan/ 
Sumber

a. Memakai alat/bahan/sumber
b. Mengetahui alasan mengapa 

menggunakan alat atau 
bahan/sumber

10 Menerapkan Konsep a. Menggunakan konsep/prinsip yang 
telah dipelajari dalam situasi baru

b. Menggunakan konsep/prinsip pada 
pengalaman baru untuk menjelaskan 
yang sedang terjadi

11 Melaksanakan Percobaan 
/Penyelidikan 

a. Penilaian proses dan hasil belajar 
IPA menuntut teknik dan cara-cara 
penilaian yang kompherensif

b. Aspek hasil belajar dinilai harus 
menyeluruh yaitu aspek kognitif, 
afektif dan psikomotorik

c. Tekik penilaian dari instrument 
penilaa lebih bervariasi31

Berdasarkan sebelas indikator Keterampilan Proses Sains diatas peniliti hanya 

menggunakan empat indikator untuk penelitian yaitu mengamati (observasi), 

mengelompokkan (klasifikasi), prediksi (meramalkan), dan melakukan 

komunikasi, hal ini disesuaikan dengan standar kompetensi dan metode 

pembelajaran yang digunakan.

4. Kelebihan dan Kekurangan Keterampilan Proses Sains

Kegiatan pembelajaran dalam menerapkan keterampilan proses sains 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Erikanto dalam Pratiwi merumuskan 

                                                            
31 Muh. Tanwil, Liliasari, Op.Cit, h. .37
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kelebihan dan kekurangan dari proses belajar mengajar denggan menggunakan 

keterampilan proses sains :32

a. Kelebihan Keterampilan Proses Sains siswa yaitu :

1) Dilibatkan secara aktif dala pembelajaran
2) Mengalami sendiri poses untuk mendapatkan konsep-konsep 

pengetahuan
3) Mengembangkan sikap ilmiah dan merangsang rasa ingin tahu siswa
4) Mengurangi ketergantungan siswa terhadap orang lain dalam belajar
5) Menumbuhkan motivasi intrinsic pada diri siswa
6) Memiliki keterampilan-keterampilan dala melakukan suatu kegiatan 

ilmiah sebagaimana yang biasa dilakukan para saintis

b. Kekurangan dari Keterampilan Proses Sains yaitu :

1) Membutuhkan waktu yang relative lama untuk melakukannya
2) Jumlah siswa dalam kelas harus relative kecil, karena setiap siswa 

memerlukan pehatian guru
3) Memerlukan perencanaan dengan sangat teliti 

D. Belajar dan Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

33sedangkan menurut gagne memberikan dua definisi belajar yaitu :

a. Belajar adalah suatu proses untuk mempeoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku.

                                                            
32 Ike Fitriani, Pengaruh Model Pembelajaran Two Stay Terhadapp Peningkatan 

Keterampilan Proses Sains Biologi Siswa Kelas Vii Smp Negeri 2 Terbanggi Besar” (Jurnal
Program Studi Biologi Iain Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2015), h. .30

33 Slameto, Belajar Dan Factor-Faktor Yang Memepengaruhinya,  (Jakarta : Rineka 
Cipta 2010) h. .22
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b. Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampulan yang 

dipeoleh dari intruksi.34

Pendapat lain tentang belajar dikemukakan oleh Muhibbin Syah 

menyatakan bahwa secara umum “Belajar dapat dipahami sebagai tahapan 

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relative menetap sebagai hasil 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatka proses 

kognitif”.35belajar merupakan suatu proses untuk mencapai hasil belajar. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abdurrahman bahwa “Belajar 

merupakan proses seorang individu yang berupaya mencapai tujuan belajar 

atau yang disebut dengan hasil belajar, yaitu suatu bentuuk perubahan prilaku 

yang relative menetap”.36

2. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku setelah 

peserta didik melakukan serangkaian kegiatan belajar yang menyangkut 

kognitif, afektif, dan psikomotor.37 Perubahan yang dimaksud adalah perubahan 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Perubahan yang terjadi dapat 

dikatakan juga sebagai hasil belajar, di sekolah peserta didik dapat di tentukan 

hasil belajarnya setelah melakukan evaluasi. Hasil belajar dapat di definisikan 

sebagai hasil yang telah di capai dalam suatu usaha, berusaha untuuk 

                                                            
34 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya. 

Cet Ke-13,2009) h. .13
35 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Grafindo Persada. 2005), h.18
36 Mulyono Abdurrahman., Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2003) h.28
37 Syaiful Bahri Djamarah , Op.Cit. hlm. 13.
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mengadakan perubahan untuk mencapai tujuan. Menurut Abdurrahman hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar.38

Berdasarkan pendapat di atas maka hasil belajar merupakan hasil yang 

dapat dicapai oleh peserta didik setelah diadakan proses belajar mengajar dala 

jangka waktu tertentu dan materi penyajian tertentu pula sesuai dengan tujuan 

yang telah di susun. Dalam perkembangannya, hasil belajar merupakan ukuran 

keberhasilan guru dalam mengajar. Secara garis besar, Benyamin Bloom 

membagi klasifikasi hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu : 

1. Ranah kognitif. Berkenaan dengan ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

evaluasi, dan mencipta. Belajar kognitif ini melibatkan proses pengenalan dan

penemuan yang mencakup berfikir, menalar, menilai dan memberikan 

imajinasi yang selanjutnya akan membentuk perilaku baru. Menurut bloom 

kemampuan kognitif terdiri dari enam tingkat, yaitu :39

a. Mengenal

Mengingat adalah mengambil pengetahuan dari memori jangka 

panjang 

b. Memahami

Memahami adalah mengkontruksikan makna dari materi pembelajaran, 

apa yang di ucapkan, apa yang ditulis dan digambar oleh guru .

c. Mengaplikasikan 

                                                            
38 Mulyono Abdurrahman., Op.Cit. h.30
39 Nuryani Y Rustam., Op.Cit.,h.185
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Mengaplikasikan adalah menerapkan atau mnggunakan suatu prosedur 

dalam keadaan tertentu.

d. Menganalisis 

Menganalisis adalah memecah-mecah materi menjadi bagian-bagian 

penyususn dan menentukan hubungan-hubungan antara bagian itu dan 

hubungan antaraa bagian tersebut keseluruh struktur atau tujuan.

e. Mengevaluasi 

Mengevaluasi adalah mengambil keputusan berdasarkan criteria 

standar. 

f. Mencipta

Mencipta adalah memadukan bagian-bagian untuk membentuk sesuatu 

yang baru untuk membuat suatu produk yang baru.

2. Ranah afektif berkenaan dengan sikap terdapat lima aspek yakni penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi, yaitu :40

a. Penerimaan

Kemampuan untuk menunjukkan antensi dan penghargaan terhadap 

oranglain.

b. Responsive

Kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.

c. Nilai diri

                                                            
40 Nana Sudjana., Ibid, h.22
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Kemampuan menunjukkan nilai yang di anut untuk membedakan 

mana yang baik dan mana yang kurang baik terhadap suatu kejadian 

atau semua objek.

d. Organisasi 

Kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi engan 

mengharmonisasikan perbedan nilai.

e. Karakterisasi

Kemampuan mengendalikan prilaku berdasarkan nilai yang dianut dan 

memepebaiki hubungan interpersonal dan sosial.

3. Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. R.H. Dave membagi hasil belajar ranah psikomotor 

menjadi lima tahap yaitu:

a. Menirukan

Menirukan adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan 

sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau di perhatikan 

sebelumnya.

b. Manipulasi 

Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang 

belum pernah dilihatnya tetapi berdasarkan pada pedoman atau 

petunjuk saja. 

c. Ketepatan 

Ketepatan adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan akurat 

sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang presisi. 
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d. Artikulasi 

Artikulasi yaitu kemampuan melakukan kegiatan kompleks dan 

ketepatan sehingga produk kerjanya utuh. 

e. Naturalisasi

Naturalisasi yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara refleks yaitu 

kegiatan melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi.41

E. Keanekaragaman Hayati

1. Pengertian Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman  atau  variasi 

organisme  hidup pada tiga tingkatan  yaitu tingkat  gen, jenis, dan ekosistem pada 

suatu daerah.

2. Tingkat Keanekaragaman Hayati

a. Keanekaragaman gen

Gen atau plasma nuftah adalah substansi kimia yang menentukan sifat 

keturunan yang terdapat di dalam kromosom. Setiap individu 

mempunyai kromosom yang membawa sifat menurun (gen) .

b. Keanekaragaman jenis

Spesies atau jenis memiliki pengertian, individu yang mempunyai 

persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis yang menghasilkan 

keturunan untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis adalah 

segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup antar jenis atau 

antar spesies.
                                                            

41 Mimin Haryati. Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi. (Jakarta : Gaung Persada Press, 

2007) hlm. 27
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c. Keanekaragaman ekosistem

Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik 

antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan juga 

antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen abiotik (tidak 

hidup) dan jenis makhluk hidup (biotik).

3. Persebaran Flora dan fauna di Indonesia 

Bioma diartikan sebagai kesatuan antara iklim dominan dan vegetasi serta 

hewan yang hidup di dalam iklim dominan tersebut. Bisa juga diartikan suatu 

daratan luas yang memiliki karakteristik komponen biotik dan abiotik Keunikan 

keanekaragaman hayati Indonesia. Memiliki hewan bertipe oriental, Australia 

dan peralihan, Pada awalnya Wallace menemukan terdapat perbedaan ciri-ciri 

hewan di Indonesia bagian barat dengan timur. Lalu Max weber berpendapat 

bahwa hewan yang ada di sulawesi dan sekitarnya memiliki perbedaan dari 

kedua jenis hewan yang kemukakan oleh Wallace. Jadi di Indonesia terdapat 3 

tipe fauna. Hewan daerah oriental memmiliki ciri-ciri : Contoh : Elephas 

maximus (gajah), Rhinoceros sondaicus (badak bercula satu), Pongo pygmaeus 

(orang utan kalimantan), Monyet (Presbytis thomasi), Hewan daerah Australian 

dan Hewan daerah Peralihan

4. Keunikan Hutan Hujan Tropis

Secara garis besar ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat (terestrial) 

dan ekosistem perairan (akuatik). Ekosistem tesebut cakupannya adalah Bioma 

gurun, bioma padang rumput, bioma hutan basah, bioma hutan gugur, bioma 
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taiga, bioma tundra. berikut ini kita akan bahas satu persatu bioma tersebut. Ciri 

ciri bioma ini adalah banyaknya pohon – pohon yang besar, memiliki daun yang 

lebar dan lebat. Curah hujannya sangat tinggi di sepanjang tahun dan memiliki 

tingkat keanekaragaman tumbuhan yang cukup tinggi. Contoh bioma hutan tropis 

terletak di Amerika selatan, Aftrika, Australia bagian timur dan Asia tenggara.

5. Manfaat dan Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Manfaat keanekaragaman hayati bagi Indonesia sangat banyak sekali. 

Berikut ini akan kami bahas secara detail penjelasannya. Usaha perlindungan 

melalui konservasi: Cagar alam : suatu kawasan yang terdapat tumbuhan, hewan 

dan ekosistem yang khas dan terlindungi, Suaka margasatwa : suatu kawasan yang 

memiliki ciri khas keanekaragaman dan keunikan jenis hewan, Taman nasional : 

kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem alsi dan dikelola dengan 

system zonasi, Taman wisata alam : kawasan pelestarian alam untuk kepentingan 

pariwisata, Taman hutan raya : kawaan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan 

dan hewan alami maupun tidak alami dan asli maupun tidak asli, Usaha 

perlindungan melalui peraturan perundangan. Manfaat dan nilai keanekaragaman 

hayati : Sebagai sumber pangan, sandang papan dan kesehatan dan Sebagai 

sumber plasma nutfah, sebagai laha pendapatan dll

6. Kajian Materi Keanekaragaman Hayati

Kajian materi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah materi 

keanekaragaman hayati, dengan indikator sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Kajian Materi Keanekaragmaan Hayati

Kompetensi Dasar Indikator
Materi Pelajaran

6.2 Menganalisis data 
hasil obervasi 
tentang berbagai 
tingkat 
keanekaragaman 
hayati  (gen, jenis 
dan ekosistem) di 
Indonesia.

6.3 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.

1. Menjelaskan 
Keanekaragaman hayati 
gen, jenis dan ekosistem

2. Mengidentifikasikan 
Keanekaragaman hayati 
gen, jenis dan ekosistem

3. Menyajikan data yang di 
peroleh mengenai 
keanekaragaman gen jenis 
dan ekosistem dan 
mempresentasikannya

4. Menjelaskan persebaran 
flora dan fauna di Indonesia 
berdasarkan garis Wallace, 
garis weber dan wilayah 
peralihan yang memiliki 
fauna Oriental, Australian 
dan Peralihan

5. Mengidentifikasi keunikan 
Hutan Hujan Tropis

6. Menjelaskan manfaat dan
nilai keanekaragaman hayati

Keanekaragaman 
Hayati 

1. Keanekaragaman 
Hayati

2. Tingkat 
Keanekaragaman 
Hayati

3. Persebrana flora 
dan Fauna

4. Keunikan hutan 
hujan tropis

5. Manfaat dan upaya 
pelestarian 
keanekaragaman 
hayati

F. Kajian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian Dian Hirdaniati Safitri yang berjudul 

“Pengaruh Model SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) Terhadap 

Kemampuan Menulis Cerpen Berdasarkan Pengalaman Orang Lain Pada Siswa 

Kelas X Sma Negeri 15 Medan Tahun Ajaran 2013/2014” dapat meningkatkan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran menulis cerpen, karena memanfaatkan 
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seluruh indra sehingga dengan melihat cerpen berdasarkan pengalaman orang 

lain, mendengar sesuatu dapat meningkatkan kreativitas siswa.42

Penelitian juga telah dilakukan oleh Dyah Qurota dalam penelitiannya 

yang berjudul “Efektifitas penerapan kolaboratif model pembelajaran SAVI dan 

talking stick terhadap hasil belajar biologi siswa di MTS asy’ari” mengemukakan 

bahwa model pembelajaran SAVI dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

secara signifikan. Dengan model pembelajaran tersebut pelaksanaan pembelajaran 

dapat lebih optimal, sebelum melakukan penelitian peserta didik mendapatkan 

nilai ulangan harian di bawah KKM 70. Banyak peserta didik yang belum 

mencapai KKM, tetapi setelah penulis menggunakan model pembelajaran SAVI 

penulis berhasil dalam penelitian yang dilakukannya, dapat di simpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran SAVI dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik.43

Penelitian juga telah dilakukan oleh Sardin dengan judul “Efektivitas 

Model Pembelajaran SAVI Di Tinjau Dari Kemampuan Penalaran Formal Pada 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Baubau” mengemukakan bahwa model 

pembelajaran SAVI dapat meningkatkan kemampuan penalaran formal pada 

peserta didik.44 Maka dapat di simpulkan bahwa dengan penerapan model 

pembelajaran SAVI terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

                                                            
42 Dian Hirdaniati Safitri, Op.Cit h.1
43  Dyah Qurota, Op.Cit.h.7
44 Sardin., Op.Cit h.1
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G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah skema sederhana yang meggambarkan secara 

singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian dan 

menjelaskan jalannya penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat di ketahui 

secara terarah dan jelas selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis untuk 

merumuskan hipotesis.45 Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri 

seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu serta akan menambah pemahaman 

dan wawasan seseorang baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada  proses 

belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk menodorong, membimbing dan 

memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran guru hendaknya lebih memilih metode 

pembelajaran yang sesuai sehingga tujuan pembelajaran yang di harapkan dapat 

tercapai. 

Model pembelajaran yang dapat di gunakan untuk mengatasi kurang 

tercapainya tujuan pembelajaran yaitu dengan Pendekatan SAVI adalah 

pendekatan yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat 

indra yang dimiliki peserta didik, belajar harus melibatkan aktivitas tubuh yang 

menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan 

semua indra yang mencakup cara-cara belajar. Keempat cara belajar ini harus 

ada agar proses belajar berlangsung optimal. Karenanya unsur-unsur ini terpadu, 

belajar yang paling baik bisa berlangsung jika semua itu di gunakan secara 

simultan.

                                                            
45 Sugiyono, Metode Penilaian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R & D (Bnadung : 

Alfabeta , 2012) H. 92
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Keterampilan proses diartikan sebagai jumlah aktivitas dan 

kreativitas siswa dikembangkan dari kemampuan fisik dan mental yang sudah 

dimiliki ke tingkat yang lebih tinggi dalam memproses perolehan belajarnya. 

Ada empat indikator keterampilan proses sains yang di teliti yaitu melakukan 

pengamatan (observasi), meramalkan (prediksi), mengelompokkan 

(klasifikasi) dan mengkomunikasikan. Penjelasan secara jelas mengenai 

kerangka fikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan pada keterangan di 

bawah ini :

Gambar. 1
Bagan Kerangka Pemikiran

Proses Pembelajaran 
Biologi 

Model Pembelajaran

Model Pembelajaran Savi
Berorientasi Pada 

Keterampilan Proses Sains

Direct Intruction (DI)

Hasil Belajar Peserta Didik
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H. Hipotesis Penelitian 

Sudjana menyebutkan bahwa penelitian adalah asumsi atau dugaan 

mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering ditutut 

untuk melakukan pengecekkannya.46 Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian dinyatakan 

dalam bentuk pernyataan. Oleh karena itu penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran SAVI 

berorientasi pada keterampilan proses sains terhadap hasil belajar peserta didik 

kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018. 

1. Hipotesis statistik

Hipotesis statistik merupakan rangkaian dua atau lebih variabel 

yang akan di uji oleh peneliti. Oleh sebab itu peneliti mengajukan 

hipotesis statistik sebagai berikut :

H0 : µ1  ≤  µ 2 (Tidak terdapat Pengaruh Model Pembelajaran 

SAVI Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil 

Belajar Peserta Didik Kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2017/2018)

H1 : µ1  ≥ µ 2 (Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran SAVI 

Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil 

Belajar Peserta Didik Kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2017/2018)

                                                            
46 Sudjana, Op.Cit.,h.219
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 di SMA Negeri 

2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang di gunakan pada quasi experimental ini ialah 

metode penelitian untuk menguji hipotesis berbentuk sebab akibat melalui adanya 

perlakuan dan menguji perubahan yang diakibatkan oleh perlakuan tersebut. 

Metode penelitian ini mempunyai kelas kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen.1 Kelas eksperimen diberi perlakuan yakni dengan menggunakan 

model pembelajaran SAVI Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, kelas kontrol tidak diberikan 

perlakuan yang sama seperti kelas eksperimen. Pada kelas  kontrol tanpa 

diterapkan model pembelajaran SAVI berorientasi Keterampilan Proses Sains 

yakni dengan menggunakan Model Direct Intruction (DI). Desain penelitian yang 

digunakan adalah “Postest only control group design”. 2

                                                            
1 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,

(Bandung : Alpabeta.2010) H.114
2 Fraenkel, Wallen NE, (How Design and Evaluate Research in Inducation, E-book,

2008) h.271
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Tabel 3.1.
Design : Postest Only Control Group Design

Kelas Perlakuan Tes Akhir

Eksperimen X Q1

Kontrol C Q2
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D
(Bandung: Alfabeta,2010)

Keterangan :

X :Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SAVI 

Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains

C :Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran direct 

intruction

Q1 : Posttest akhir pada kelas eksperimen.

Q2 : Posttest akhir pada kelas kontrol.

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati. 

Variabel adalah yang sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau 

konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih.3 Berdasarkan hubungan variabel 

penelitian ini merupakan variable moderator yaitu Variabel yang mempengaruhi, 

dalam hal ini memperkuat atau memperlemah hubungan antara Variabel bebas 

dan Variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu : 

1. Variabel bebas (X)

Variabel yang mempengaruhi yang menjadi perubahan atau timbulnya 

variabel terikat. Dalam hal ini, variabel bebasnya adalah model 

pembelajaran SAVI dan Keterampilan Proses sains.

                                                            
3 Sugiyono., Ibid. h.114



53

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya 

adalah hasil belajar peserta didik

Pengaruh hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) 

dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Hubungan antara variabel X dan variabel Y

Keterangan:

1. Variabel bebas X adalah Model Pembelajaran SAVI berorientasi pada 

Keterampilan Proses sains.

2. Variabel terikat Y adalah hasil belajar peserta didik

D. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan krakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.4 Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X semester genap SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

                                                            
4 Sugiyono., Op.Cit, h.215

X Y
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2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah teknik digunakan dalam menentukan sampel.5 Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik acak kelas 

(Cluster Random Sampling) yang dilakukan  dengan undian kertas kecil. Pada 

kertas tersebut ditulis nama kelas lalu di undi. Penelitian menyiapkan kertas udian 

sebanyak 5  buah kertas undian sesuai dengan populasi yang ada di sekolah. Salah 

satu kelas yang di keluarkan diundi menjadi sampel penelitian yaitu pada 

pengudian pertama muncul kelas X MIPA 3 dijadikan sebagi kelas eksperimen 

dan pengudian kedua kelas X MIPA 4  dijadikan sebagai kelas kontrol. 

3. Sampel Penelitian 

Sampel adalah suatu kelompok yang lebih kecil atau bagian dari populasi 

secara keseluruhan.6 Berdasarkan teknik pengampilan sampel diatas diperoleh 

sebanyak 2 kelas yaitu X MIPA 3 dan X MIPA 4 .

1. Kelas X MIPA 3 sebagi kelas eksperimen. Pembelajaran pada kelas ini 

menggunakan model pembelajaran Savi Berorientasi pada keterampilan 

proses sains 

2. Kelas X MIPA 4 sebagai kelas kontrol. Pembelajaran pada kelas ini 

menggunakan model pembelajaran direct intruction.

                                                            
5 Novalia, M Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan ( Bandar Lampung : AURA, 

2014), h.5.
6 Punaji Setyosari, Op.Cit, h.197.
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E. Teknik Pengumpulan Data

1. Tes Uraian

Tes adalah tehnik pengambilan data yang di ambil dari jawaban atas soal-

soal yang telah diberikan. Tes adalah alat ukur yang diberikan kepada individu 

untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan  yaitu dengan cara tes 

tertulis essay. Tes hasil belajar berfungsi untuk mengukur penguasaan tertentu 

sebagai hasil belajar. Penelitian ini tes diberikan berupa soal tertulis.7 Dengan 

demikian menjadi tolak ukur keberhasilan penggunaan model pembelajaran 

SAVI. Peneliti menggunakan post test dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan bentuk dan soal yang sama. Posttest yang diberikan pada akhir

pertemuan. Posttest dilakukan untuk melihat hasil belajar kognitif siswa. 

2. Lembar Observasi 

Lembar Observasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati 

setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi 

tentang hal-hal yang akan di amati atau di teliti. Berdasarkan segi proses 

pelaksanaannya, observasi yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah 

observasi berperan serta, yakni peneliti terlibat di dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang di amati.8 Jenis observasi yang digunakan di dalam penelitian 

ini ialah melengkapinya format rubrik penilaian dengan lembar pengamatan 

                                                            
7 Nana sudjana, Op.Cit. h.100
8 Sugiyono, Op.Cit .,h.204
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sebagai instrumen.9 Lembar observasi dilakukan untuk mengukur psikomotorik 

peserta didik.

3. Angket (Skala Likert)

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk di jawab secara tertulis pula oleh responden. Tujuan 

penyebaran angket ialah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu 

masalah dan responden tanpa merasa khwatir bila responden memberi jawaban 

yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.10 Angket 

dilakukan untuk mengukur pada ranah afektif peserta didik.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang fakta-

fakta yang akan dijadikan sebagai bukti penelitian dan hasil penelitian. 

Dokumentasi di gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil 

penelitian. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah daftar siswa, 

profil sekolah, dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

F. Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilaksanakan dalam penelitian ini, meliputi :

prapenelitian,pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir penelitian. Tahap-tahap 

tersebut diuraikan sebagai berikut :

                                                            
9 Suharsimi arikunto.,Op.Cit.,h.272
10 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan, h.82
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1. Tahap Perencanaan Penelitian 

Kegiatan perencanaan meliputi :

a. Membuat surat izin penelitin pendahuluan

b. Mengadakan observasi  ke sekolah tempat diadakannya penelitian untuk

mendapatkan informasi keaadan kelas yang akan diteliti.

c. Menetapkan sampelpenelitian untuk kelas eksperimen dan control.

d. Telaah kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan materi 

pembelajaran dalam penelitian.

e. Menyusun rencana pembelajaran menggunakan model pembelajaran, 

pengembangan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

dan lembar diskusi siswa dan lembar kerja siswa yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran.

f. Membuat instrumen penelitian berupa test dan lembar observasi yang 

akan digunakan pada saat penelitian.

g. Mengkomunikasikan instrumen penelitian kepada dosen pembimbing 

lapangan

h. Melakukan uji coba instrument penelitian pada siswa kelas lain diluar 

sampel. 

i. Melakukan analisis kualitas instrument meliputi : validitas, reabilitas, 

daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. Kemudian melakukan 

bimbingan kepada dosen pembimbing skripsi dan revisi.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:
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a. Mengambil sampel penelitian berupa kelas yang dengan acak kelas.

b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran SAVI Berorientasi pada keterampilan proses sains  

kepada kelas eksperimen.

c. Memberikan posttest.

A. Kelas ekspiremen 

1. Pertemuan Pertama 

a. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran SAVI 

berorientasi pada keterampilan proses sains kepada kelas eksperimen.

b. Memberikan siswa pengarahan untuk melakukan percobaan pengamatan.

c. Membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan memberikan LKK 

mengenai keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem.

d. Peserta didik mengamati/mengukur teman sekelompok (keanekaragaman 

gen).

e. Memberikan peserta didik sebuah rekaman mengenai keanekaragaman 

gen, jenis dan ekosistem.

f. Memberikan peserta didik arahan untuk mengamati/observasi beberapa 

makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah.

g. Memberikan peserta diidk arahan untuk melengkapi LKK setelah 

melakukan pengamatan.

h. Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatan.

2. Pertemuan kedua 

a. Guru mengkondisikan peserta didik siap dalam melakukan pembelajaran.
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b. Memberikan peserta didik arahan untuk melakukan senam jari agar 

melatih kefokusan peserta didik.

c. Memberikan peserta didik sebuah rekaman mengenai persebaran flora dan 

fauna diindonesia dan keunikan hutan hujan tropis.

d. Memberikan peserta didik LKK untuk mempelajari materi mengenai 

persebaran flora dan fauna diindonesia dan keunikan hutan hujan tropis.

e. Menyajikan sebuah vidio mengenai mengenai persebaran flora dan fauna 

diindonesia dan keunikan hutan hujan tropis sebelum peserta diidk 

mengerjakan LKK untuk menambah pengetahua peserta didik

f. Memberikan peserta diidk arahan untuk melengkapi LKK setelah 

mengamati video yang disajikan oleh guru

g. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi

3. Pertemuan ketiga

a. Guru mengkondisikan peserta didik siap dalam melakukan pembelajaran.

b. Memberikan peserta diidk arahan untuk melakukan senam jari agar 

melatih kefokusan peserta didik.

c. Memberikan peserta didik sebuah rekaman mengenai manfaat dan nilai 

keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

d. Memberikan peserta didik LKK untuk mempelajari materi manfaat dan 

nilai keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

e. Menyajikan sebuah vidio mengenai mengenai manfaat dan nilai 

keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati
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sebelum peserta diidk mengerjakan LKK untuk menambah pengetahua 

peserta didik

f. Memberikan peserta diidk arahan untuk melengkapi LKK setelah

mengamati video yang disajikan oleh guru

g. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi

h. Memberikan soal posttest mengenai ekosistem 

B. Kelas kontrol 

1. Pertemuan pertama 

a. Mengkondisikan peserta didik untuk siap dalam melakukan pembelajaran.

b. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai pengertian keanekaragaman 

hayati.

c. Membagi peserta didik menjadi 6 kelompok.

d. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai keanekaragama gen, jenis dan 

ekosistem. 

e. Memberikan peserta didik LKK mengenai keanekaragama gen, jenis dan 

ekosistem

f. Memberikan arahan kepada peserta didik untuk melengkapi LKK

2. Pertemuan kedua 

a. Mengkondisikan peserta didik untuk siap dalam melakukan pembelajaran.

b. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai persebaran flora dan fauna di 

indonesia dan keunikan hutan hujan tropis.

c. Membagi peserta didik menjadi 6 kelompok.
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d. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai persebaran flora dan fauna di 

indonesia dan keunikan hutan hujan tropis.

e. Memberikan peserta didik LKK mengenai persebaran flora dan fauna di 

indonesia dan keunikan hutan hujan tropis.

f. Memberikan arahan kepada peserta didik untuk melengkapi LKK

3. Pertemuan ketiga

a. Mengkondisikan peserta didik untuk siap dalam melakukan pembelajaran.

b. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai manfaat dan nilai 

keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

c. Membagi peserta didik menjadi 6 kelompok.

d. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai manfaat dan nilai 

keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

e. Memberikan peserta didik LKK mengenai manfaat dan nilai 

keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

f. Memberikan arahan kepada peserta didik untuk melengkapi LKK.

g. Memberikan peserta didik Postest

3. Tahap Akhir Penelitian 

Tahap akhir dari pelaksanaan penelitian ini meliputi :

1. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada tahap pelaksanaan penelitian.

2. Menyimpulkan hasil analisis data daan menyusun laporan penelitian.

3. Menyusun laporan hasil penelitian (Skripsi)
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Gambar 3
Alur penelitian

Studi pendahuluan

Izin ke sekolah Penyusunan 

Seminar Revisi 

Instrument :
 Postest
 Angket 
 Lembar observasi siswa 

Kelas ekspeimen

1. Diterapkan model 
pembelajaran SAVI 
berorientasi pda 
keterampilan proses sains 

2. Lembar observasi 
3. Angket 
4. Test akhir (posttest)

Kelas control

1. Tidak diterapkan model 
pembelajaran (Direct 
Learning)

2. Lembar observasi 
3. Angket 
4. Posttest (test akhir)

Pengumpulan data 
Pengumpulan data 

Kesimpulan 

Penyusunan laporan 
penelitian 
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G. Instrumen Penelitian

Instrument sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang dan 

dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana 

adanya.11 Data penelitian yang akurat dikumpulkan melalui berbagai instrument. 

Dibawah ini mencantumkan jenis-jenis instrument yang disesuaikan dengan 

tujuannya.

Tabel 3.2

Instrument Penelitian Dan Tujuan Penggunaan Instrumen

No Jenis 
Intrumen 

Tujuan Instrumen Sumber 
Data

Waktu

1 Tes (tes 
uraian)

 Mengukur penguasaan 
tertentu sebagai hasil 
belajar, dilakukan untuk 
melihat hasil belajar 
kognitif siswa. 

Peserta 
Didik

Pada akhir 
kegiatan 
pembelajaran 

2 Lembar 
Observasi 
peserta didik

 Lembar observasi 
dilakukan untuk mengukur 
nilai psikomotorik peserta 
didik.

Peneliti Selama
proses 
pembelajaran 

3 Angket  Lembar observasi 
dilakukan untuk mengukur 
nilai afektif peserta didik.

Peserta 
Didik

Setelah 
Proses 
pembelajaran 

4 Dokumentasi  Dokumentasi di gunakan 
untuk memperoleh data 
yang berkaitan dengan hasil 
penelitian.

Peneliti Selama 
proses 
penelitian 
berlangsung

H. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian

Instrument yang baik adalah instrumen yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sukar. Sebelum instrument digunakan untuk mendapatkan data, maka 

                                                            
11 Margono.metodologi penelitian pendidikan (Jakarta: Rineka  Cipta,2010)h.155
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instrument akan di uji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan 

reabilitas, Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes di gunakan rumus 

sebagai berikut :

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah ketetapan alat penilaian pada suatu konsep yang akan 

dinilai sehingga menilai dengan keharusan yang harus dinilai. Validitas suatu tes 

dikatakan valid apabila tes itu mengukur apa yang hendak diukur.12 Untuk 

mengetahui tingkat kebebasan data maka diperlukan uji validitas. Uji validitas 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi dan uji validitas 

konstruk. 

a. Uji validitas isi

Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen 

mengukur isi (konsep) yang harus diukur. Menurut kenneth hopkin, 

penentuan validitas isi terutama berkaiatan dengan proses analisis. Uji 

validitas isi untuk menentukan suatu instrumen soal mempunyai validitas 

isi yang tinggi  dalam penelitian yang akan dilakukan adalah melalui 

penilaian yang dilakukan oleh pakar (experts judgemnt) yang ahli dalam 

bidangnya. Penelitian akan menggunakan dua dosen  satu guru mata 

pelajaran biologi sebagai validator untuk memvalidasi isi instrumen 

penelitian.

Langkah yang akan dilakukan untuk memvaliditas yaitu peneliti 

akan meminta para penilai untuk menilai kisi-kisi tentang instrumen yang 

                                                            
12 Suharsimi Arikunto., Op.Cit.,h.79
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digunakan untuk melihat hasil belajar tersebut menujukkan bahwa 

klasifikasi kisi-kisi telah mewakili isi yang akan diukur. Selanjutnya 

penelitian meminta para penilai untuk menilai apakah masing-masing butir 

isi dalam instrumen yang telah disusun cocok atau relevan dengan 

klasifikasi kisi-kisi yang terdapat pada indikator. Jika instrumen tersebut 

telah divalidasi maka akan disebarkan kepada responden yang akan 

diteliti. Instrumen pada penelitian ini di uji validasi isi oleh validator dari 

jurusan pendidikan Biologi yaitu Ibu Ovi Prasetya, M.Pd dan Akbar 

Handoko, M.Pd. Selanjutnya, soal instrumen penelitian di uji cobakan

kepada 30 orang peserta didik kelas XI MIPA 5 SMA N 2 Bandar 

Lampung yang telah mempelajari materi keanekaragaman hayati dengan 

memberikan 20 soal uraian.

b. Uji Validitas Konstruk 

Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan 

kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang 

diukurnya. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat 

mengukur yang hendak diukur. Ada dua jenis validitas, yaitu validitas logis 

yang menyatakan berdasarkan hasil penalaran. Sedangkan validitas emperik 

menyatakan bersadarkan hasil pengalaman. Instrumen dinyatakan memiliki 

validitas apabila instrumen tersebut telah dirancang dengan baik dan 
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mengikuti teori dan ketentuan yang ada dan sudah dibuktikan dengan uji

coba.13

Data validasi setiap respon dianalisis dengan mengkorelasikan skor 

butir soal dihitung dengan rumus korelasi product moment. Product 

moment dikembangkan oleh karl pearson. Instrumen pada penelitian ini 

menggunakan tes uraian, validitas tes ini dapat dihitung dengan koefisien 

korelasi menggunakan product moment sebagai berikut : 

rxy = 
N	 ∑ XY−(∑ X)(∑ Y)

[N∑ X2−	(∑ X)2]	[N∑ Y2−	(∑ Y)2]	
Keterangan :

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y.

∑xy = jumlah hasil kali antara deviasi skor – skor X (yaitu x) dan deviasi 
skor – skor Y (yaitu skor y).

∑x2 = jumlah kuadrat dari deviasi tiap skor X.

∑y2 = jumlah kuadrat dari deviasi tiap skor Y14

Diketahui jika taraf signifikan 5% apabila dari hasil perhitungan 

didapat rhitung ≥ rtabel maka dikatakan butir soal nomor itu telah signifikan 

atau valid. Apabila rhitung ≤ rtabel maka dikatakan butir soal tidak signifikan 

atau tidak valid. Interprestasi terhadap nilai koefisien korelasi rxy. Nilai rxy

adalah nilai koefisien korelasi dari setiap butir/ item soal sebelum dikoreksi, 

                                                            
13 Novalia, Muhammad syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Anugrah Utama 

Raharja : Bandar Lampung, 2014) , h. 37.
14 Subana, Statistik Pendidikan (bandung :Pustaka Setia,2000),h,148
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kemudian dicari corrected item-total correlation coefficient dengan rumus 

sebagai berikut: 

	( ) = 
	

	 	 ( )( )
Nilai 	( ) akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel rtabel Jika 

	( ) > rtabel, maka instrumen valid.15

Tabel 3.3
Kriteria Validasi Butir Soal

Interval rxr Kriteria
                             >80 Sangat tinggi

60 < r ≤ 80 Sedang
40 < r ≤ 60 Rendah 

≤ 40 Sangat Rendah

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas

Soal 

Kognitif

Keterangan Butir Soal Jumlah

Valid 1, 2,  6, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, 20 11

Tidak Valid 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 19 9

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Validitas Tes hasil belajar peserta didik

Dari hasil uji coba intrumen tes hasil belajar kognitif dengan 20 butir soal 

uraian didapat 11 soal yang valid dengan 9 soal yang tidak valid. Soal yang tidak 

valid yaitu nomor soal 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 19 maka butir soal tersebut tidak 

dipakai. Butir soal yang valid yaitu nomor soal 1, 2,  6, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, 

20. Soal yang valid nantinya akan digunakan untuk tes pada ranah kognitif kelas 

                                                            
15 Hery Susanto, Achi Rinaldi, Novalia, “Analisis validitas Reliabilitas Tingkat 

Kesukaran dan Daya Beda Pada Butir Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran 
Matematika Kelas XII Ips di Sma Negeri 12 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015 ”, E-
Jurnal IAIN Raden Intan Lampung, 2014, h. 148



68

eksperimen dan kelas kontrol. Analisis perhitungan secara keseluruhan tercantum 

dalam lampiran 4. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai 

alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Suatu tes dapat dikatakan 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi jika memberikan hasil yang tetap. 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan metode satu kali tes dengan 

teknik Alpha Cronbach. Perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik 

Alpha Cronbach, yaitu :16

	 = − 1 1 − 	∑

Keterangan:
r11   = Koefisien reabilitas tes
n   = Jumlah butir pertanyaan∑ s     = Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item

St
2 = varian total17

Kriteria penafsiran mengenai tolak ukur menginterprestasikan derajat 

reliabilatas menurut Guilford sebagai berikut :

Tebel  3.5
Klasifikasi Interpretasi Reliabilitas18

Koefisien reliabilitas Interpratasi 
0.80 < r11< 1, 00 Sangat tinggi 
0.60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 
0.40 < r11 ≤ 0,60 Sedang 

                                                            
16 Novalia dan Muhammad syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Anugrah Utama 

Raharja:Bandar Lampung, 2014) , h 39
17 Suharsimi Arikunto., Op.Cit h.212
18 Suharman Arikunto, Evaluasi Pembelajaran Matematika (Bandung : Wijayakusumah, 

2003), h. 139.
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0.20 < r11 ≤ 0, 40 Rendah 
r11  ≤ 0, 20 Sangat rendah 

Menurut Anas sudijono suatu tes dikatakan baik bila memiliki reliabilitas 

lebih dari 0,70. Berdasarkan pendapat tersebut, tes yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki koefisien reliabilitas lebih dari 0,70 . instrumen dikatakan 

reliabil apabila r11 ≥ rtabel. 

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas 

rhitung rtabel Kesimpulan
0,82 0,80 ≤ 1,00 Reliabilitas Tinggi

Sumber: Hasil Perhitungan Reliabilitas hasil belajar peserta didik 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen tes hasil belajar 

peserta didik diperoleh koefisien reliabilitasnya 0,82  berdasarkan penjelasan di 

atas dikatakan reliabilitas tinggi jika 0,80≤r11<1,00, sehingga hasil uji coba 

dinyatakan memiliki reliabilitas tinggi dan layak digunakan sebagai instrumen.

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Soal yang dikatakan baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak   

terlalu sukar. Karena semakin mudah soal, semakin besar pula bilangan 

indeksnya.19 Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran ( difficull index ). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 

dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan 

indeks kesukaran 1,0 menunjukan bahwa soalnya terlalu mudah. Didalam istilah 

evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P. Dengan demikian, Untuk menguji 

taraf kesukaran digunakan rumus berikut :20

                                                            
19 Sugiono.,Op.Cit. .h.223
20 Suharman Arikunto., Op.Cit., h. 170
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Pi =   
⅀

	
Keterangan
Pi : Indeks tingkat kesukaran butir i ⅀xi : Jumlah skor butir i yang menjawab oleh teste
Smi : skor maksimum 
N : Jumlah  testee 21

Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria 

menurut Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen.22

Tabel 3. 7
Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes
Besar P Interprestasi

P < 0,30

0,30≤ P ≤0,70

P> 0,70

Terlalu Sukar

Sedang

Terlalu Mudah

Sumber : Anas Sudijono dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan

Anas Sudijono menyatakan butir soal dikategorikan baik jika derajat 

kesukaran butir cukup (sedang). Maka dari itu, untuk keperluan pengambilan data 

dalam penelitian ini, digunakan butir-butir soal dengan kriteria cukup (sedang), 

yaitu dengan membuang butir-butir soal dengan kategori terlalu mudah dan terlalu 

sukar.

Tabel 3.8
Hasil Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal

No Keterangan No Butir Soal

1 Sedang 1,2, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

2 Sukar 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12

3 Sangat Sukar 5, 19

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Tingkat Kesukaran Tes hasil belajar peserta didik

                                                            
21 Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reabilitas Dan Interpretasi Hasil Tes ( 

Bandung : Rosdakarya, 20014) h. 12.
22 Anas Sudijono, Op.Cit,.,h. 372.
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Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal nomor 1,2, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 dengan kriteria sedang, dan butir soal 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 

dengan kriteria sukar serta butir soal 5, 19 dengan kriteria sangat sukar . Analisis 

perhitungan secara keseluruhan tercantum dalam lampiran 4.

4. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Adapun untuk menentukan daya pembeda tiap item instrumen penelitian 

adalah sebagai berikut:23

D = PA – PB

Di mana :

D  = Discriminatory power (angka indeks deskriminasi item)

PA  = Proporsi siswa kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul 

butir item yang bersangkutan.

PA ini diperoleh dengan rumus :

PA = 

Keterangan :

BA = Banyaknya siswa kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul 

butir item yang bersangkutan.

JA = jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok atas.

PB  = Proporsi siswa kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul 

butir item yang bersangkutan.

PB ini diperoleh dengan rumus :

                                                            
23 Ibid,h.228-232
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PB = 

Di mana :

BB =  Banyaknya siswa kelompok bawah yang dapat menjawab 

dengan betul butir item yang bersangkutan.

JB  =  Jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok bawah.24

Butir soal dikatakan :

a. Baik apabila rxy ≥ 0,3

b. Kurang baik apabila rxy < 0,3

Jika indeks konsisten internal butir ke-1 kurang dari 0,3 maka butir 

tersebut harus dibuang. Untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

digunakan butir soal dengan daya beda lebih dari atau sama dengan 0,3.

Tabel 3.9
Uji Daya Pembeda

Kriteria Koefisien Keputusan

Daya Pembeda

0,00 – 0,20 Jelek
0,21 – 0,40 Cukup
0,41 – 0,70 Baik
0,71 – 1,00 Sangat Baik 

Sumber : Suharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi 
Aksara, Jakarta, 2013.

Tabel 3.10
Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal

No Keterangan No Butir Soal

1 Baik 14, 18  

2 Cukup 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11,15,16,17

3 Jelek 3, 4, 5, 7, 12, 13, 19, 20

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Daya Beda Tes hasil belajar peserta didik

Berdasarkan tabel di atas dari 20 butir soal yang telah diuji cobakan diperoleh

butir soal nomor 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17 memiliki klasifikasi daya pembeda
                                                            

24 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 
390.
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cukup, butir soal nomor 3, 4, 5, 7, 12, 13, 19, 20 memiliki klasifikasi daya

pembeda jelek, serta butir soal nomor 14, 18  memiliki klasifikasi daya pembeda 

baik. Analisis perhitungan secara keseluruhan tercantum dalam lampiran 4. 

Setelah dilakukan perhitungan uji coba soal seperti uji validitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas maka peneliti menentukan soal yang 

akan digunakan pada saat penelitian yaitu soal yang valid, memiliki reliabilitas 

tinggi, tingkat kesukaran dengan kategori sedang, dan daya pembeda cukup-baik-

sangat baik sehingga soal yang digunakan untuk penelitian yaitu soal nomor 1, 2,  

6, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, dan 20.

I. Uji Hipotesis Penelitian

1) Uji Prasyarat 

Penelitian ini akan menggunakan uji t berdasarkan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol yang di ukur. Sebelu dilakukan analisis uji t terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat yang harus di penuhi dalam uji t yaitu uji normalitas dan 

uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus dipenuhi dengan 

syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan pada uji hipotesis 

berikutnya. Dalam penelitian ini digunakan uji normalitas dengan metode 
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Liliefors, karena uji ini di gunakan untuk normalitas data yang kecil dan tidak 

perlu dikelompokkan.25

Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat tabel kerja dengan 7 kolom

2. Memasukkan nilai atau skor pada tabel kerja secara berurutan

3. Mencari nilai Z skor dengan rumus Z=(Xi – Mean)/SD

4. Menentukan niai Z tabel {F(Z)} dengan menggunakan tabel normal buku 

dari O ke Z berdasarkan nilai Z skor 

5. Menentuka S(Z) dengan rumus S(Z) = fkum: N|

6. Menghitung harga Liliefors hitung degan rumus Lh = |F(Z) – S(Z)|

7. Mencari nilai Liliefors terbesar sebagai Lhitung

8. Menentukan harga Liliefors tabel (Lt)

9. Kriteria pengujian

a. Jika harga Lh < Lt maka data berdistribusi normal.

b. Jika harga Lh > Lt maka data tidak berdistribusi normal

H0 ditolak jika Lhitung > Ltabel dalam hal ini HI diterima 

H0 ditolak jika Lhitung > Ltabel dengan α = 0,05 (5%)

2. Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas, dilakuka juga uji homogenitas Selain uji normalitas, 

dilakukan Uji homogenitas untuk mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau 

populasi. Apakah sampel yang diteliti berdistribusi homogen atau tidak. Uji 

                                                            
25 Nana Sudjana, Metode Statistik (Bandung : Tarsito), h.466



75

homogentias yang digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji fisher

yaitu :26

F =    Dimana S2 = 
	 ∑ (∑ )

	( ) 	
Dengan menenutkan nilai F sesuai kriteria sebagai berikut :

1. Jika Fhitung < Ftabel maka kedua variansi data homogen

2. Jika Fhitung > Ftabel maka kedua variansi data homogen

3. H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel dalam hal ini HI diterima 

4. H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel dengan α = 0,05 (5%)

5. Hipotesis Statistik 

H0 : µ1  ≤  µ 2 (Tidak terdapat Pengaruh Model Pembelajaran SAVI 

Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik Kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2017/2018)

H1 : µ1  ≥ µ 2 (Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran SAVI 

Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik Kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2017/2018)

3. Uji  Hipotesis

Uji hipotesis dipergunakan untuk melihat perbedaan yang signifikan antara 

hasil tes siswa dari kelompok eksperimen dan kontrol dapat dilakukan uji 

parametrik yaitu uji-t independent.27

                                                            
26 Ibid  h.467
27 Subana dkk, Statistik Pendidikan, ( Bandung : Pustaka Setia, 200 ), h. 129
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a. Uji -t Independent

Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis 

sebaran atau distribusi data. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis 

menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Pada 

umumnya jika data tidak berdistribusi normal, maka data dikerjakan dengan 

metode statistik non parametrik. Statistik non parametrik adalah statistik bebas 

sebaran tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau 

tidak.28  

Tes t dan uji t adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk 

menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa 

diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang 

sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. T-test merupakan salah satu uji 

statistik parametrik sehingga mempunyai asumsi yang harus dipenuhi, yaitu 

normalitas dan homogenitas. Jika dua asumsi tidak dipenuhi, maka uji yang 

digunakan uji non-parametrik.29 Uji hipotesis digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik statistik melalui uji-t. Penulis menggunakan uji ini karena terdapat 

dua sampel yang digunakan didalam penelitian ini. Rumus uji-t yang digunakan  

adalah : 

	= 	 											 	– 		
	(	 ) ( )	 			 	 	

                                                            
28 Rostina, Sundayana,Statistik Penelitian Pendidikan,( Bandung: Alfabeta,2014) h. 15
29 Novalia, Op Cit, h. 68
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Dengan :

ttabel = t ( ,	n 1 = n 2 -2 )

Keterangan  :

  = rata–rata nilai kelas eksperimen

	 =  rata – rata nilai kelas kontrol 

S1
2

  
= Varians kelas eksperimen

S2
2   =  varians kelas kontrol 

n 1     = banyaknya peserta didik kelas eksperimen 

n 2     = banyaknya peserta didik kelas kontrol 

Pengujian hipotesis dengan uji-t independent dapat juga dibantu program 

SPSS versi 16 agar hasil analisis data tidak bias. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : µ1  ≤  µ 2 (Tidak Terdapat Pengaruh Penggunaan Model 

Pembelajaran SAVI Berorientasi Pada Keterampilan Proses Sains 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik kelas X SMA N 2 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2017/2018)

H1 : µ1  ≥ µ 2 (Terdapat Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran SAVI 

Berorientasi Pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2017/2018) .

Menentukan nilai ttabel = tα (dk = n1 + n2 – 2 )

1. kriteria pengujian hipotesis : jika thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak dan jika 

thitung < ttabel maka H0 diterima dengan taraf signifikan 5%.

Uji-t diterima apabila Thitung lebih besar dari T tabel dengan demikian H1

diterima, apabila T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 ditolak.30

                                                            
30 Sudjono., Op-cit,  h.314-316
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a. Uji Non Parametric 

Uji-t sampel tidak berkorelasi marupakan salah satu uji statistik parametrik 

sehingga mempunyai asumsi yang harus dipenuhi, yaitu normalitas dan 

homogenitas. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka solusi 

menggunakan uji non parametric.31

Uji Mann-Whitney (U) adalah uji non-parametrik yang tergolong 

kuat sebagai pengganti uji-t. Rumus yang digunakan untuk pengujian, 

yaitu :32

U  = . + 		( 		 )		− 	

U  = . + 		( 		 )		− 	
Keterangan :

R 1 = Jumlah peringkat yang diberikan pada sampel dengan jumlah n1

R2 = jumlah peringkat yang diberikan pada sampel dengan jumlah n 2

Nilai yang dipilihh untuk U dalam penelitian hipotesis adlah nilai yang paling 

kecil dari kedua nilai tersebu t. Harga Uhitung yang lebih kecil digunakan untuk 

pengujian dan membadingkan dengan UTtabel. 

Hipotesis :

H0 = tidak terdapat pengaruh 

H1 = terdapat pengaruh 

Jika  Uhitung < UTtabel, maka H0 ditolak. 

                                                            
31 Ibid, h.69.
32 Kadir, Statistika Terapan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015) h. 489.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang di gunakan pada quasi experimental ini ialah 

metode penelitian untuk menguji hipotesis berbentuk sebab akibat melalui adanya 

perlakuan dan menguji perubahan yang diakibatkan oleh perlakuan tersebut. 

Metode penelitian ini mempunyai kelas kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen.1 Kelas eksperimen diberi perlakuan yakni dengan menggunakan 

model pembelajaran SAVI Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains pada saat

proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, kelas kontrol tidak diberikan 

perlakuan yang sama seperti kelas eksperimen. Pada kelas kontrol tanpa 

diterapkan model pembelajaran SAVI berorientasi Keterampilan Proses Sains 

yakni dengan menggunakan Model Direct Intruction (DI). Desain penelitian yang 

digunakan adalah “The Macthing Posstest Control Group Design”. 2

                                                            
1 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,

(Bandung : Alpabeta.2010) H.114
2 Fraenkel JR and Wallen NE, (How Design and Evaluate Research in Inducation, E-

book, 2008) h.271



Tabel 3.1.
Design : Quasi eksperimen

Kelas Perlakuan Tes Akhir

Eksperimen X Q1

Kontrol C Q2
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D
(Bandung: Alfabeta,2010)

Keterangan :

X :Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SAVI 

Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains

C :Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran direct 

intruction

Q1 : Posttest akhir pada kelas eksperimen dan kelas eksperimen.

Q2 : Posttest akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati. 

Variabel adalah yang sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau 

konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih.3 Berdasarkan hubungan variabel 

penelitian ini merupakan variable moderator yaitu Variabel yang mempengaruhi, 

dalam hal ini memperkuat atau memperlemah hubungan antara Variabel bebas 

dan Variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu : 

1. Variabel bebas (X)

Variabel yang mempengaruhi yang menjadi perubahan atau timbulnya 

variabel terikat. Dalam hal ini, variabel bebasnya adalah model 

pembelajaran SAVI dan Keterampilan Proses sains.

2. Variabel terikat (Y) 
                                                            

3 Sugiyono., Ibid. h.114
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Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya 

adalah hasil belajar peserta didik

Pengaruh hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) 

dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Hubungan antara variabel X dan variabel Y

Keterangan:

1. Variabel bebas X adalah Model Pembelajaran SAVI berorientasi pada 

Keterampilan Proses sains.

2. Variabel terikat Y adalah hasil belajar peserta didik

D. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan krakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.4 Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X semester genap SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

                                                            
4 Sugiyono., Ibid, h.215

X Y



2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah teknik digunakan dalam menentukan sampel.5 Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik acak kelas 

(Cluster Random Sampling) yang dilakukan  dengan undian kertas kecil. Pada 

kertas tersebut ditulis nama kelas lalu di undi. Penelitian menyiapkan kertas udian 

sebanyak 5  buah kertas undian sesuai dengan populasi yang ada di sekolah. Salah 

satu kelas yang di keluarkan diundi menjadi sampel penelitian yaitu pada 

pengudian pertama muncul kelas X3 dijadikan sebagi kelas eksperimen dan 

pengudian kedua kelas X4  dijadikan sebagai kelas kontrol. 

3. Sampel Penelitian 

Sampel adalah suatu kelompok yang lebih kecil atau bagian dari populasi 

secara keseluruhan.6 Berdasarkan teknik pengampilan sampel diatas diperoleh 

sebanyak 2 kelas yaitu X3 dan X4 .

1. Kelas X3 sebagi kelas eksperimen. Pembelajaran pada kelas ini 

menggunakan model pembelajaran Savi Berorientasi pada keterampilan 

proses sains 

2. Kelas X4 sebagai kelas kontrol. Pembelajaran pada kelas ini 

menggunakan model pembelajaran direct intruction.

                                                            
5 Novalia Dan M Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan ( Bandar Lampung : AURA, 

2014), h.5.
6 Punaji Setyosari, Op.Cit, h.197.
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E. Teknik Pengumpulan Data

1. Tes 

Tes adalah tehnik pengambilan data yang di ambil dari jawaban atas soal-

soal yang telah diberikan. Tes adalah alat ukur yang diberikan kepada individu 

untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan  yaitu dengan cara tes 

tertulis essay. Tes hasil belajar berfungsi untuk mengukur penguasaan tertentu 

sebagai hasil belajar. Penelitian ini tes diberikan berupa soal tertulis.7 Dengan 

demikian menjadi tolak ukur keberhasilan penggunaan model pembelajaran 

SAVI. Peneliti menggunakan post test dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan bentuk dan soal yang sama. Posttest yang diberikan pada akhir

pertemuan. Posttest dilakukan untuk melihat hasil belajar kognitif siswa. 

2. Observasi 

Observasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang 

hal-hal yang akan di amati atau di teliti. Berdasarkan segi proses pelaksanaannya, 

observasi yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah observasi berperan serta, 

yakni peneliti terlibat di dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang di amati.8

Jenis observasi yang digunakan di dalam penelitian ini ialah melengkapinya 

dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.9 Lembar observasi 

dilakukan untuk mengukur psikomotorik peserta didik.

                                                            
7 Nana sudjana ., Ibid h.100
8 Sugiyono., Op.Cit .,h.204
9 Suharsimi arikunto.,Op.Cit.,h.272



3. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk di jawab secara tertulis pula oleh responden. Tujuan 

penyebaran angket ialah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu 

masalah dan responden tanpa merasa khwatir bila responden memberi jawaban 

yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.10 Angket 

dilakukan untuk mengukur pada ranah afektif peserta didik.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang fakta-

fakta yang akan dijadikan sebagai bukti penelitian dan hasil penelitian. 

Dokumentasi di gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil 

penelitian. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah daftar siswa, 

profil sekolah, dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

F. Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilaksanakan dalam penelitian ini, meliputi :

prapenelitian,pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir penelitian. Tahap-tahap 

tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan Penelitian 

Kegiatan perencanaan meliputi :

a. Membuat surat izin penelitin pendahuluan

                                                            
10 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan, h.82
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b. Mengadakan observasi  ke sekolah tempat diadakannya penelitian untuk

mendapatkan informasi keaadan kelas yang akan diteliti.

c. Menetapkan sampelpenelitian untuk kelas eksperimen dan control.

d. Telaah kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan materi 

pembelajaran dalam penelitian.

e. Menyusun rencana pembelajaran menggunakan model pembelajaran, 

pengembangan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

dan lembar diskusi siswa dan lembar kerja siswa yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran.

f. Membuat instrumen penelitian berupa test dan lembar observasi yang 

akan digunakan pada saat penelitian.

g. Mengkomunikasikan instrumen penelitian kepada dosen pembimbing 

lapangan

h. Melakukan uji coba instrument penelitian pada siswa kelas lain diluar 

sampel. 

i. Melakukan analisis kualitas instrument meliputi : validitas, reabilitas, 

daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. Kemudian melakukan 

bimbingan kepada dosen pembimbing skripsi dan revisi.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

a. Mengambil sampel penelitian berupa kelas yang dengan acak kelas.



b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran SAVI Berorientasi pada keterampilan proses sains  

kepada kelas eksperimen.

c. Memberikan posttest.

A. Kelas ekspiremen 

1. Pertemuan Pertama 

a. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran SAVI 

berorientasi pada keterampilan proses sains kepada kelas eksperimen.

b. Memberikan siswa pengarahan untuk melakukan percobaan pengamatan.

c. Membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan memberikan LKK 

mengenai keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem.

d. Peserta didik mengamati/mengukur teman sekelompok (keanekaragaman 

gen).

e. Memberikan peserta didik sebuah rekaman mengenai keanekaragaman 

gen, jenis dan ekosistem.

f. Memberikan peserta didik arahan untuk mengamati/observasi beberapa 

makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah.

g. Memberikan peserta diidk arahan untuk melengkapi LKK setelah 

melakukan pengamatan.

h. Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatan.

2. Pertemuan kedua 

a. Guru mengkondisikan peserta didik siap dalam melakukan pembelajaran.
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b. Memberikan peserta didik arahan untuk melakukan senam jari agar 

melatih kefokusan peserta didik.

c. Memberikan peserta didik sebuah rekaman mengenai persebaran flora dan 

fauna diindonesia dan keunikan hutan hujan tropis.

d. Memberikan peserta didik LKK untuk mempelajari materi mengenai 

persebaran flora dan fauna diindonesia dan keunikan hutan hujan tropis.

e. Menyajikan sebuah vidio mengenai mengenai persebaran flora dan fauna 

diindonesia dan keunikan hutan hujan tropis sebelum peserta diidk 

mengerjakan LKK untuk menambah pengetahua peserta didik

f. Memberikan peserta diidk arahan untuk melengkapi LKK setelah 

mengamati video yang disajikan oleh guru

g. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi

3. Pertemuan ketiga

a. Guru mengkondisikan peserta didik siap dalam melakukan pembelajaran.

b. Memberikan peserta diidk arahan untuk melakukan senam jari agar 

melatih kefokusan peserta didik.

c. Memberikan peserta didik sebuah rekaman mengenai manfaat dan nilai 

keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

d. Memberikan peserta didik LKK untuk mempelajari materi manfaat dan 

nilai keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

e. Menyajikan sebuah vidio mengenai mengenai manfaat dan nilai 

keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati



sebelum peserta diidk mengerjakan LKK untuk menambah pengetahua 

peserta didik

f. Memberikan peserta diidk arahan untuk melengkapi LKK setelah 

mengamati video yang disajikan oleh guru

g. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi

h. Memberikan soal posttest mengenai ekosistem

B. Kelas kontrol 

1. Pertemuan pertama 

a. Mengkondisikan peserta didik untuk siap dalam melakukan pembelajaran.

b. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai pengertian keanekaragaman 

hayati.

c. Membagi peserta didik menjadi 6 kelompok.

d. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai keanekaragama gen, jenis dan 

ekosistem. 

e. Memberikan peserta didik LKK mengenai keanekaragama gen, jenis dan 

ekosistem

f. Memberikan arahan kepada peserta didik untuk melengkapi LKK

2. Pertemuan kedua 

a. Mengkondisikan peserta didik untuk siap dalam melakukan pembelajaran.

b. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai persebaran flora dan fauna di 

indonesia dan keunikan hutan hujan tropis.

c. Membagi peserta didik menjadi 6 kelompok.
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d. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai persebaran flora dan fauna di 

indonesia dan keunikan hutan hujan tropis.

e. Memberikan peserta didik LKK mengenai persebaran flora dan fauna di 

indonesia dan keunikan hutan hujan tropis.

f. Memberikan arahan kepada peserta didik untuk melengkapi LKK

3. Pertemuan ketiga

a. Mengkondisikan peserta didik untuk siap dalam melakukan pembelajaran.

b. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai manfaat dan nilai 

keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

c. Membagi peserta didik menjadi 6 kelompok.

d. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai manfaat dan nilai 

keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

e. Memberikan peserta didik LKK mengenai manfaat dan nilai 

keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

f. Memberikan arahan kepada peserta didik untuk melengkapi LKK.

g. Memberikan peserta didik Postest

3. Tahap Akhir Penelitian 

Tahap akhir dari pelaksanaan penelitian ini meliputi :

1. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada tahap pelaksanaan penelitian.

2. Menyimpulkan hasil analisis data daan menyusun laporan penelitian.

3. Menyusun laporan hasil penelitian (Skripsi)
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G. Instrumen Penelitian

Instrument sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang dan 

dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana 

adanya.11 Data penelitian yang akurat dikumpulkan melalui berbagai instrument.

Dibawah ini mencantumkan jenis-jenis instrument yang disesuaikan dengan

tujuannya.

Tabel 3.2

Instrument Penelitian Dan Tujuan Penggunaan Instrumen

No Jenis 
Intrumen 

Tujuan Instrumen Sumber 
Data

Waktu

1 Tes (post 
test)

 Mengukur penguasaan 
tertentu sebagai hasil 
belajar, dilakukan untuk 
melihat hasil belajar 
kognitif siswa. 

Peserta 
Didik

Pada akhir 
kegiatan 
pembelajaran 

2 Lembar 
Observasi 
peserta didik

 Lembar observasi 
dilakukan untuk mengukur 
nilai psikomotorik peserta 
didik.

Peneliti Selama
proses 
pembelajaran 

3 Angket  Lembar observasi 
dilakukan untuk mengukur 
nilai afektif peserta didik.

Peserta 
Didik

Setelah 
Proses 
pembelajaran 

4 Dokumentasi  Dokumentasi di gunakan 
untuk memperoleh data 
yang berkaitan dengan hasil 
penelitian.

Peneliti Selama 
proses 
penelitian 
berlangsung

H. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian

Instrument yang baik adalah instrumen yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sukar. Sebelum instrument digunakan untuk mendapatkan data, maka 

                                                            
11 Margono.metodologi penelitian pendidikan (Jakarta: Rineka  Cipta,2010)h.155



instrument akan di uji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan 

reabilitas, Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes di gunakan rumus 

sebagai berikut :

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah ketetapan alat penilaian pada suatu konsep yang akan 

dinilai sehingga menilai dengan keharusan yang harus dinilai. Validitas suatu tes 

dikatakan valid apabila tes itu mengukur apa yang hendak diukur.12 Untuk 

mengetahui tingkat kebebasan data maka diperlukan uji validitas. Uji validitas 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi dan uji validitas 

konstruk. 

a. Uji validitas isi

Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen 

mengukur isi (konsep) yang harus diukur. Menurut kenneth hopkin, 

penentuan validitas isi terutama berkaiatan dengan proses analisis. Uji 

validitas isi untuk menentukan suatu instrumen soal mempunyai validitas 

isi yang tinggi  dalam penelitian yang akan dilakukan adalah melalui 

penilaian yang dilakukan oleh pakar (experts judgemnt) yang ahli dalam 

bidangnya. Penelitian akan menggunakan dua dosen  satu guru mata 

pelajaran biologi sebagai validator untuk memvalidasi isi instrumen 

penelitian.

Langkah yang akan dilakukan untuk memvaliditas yaitu peneliti 

akan meminta para penilai untuk menilai kisi-kisi tentang instrumen yang 

                                                            
12 Suharsimi Arikunto., Op.Cit.,h.79
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digunakan untukmelihat hasil belajar tersebut menujukkan bahwa 

klasifikasi kisi-kisi telah mewakili isi yang akan diukur. Selanjutnya 

penelitian meminta para penilai untuk menilai apakah masing-masing butir 

isi dalam instrumen yang telah disusun cocok atau relevan dengan 

klasifikasi kisi-kisi yang terdapat pada indikator. Jika instrumen tersebut 

telah divalidasi maka akan disebarkan kepada responden yang akan 

diteliti. Instrumen pada penelitian ini di uji validasi isi oleh validator dari 

jurusan pendidikan Biologi yaitu Ibu Ovi Prasetya, M.Pd dan Akbar 

Handoko, M.Pd. Selanjutnya, soal instrumen penelitian di uji cobakan

kepada 30 orang peserta didik kelas XI MIPA 5 SMA N 2 Bandar 

Lampung yang telah mempelajari materi keanekaragaman hayati dengan 

memberikan 20 soal uraian.

b. Uji Validitas Konstruk 

Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan 

kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang 

diukurnya. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat 

mengukur yang hendak diukur. Ada dua jenis validitas, yaitu validitas logis 

yang menyatakan berdasarkan hasil penalaran. Sedangkan validitas emperik 

menyatakan bersadarkan hasil pengalaman. Instrumen dinyatakan memiliki 

validitas apabila instrumen tersebut telah dirancang dengan baik dan 



mengikuti teori dan ketentuan yang ada dan sudah dibuktikan dengan uji

coba.13

Data validasi setiap respon dianalisis dengan mengkorelasikan skor 

butir soal dihitung dengan rumus korelasi product moment. Product 

moment dikembangkan oleh karl pearson. Instrumen pada penelitian ini 

menggunakan tes uraian, validitas tes ini dapat dihitung dengan koefisien 

korelasi menggunakan product moment sebagai berikut : 

rxy = 
N	 ∑ XY−(∑ X)(∑ Y)

[N∑ X2−	(∑ X)2]	[N∑ Y2−	(∑ Y)2]	
Keterangan :

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y.

∑xy = jumlah hasil kali antara deviasi skor – skor X (yaitu x) dan deviasi 
skor – skor Y (yaitu skor y).

∑x2 = jumlah kuadrat dari deviasi tiap skor X.

∑y2 = jumlah kuadrat dari deviasi tiap skor Y14

Diketahui jika taraf signifikan 5% apabila dari hasil perhitungan 

didapat rhitung ≥ rtabel maka dikatakan butir soal nomor itu telah signifikan 

atau valid. Apabila rhitung ≤ rtabel maka dikatakan butir soal tidak signifikan 

atau tidak valid. Interprestasi terhadap nilai koefisien korelasi rxy. Nilai rxy

adalah nilai koefisien korelasi dari setiap butir/ item soal sebelum dikoreksi, 

                                                            
13 Novalia dan Muhammad syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Anugrah Utama 

Raharja:Bandar Lampung, 2014) , h. 37.
14 Subana,Dkk, Statistik Pendidikan (bandung :Pustaka Setia,2000),h,148
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kemudian dicari corrected item-total correlation coefficient dengan rumus 

sebagai berikut: 

	( ) = 
	

	 	 ( )( )
Nilai 	( ) akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel rtabel Jika 

	( ) > rtabel, maka instrumen valid.15

Tabel 3.3
Kriteria Validasi Butir Soal

Interval rxr Kriteria
                             >80 Sangat tinggi

60 < r ≤ 80 Sedang
40 < r ≤ 60 Rendah 

≤ 40 Sangat Rendah

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas

Soal 

Kognitif

Keterangan Butir Soal Jumlah

Valid 1, 2,  6, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, 20 11

Tidak Valid 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 19 9

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Validitas Tes hasil belajar peserta didik

Dari hasil uji coba intrumen tes hasil belajar kognitif dengan 20 butir soal 

uraian didapat 11 soal yang valid dengan 9 soal yang tidak valid. Soal yang tidak 

valid yaitu nomor soal 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 19 maka butir soal tersebut tidak 

dipakai. Butir soal yang valid yaitu nomor soal 1, 2,  6, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, 

20. Soal yang valid nantinya akan digunakan untuk tes pada ranah kognitif kelas 

                                                            
15 Hery Susanto, Achi Rinaldi, Novalia, “Analisisvaliditas Reliabilitas Tingkat Kesukaran 

dan Daya Beda Pada Butir Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran Matematika Kelas 
Xii Ips di Sma Negeri 12 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015 ”, E-Jurnal IAIN Raden Intan 
Lampung, 2014, h. 148



eksperimen dan kelas kontrol. Analisis perhitungan secara keseluruhan tercantum 

dalam lampiran 4. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai 

alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Suatu tes dapat dikatakan 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi jika memberikan hasil yang tetap. 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan metode satu kali tes dengan 

teknik Alpha Cronbach. Perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik 

Alpha Cronbach, yaitu :16

	 = − 1 1 − 	∑

Keterangan:
r11   = Koefisien reabilitas tes
n   = Jumlah butir pertanyaan∑ s     = Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item

St
2 = varian total17

Kriteria penafsiran mengenai tolak ukur menginterprestasikan derajat 

reliabilatas menurut Guilford sebagai berikut :

Tebel  3.5
Klasifikasi Interpretasi Reliabilitas18

Koefisien reliabilitas Interpratasi 
0.80 < r11< 1, 00 Sangat tinggi 
0.60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 
0.40 < r11 ≤ 0,60 Sedang 

                                                            
16 Novalia dan Muhammad syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Anugrah Utama 

Raharja:Bandar Lampung, 2014) , h 39
17 Suharsimi Arikunto., Op.Cit h.212
18 Suharman Arikunto, Evaluasi Pembelajaran Matematika (Bandung : Wijayakusumah, 

2003), h. 139.



69

0.20 < r11 ≤ 0, 40 Rendah 
r11  ≤ 0, 20 Sangat rendah 

Menurut Anas sudijono suatu tes dikatakan baik bila memiliki reliabilitas 

lebih dari 0,70. Berdasarkan pendapat tersebut, tes yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki koefisien reliabilitas lebih dari 0,70 . instrumen dikatakan 

reliabil apabila r11 ≥ rtabel. 

Tabel 3.6
Reliabilitas Tes kemampuan literasi Sains 

rhitung rtabel Kesimpulan
0,82 0,80≤r11<1,00 Reliabilitas Tinggi

Sumber: Hasil Perhitungan Reliabilitas hasil belajar peserta didik 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen tes hasil belajar 

peserta didik diperoleh koefisien reliabilitasnya 0,82 berdasarkan penjelasan di 

atas dikatakan reliabilitas tinggi jika 0,80≤r11<1,00, sehingga hasil uji coba 

dinyatakan memiliki reliabilitas tinggi dan layak digunakan sebagai instrumen.

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Soal yang dikatakan baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak   

terlalu sukar. Karena semakin mudah soal, semakin besar pula bilangan 

indeksnya.19 Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran ( difficull index ). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 

dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan 

indeks kesukaran 1,0 menjukan bahwa soalnya terlalu mudah. Didalam istilah 

evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P ( Proporsi). Dengan demikian, 

Untuk menguji taraf kesukaran digunakan rumus berikut :20

                                                            
19 Sugiono.,Op.Cit. .h.223
20 Suharman Arikunto., Op.Cit., h. 170



Pi =   
⅀

	
Keterangan
Pi : Indeks tingkat kesukaran butir i ⅀xi : Jumlah skor butir i yang menjawab oleh testee
Smi : skor maksimum 
N : Jumlah  testee 21

Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria 

menurut Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen.22

Tabel 3. 7
Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes
Besar P Interprestasi

P < 0,30

0,30≤ P ≤0,70

P> 0,70

Terlalu Sukar

Sedang

Terlalu Mudah

Sumber : Anas Sudijono dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan

Anas Sudijono menyatakan butir soal dikategorikan baik jika derajat 

kesukaran butir cukup (sedang). Maka dari itu, untuk keperluan pengambilan data 

dalam penelitian ini, digunakan butir-butir soal dengan kriteria cukup (sedang), 

yaitu dengan membuang butir-butir soal dengan kategori terlalu mudah dan terlalu 

sukar.

Tabel 3.8
Hasil Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal

No Keterangan No Butir Soal

1 Sedang 1,2, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

2 Sukar 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12

3 Sangat Sukar 5, 19

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Tingkat Kesukaran Tes hasil belajar peserta didik

                                                            
21 Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reabilitas Dan Interpretasi Hasil Tes ( 

Bandung : Rosdakarya, 20014) h. 12.
22 Anas Sudijono, Op.Cit,.,h. 372.
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Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal nomor 1,2, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 dengan kriteria sedang, dan butir soal 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 

dengan kriteria sukar serta butir soal 5, 19 dengan kriteria sangat sukar . Analisis 

perhitungan secara keseluruhan tercantum dalam lampiran 4.

4. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Adapun untuk menentukan daya pembeda tiap item instrumen penelitian

adalah sebagai berikut:23

D = PA – PB

Di mana :

D  = Discriminatory power (angka indeks deskriminasi item)

PA  = Proporsi siswa kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul 

butir item yang bersangkutan.

PA ini diperoleh dengan rumus :

PA = 

Keterangan :

BA = Banyaknya siswa kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul 

butir item yang bersangkutan.

JA = jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok atas.

PB  = Proporsi siswa kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul 

butir item yang bersangkutan.

PB ini diperoleh dengan rumus :

                                                            
23 Ibid.,H.228-232



PB = 

Di mana :

BB =  Banyaknya siswa kelompok bawah yang dapat menjawab 

dengan betul butir item yang bersangkutan.

JB  =  Jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok bawah.24

Butir soal dikatakan :

a. Baik apabila rxy ≥ 0,3

b. Kurang baik apabila rxy < 0,3

Jika indeks konsisten internal butir ke-1 kurang dari 0,3 maka butir 

tersebut harus dibuang. Untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

digunakan butir soal dengan daya beda lebih dari atau sama dengan 0,3.

Tabel 3.9
Uji Daya Pembeda

Kriteria Koefisien Keputusan

Daya Pembeda

0,00 – 0,20 Jelek
0,21 – 0,40 Cukup
0,41 – 0,70 Baik
0,71 – 1,00 Sangat Baik 

Sumber : Suharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi 
Aksara, Jakarta, 2013.

Tabel 3.10
Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal

No Keterangan No Butir Soal

1 Baik 14, 18  

2 Cukup 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11,15,16,17

3 Jelek 3, 4, 5, 7, 12, 13, 19, 20

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Daya Beda Tes hasil belajar peserta didik

Berdasarkan tabel di atas dari 20 butir soal yang telah diuji cobakan diperoleh

butir soal nomor 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17 memiliki klasifikasi daya pembeda
                                                            

24 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 
390.
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cukup, butir soal nomor 3, 4, 5, 7, 12, 13, 19, 20 memiliki klasifikasi daya

pembeda jelek, serta butir soal nomor 14, 18  memiliki klasifikasi daya pembeda 

baik. Analisis perhitungan secara keseluruhan tercantum dalam lampiran 4. 

Setelah dilakukan perhitungan uji coba soal seperti uji validitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas maka peneliti menentukan soal yang 

akan digunakan pada saat penelitian yaitu soal yang valid, memiliki reliabilitas 

tinggi, tingkat kesukaran dengan kategori sedang, dan daya pembeda cukup-baik-

sangat baik sehingga soal yang digunakan untuk penelitian yaitu soal nomor 1, 2,  

6, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, dan 20.

I. Uji Hipotesis Penelitian

1) Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus dipenuhi dengan 

syarat untuk menetukan perhitungan yang akan dilakukan pada uji hipotesis 

berikutnya. Data yang diuji yaitu data kelas eksperimen dan data kelas kontrol. 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov dengan 

bantuan program SPSS 16 dengan keputusan uji sebagai berikut :25

H0 : Jika Sig > 	maka H0 diterima atau kedua data berdistribusi normal

H1 : Jika Sig > 	maka H0 ditolak atau kedua data berdistribusi tidak 

normal

                                                            
25 Syofian Suregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perhitungan Manual Dan 

Spss, ( Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 159.



Sedangkan   = 0,05

2. Uji Homogenitas 

Selain uji normalitas, dilakukan Uji homogenitas untuk mengetahui 

kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Apakah sampel yang diteliti 

berdistribusi homogen atau tidak. Penelitian ini menggunakan program SPSS 

versi 16 dengan keputusan uji sebagai berikut :26 Langkah – langkah dari uji 

varians sebagai berikut:

1. Hipotesis Statistik 

H0 : µ1  ≤  µ 2 (Tidak terdapat Pengaruh Model Pembelajaran SAVI 

Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar 

Biologi Siswa Kelas X Materi Ekosistem di SMA N 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

H1 : µ1  ≥ µ 2 (Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran SAVI 

Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar 

Biologi Siswa Kelas X Materi Ekosistem di SMA N 2 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017)

Sedangkan (α) = 0,05

- H0 ditolak, jika thitung > ttabel

- H0 diterima, jika thitung < ttabel, dengan α = 0,05 (5%)

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dipergunakan untuk melihat perbedaan yang signifikan antara 

hasil tes siswa dari kelompok eksperimen dan kontrol dapat dilakukan uji 

parametrik yaitu uji-t independent.27

                                                            
26 Ibid, h 216.
27 Subana dkk, Statistik Pendidikan, ( Bandung : Pustaka Setia, 200 ), h. 129
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a. Uji -t Independent

Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis 

sebaran atau distribusi data. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis 

menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Pada 

umumnya jika data tidak berdistribusi normal, maka data dikerjakan dengan 

metode statistik non parametrik. Statistik non parametrik adalah statistik bebas 

sebaran tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau 

tidak.28  

Tes t dan uji t adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk 

menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa 

diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang 

sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. T-test merupakan salah satu uji 

statistik parametrik sehingga mempunyai asumsi yang harus dipenuhi, yaitu 

normalitas dan homogenitas. Jika dua asumsi tidak dipenuhi, maka uji yang 

digunakan uji non-parametrik.29 Uji hipotesisi digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik statistik melalui uji-t. Penulis menggunakan uji ini karena terdapat 

dua sampel yang digunakan didalam penelitian ini. Rumus uji-t yang digunakan 

adalah : 

	= 	 											 	– 		
	(	 ) ( )	 			 	 	

                                                            
28 Rostina, Sundayana,Statistik Penelitian Pendidikan,( Bandung: Alfabeta,2014) h. 15
29 Novalia, Op Cit, h. 68



Dengan :

ttabel = t ( ,	n 1 = n 2 -2 )

Keterangan  :

  = rata–rata nilai kelas eksperimen

	 =  rata – rata nilai kelas kontrol 

S1
2

  
= Varians kelas eksperimen

S2
2   =  varians kelas kontrol 

n 1     = banyaknya peserta didik kelas eksperimen 

n 2     = banyaknya peserta didik kelas kontrol 

Pengujian hipotesis dengan uji-t independent dapat juga dibantu program 

SPSS versi 16 agar hasil analisis data tidak bias. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : µ1  ≤  µ 2 (Tidak terdapat pengaruh penggunan model pembelajaran 

SAVI berorientasi pada Keterampilan Proses Sains terhadap hasil belajar 

biologi siswa kelas X materi ekosistem di SMA N 2 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016/2017)

H1 : µ1  ≥ µ 2 (Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran SAVI 

berorientasi pada Keterampilan Proses Sains terhadap hasil belajar biologi 

siswa kelas X materi ekosistem di SMA N 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016/2017) .

Menentukan nilai ttabel = tα (dk = n1 + n2 – 2 )

1. kriteria pengujian hipotesis : jika thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak dan jika 

thitung < ttabel maka H0 diterima dengan taraf signifikan 5%.

Uji-t diterima apabila Thitung lebih besar dari T tabel dengan 

demikian H1 diterima, apabila T hitung lebih kecil dari T tabel maka 

H0 ditolak.30

                                                            
30 Sudjono., Op-cit,  h.314-316
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b. Uji Non Parametric 

Uji-t sampel tidak berkorelasi marupakan salah satu uji statistik parametrik 

sehingga mempunyai asumsi yang harus dipenuhi, yaitu normalitas dan 

homogenitas. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka solusi 

menggunakan uji non parametric.31

Uji Mann-Whitney (U) adalah uji non-parametrik yang tergolong 

kuat sebagai pengganti uji-t. Rumus yang digunakan untuk pengujian, 

yaitu :32

U  = . + 		( 		 )		− 	

U  = . + 		( 		 )		− 	
Keterangan :

R 1 = Jumlah peringkat yang diberikan pada sampel dengan jumlah n1

R2 = jumlah peringkat yang diberikan pada sampel dengan jumlah n 2

Nilai yang dipilihh untuk U dalam penelitian hipotesis adlah nilai yang paling 

kecil dari kedua nilai tersebu t. Harga Uhitung yang lebih kecil digunakan untuk 

pengujian dan membadingkan dengan UTtabel. 

Hipotesis :

H0 = tidak terdapat pengaruh 

H1 = terdapat pengaruh 

Jika  Uhitung < UTtabel, maka H0 ditolak. 

                                                            
31 Ibid, h.69.
32 Kadir, Statistika Terapan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015) h. 489.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA N 2  Bandar Lampung 

dengan  menggunakan  model pembelajaran SAVI Berorientasi pada Keterampilan 

Proses Sains untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik kelas 

X pada materi keanekaragaman hayati, data yang digunakan dalam penelitian yaitu 

test berupa nilai Postest untuk mengetahui hasil belajar ranah Kognitif, Angket untuk 

mengetahui hasil belajar ranah Afektif, dan Lembar Observasi untuk mengetahui 

hasil belajar  ranah Psikomotorik. Kelas yang di gunakan pada saat penelitian 2 kelas 

yaitu kelas X Mipa 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X Mipa 4 sebagai kelas 

kontrol. Setelah melakukan penelitian sesuai dengan prosedur dan teknik  

sebelumnya, maka di sajikan data hasil penelitian sebagai berikut :

1. Data Penelitian pada kelompok eksperimen dan kontrol

a. Hasil Belajar Ranah Kognitif pada Kelas Eksperimen dan Kontrol

Peserta didik kelas X Mipa 3 (33 orang) dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran SAVI berorientasi pada keterampilan proses sains

sebagai kelas eksperimen, dan peserta didik kelas X Mipa 4 (34 orang) dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model Direct Instruction sebagai kelas kontrol. 

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu test berupa Postest untuk mengetahui 
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hasil belajar pada Ranah Kognitif baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol.

Berikut ini adalah nilai pada ranah kognitif kelas eksperimen dan kelas kontrol :

Tabel 4.1
Hasil Belajar Ranah Kognitif Pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kriteria Postest

Eksperimen Kontrol

Nilai tertinggi 97 83

Nilai terendah 70 57

Jumlah 2730 2383

Rata-rata 83 71

`Sumber : hasil perhitungan pada nilai postest kelas eksperimen dan kontrol.1

Pada tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan anatara nilai tertinggi, nilai 

terendah dan nilai rata-rata pada ranah kognitif antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.

Gambar 4
Diagram Hasil Belajar Kognitif

                                                          
1 Hasil belajar Ranah kognitif Lampiran 5-6
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Pada gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai tertinggi, 

nilai terendah dan nilai rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada ranah 

kognitif. Nilai tertinggi peserta didik kelas eksperimen sebesar 97 sedangkan kelas 

kontrol sebesar 83, nilai terendah pada kelas eksperimen sebesar 70  sedangkan kelas 

kontrol sebesar 57, nilai rata-rata kelas kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar 83

sedangkan pada kelas kontrol memperoleh nilai sebesar 71.

b. Hasil Belajar Ranah Afektif pada Kelas Eksperimen dan Kontrol

Data yang digunakan dalam penelitian Pada ranah Afektif yaitu berupa 

Angket yang di berikan kepada responden baik kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Berikut ini adalah nilai pada ranah Afektif kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.

Tabel 4.2
Hasil Belajar Ranah Afektif Pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kriteria Angket

Eksperimen Kontrol

Nilai tertinggi 94 83

Nilai terendah 71 64

Jumlah 2695 2443

Rata-rata 82 72

Sumber : hasil perhitungan pada nilai angket kelas eksperimen dan kontrol.2

Pada tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan anatara nilai tertinggi, nilai 

terendah dan nilai rata-rata pada ranah Afektif antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.

                                                          
2 Hasil belajar Ranah afektif Lampiran 7-8
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Gambar 5
Diagram Hasil Belajar Afektif
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Tabel 4.3
Hasil Belajar Ranah Psikomotorik Pada Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol
Kriteria Lembar Observasi

Eksperimen Kontrol

Nilai tertinggi 95 80

Nilai terendah 70 50

Jumlah 2715 2185

Rata-rata 82 64

Sumber : hasil perhitungan pada lembar observasi kelas eksperimen dan kontro.l3

Pada tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan anatara nilai tertinggi, nilai 

terendah dan nilai rata-rata pada ranah Psikomotorik antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.

Gambar 6
Diagram Hasil Belajar Psikomotorik

                                                          
3 Hasil belajar Ranah afektif Lampiran 9-10
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Pada gambar diatas menunjukkan bahwa pada ranah psikomotorik antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan baik dari nilai tertinggi, nilai 

terendah dan nilai rata-rata, nilai tertinggi peserta didik kelas eksperimen diperoleh 

nilai sebesar 95 sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 80, nilai terendah pada 

kelas eksperimen diperoleh nilai sebesar 70  sedangkan kelas kontrol memperoleh 

nilai sebesar 50, nilai rata-rata kelas ekperimen lebih tinggi dibandingkan kelas 

kontrol yaitu 82 sedangkan kelas kontrol 64. 

Berdasarkan perolehan nilai diatas dapat dilihat hasil belajar peserta didik

pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik pada kelas eksperimen 

lebih baik dari pada kelas kontrol. Sehingga dapat di simpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelektual) Berorientasi pada 

Keterampilan Proses Sains dapat meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik kelas X 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018.

2. Analisis Data 

a. Uji Normalitas

Pengujian uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas dilakukan dengan

uji Liliefors dengan taraf signifikan 0,05%. Hasil uji normmalitas pada hasil belajar 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 4.4
Uji Normalitas Ranah Kognitif4

Karakteristik
Hasil Penilaian

Hasil InterpretasiKelas 
Eksperimen

Kelas 
Kontrol

Lhitung 0, 105 0, 140
Lhitung< Ltabel

Berdistribusi
NormalLtabel 0, 154 0, 151

Tabel hasil uji normalitas pada ranah kognitif dari jumlah sampel kelas 

eksperimen 33 peserta didik dan kelas kontrol sebanyak 34 peserta didik dengan taraf 

signifikan α = 0,05. Setelah di bandingkan dengan Lt dari tabel Liliefors di peroleh 

Lhitung< Ltabel  sehingga Ho Diterima dan dapat di ambil kesimpulan data berdistribusi 

normal. Berdasarkan data pada tabel di atas pada kelas eksperimen 0, 105 < 0, 154

dan pada kelas kontrol 0, 140 < 0, 151 maka dalam penelitian ini kedua data berasal 

dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat di teruskan dengan uji 

homogenitas. 

Tabel 4.5
Uji Normalitas Ranah Afektif5

Karakteristik
Hasil Penilaian

Hasil InterpretasiKelas 
Eksperimen

Kelas 
Kontrol

Lhitung 0, 141 0, 122
Lhitung< Ltabel

Berdistribusi 
NormalLtabel 0, 154 0, 151

Tabel hasil uji normalitas pada ranah afektif dari jumlah sampel kelas 

eksperimen 33 peserta didik dan kelas kontrol sebanyak 34 peserta didik dengan taraf 

signifikan α = 0,05. Setelah di bandingkan dengan Lt dari tabel Liliefors di peroleh 

                                                          
4 Uji Normaitas ranah Kognitif lampiran 11-12
5 Uji Normaitas ranah afektif  lampiran 13-14
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Lhitung< Ltabel  sehingga Ho Diterima dan dapat di ambil kesimpulan data berdistribusi 

normal. Berdasarkan data pada tabel di atas pada kelas eksperimen 0, 141 < 0, 154

dan pada kelas kontrol 0, 122 < 0, 151 maka dalam penelitian ini kedua data berasal 

dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat di teruskan dengan uji 

homogenitas. 

Tabel 4.6
Uji Normalitas Ranah Psikomotorik6

Karakteristik
Hasil Penilaian

Hasil InterpretasiKelas 
Eksperimen

Kelas 
Kontrol

Lhitung 0, 132 0, 122
Lhitung< Ltabel

Berdistribusi 
NormalLtabel 0, 154 0, 151

Tabel hasil uji normalitas pada ranah psikomotorik dari jumlah sampel kelas 

eksperimen 33 peserta didik dan kelas kontrol sebanyak 34 peserta didik dengan taraf 

signifikan α = 0,05. Setelah di bandingkan dengan Lt dari tabel Liliefors di peroleh 

Lhitung< Ltabel  sehingga Ho Diterima dan dapat di ambil kesimpulan data berdistribusi 

normal. Berdasarkan data pada tabel di atas pada kelas eksperimen 0, 132 < 0, 154

dan pada kelas kontrol 0, 122 < 0, 151 maka dalam penelitian ini kedua data berasal 

dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat di teruskan dengan uji 

homogenitas.

b. Uji Homogenitas

Berdasarkan pengujian data populasi telah terbukti berdistribusi normal, maka 

selanjutnya, data dianalisis dengan pengujian homogenitas dari varians kedua data. 

                                                          
6 Uji Normaitas ranah psikomotorik lampiran 15-16
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Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh memiliki 

karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas di lakukan dengan membandingkan 

antara varian terbesar dan varian terkecil. Uji homogenitas di lakukan pada taraf 

signifikan (α) 5%. Hasil perhitungan pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Uji Homogenitas Ranah Kognitif7

Karakteristik Ranah Kognitif Hasil Interpretasi
Fhitung 1, 0009

Fhitung < Ftabel Homogen
Ftabel 1, 7934

Tabel hasil uji homogenitas pada ranah kognitif dari jumlah sampel kelas 

eksperimen 33 peserta didik dan kelas kontrol sebanyak 34 peserta didik dengan taraf 

signifikan α = 0,05 (5%). Pada uji homogenitas di dasarkan pada hipotesis yaitu jika 

nilai Fhitung < Ftabel sehingga Ho Diterima dan dapat di ambil kesimpulan bahwa data 

memiliki varians yang homogen. Berdasarkan data pada tabel di atas pada ranah 

kognitif nilai F(0,05)(32;33)=1,7934 sedangkan nilai Fhitung 1,0009, Fhitung < Ftabel = 

1,0009 < 1,7934  menunjukan bahwa H0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa 

kedua data memiliki varians yang homogen.

Tabel 4.8
Uji Homogenitas Ranah Afektif8

Karakteristik Ranah Kognitif Hasil Interpretasi
Fhitung 1, 2546

Fhitung < Ftabel Homogen
Ftabel 1, 7934

                                                          
7 Uji Homogenitas Ranah kognitif lampiran 17
8 Uji Homogenitas Ranah afektif lampiran 18



88

Tabel hasil uji homogenitas pada ranah afektif dengan taraf signifikan α = 

0,05 (5%). Pada uji homogenitas di dasarkan pada hipotesis yaitu jika nilai Fhitung < 

Ftabel sehingga Ho Diterima dan dapat di ambil kesimpulan bahwa data memiliki 

varians yang homogen. Berdasarkan data pada tabel di atas pada ranah afektif niali 

F(0,05)(32;33)=1,7934 sedangkan nilai Fhitung 1,2546, Fhitung < Ftabel = 1,2546 < 

1,7934  menunjukan bahwa H0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa kedua data 

memiliki varians yang homogen.

Tabel 4.9
Uji Homogenitas Ranah Psikomotorik9

Karakteristik Ranah Kognitif Hasil Interpretasi
Fhitung 1, 1282

Fhitung < Ftabel Homogen
Ftabel 1, 7989

Tabel hasil uji homogenitas pada ranah psikomotorik dengan taraf signifikan

α = 0,05 (5%). Pada uji homogenitas di dasarkan pada hipotesis yaitu jika nilai Fhitung 

< Ftabel sehingga Ho Diterima dan dapat di ambil kesimpulan bahwa data memiliki 

varians yang homogen. Berdasarkan data pada tabel di atas pada ranah Psikomotorik 

F(0,05)(33;32)=1,7989 sedangkan nilai Fhitung 1,282 Fhitung < Ftabel = 1,1282 < 1,7989  

menunjukan bahwa H0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa kedua data memiliki 

varians yang homogen

c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji independent t-test. Uji

independent t-test merupakan pengujian parametrik untuk menguji hipotesis dapat 

                                                          
9 Uji Homogenitas Ranah psikomotorik lampiran 18
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diterima atau tidak. Data yang berdistribusi normal dan homogen kemudian diuji 

korelasi. Hasil dari uji korelasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.10
Uji T independent Ranah Kognitif10

Karakteristik Ranah Kognitif Hasil Interpretasi
Thitung 5, 817

Thitung > Ttabel Hi diterima
Ttabel 1, 997

Setelah dilakukan uji normalitas sampel berdistribusi normal dan uji 

homogenitas menunjukan sampe berasal dari varian homogen maka di lanjutkan 

dengan uji hipotesis yang menggunakan rumus uji-t (polled varian), menunjukan 

bahwa Thitung > Ttabel sehingga Ho di tolak dan Hi di terima. Dari data tersebut 

menunjukan bahwa 5, 817 > 1, 997 sehingga Ho di tolak dan Hi di terima. 

Tabel 4.11
Uji T independent Ranah Afektif11

Karakteristik Ranah Afektif Hasil Interpretasi
Thitung 5, 959

Thitung > Ttabel Hi diterima
Ttabel 1, 997

Setelah dilakukan uji normalitas sampel berdistribusi normal dan uji 

homogenitas menunjukan sampe berasal dari varian homogen maka di lanjutkan 

dengan uji hipotesis yang menggunakan rumus uji-t (polled varian), menunjukan 

bahwa Thitung > Ttabel sehingga Ho di tolak dan Hi di terima. Dari data tersebut 

menunjukan bahwa 5, 959 > 1, 997 sehingga Ho di tolak dan Hi di terima. 

                                                          
10 Uji Hipoteis ranah Kognitif lampiran 20
11 Uji Hipoteis ranah afektif lampiran 21
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Tabel 4.12
Uji T independent Ranah Psikomotorik12

Karakteristik Ranah Psikomotorik Hasil Interpretasi
Thitung 7, 967

Thitung > Ttabel Hi diterima
Ttabel 1, 997

Setelah dilakukan uji normalitas sampel berdistribusi normal dan uji 

homogenitas menunjukan sampe berasal dari varian homogen maka di lanjutkan 

dengan uji hipotesis yang menggunakan rumus uji-t (polled varian), menunjukan 

bahwa Thitung > Ttabel sehingga Ho di tolak dan Hi di terima. Dari data tersebut 

menunjukan bahwa 7, 967 > 1, 997 sehingga Ho di tolak dan Hi di terima, artinya ada 

hubungan signifikasi antara model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intelektual) Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar 

Peserta didik kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. 

B. Pembahasan

Penelitian ini mempunyai dua variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu 

variabel bebas berupa Model pembelajaran SAVI Berorientasi pada Keterampilan 

Proses Sains dan variabel terikat hasil belajar peserta didik.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 2 Bandar Lampung dengan mengambil 2 

kelas sebagai sampel yang menggunakan Cluster Random Sampling. Peserta didik 

kelas X MIPA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA 4 sebagai kelas kontrol. 

Proses pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intelektual) Berorientasi pada Keterampilan Prosses 
                                                          

12 Uji Hipoteis ranah psikomotorik lampiran 22
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Sains, pada kelas kontrol proses pembelajaran menggunakan model Direct 

Instruction. Peserta didik yang terlibat sebagai sampel pada penelitian ini adalah 

dengan total keseluruhan sebanyak 67 peserta didik. Materi yang diajarkan adalah 

keanekaragaman hayati, untuk mengumpulkan data-data pengujian hipotesis, peneliti 

mengajarkan materi keanekaragaman hayati pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

masing-masing sebanyak 3 kali pertemuan, penelitan ini menggunakan instrumen 

berupa soal test uraian untuk mengukur ranah kognitif peserta didik, angket untuk 

ranah afektif dan lembar observasi untuk ranah psikomotorik.

Pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran SAVI berorientasi 

pada Keterampilan Proses Sains pada kegiatan pendahuluan : guru memberikan salam 

terhadap peserta didik dan berdo,a bersama, guru memberikan apersepsi berupa 

mengaitkan materi pembelajaran dengan tema sebelumnya dan memberikan motivasi 

seperti manfaat mempelajari materi keanekaragaman hayati, guru menyampaikan 

tujuan yang dicapai, Pada kegiatan inti guru membagi peserta didik beberapa 

kelompok dalam satu kelompok terdiri dari 6 orang anggota kelompok. Pada tahap 

somatic (belajar dengan bergerak) pesera didik diberikan LKK dan guru 

mengintruksikan agar peserta didik melakukan kegiatan 1 yaitu mengamati ciri fisik 

pada teman sekelompok pada materi keanekaragaman hayati tingkat gen, tahap 

Auditory (belajar dengan menyimak) peserta didik diberikan sebuah rekaman 

kemudian peserta didik menyimak mengenai materi yang dipelajari, selanjutnya yaitu 

tahap visual (belajar dengan melakukan pengamatan) peserta didik melakukan 

pengamatan diluar kelas dan mulai mengamati lingkungan sekitar sekolah dan 
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mengelompokkan beberapa makhluk hidup yang ditemukan pada tahap visual dua 

indikator keterampilan proses sains diterapkan yaitu indikator mengamati (Observasi)

dan mengelompokkan (Klasifikasi) selanjutnya pada tahap intelektual (belajar dengan 

memecahkan masalah) peserta didik melengkapi pertanyaan-pertanyaan pada LKK 

setelah melakukan pengamatan dan meramalkan/memprediksi pertanyaan pada LKK 

setelah mendiskusikan bersama teman kelompok peserta didik mempresentasikan 

pada tahap intelektual dua indikator keterampilan proses sains yang diterapkan yaitu 

indikator meramalkan (Memprediksi) dan mengkomunikasikan dan pada kegiatan 

penutup guru menyampaikan evaluasi, menyampaikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya doa bersama dan mengucap hamdalah. Setelah seluruh materi 

pembelajaran dipelajari peserta didik di akhir kegiatan diberikan Postest untuk 

mengukur hasil belajar ranah kognitif dan diberikan angket untuk mengukur hasil 

belajar ranah afektif, sedangkan Lembar Observasi dilaksanakan pada saat peserta 

didik melakukan kegiatan pembelajaran untuk mengukur hasil belajar pada ranah 

Psikomotorik peserta didik.

Pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran Direct Instruction (DI), 

dimana proses pembelajaran berpusat pada guru, guru menjelaskan seluruh materi 

kepada peserta didik dan peserta didik tidak melakukan pengamatan langsung 

melainkan hanya mengamati melalui buku paket pada kegiatan pendahuluan : guru 

memberikan salam terhadap peserta didik dan berdo,a bersama, guru memberikan 

apersepsi dan memberikan motivasi seperti manfaat mempelajari materi 

keanekaragaman hayati, guru menyampaikan tujuan yang dicapai, pada kegiatan inti 
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guru menjelaskan materi pengertian keanekaragaman hayati, guru membagi 

kelompok menjadi 6 kelompok, guru membagikan LKK, setelah diberikan LKK guru 

menjelaskan ulang megenai keanekaragaman hayati, pada kegiatan penutup guru 

memberikan evaluasi, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya, 

doa bersama dan mengucap hamdalah. Setelah seluruh materi pembelajaran dipelajari 

peserta didik di akhir kegiatan diberikan Postest untuk mengukur hasil belajar ranah 

kognitif dan diberikan angket untuk mengukur hasil belajar ranah afektif, sedangkan 

Lembar Observasi dilaksanakan pada saat peserta didik melakukan kegiatan 

pembelajaran untuk mengukur hasil belajar pada ranah Psikomotorik peserta didik.

Setelah data diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji normalitas dengan 

menggunakan uji Liliefors dan uji homogenitas dengan uji Fisher untuk melihat 

kenormalan dan kehomogenan kelas tersebut. Berdasarkan analisis data menunjukkan 

bahwa nilai pada ranah kognitif dari jumlah sampel kelas eksperimen 33 peserta didik 

dan kelas kontrol sebanyak 34 peserta didik dengan taraf signifikan α = 0,05. Setelah 

di bandingkan dengan Lt dari tabel Liliefors di peroleh Lhitung< Ltabel  sehingga Ho

Diterima dan dapat di ambil kesimpulan data berdistribusi normal. Berdasarkan data 

pada tabel 4.4 pada ranah kognitif kelas eksperimen 0, 105 < 0, 151 dan pada kelas 

kontrol 0, 140 < 0, 149 dan pada ranah afektif dari kelas eksperimen 0, 141 < 0, 151

dan pada kelas kontrol 0, 122 < 0, 149 dan pada ranah psikomotoirk kelas eksperimen 

0, 132 < 0, 151 dan pada kelas kontrol 0, 122 < 0, 149 maka dalam penelitian ini 

ketiga data tersebut berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat di 

teruskan dengan uji homogenitas.
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Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varians 

populasi data adalah sama atau tidak. Uji homogenitas pada penelitian ini 

menggunakan uji Fisher dengan taraf signifikan α = 0,05 (5%).  Pada uji homogenitas 

di dasarkan pada hipotesis yaitu jika nilai Fhitung < Ftabel sehingga Ho Diterima dan 

dapat di ambil kesimpulan bahwa data memiliki varians yang homogen. Berdasarkan 

data pada tabel 4.7 pada ranah kognitif nilai F(0,05)(32;33)=1,7934 sedangkan nilai 

Fhitung 1,0009, Fhitung < Ftabel = 1,0009 < 1,7934. Pada ranah afektif nilai 

F(0,05)(32;33)=1,7934 sedangkan nilai Fhitung 1,2546, Fhitung < Ftabel = 1,2546 < 

1,7934  dan pada ranah Psikomotorik F(0,05)(33;32)=1,7989 sedangkan nilai Fhitung 

1,282 Fhitung < Ftabel = 1,1282 < 1,7989  menunjukan bahwa H0 diterima, sehingga 

disimpulkan bahwa ketiga data tersebut memiliki varians yang homogen

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya data tersebut di uji hipotesis. Uji 

hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t-independent yang menggunakan 

rumus uji-t (polled varian), menunjukan bahwa Thitung > Ttabel sehingga Ho di tolak 

dan Hi di terima. Pada ranah kognitif menunjukan bahwa 5, 817 > 1, 997. Pada ranah 

afektif menunjukan bahwa 5, 959 > 1, 997. Pada ranah psikomotorik menunjukan 

bahwa 7, 967 > 1, 997 sehingga Ho di tolak dan Hi di terima, maka dapat disimpulkan 

“Terdapat Pengaruh yang signifikasi antara model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intelektual) Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap 

Hasil Belajar Peserta didik kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2017/2018”.
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Secara teoritis model pembelajaran SAVI berorientasi keterampilan proses 

sains lebih unggul dari pada model pembelajaran direct intruction. Model 

pembelajaran SAVI berorientasi keterampilan proses sains dapat dipahami sebagai 

pembelajaran yang berpusat pada pembelajar (student centered) dengan guru 

berperan sebagai moderator dan fasilitator (mediator) sedangkan peserta didik secara 

aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui pengamatan secara langsung

untuk mendapatkan konsep dari pengetahuan itu secara langsung, cara belajar seperti 

ini akan memberikan efek yang baik bagi peserta didik dalam memahami 

pengetahuan dan pengetahuan yang didapat itu dapat bertahan lama tersimpan dalam 

memori peserta didik. Selain itu dalam proses pembelajaran dengan model SAVI

berorientasi keterampilan proses sains peserta didik dituntun untuk menguasai 

keterampilan proses sains. Keterampilan proses ini sangat penting bagi siswa karena 

melalui keterampilan proses sains dapat membekali siswa berupa keterampilan 

keterampilan memecahkan masalah dalam pembelajaran, seperti keterampilan, 

mengobservasi (mengamati), mengklasifikasikan (mengelompokkan, memprediksi 

(meramalkan) dan keterampilan mengkomunikasikan hasil temuan atau pengetahuan 

itu secara sistematis dan benar.13

Langkah-langkah pembelajaran dengan model SAVI berorientasi 

keterampilan proses sains dalam prosesnya sangat mengutamakan peran peserta didik 

dalam belajar, artinya dalam proses pembelajaran peserta didik diberikan kesempatan 

                                                          
13  I Gd nova Kesumayuda, pengaruh model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intelektual) terhadap Hasil belajar siswa kelas V SD GUGUS kecamatan Tejakula, Universitas 
pendidikan Ganesha. H.9
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untuk membangun pengetahuannya sendiri sedangkan guru hanya sebagai mediator

bagi peserta didik untuk membantu pengkonstruksian ide-ide peserta didik. Kekuatan 

model pembelajaran SAVI berorientasi keterampilan proses sains adalah menunjang 

munculnya proses pembelajaran yang kreativ, efektif, inspiratif, menyenangkan, 

inovatif dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Kelebihan model pembelajaran 

SAVI berorientasi keterampilan proses sains adalah dapat memupuk kerja sama 

antara peserta didik, dapat membangkitkan kreativitas, mengemangkan sikap dan 

merangsang rasa ingin tahu peserta didik, dan meningkatkan keterampilan peserta 

didik dalam melakukan suatu kegiatan ilmiah, selain itu peserta didik juga akan 

terinovasi untuk belajar lebih baik. Kemudian guru tidak perlu mentransfer 

pengetahuannya secara penuh kepada peserta didik tetapi mengajak peserta didik

untuk berpikir dan mencari jawaban sendiri atas permasalahan yang diberikan oleh 

guru melalui pengamatan secara langsung, diskusi kelas maupun diskusi kelompok. 

Model pembelajaran SAVI Berorientasi pada Keterampilan Proses sains 

membantu peserta didik untuk memfokuskan perhatian pada proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung, karena di dalam model pembelajaran SAVI ini terdapat 

tahapan-tahapan belajar yang memanfaatkan beberapa indra yang dimiliki peserta 

didik sehingga mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik peserta didik yang 

berbeda-beda dalam belajar (Meier, 2005).14 Berbeda dengan model pembelajaran 

Direc Intruction. Pelaksanaan proses pembelajarannya mengutamakan penyampaian 

                                                          
14  Winda Martyas Mara Dewi, Pengaruh Penerapan Savi Terhadap Hasil Belajar Biologi 

Siswa Kelas X Sma N I Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012, FKIP Universitas Sebelas Maret, h. 4
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materi secara jelas dan menyeluruh bagi peserta didik lebih ditekankan pada materi 

yang telah disampaikan sebelumnya tanpa adanya pengamatan secara langsung 

berkaitan dengan materi yang dipelajari dan berakibat tidak fokus dan kurang 

memperhatikan penjelasan materi dalam proses pembelajaran karena pada model

pembelajaran direct intruction lebih banyak guru yang menjelaskan materi yang 

sedang dipelajari. Peran serta peserta didik dalam pembelajaran masih dipengaruhi 

oleh guru dan ini terlihat saat guru menyampaikan seluruh materi pelajaran. Peserta 

didik tidak diberi kesempatan untuk melakukan pengamatan secara langsung dan 

menemukan sendiri pengetahuan yang berkaitan dengan materi pelajaran karena guru 

telah menyampaikan materi itu secara detail, akibatnya peserta didik kurang antusias 

dalam proses pembelajaran  karena tidak membangun sendiri konsep-konsep 

pengetahuan itu. Pembelajaran dengan model Direc Intruction guru cenderng menjadi 

pusat dalam proses pembelajaran. Dalam prosesnya peserta didik hanya dituntut 

untuk menyimak apa yang disampaikan oleh guru pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai model pembelajaran SAVI 

berorientasi keterampilan proses sains menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik

yang dicapai dengan menggunakan model pembelajaran SAVI berorientasi 

keterampilan proses sains berbeda dengan peserta didik yang belajar menggunakan 

model direct intruction, perbedaan dapat terlihat dari nilai rata-rata pada masing-

masing ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Beberapa keunggulan model 

pembelajaran SAVI berorientasi keterampilan proses sains tersebut didukung oleh 
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beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohim Carito menyatakan bahwa 

peserta didik mempunyai kesempatan untuk berperan aktif dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik serta kreativitas 

pembelajaran akan berlangsung secara optimal jika aktivitas intelektual dan semua 

alat indra digabungkan dalam suatu kinerja pembelajaran. Demikian halnya dengan 

aktivitas peserta didik, yang semula peserta didik kurang berani mengemukakan 

pendapat menjadi lebih berani dan semakin terlibat aktif dalam pembelajaran.Seperti 

yang dikatan Dave Meier (2005) belajar berdasarkan aktifitas berarti bergerak aktif 

secara fisik ketika belajar, dengan memanfaat-kan indra sebanyak mungkin dan 

membuat seluruh tubuh/ pikiran terlibat dalam proses pembelajaran.15

Model pembelajaran SAVI berorientasi keterampilan proses sains merupakan 

salah satu model pembelajaran yang baik diterapkan dalam proses pembelajaran 

Biologi karena peserta didik dapat belajar secara langsung, dimana dalam kegiatan 

pembelajaran antara konsep yang dipelajari dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta 

didik, sehingga dapat melatih peserta didik untuk lebih terbiasa berfikir dan 

mengemukakan pendapat dan berani menjelaskan jawabannya dan peserta didik akan 

membangun pengetahuannya sendiri melalui proses aktif dalam proses pembelajaran 

berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Selain itu, model 

pembelajaran SAVI berorientasi keterampilan proses sains tidak hanya mementingkan 

aktivitas siswa secara individu, tetapi juga kontribusi terhadap anggota kelompok 

                                                          
15 Rohim Carito, Penerapan Pendekatan Savi ( Somatis, Auditori, Visual, Intelektual )Untuk 

Meningkatkan Kreativitas Dalam Pembelajaran Matematika Volume Bangun Ruang, PDSG Fkip 
Universitas sebelas maret.h.4
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sehingga dapat mengoptimalkan kerja sama antar anggota kelompok. Hal ini dapat 

melatih siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dalam 

kelompoknya. Sehingga penggunaan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 

Visual, Intelektual) berorientasi pada keterampilan proses sains yang telah dilakukan 

dalam berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intelektual) berorientasi pada keterampilan proses sains dapat berpengaruh Terhadap 

Hasil Belajar peserta didik kelas X SMA N 2 Bandar Lampung.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan Model Pembelajaran SAVI

(Somatic, Auditory, Visual, Intelektual) Berorientasi pada Keterampilan 

Proses Sains Terhadap Hasil Belajar peserta didik  kelas X SMA N 2 Bandar 

Lampung. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran SAVI Berorientasi pada Keterampilan 

proses sains lebih tinggi di bandingan dengan nilai peserta didik yang 

menggunakan model Direct Intruction (DI).

2. Berdasarkan analisis data yang dilakukan melalui pengujian hipotesis 

menggunakan Uji-t diperoleh bahwa Thitung > Ttabel maka sehingga Ho di tolak 

dan Hi di terima. Pada ranah kognitif Thitung sebesar 5, 817  dan Ttabel  sebesar 

1, 997. Pada ranah afektif Thitung sebesar 5, 959 dan Ttabel sebesar 1, 997 dan 

pada ranah psikomotorik Thitung  sebesar 7, 967 dan Ttabel sebesar 1, 997  

sehingga Ho di tolak dan Hi di terima. 
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B. SARAN

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat 

menjadi bahan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Bagi guru Guru dapat melanjutkan penggunaan model model SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intelektual) Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains

pada mata pelajaran Biologi agar dapat mengembangkan hasil belajar peserta 

didik dalam proses pembelajaran yang akan meningkatkan hasil belajar 

peserta didik.

2. Pihak sekolah agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan 

membekali diri pada pengetahuan yang luas seperti dapat menerapkan model 

dalam pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Salah satunya 

dengan menggunakan model SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelektual) 

Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains dalam pembelajaran khususnya 

Biologi yang dari hasil penelitian dapat berpengaruh dalam hasil belajar 

peserta didik.

3. Kepada peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan 

penelitian yang sejenis dengan materi pelajaran seta teknik yang berbeda. 

Agar mendapatkan hasil belajar yang lebih baik maka perlu memberikan 

motivasi dan konseptual mengenai bahan pelajaran serta mengarahkan peserta 

didik agar konsentrasinya terarah pada bahan pelajaran.
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SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM 

MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA 

Nama Sekolah   : SMA N 2 Bandar Lampung
Mata Pelajaran   : Biologi
Kelas/ Semester   : X MIPA/ I
KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin   

tahunya 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, menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang      
dipelajarinya disekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/
Alat/
Bahan

3.2 Menganalisis data hasil obervasi 
tentang berbagai tingkat 
keanekaragaman hayati (gen, 
jenis dan ekosistem) di 
Indonesia.

4.2.Menyajikan hasil identifikasi 
usulan upaya pelestarian 
keanekaragaman  hayati 
Indonesia berdasarkan hasil 
analisis data ancaman 
kelestarian berbagai 
keanekaragaman hewan dan 

 Konsep 
keanekaraga
man gen, 
jenis, 
ekosistem

 Keanekaraga
man hayati 
Indonesia(ge
n, jenis, 
ekosistem), 
flora, fauna, 
mikroorgani

Somatic (belajar dengan gerakan tubuh, 
bergerak )
 Guru mengintruksikan peserta didik untuk 

bangkit dari tempat duduk dan melakukan 
pengamatan di dalam kelas mengenai 
keanekaragaman gen (mengukur tinggi 
badan, berat badan, panjang lengan dan 
panjang jari teman satu kelompok)

Auditory ( belajar dengan mndengarkan 
dan berbicara)
 guru memancing peserta didik dengan 

bertanya beberapa pertanyaan untuk 

Penilaian
Jenis 
instrumen :
Tes tertulis
Lembar 
observasi
Angket 

Bentuk
instrumen :
Soal Essay 

9 X 45 
Menit

1. Buku 
Biologi 
Kelas 
X

2. LKK
3. Alam 

Sekitar
4. Laptop 

dan 
LCD



tumbuhan khas Indonesia yang 
dikomunikasikan dalam 
berbagai bentuk media 
informasi.

sme, Garis 
Wallace, 
Garis 
Weber,

 Keunikan 
Hutan Hujan 
Tropis

 Manfaat dan 
nilai 
keanekarga
man hayati 

 pelestarian 
keanekaraga
man hayati 
Indonesia 
dan 
pemanfaatan
nya

mengetahui pemahaman peserta didik
(memancing peserta didik untuk berbicara)

 guru menyajikan sebuah rekaman mengenai 
keanekaragaman hayati untuk menambah 
pemahaman peserta didik 

Visual ( Belajar dengan melihat/ 
pengamatan)
 mengintruksikan setiap kelompok untuk 

mulai mengamati lingkungan sekitar 
sekolah sesuai areal yang akan diamati 
(Mengamati)

 Membimbing Peserta didik 
mengelompokkan Aktivitas pengamatan 
tingkat jenis macam-macam bentuk  daun 
yang diamati di kebun sekolah atau taman 
sekolah dari berbagai jenis tanaman 
(Mengelompokkan / Klasifikasi)

 Mengintruksikan kepada peserta didik untuk 
mengelompokkan macam-macam flora dan 
fauna menurut wilayah persebaarannya 
berdasarkan garis Wallace dan garis weber 
3 zona yang membagi wilayah indonesia
(Mengelompokkan / Klasifikasi)

Intelektual (belajar dengan memecahkan 
masalah dan merenung)
 Mengintruksikan Peserta didik 

Mendiskusikan dan meramalkan dampak 
yang terjadi apabila tidak adanya 
keanekaragaman  tingkat gen, jenis, dan 
ekosistem (Meramalkan / Prediksi)

 Mengarahkan peserta didik untuk  
memprediksi kemungkinan apabila 



banyak terjadi pemburuan liar dan 
dampak bagi keanekaragaman hayati 
diindonesia (Meramalkan / Prediksi)

 Setelah melakukan diskusi setiap 
kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi (Mengkomunikasikan)

Bandar Lampung,  6 September 2017
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(Kelas Eksperimen)

Sekolah : SMA Negeri 2 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Semester : X/1
Materi Pokok             : Keanekaragaman Hayati 
Pertemuan ke : 3 (9x45 Menit)

A. KOMPETENSI INTI
3. Memahami, menerapkan,menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan ingin-tahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah

4. Mengolah,  menalar,  menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. KOMPETENSI DASAR 
3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati 

(gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia.
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.

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

Pertemuan 1
3.2.1 Menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati gen, jenis dn ekosistem
3.2.2 Mengidentifikasi keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem.
4.2.1 Menyajikan data yang di peroleh mengenai keanekaragaman gen jenis dan 

ekosistem dan mempresentasikannya 

Pertemuan 2
3.2.3 Menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace,

garis weber dan wilayah peralihan yang memiliki fauna Oriental, Australian dan 
Peralihan

3.2.4 Mengidentifikasi keunikan Hutan Hujan Tropis 



4.2.2 Menyajikan data mengenai persebaran flora dan fauna diindonesia dan 
mempresentasikannya

Pertemuan 3 

3.2.5 Menjelaskan manfaat dan nilai keanekaragaman hayati 

3.2.6 Menganalisis upaya pelestarian keanekargaman hayati seperti mendirikan 
kawasan konservasi dan penangkaran melalui berbagai media informasi 

4.2.3   Menyajikan data mengenai manfaat dan upaya pelestarian keanekaragaman 
hayati di indonesia dan mempresentasikannya 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1

3.2.1.1 Peserta didik dapat menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati gen, jenis 
dan ekosistem setelah melakukan pengamatan dengan benar

3.2.1.2 Peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem 
setelah melakukan pengamatan di sekitar sekolah dengan benar

4.2.1.1 Peserta didik dapat menyajikan data mengenai keanekaragaman gen jenis dan 
ekosistem dan mempresentasikannya dengan benar

Pertemuan 2 

3.2.1.3 Peserta didik dapat menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia 
berdasarkan garis Wallace, garis weber dan wilayah peralihan yang memiliki 
fauna oriental, auustralian dan peralihan dari situs internet dan kajian literature 
dengan benar

3.2.1.4 Peserta didik dapat mengidentifikasi keunikan hutan huja tropis melalui kajian 
literature dengan benar

4.2.1.2 Peserta didik dapat menyajikan data mengenai persebaran flora dan fauna 
diindonesia dan mempresentasikannya setelah mengerjakan pertanyaan yang 
ada pada lembar diskusi dengan benar

Pertemuan 3

3.2.1.5 Peserta didik  dapat menjelaskan manfaat dan nilai keanekaragaman hayati 
melalui berbagai media informasi dengan benar

3.2.1.6 Peserta didik dapat menganalisis upaya pelestarian keanekargaman hayati 
seperti mendirikan kawasan konservasi dan penangkaran melalui berbagai 
media informasi dengan benar

4.2.1.3 Peserta didik dapat menyajikan data mengenai manfaat dan upaya pelestarian 
keanekaragaman hayati diindonesia dan mempresentasikannya setelah 
mengerjakan pertanyaan yang ada pada lembar diskusi dengan benar



4.2.1.4 Peserta didik dapat menyajikan data mengenai manfaat dan upaya pelestarian 
keanekaragaman hayati diindonesia dan mempresentasikannya setelah 
mengerjakan pertanyaan yang ada pada lembar diskusi dengan benar

E. Materi Pembelajaran
Pertemuan 1

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman  atau  variasi 
organisme  hidup pada tiga tingkatan  yaitu tingkat  gen, jenis, dan ekosistem pada 
suatu daerah. 

a. Keanekaragaman gen, 
Gen atau plasma nuftah adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan 

yang terdapat di dalam kromosom. Setiap 
individu mempunyai kromosom yang 
membawa sifat menurun (gen) dan terdapat 
di dalam inti sel. 
Perbedaan sesama  jerapah  (satu spesies) 
termasuk keanekaragaman gen . jadi, 
keanekaragaman gen adalah segala 
perbedaan yang ditemui pada makhluk 
hidup dalam satu spesies. Contoh 
keanekaragaman tingkat gen ini misalnya, 
tanaman bunga mawar putih dengan bunga 

mawar merah yang memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna.
b. Keanekaragaman jenis

Spesies atau jenis memiliki pengertian, individu 
yang mempunyai persamaan secara morfologis, 
anatomis, fisiologis yang menghasilkan 
keturunan untuk melanjutkan 
generasinya.Kumpulan makhluk hidup satu 
spesies atau satu jenis inilah yang disebut dengan 
populasi. Keanekaragaman jenis adalah segala 
perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup 
antar jenis atau antar spesies.Perbedaan antar 
spesies organisme dalam satu keluarga lebih 
mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada 

perbedaan antar individu dalam satu spesies (keanekaragaman gen).
c. Keanekaragaman ekosistem.

Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara 
makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan juga antara 
makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen abiotik (tidak hidup) dan jenis 
makhluk hidup (biotik).



Pertemuan 2
Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman  atau  variasi 

organisme  hidup pada tiga tingkatan  yaitu tingkat  gen, jenis, dan ekosistem pada 
suatu daerah. Bioma diartikan sebagai kesatuan antara iklim dominan dan vegetasi 

serta hewan yang hidup di dalam 
iklim dominan tersebut. Bisa juga 
diartikan suatu daratan luas yang 
memiliki karakteristik komponen 
biotik dan abiotik Keunikan 
keanekaragaman hayati Indonesia. 
Memiliki hewan bertipe oriental, 
Australia dan peralihan, Pada 
awalnya Wallace menemukan 
terdapat perbedaan ciri-ciri hewan di 
Indonesia bagian barat dengan timur. 
Lalu Max weber berpendapat bahwa 
hewan yang ada di sulawesi dan 
sekitarnya memiliki perbedaan dari 
kedua jenis hewan yang kemukakan 
oleh Wallace. Jadi di Indonesia 
terdapat 3 tipe fauna. Hewan daerah 

oriental memmiliki ciri-ciri : Mamalia berukuran besar, Memiliki banyak jenis 
hewan primate, Warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam. Contoh : 
Elephas maximus (gajah), Rhinoceros sondaicus (badak bercula satu), Pongo 
pygmaeus (orang utan kalimantan), Monyet (Presbytis thomasi)

Pertemuan 3
Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman  atau  variasi 

organisme  hidup pada tiga tingkatan  yaitu tingkat  gen, jenis, dan ekosistem pada 
suatu daerah. Manfaat keanekaragaman hayati bagi Indonesia sangat banyak sekali. 
Berikut ini akan kami bahas secara detail penjelasannya. Usaha perlindungan 
melalui konservasi
 Cagar alam : suatu kawasan yang terdapat tumbuhan, hewan dan ekosistem 

yang khas dan terlindungi.
 Suaka margasatwa : suatu kawasan yang memiliki ciri khas keanekaragaman 

dan keunikan jenis hewan
 Taman nasional : kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem alsi dan 

dikelola dengan system zonasi
 Taman wisata alam : kawasan pelestarian alam untuk kepentingan pariwisata
 Taman hutan raya : kawaan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan dan 

hewan alami maupun tidak alami dan asli maupun tidak asli.
 Taman buru : suatu kawasan yang memiliki potensi buru untuk rekreasi 

berburu
 Usaha perlindungan melalui peraturan perundangan



 Usaha perlindungan melalui keppres
 Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati 

1. SebagaI sumber pangan, sandang papan dan kesehatan
2. Sebagai sumber plasma nutfah 
3. Sebagai laha pendapatan dll

F. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Scientific 
Model Pembelajaran : SAVI (Somatic, Auditori, Visual, Intelektual) dan KPS
Metode : Pengamatan, Diskusi, Presentasi 

G. Langkah –Langkah Kegiatan
Pertemuan 1 (3x45 menit)

Tahapan 
Kegiatan

Sintak Model 
Pembelajaran

Deskripsi Alokasi 
WaktuGuru Peserta didik

Pendahuluan Model 
Pembelajaran 
SAVI

1. Guru memberi salam 
kepada peserta didik, 

2. Guru memulai 
pembelajaran dengan 
berdoa untuk memulai 
pembelajaran 

3. Guru memeriksa 
kehadiran peserta 
didik 

Peserta didik 
menjawab salam, 
Peserta didik memulai 
pembelajaran dengan 
berdoa 
Peserta didik 
menyatakan 
kehadiran.

15 
menit

Apersepsi 4. Mengaitkan materi 
pembelajaran yang 
akan dilakukan 
dengan pengalaman 
peserta didik dengan 
tema sebelumnya, 
yaitu : Ruang Lingkup 
Biologi luas, salah 
satunya mempelajari 
mengenai berbagai 
tumbuhan hewan dan 
bakteri dan itu semua 
termasuk kedalam 
keanekaragaman 
yang ada di dunia 

5. Mengingatkan 
kembali materi 
prasyarat dengan 
bertanya.
Apakah hewan, 
tumbuhan memiliki 

Peserta didik 
mendengarkan yang 
disampaikan oleh guru 

Peserta didik 
menjawab pertanyaan 
guru



spesies yang sama? 
Apakah ada yang
tahu maksud dari
keanekaragaman?

Motivasi 6. Memberikan 
gambaran tentang 
manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan 
dipelajari.

Perlu diketahuai anak-
anak apabila kita 
mempelajari mengenai 
keanekaragaman 
bermanfaat dengan 
mempelajari suatu 
keanekaragaman kita 
akan tahu jenis-jeniis 
suatu tumbuhan dan 
hewan dan dapat dengan 
mudah mengelompokkan
nya

7. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

“ Adapun tujuan 
pembelajaran yang akan 
dilakukan hari ini yaitu :
1. Peserta didik Peserta 

didik dapat 
menjelaskan 
mengenai 
keanekaragaman gen, 
jenis dan ekosistem 
dengan benar setelah 
melakukan 
pengamatan dengan 
benar

2. Peserta didik dapat 
mengidentifikasi 
keanekaragaman gen, 
jenis dan ekosistem 
setelah melakukan 
pengamatan di 
sekitar sekolah 
dengan benar

3. Peserta didik dapat 
menyajikan data 

Peserta didik 
mendengarkan yang 
disampaikan oleh guru 

Peserta didik 
mendengarkan tujuan 
pembelajaran 



mengenai 
keanekaragaman gen 
jenis dan ekosistem 
dengan benar

4. Peserta didik dapat 
mempresentasikan 
data yang di peroleh 
mengenai 
keanekaragaman gen 
jenis dan ekosistem 
dengan benar

Kegiatan Inti Fase Somatic ( 
belajar dengan 
gerakan tubuh, 
bergerak)

1. Guru mengkondisikan
peserta didik untuk 
siap melakukan 
pembelajaran 
menjelaskan dan 
bertanya :
“Apakah kalian 
pernah melihat orang 
berkulit putih, hitam 
dan coklat? Kira-kira 
apa yang 
menyebabkan ketiga 
orang tersebut 
berbeda?”

2. Guru membentuk 
kelompok peserta 
didik menjadi 7 
kelompok dan 
melakukan kegiatan 1 
pada LKK

3. Guru mengintruksikan 
peserta didik untuk 
bangkit dari tempat 
duduk dan melakukan 
kegiatan 1 (peserta 
didik mengukur teman 
kelompok seperti 
tinggi badan, berat 
badan, panjang lengan 
dan panjang jari)

4. guru mengintruksikan 
peserta didik untuk 
melengkapi tabel pada 
LKK di kegiatan 1
yang berhubungan 
dengan 
keanekaragaman gen 
dan jenis 

Peserta didik 
merespon pertanyaan 
guru 

Peserta diidk 
mendengarkan guru
Dan membentuk 7 
kelompok 

Peserta didik bangkit 
dari tempat duduk 
untuk bersiap-siap 
melakukan 
pengukuran teman 
sekelompok untuk 
melengkapi tabel pada 
kegiatan 1
Peserta didik 
melengkapi tabel pada 
LKK di kegiatan 1

105 
menit



Fase Auditory 
(belajar dengan 
mendengar dan 
menyimak)

1. Setelah mengisi tabel 
pada kegiatan 1 guru 
bertanya kepada 
peserta didik “apa 
yang menyebabkan 
setiap individu
memiliki 
perbedaan?”

2. Guru menyajikan 
suatu rekaman 
mengenai 
keanekaragaman gen, 
jenis dan ekosistem 
untuk menambah 
pengetahuan peserta 
didik

3. guru mempersilakan 
bertanya apabila ada 
yang kurang 
dipahami 

Peserta didik 
menjawab pertanyaan 
yang di ajukan guru

Peserta didik 
mendengarkan sebuah 
rekaman yang 
disajikan oleh guru

Peserta didik 
menanggapi

Fase Visual belajar 
dengan melakukan 
pengamatan/melihat)

1. Guru 
mengintruksikan 
setiap kelompok 
untuk keluar kelas 
dan mulai mengamati 
lingkungan sekitar 
sekolah sesuai areal 
yang akan diamati 
pada kegiatan 2

2. Guru 
mengintruksikan 
kepada peserta didik 
untuk mengamati 
keanekargaaman 
ekosistem pada 
lingkungan sekolah 
dan 
mengelompokkan 
yang termasuk 
komponen biotik 
(mengamati)

3. Guru membimbing 
Peserta didik 
mengelompokkan 
keanekaragaman 
ekosistem dan 

Peserta didik mencari 
areal yang berbeda 
pada masing-masing 
kelompok untuk 
melakukan 
pengamatan 

Peserta didik keluar 
melakukan 
pengamatan mengenai 
keanekaragaman 
ekosistem  

Peserta didik 
mengklasifikasikan 



mengklasifikasikan 
antara komponen 
biotik dan abiotik 
(Mengelompokkan / 
Klasifikasi)

4. Setelah mengamati 
lingkungan sekolah, 
guru 
mengintruksikkan 
peserta didik untuk 
kembali kedalam 
kelas

untuk dapat 
membedakan antara 
komponen biotik dan 
abiotik

Peserta didik kembali 
kedalam kelas untuk 
melengkapi LKK 
sebagi bahan untuk 
presentasi

Fase Intelektual ( 
belajar dengan 
memecahkan 
masalah dan 
merenung)

1. guru mengintruksikan 
Peserta didik 
melengkapi 
pertanyaan-
pertanyaan yang ada 
pada LKK dari buku 
teks, literature 
maupun dari buku 
paket yang dimiliki 
peserta didik

2. guru mengintruksikan 
Peserta didik 
Mendiskusikan
dengan teman 
kelompok dan 
meramalkan dampak
yang terjadi apabila 
tidak adanya 
keanekaragaman  
tingkat gen, jenis, dan 
ekosistem 
(Meramalkan / 
Prediksi)

3. Setelah melakukan 
diskusi setiap 
kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi
(Mengkomunikasika
n)

4. Guru memberikan 
penguatan kepada 
peserta didik tentang
materi yang telah di 
diskusikan.

Peserta didik 
melengkapi LKK yang 
telah diberikan guru

Peserta didik 
meramalkan dampak 
apabila tidak adanya 
keanekargamaan gen 
jenis dan ekosistem 

Peserta didik 
mempresentasikan 
hasil pengamatan dan 
diskusi di depan kelas 

Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan dari guru



Kegiatan 
Penutup

1. Guru menyampaikan 
evaluasi

2. Guru menyampaikan 
pembelajaran untuk 
pertemuan selanjutnya  

3. do’a bersama pada 
akhir kegiatan 
pembelajaran denga 
membaca lafad 
Hamdalah

Guru mengucapkan 
salam

Peserta didik 
mendengarkan guru 
Peserta didik 
membaca do’a

Peserta didik 
membaca lafa 
hamdalah 

Peserta didik 
menjawab salam

Pertemuan 2 (3 x 45 menit)

Tahapan 
Kegiatan

Sintak Model 
Pembelajaran

Deskripsi Alokasi 
WaktuGuru Peserta didik

Pendahuluan Model 
Pembelajaran 
SAVI

1. Guru memberi salam 
kepada peserta didik, 

2. Guru memulai 
pembelajaran dengan 
berdoa untuk memulai 
pembelajaran 

3. Guru memeriksa 
kehadiran peserta 
didik 

Peserta didik 
menjawab salam, 
Peserta didik memulai 
pembelajaran dengan 
berdoa 
Peserta didik 
menyatakan 
kehadiran.

15 
menit

Apersepsi 4. Mengaitkan materi 
pembelajaran yang 
akan dilakukan 
dengan pengalaman 
peserta didik dengan 
tema sebelumnya, 
yaitu : 
Keanekaragaman 
hayati memiliki 3 
tingkatan yaitu 
keanekaragaman  
tingkat gen, jenis, dan 
ekosistem.tumbuhan 
dan hewan memiliki 
persebaran yang 
berbeda maka dari itu 
keanekaragaman 
hayati di indonesia 
sangat tinggi

5. Mengingatkan 

Peserta didik 
mendengarkan yang 
disampaikan oleh 
guru 

Peserta didik 
menjawab pertanyaan 



kembali materi 
prasyarat dengan 
bertanya.
Ada yang tahu 
mengapa dan apa  
faktor penyebab 
indonesia memiliki 
keanekaragaman 
hayati yang tinggi?

guru

Motivasi 6. Memberikan 
gambaran tentang 
manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan 
dipelajari.
Keanekaragaman 
hayati di dunia 
terutama di 
indonesia sangat 
tinggi maka dari itu 
sebaiknya kita 
bangga dan 
bersyukur kepada 
Tuhan Yang Maha 
Esa karena telah 
menganugrahkan 
alam indonesia yang 
begitu kaya

7. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

“ adapun tujuan
pembelajaran yang akan 
dilakukan hari ini yaitu :
1. Peserta didik dapat 

menjelaskan 
persebaran flora dan 
fauna di Indonesia 
berdasarkan garis 
Wallace dan garis 
weber dari situs 
internet dan kajian 
literature dengan 
benar

2. Peserta didik dapat 
menganalisis 
perbedaan antara flora 
dan fauna berdasarkan 
garis Wallace dan 

Peserta didik 
mendengarkan yang 
disampaikan oleh 
guru 

Peserta didik 
mendengarkan tujuan 
pembelajaran



garis weber setelah 
membaca buku dan 
media informasi  
dengan benar

3. Peserta didik dapat 
mengidentifikasi
wilayah peralihan 
yang memiliki fauna 
peralihan, Oriental 
dan Australian setelah 
membaca buku da 
situs internet  dengan 
benar

4. Peserta didik dapat 
mengidentifikasi 
keunikan hutan hujan
tropis melalui kajian 
literature dengan 
benar

5. Peserta didik dapat 
menyajikan data 
mengenai persebaran 
flora dan fauna 
diindonesia dan 
mempresentasikannya 
setelah mengerjakan 
pertanyaan yang ada 
pada lembar diskusi 
dengan benar

Kegiatan Inti Fase Somatic ( 
belajar dengan 
gerakan tubuh, 
bergerak)

1. Guru mengkondisika 
peserta didik untuk 
siap melakukan 
pembelajaran 
menjelaskan dan 
bertanya menyajikan 
suatu pembahasan 
mengenai persebaran 
flora dan fauna di 
Indonesia

2. Sebelum melakukan 
pembelajaran guru 
mengarahkan peserta 
didik untuk berdiri 
melakukan senam jari 
agar sebelum proses 
pembelajaran peserta 
didik dapat fokus 

3. Guru menunjuk salah 
beberapa peserta 

Peseta didik 
mendengarkan dan 
menjawab pertanyaan 
yang diberkan oleh 
guru 

Peserta didik 
mendengrakan 
instruksi guru dan 
berdiri untuk senam 
jari

Peserta didik bangkit 
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menit



didik untuk 
menjelaskan dasar 
pemahaman 
mengenai persebaran 
flora dan fauna di 
Indonesia 

dari tempat duduk 
maju kedepan kelas 
dan berbicara

Fase Auditory 
(belajar dengan 
mendengar dan 
berbicara)

1. Guru mengintruksikan 
peserta didik duduk 
sesuai dengan 
kelompoknya 

2. Guru menyajikan 
sebuah rekaman 
mengenai persebaran 
flora dan fauna di 
Indonesia agar 
menambah 
pemahaman peserta 
didik

3. Guru membagikan 
LKK

4. Guru 
mengintruksikan 
peserta didik untuk 
menjelaskan 
mengenai persebaran 
flor dan fauna 
diindonesia dan 
keunikan hutan hujan 
tropis untuk 
selanjutnya 
mengamati kegiatan 
2 pada LKK

Peserta didik duduk 
menurut kelompoknya 

Peserta didik 
mendengarkan sebuah 
rekaman mengenai 
persebaran flora dan 
fauna diindonesia 

Setiap kelompok 
mendapatkan LKK

Peserta didik 
berbicara dan 
menjelaskan 
pertanyaan yang di 
ajukan guru

Fase Visual belajar 
dengan melakukan 
pengamatan/melihat)

1. Guru menyajikan 
sebuah video 
mengenai persebaran 
flora dan fauna 
diindonesia sebelum 
mengamatai dan 
mengisi LKK

2. Guru meminta 
peserta didik untuk 
memahami peta yang 
terdapat pada LKK 
kegiatan 1 dan 
mengisi titik-titik 
pada LKK sebelum 

Peserta didik 
mengamati video 
yang disajikan oleh 
guru sebelum mengisi 
LKK

Peserta didik 
mengamati 
mengamati peta dan 
mengisi titik-titik 
pada LKK sebelum 
melakukan 
pengamatan 



melakukan 
pengamatan 
(Mengamati)

3. Guru 
mengintruksikan 
peserta didik untuk 
mengamati 
perbedaan antara 
hutan hujan tropis 
dan wilayah pesisir 
(mengamati) 

4. Guru 
mengintruksikan 
kepada peserta didik 
untuk 
mengelompokkan 
macam-macam flora 
dan fauna menurut 
wilayah 
persebaarannya 
berdasarkan garis 
Wallace dan garis 
weber 3 zona yang 
membagi wilayah 
indonesia
(Mengelompokkan / 
Klasifikasi)

5. Guru mengarahkan 
peserta didik untuk 
dapat 
mengelompokkan 
hewan-hewan 
peralihan menurut 3 
zona yaiut oriental, 
Australian dan 
peralihan 
(Mengelompokkan / 
Klasifikasi)

6. Guru 
mengintruksikan 
peserta didik untuk 
menggelompokkan 
perbedaan antara 
hutan hujan tropis 
dan kawasan pesisir 
baik pada kondisi 
lingkungan maupun 
jenis makhluk 
hidupnya  

Peserta didik 
mengamati perbedaan 
anttara kawasan hutan 
hujan tropis dan 
kawasan pesisir 

Peserta didik 
mengklasifikasikan 
macam-macam flora 
dan fauna menurut 
wilayah 
persebarannya

Peserta didik 
mengklasifikasikan 
fauna peralihan 
menurut 3 zona yaitu 
oriental, Australian 
dan peralihan 

Peserta didik 
mengelompokkan 
perbedaan antara 
hutan hujan tropis dan 
kawasan pesisir



(Mengelompokkan / 
Klasifikasi)

Fase Intelektual ( 
belajar dengan 
memecahkan 
masalah dan 
merenung)

1. Guru mengintruksikan 
peserta didik  untuk
melengkapi 
pertanyaan pada LKK 
untuk menjadi bahan 
diskusi

2. Guru mengarahkan 
peserta didik untuk 
memprediksi 
kemungkinan apabila 
banyak terjadi 
pemburuan liar dan 
dampak bagi 
keanekaragaman 
hayati diindonesia 
(Meramalkan / 
Prediksi)

3. Setelah melakukan 
pengamatan dan 
diskusi setiap 
kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 
mengenai materi 
tersebut
(Mengkomunikasikan
)

4. Setelah melakukan 
diskusi guru 
memberikan 
penguatan  kepada 
peserta didik 
mengenai materi yang 
telah di diskusikan

Peserta didik 
melengkapi 
pertanyaan pada LKK 
untuk bahan diskusi 

Peserta didik 
memprediksi dampak 
pemburuan liar bagi 
keanekaragaman 
hayati diindonesia 

Peseta didik 
mempresentasikan 
hasil dikusi 

Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan dari guru

Kegiatan 
Penutup

1. Guru memberikan 
evaluasi dan member 
tugas pada pertemuan 
selanjutnya “carilah 
salah satu contoh 
aktivitas manusia 
yang dapat merusak  

Peserta didik 
mendengarkan guru 

Peserta didik 
membaca do’a
Peserta didik 

15 
menit



suatu keanekaragaman 
2. Guru menyampaikan 

pembelajaran untuk 
pertemuan selanjutnya  

3. Guru mengakhiri 
pelajaran dengan 
membaca lafad 
hamdalah 

Guru mengucapkan salam

membaca lafad 
hamdalah

Peserta didik 
menjawab salam

Pertemuan 3 (3x 45 menit)

Tahapan 
Kegiatan

Sintak Model 
Pembelajaran

Deskripsi Alokasi 
WaktuGuru Peserta didik

Pendahuluan Model 
Pembelajaran 
SAVI

1. Guru memberi 
salam kepada 
peserta didik, 

2. Guru memulai 
pembelajaran 
dengan berdoa 
untuk memulai 
pembelajaran 

3. Guru memeriksa 
kehadiran peserta 
didik 

Peserta didik menjawab 
salam, 
Peserta didik memulai
pembelajaran dengan 
berdoa 
Peserta didik menyatakan 
kehadiran.

15 
menit

Apersepsi 4. Mengaitkan 
materi 
pembelajaran 
yang akan 
dilakukan dengan 
pengalaman 
peserta didik 
dengan tema 
sebelumnya, yaitu 
: Persebaran flora 
dan fauna 
diindonesia 
sangat melimpah 
sangat bermanfaat 
bagi manusia 
tetapi 
pemanfaatan yang 
berlebihan 
berdampak pada 
punah nya suatu 
habitat   

5. Mengingatkan 

Peserta didik 
mendengarkan yang 
disampaikan oleh guru 

Peserta didik menjawab 



kembali materi 
prasyarat dengan 
bertanya.
Ada yang tahu 
manfaat 
keanekargaman 
hayati bagi 
kehidupan 
manusia? 

pertanyaan guru

Motivasi 6. Memberikan 
gambaran tentang 
manfaat 
mempelajari 
pelajaran yang akan 
dipelajari.
Keanekaragaman 
hayati di dunia 
terutama di 
indonesia sangat 
tinggi sangat 
banyak yang dapat 
dimanfaatkan baik 
sebagai sandang 
pangan dan papan 
maka dari itu perlu 
bagi kita untuk 
menjaga kelestarian 
keanekargamana 
hayati diindonesia

7. Guru 
menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran 

“ Adapun tujuan 
pembelajaran yang 
akan dilakukan hari ini 
yaitu :
1. Peserta didik  

dapat menjelaskan 
manfaat dan nilai 
keanekaragaman 
hayati melalui 
berbagai media 
informasi dengan 
benar

2. Peserta didik 
dapat 

Peserta didik 
mendengarkan yang 
disampaikan oleh guru 

Peserta didik 
mendengarkan tujuan 
pembelajaran 



menganalisis 
upaya pelestarian 
keanekargaman 
hayati seperti 
mendirikan 
kawasan 
konservasi dan 
penangkaran 
melalui berbagai 
media informasi 
dengan benar

3. Peserta didik 
dapat 
mempresentasikan 
manfaat dan 
upaya pelestarian 
keanekaragaman 
hayati diindonesia 
setelah 
mengerjakan 
pertanyaan yang 
ada pada lembar 
diskusi dengan 
benar

Kegiatan 
Inti 

Fase Somatic ( 
belajar dengan 
gerakan tubuh, 
bergerak)

1. Guru 
mengkondisika 
peserta didik untuk 
siap melakukan 
pembelajaran 

2. Guru 
mengintruksikan 
peserta diidk untuk 
senam jari agar 
melatih kefokusan 
peserta didik 
sebelum memulai 
pembelajaran

3. Guru menjelaskan 
dan bertanya 
kepada peserta 
didik manfaat 
keanekaragaman 
hayati berdasarkan 
pemahaman yang 
diketahui 

4. Guru membagikan 
LKK dan 
berkumpul dengan 
kelompoknya 

Peserta didik 
bersiap-siap 
untuk memulai 
pembelajaran
Peserta diidk 
melkukan 
senam jari agar 
fokus sebelum 
memulai 
pembelajaran

Peserta didik 
menjelaskan 
mengenai 
manfaat 
keanekaragaman 
hayati 
berdasarkan 
pemahaman 
dasarnya

Peserta didik mengambil 
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masing-masing LKK
Fase Auditory 
(belajar dengan 
mendengar dan 
menyimak)

1. Guru menyajikan 
sebuah rekaman 
mengenai manfaat 
dan nilai 
keanekaragaman 
serta aktivitas yang 
dapat merusak 
keanekaragaman 
hayati 

2. Guru bertanya 
kepada peserta 
didik apabila 
flora/fauna 
dimanfaatkan 
secara berlebihan 
apakah 
dampaknya?

3. Guru menjelaskan 
manfaat 
keanekaragaman 
hayati baik nilai 
ekologis, ekonomis 
dan nilai biologis, 
dan bertanya 
kepada peserta 
didik contoh dari 
nilai ekologis, 
ekonomis dan nilai 
biologis 

4. Guru menunjuk 
salah satu peserta 
didik untuk 
menyebutkan 
contoh  mengenai
aktivitas manusia 
yang dapat merusak 
keanekargaman 
hayati

Peserta didik 
mendengarkan rekaman 
yang di sajikan guru 
untuk menambah 
pengetahuan peserta 
didik

Peserta didik 
menjelaskan pertanyaan 
yang di ajukan guru

Peserat didik 
menjelaskan pengertian 
nilai ekologis nilai 
biologis dan nilai 
ekonomis keaneragaman 
hayati 

Peserta didik 
menjelaskan contoh nilai 
ekologis, biologis dan 
nilai ekonomis 
keanekaragaman hayati 

Fase Visual (Belajar 
dengan melakukan 
pengamatan/melihat)

1. Guru memberikan 
sebuah gambar/ 
vidio mengenai 
aktivitas manusia 
yang dapat merusak 
keanekaragaman 
hayati 

2. Guru meminta 
siswa untuk 
mengamati  contoh 

Peserta diidk 
mengamati 
video yang 
diberikan oleh 
guru

Peserta didik 
mengamati 



kerusakan 
lingkungan, 
penebangan hutan, 
penggunaan 
pestisida dan pupuk 
secara belebihan
dan pertanian 
monokultur yang 
ada pada LKK
(mengamati)

3. Guru 
mengintruksikan 
kepada peserta 
didik untuk 
mengelompokkan 
macam-macam 
kawasan konservasi 
yang telah di 
dirikan sebagai 
upaya pelestarian 
keanekaragaman 
hayati  di Indonesia
(Mengelompokkan 
/ Klasifikasi)

contoh-contoh 
kerusakan 
akibat aktivitas 
manusia  

Peserta didik 
mengelompokkan 
macam-macam 
konservasi yang didirikan 
pemerintah

Fase Intelektual ( 
belajar dengan 
memecahkan 
masalah dan 
merenung)

1. Guru 
mengintruksikan 
peserta didik  untuk
melengkapi LKK 
untuk menjadi 
bahan diskusi

2. Guru 
mengintruksikan 
peserta didik untuk 
menjelaskan 
dampak/ akibat 
kerusakan 
lingkungan yang 
terjadi terhadap 
keanekaragaman 
hayati ataupun bagi 
tanaman itu sendiri  
(Prediksi/ 
Meramalkan)

4. Guru 
mengintruksika 
peserta didik untuk 

Peserta didik melengkapi 
LKK untuk menjadi 
bahan presentasi 

Peserta didik 
meramalkan dampak/ 
akibat kerusakan 
lingkungan yang terjadi 
terhadap 
keanekaragaman hayati 
ataupun bagi tanaman itu 
sendiri  

Peserta didik 
menjelaskan upaya yang 
dilakukan untuk menjaga 



menjelaskan 
beberapa upaya 
yang dapat 
dilakukan untuk 
menjaga kelestarian 
keanekaragaman 
hayati (Prediksi/ 
Meramalkan)

3. Setelah melakukan 
pengamatan dan 
diskusi setiap 
kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 
mengenai materi 
tersebut
(Mengkomunikasi
kan)

4. Setelah melakukan 
diskusi guru 
memberikan 
penguatan  kepada 
peserta didik 
mengenai materi 
yang telah di 
diskusikan 

5. Guru dan peserta 
didik 
menyimpulkan 
hasil presentasi 
mengenai manfaat 
dan upaya 
pelestarian 
keanekaragaman 
hayati di Indonesia 

keanekargamana hayati

Peserta didik melakukan 
pengamatan dan diskusi 
setiap kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusi.

Peserta didik menyimak 
penjelasan dari guru

Peserta didik 
menyimpulkan hasil 
diskusi

Kegiatan 
Penutup

1. Guru memberikan 
evaluasi

2. Guru 
menginstruksikan 
kepada peserta 
didik untuk 
mempelajari materi 
keanekaragaman 
hayati karena 
pertemuan 
selanjutnya akan di 
adakan postes  

3. Guru mengakhiri 
pelajaran dengan 

Peserta didik 
mendengarkan guru 

Peserta didik membaca 
lafad hamdalah 

15 
menit 



membaca lafad 
hamdalah

4. Guru mengucapkan 
salam

Peserta didik menjawab 
salam

H. Alat/Media/Sumber Pembelajaran
1. Alat Pembelajaran

 Worksheet atau Lembar Kerja Kelompok (LKK)

 Lembar penilaian 
2. Media Pembelajaran :

 Alam    sekitar

 Handout 

 Video/ gambar

 Spidol dan papan tulis
3. Sumber Pembelajaran :

 Buku Panduan Guru, 

 Buku LKS siswa Buku Biologi Siswa.

1. Penilaian Hasil Belajar
a. Penilaian Aspek Kognitif

 Tes  Tertulis (Essay)
b. Penilaian Aspek Afektif

 Angket 
c. Penilaian Aspek Psikomotorik

 Lembar Observasi Psikomotorik
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SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM 

KELAS KONTROL

Nama Sekolah   : SMA N 2 Bandar Lampung
Mata Pelajaran   : Biologi
Kelas/ Semester   : X MIPA/ I
KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin   

tahunya 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, menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang      
dipelajarinya disekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber/
Alat/
Bahan

3.2 Menganalisis data hasil 
obervasi tentang berbagai 
tingkat keanekaragaman hayati 
(gen, jenis dan ekosistem) di 
Indonesia.

4.2.Menyajikan hasil identifikasi 
usulan upaya pelestarian 
keanekaragaman  hayati 
Indonesia berdasarkan hasil 
analisis data ancaman 
kelestarian berbagai 
keanekaragaman hewan dan 

 Konsep 
keanekaragaman 
gen, jenis, 
ekosistem

 Keanekaragaman 
hayati 
Indonesia(gen, 
jenis, ekosistem), 
flora, fauna, 
mikroorganisme, 
Garis Wallace, 
Garis Weber,

A.Kegiatan Awal 
 Peserta didik berdoa dan memberi 

salam, guru dan peserta didik 
mendiskusikan hal dasar mengenai
keanekaragaman gen, jenis, ekosistem

 Guru meminta peserta didik 
berkelompok sesuai dengan 
kelompoknya. 

B.Kegiatan inti
Ekplorasi 
 Peserta didik mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

Penilaian
Jenis 
instrumen :
Tes tertulis
Lembar 
observasi
Angket 

Bentuk
instrumen :
Soal Essay 

9 X 45 
Menit

1. Buku 
Biologi 
Kelas 
X

2. LKK
3. Alam 

Sekitar
4. Laptop 

dan 
LCD



tumbuhan khas Indonesia yang 
dikomunikasikan dalam 
berbagai bentuk media 
informasi.

 Keunikan Hutan 
Hujan Tropis

 Manfaat dan 
nilai 
keanekargaman 
hayati 

 pelestarian 
keanekaragaman 
hayati Indonesia 
dan 
pemanfaatannya

keanekaragmaan hayati di Indonesia
 Setelah mendengarkan penjelasan 

guru peserta didik mengisi LKK yang 
telah di sediakan guru dan 
mempersiapkan materi dan bahan 
untuk berdiskusi kelompok 

 Peserta didik mempelajari materi 
mengenai keanekargaman hayati tingkat 
gen, jenis da ekosistem 

Elaborasi 
 Peserta didik melakukan diskusi 

kelompok bersama teman 
kelompokknya dan dan 
mempresentasikan hasil diskusi di 
depan kelas 

Konfirmasi 
 Peserta didik menyimpulkan tentang 

hal-hal yang belum diketahui 

C.Kegiatan akhir 
 Guru menyimpulkan hasil kegiatan 
 Guru memberikan posttest materi 

keanekaragaman hayati 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(Kelas Kontrol)

Sekolah : SMA Negeri 2 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Semester : X/1
Materi Pokok             : Keanekaragaman Hayati 
Pertemuan ke : 3 (9x45 Menit)

A. KOMPETENSI INTI
3. Memahami, menerapkan,menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan ingin-tahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah

4. Mengolah,  menalar,  menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. KOMPETENSI DASAR 
3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati 

(gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia.
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.

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

Pertemuan 1
3.2.1 Menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati gen, jenis dn ekosistem
3.2.2 Mengidentifikasi keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem.
4.2.1 Menyajikan data yang di peroleh mengenai keanekaragaman gen jenis dan 

ekosistem dan mempresentasikannya 

Pertemuan 2
3.2.3 Menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace,

garis weber dan wilayah peralihan yang memiliki fauna Oriental, Australian dan 
Peralihan

3.2.4 Mengidentifikasi keunikan Hutan Hujan Tropis 



4.2.2 Menyajikan data mengenai persebaran flora dan fauna diindonesia dan 
mempresentasikannya

Pertemuan 3 

3.2.5 Menjelaskan manfaat dan nilai keanekaragaman hayati 

3.2.6 Menganalisis upaya pelestarian keanekargaman hayati seperti mendirikan 
kawasan konservasi dan penangkaran melalui berbagai media informasi 

4.2.3   Menyajikan data mengenai manfaat dan upaya pelestarian keanekaragaman 
hayati di indonesia dan mempresentasikannya 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1

3.2.1.1 Peserta didik dapat menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati gen, jenis 
dan ekosistem setelah melakukan pengamatan dengan benar

3.2.1.2 Peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem 
setelah melakukan pengamatan di sekitar sekolah dengan benar

4.2.1.1 Peserta didik dapat menyajikan data mengenai keanekaragaman gen jenis dan 
ekosistem dan mempresentasikannya dengan benar

Pertemuan 2 

3.2.1.3 Peserta didik dapat menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia 
berdasarkan garis Wallace, garis weber dan wilayah peralihan yang memiliki 
fauna oriental, auustralian dan peralihan dari situs internet dan kajian literature 
dengan benar

3.2.1.4 Peserta didik dapat mengidentifikasi keunikan hutan huja tropis melalui kajian 
literature dengan benar

4.2.1.2 Peserta didik dapat menyajikan data mengenai persebaran flora dan fauna 
diindonesia dan mempresentasikannya setelah mengerjakan pertanyaan yang 
ada pada lembar diskusi dengan benar

Pertemuan 3

3.2.1.5 Peserta didik  dapat menjelaskan manfaat dan nilai keanekaragaman hayati 
melalui berbagai media informasi dengan benar

3.2.1.6 Peserta didik dapat menganalisis upaya pelestarian keanekargaman hayati 
seperti mendirikan kawasan konservasi dan penangkaran melalui berbagai 
media informasi dengan benar

4.2.1.3 Peserta didik dapat menyajikan data mengenai manfaat dan upaya pelestarian 
keanekaragaman hayati diindonesia dan mempresentasikannya setelah 
mengerjakan pertanyaan yang ada pada lembar diskusi dengan benar.



E. Materi Pembelajaran
Pertemuan 1

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman  atau  variasi 
organisme  hidup pada tiga tingkatan  yaitu tingkat  gen, jenis, dan ekosistem pada 
suatu daerah. 

a. Keanekaragaman gen, 
Gen atau plasma nuftah adalah substansi kimia 
yang menentukan sifat keturunan yang terdapat 
di dalam kromosom. Setiap individu mempunyai 
kromosom yang membawa sifat menurun (gen) 
dan terdapat di dalam inti sel. 
Perbedaan sesama  jerapah  (satu spesies) 
termasuk keanekaragaman gen . jadi, 
keanekaragaman gen adalah segala perbedaan 
yang ditemui pada makhluk hidup dalam satu 
spesies. Contoh keanekaragaman tingkat gen ini 
misalnya, tanaman bunga mawar putih dengan 

bunga mawar merah yang memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna.
b. Keanekaragaman jenis

Spesies atau jenis memiliki pengertian, individu 
yang mempunyai persamaan secara morfologis, 
anatomis, fisiologis yang menghasilkan 
keturunan untuk melanjutkan 
generasinya.Kumpulan makhluk hidup satu 
spesies atau satu jenis inilah yang disebut dengan 
populasi. Keanekaragaman jenis adalah segala 
perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup 
antar jenis atau antar spesies.Perbedaan antar 
spesies organisme dalam satu keluarga lebih 
mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada 

perbedaan antar individu dalam satu spesies (keanekaragaman gen).
c. Keanekaragaman ekosistem.

Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara 
makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan juga antara 
makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen abiotik (tidak hidup) dan jenis 
makhluk hidup (biotik).



Pertemuan 2
Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman  atau  variasi 

organisme  hidup pada tiga tingkatan  yaitu tingkat  gen, jenis, dan ekosistem pada 
suatu daerah. Bioma diartikan sebagai kesatuan antara iklim dominan dan vegetasi 

serta hewan yang hidup di dalam 
iklim dominan tersebut. Bisa juga 
diartikan suatu daratan luas yang 
memiliki karakteristik komponen 
biotik dan abiotik Keunikan 
keanekaragaman hayati Indonesia. 
Memiliki hewan bertipe oriental, 
Australia dan peralihan, Pada 
awalnya Wallace menemukan 
terdapat perbedaan ciri-ciri hewan di 
Indonesia bagian barat dengan timur. 
Lalu Max weber berpendapat bahwa 
hewan yang ada di sulawesi dan 
sekitarnya memiliki perbedaan dari 
kedua jenis hewan yang kemukakan 
oleh Wallace. Jadi di Indonesia 
terdapat 3 tipe fauna. Hewan daerah 

oriental memmiliki ciri-ciri : Mamalia berukuran besar, Memiliki banyak jenis 
hewan primate, Warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam. Contoh : 
Elephas maximus (gajah), Rhinoceros sondaicus (badak bercula satu), Pongo 
pygmaeus (orang utan kalimantan), Monyet (Presbytis thomasi)

Pertemuan 3
Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman  atau  variasi 

organisme  hidup pada tiga tingkatan  yaitu tingkat  gen, jenis, dan ekosistem pada 
suatu daerah. Manfaat keanekaragaman hayati bagi Indonesia sangat banyak sekali. 
Berikut ini akan kami bahas secara detail penjelasannya. Usaha perlindungan 
melalui konservasi
 Cagar alam : suatu kawasan yang terdapat tumbuhan, hewan dan ekosistem 

yang khas dan terlindungi.
 Suaka margasatwa : suatu kawasan yang memiliki ciri khas keanekaragaman 

dan keunikan jenis hewan
 Taman nasional : kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem alsi dan 

dikelola dengan system zonasi
 Taman wisata alam : kawasan pelestarian alam untuk kepentingan pariwisata
 Taman hutan raya : kawaan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan dan 

hewan alami maupun tidak alami dan asli maupun tidak asli.
 Taman buru : suatu kawasan yang memiliki potensi buru untuk rekreasi 

berburu
 Usaha perlindungan melalui peraturan perundangan



 Usaha perlindungan melalui keppres
 Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati 

1. SebagaI sumber pangan, sandang papan dan kesehatan
2. Sebagai sumber plasma nutfah 
3. Sebagai laha pendapatan dll

F. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Scientific 
Model Pembelajaran : Direct Intruction (Pembelajaran Langsung)

G. Langkah –Langkah Kegiatan
Pertemuan 1 (3x45 menit)

Tahapan 
Kegiatan

Sintak Model 
Pembelajaran

Deskripsi Alokasi 
WaktuGuru Peserta didik

Pendahuluan Model 
Pembelajaran 
Direct Intruction 
(DI)

1. Guru memberi salam 
kepada peserta didik, 

2. Guru memulai 
pembelajaran dengan 
berdoa untuk memulai 
pembelajaran 

3. Guru memeriksa 
kehadiran peserta 
didik 

Peserta didik 
menjawab salam, 
Peserta didik memulai 
pembelajaran dengan 
berdoa 
Peserta didik 
menyatakan 
kehadiran.

15 
menit

Apersepsi 1. Mengaitkan materi 
pembelajaran yang 
akan dilakukan 
dengan pengalaman 
peserta didik dengan 
tema sebelumnya, 

2. Mengingatkan 
kembali materi 
prasyarat dengan 
bertanya.

Peserta didik 
mendengarkan yang 
disampaikan oleh guru 

Peserta didik 
menjawab pertanyaan 
guru

Motivasi Menyampaikan 
tujuan dan 
mempersiapkan 
peserta didik

1. Memberikan 
gambaran tentang 
manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan 
dipelajari.

2. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

“ Adapun tujuan 
pembelajaran yang akan 
dilakukan hari ini yaitu :
1. Peserta didik Peserta 

didik dapat 
menjelaskan 

Peserta didik 
mendengarkan yang 
disampaikan oleh guru 



mengenai 
keanekaragaman gen, 
jenis dan ekosistem 
dengan benar setelah 
melakukan 
pengamatan dengan 
benar

2. Peserta didik dapat 
mengidentifikasi 
keanekaragaman gen, 
jenis dan ekosistem 
setelah melakukan 
pengamatan di 
sekitar sekolah 
dengan benar

3. Peserta didik dapat 
menyajikan data 
mengenai 
keanekaragaman gen 
jenis dan ekosistem 
dengan benar

4. Peserta didik dapat 
mempresentasikan 
data yang di peroleh 
mengenai 
keanekaragaman gen 
jenis dan ekosistem 
dengan benar

Peserta didik 
mendengarkan tujuan 
pembelajaran 

Kegiatan Inti Mendemontrasi 
pengetahuan dan 
keterampilan 

Membimbing 
pelatihan

1. Guru mengkondisikan
peserta didik untuk 
siap melakukan 
pembelajaran 

2. Guru menjelaskan 
mengenai pengertian 
keanekaragaman 
hayati

3. Guru membentuk 
kelompok peserta 
didik menjadi 7 
kelompok 

4. Guru menjelaskan 
pemahaman mengenai 
keanekaragaman gen, 
jenis dan ekosistem

5. Guru memberikan 
LKK mengenai 
keanekaragaman gen, 
jenis dan ekosistem

6. Guru mengintruksika 

Peserta didik 
merespon pertanyaan 
guru 

Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan guru
Peserta didik 
membentuk menjadi 7 
kelompok

Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan guru

Peserta didik 
megambil LKK yang 
diberikan guru

105 
menit



Mengecek 
pemahaman dan 
memberikan umpan 
balik

peserta didik untuk 
melengkapi 
pertanyaan-
pertanyaan yang ada 
pada LKK mengenai 
keanekaragaman gen, 
jenis dan ekosistem
untuk menjadi bahan 
diskusi

7. Guru mengintruksikan 
untuk setiap 
kelompok agar 
mempresentasikan 
hasil kerja kelompok

Peserta didik 
mempresentasikan 
hasil kerja kelompok 

Memberikan 
kesempatan untuk 
pelatihan dan Pen
erapan konsep

1. Guru menjelaskan 
ulang mengenai 
keanekaragaman gen, 
jenis dan ekosistem 

2. Guru mempersilahkan 
peserta didik untuk 
bertanya apabila ada 
yang kurang dipahami

Peserta didik 
mendengarkan 
penejlaskan guru

Peserta didik 
menanggapi

Kegiatan 
Penutup

1. Guru menyampaikan 
evaluasi

2. Guru menyampaikan 
pembelajaran untuk 
pertemuan selanjutnya  

3. do’a bersama pada 
akhir kegiatan 
pembelajaran denga 
membaca lafad 
Hamdalah

4. Guru mengucapkan 
salam

Peserta didik 
mendengarkan guru 
Peserta didik 
membaca do’a

Peserta didik 
membaca lafa 
hamdalah 

Peserta didik 
menjawab salam

15 
menit

Pertemuan 2 (3 x 45 menit)

Tahapan 
Kegiatan

Sintak Model 
Pembelajaran

Deskripsi Alokasi 
WaktuGuru Peserta didik

Pendahuluan Model 
Pembelajaran 
Direct Intruction 
(DI)

1. Guru memberi salam 
kepada peserta didik, 

2. Guru memulai 
pembelajaran dengan 
berdoa untuk memulai 
pembelajaran 

3. Guru memeriksa 
kehadiran peserta didik 

Peserta didik 
menjawab salam, 
Dan memulai 
pembelajaran
dengan berdoa 
Peserta didik 
menyatakan 

15 
menit



kehadiran.
Apersepsi 1. Mengaitkan materi 

pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya, 

2. Mengingatkan kembali 
materi prasyarat dengan 
bertanya.

Peserta didik 
mendengarkan guru 

Peserta didik 
menjawab 
pertanyaan guru

Motivasi 1. Memberikan gambaran 
tentang manfaat 
mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari.

2. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

“ Adapun tujuan 
pembelajaran yang akan 
dilakukan hari ini yaitu :
1. Peserta didik dapat 

menjelaskan persebaran 
flora dan fauna di 
Indonesia berdasarkan 
garis Wallace dan garis 
weber dari situs internet 
dan kajian literature 
dengan benar

2. Peserta didik dapat 
menganalisis perbedaan 
antara flora dan fauna 
berdasarkan garis 
Wallace dan garis weber 
setelah membaca buku 
dan media informasi  
dengan benar

3. Peserta didik dapat 
mengidentifikasi wilayah 
peralihan yang memiliki 
fauna peralihan, Oriental 
dan Australian setelah 
membaca buku da situs 
internet  dengan benar

4. Peserta didik dapat 
mengidentifikasi 
keunikan hutan hujan
tropis melalui kajian 
literature dengan benar

5. Peserta didik dapat 
menyajikan data 

Peserta didik 
mendengarkan yang 
disampaikan oleh 
guru 

Peserta didik 
mendengarkan 
tujuan pembelajaran 



mengenai persebaran 
flora dan fauna 
diindonesia dan 
mempresentasikannyaset
elah mengerjakan 
pertanyaan yang ada 
pada lembar diskusi 
dengan benar

Kegiatan Inti Mendemontrasi 
pengetahuan dan 
membimbing dan 
memberikan 
umpan balik

1. Guru mengkondisikan 
peserta didik untuk siap 
melakukan pembelajaran 

2. Guru menjelaskan 
mengenai pengertian 
keanekaragaman hayati

3. Guru mengintruksikan 
peserta didik agar duduk 
berkelompok

4. Guru menjelaskan 
pemahaman mengenai 
persebaran flora dan 
fauna serta keunikan 
hutan hujan tropis

5. Guru memberikan LKK
mengenai persebaran 
flora dan fauna serta 
keunikan hutan hujan 
tropis

6. Guru mengintruksika 
peserta didik untuk 
melengkapi pertanyaan-
pertanyaan pada LKK 
mengenai persebaran 
flora dan fauna serta 
keunikan hutan hujan 
tropis untuk menjadi 
bahan presentasi

7. Guru mengintruksikan 
untuk setiap kelompok 
agar mempresentasikan 
hasil kerja kelompok

Peserta didik 
merespon 
pertanyaan guru 

Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan guru

Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan guru

Peserta didik 
mengambi LKK 
yang disediakan oleh 
guru
Peserta didik 
menjawab 
pertanyaan-
pertanyaan pada 
LKK untuk menjadi 
bahan diskusi

Peserta diidk 
mempresentasika 
hasil diskusi

105 
menit

Penerapan konsep 1. Guru menjelaskan ulang 
mengenai persebaran 
flora dan fauna serta 
keunikan hutan hujan 
tropis

2. Guru mempersilahkan 
peserta didik untuk 
bertanya apabila ada 
yang kurang dipahami

Peserta didik 
mendengarkan 
penejlaskan guru

Peserta didik 
menanggapi



Kegiatan 
Penutup

1. Guru menyampaikan 
evaluasi

2. Guru menyampaikan 
pembelajaran untuk 
pertemuan selanjutnya  

3. do’a bersama pada akhir 
kegiatan pembelajaran 
denga membaca lafad 
Hamdalah

4. Guru mengucapkan 
salam

Peserta didik 
mendengarkan guru 
Peserta didik 
membaca do’a
Peserta didik 
membaca 
lafadhamdalah 

Peserta didik 
menjawab salam

15 
menit 

Pertemuan 3 (3x 45 menit)

Tahapan 
Kegiatan

Sintak Model 
Pembelajaran

Deskripsi Alokasi 
WaktuGuru Peserta didik

Pendahuluan Model 
Pembelajaran 
Direct Intruction 
(DI)

1. Guru memberi salam 
kepada peserta didik, 

2. Guru memulai 
pembelajaran dengan 
berdoa untuk 
memulai 
pembelajaran 

3. Guru memeriksa 
kehadiran peserta 
didik 

Peserta didik 
menjawab salam, 
Peserta didik memulai 
pembelajaran dengan 
berdoa 
Peserta didik 
menyatakan 
kehadiran.

15 
menit

Apersepsi 1. Mengaitkan materi 
pembelajaran yang 
akan dilakukan 
dengan pengalaman 
peserta didik dengan 
tema sebelumnya, 

2. Mengingatkan 
kembali materi 
prasyarat dengan 
bertanya.

Peserta didik 
mendengarkan yang 
disampaikan oleh guru 

Peserta didik 
menjawab pertanyaan 
guru

Motivasi 1. Memberikan 
gambaran tentang 
manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan 
dipelajari.

2. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

“ Adapun tujuan 
pembelajaran yang akan 
dilakukan hari ini yaitu :
1. Peserta didik  dapat 

Peserta didik 
mendengarkan yang 
disampaikan oleh guru 



menjelaskan manfaat 
dan nilai 
keanekaragaman 
hayati melalui 
berbagai media 
informasi dengan 
benar

2. Peserta didik dapat 
menganalisis upaya 
pelestarian 
keanekargaman 
hayati seperti 
mendirikan kawasan 
konservasi dan 
penangkaran melalui 
berbagai media 
informasi dengan 
benar

3. Peserta didik dapat 
mempresentasikan 
manfaat dan upaya 
pelestarian 
keanekaragaman 
hayati diindonesia 

Peserta didik 
mendengarkan tujuan 
pembelajaran 

Kegiatan Inti Mendemontrasi 
pengetahuan dan 
membimbing dan 
memberikan umpan 
balik

1. Guru mengkondisikan 
peserta didik untuk 
siap melakukan 
pembelajaran 

2. Guru menjelaskan 
mengenai manfaat 
keanekaragaman 
hayati

3. Guru 
mengintruksikan agar 
peserta didik duduk 
berkelompok

4. Guru menjelaskan 
pemahaman 
mengenai manfaat 
dan upaya pelestarian 
keanekaragaman 
hayati diindonesia

5. Guru memberikan 
LKK mengenai 
manfaat dan upaya 
pelestarian 
keanekaragaman 
hayati diindonesia

6. Guru mengintruksika 

Peserta didik 
merespon pertanyaan 
guru 

Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan guru

Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan guru

Peserta didik 
mengambil LKK yang 
diberikan oleh guru

Peserta didik 

105 
menit



peserta didik untuk 
melengkapi 
pertanyaan-
pertanyaan yang 
terdapat pada LKK 
mengenai manfaat 
dan upaya pelestarian 
keanekaragaman 
hayati diindonesia
untuk menjadi bahan 
diskusi

7. Guru 
mengintruksikan 
untuk setiap 
kelompok agar 
mempresentasikan 
hasil kerja kelompok

melengkapi 
pertanyaan-
pertanyaan pada LKK 
untuk menjadi bahan 
presentasi

Peserta didik 
mempresentasikan 
hasil diskusi

Penerapan konsep 1. Guru menjelaskan 
ulang mengenai 
manfaat dan upaya 
pelestarian 
keanekaragaman 
hayati diindonesia

2. Guru mempersilahkan 
peserta didik untuk 
bertanya apabila ada 
yang kurang dipahami

Peserta didik 
mendengarkan 
penejlaskan guru

P
eserta didik 
menanggapi

Kegiatan 
Penutup

1. Guru menyampaikan 
evaluasi

2. Guru menyampaikan 
bahwa pembelajarn 
telah selesai dan 
akan ada Postest 
pada pertemuan 
selanjutnya  

3. do’a bersama pada 
akhir kegiatan 
pembelajaran denga 
membaca lafad 
Hamdalah

4. Guru mengucapkan 
salam

Peserta didik 
mendengarkan guru 

Peserta didik 
membaca do’a

Peserta didik 
membaca lafa 
hamdalah 

Peserta didik 
menjawab salam

H. Alat/Media/Sumber Pembelajaran
1. Alat/Media Pembelajaran

 Handout 

 Gambar



 Spidol dan papan tulis
2. Sumber Pembelajaran :

 Buku Panduan Guru, 

 Buku LKS siswa Buku Biologi Siswa.

1. Penilaian Hasil Belajar
a. Penilaian Aspek Kognitif

 Tes  Tertulis (Essay)
b. Penilaian Aspek Afektif

 Angket 
c. Penilaian Aspek Psikomotorik

 Lembar Observasi Psikomotorik

Bandar Lampung, 6 September 2017
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK SMA N 2 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KELAS X MIPA 3 (Kelas Eksprimen)

No Nama Peserta Didik L/P No Nama Pesera Didik L/P

1 Andin Raihan Fadillah P 26 Revita Zalfa Priliana P

2 Angela Sandra Dea Wijaya P 27 Risky Damar Oky L

3 Annisa Sukma Pratiwi P 28 Tarina Regina Ambarwati P

4 Arsyah Ferdinand Tampati L 29 Tasya Nabila Permata Putri P

5 Azka Nur Annisa Rompies L 30 Winda Hamdia P

6 Dafa Arbi Anansyah L 31 M. Aufarol Gumilar L

7 Desdy Anggraeni Rozzy F P 32 Gusti Rama Pahlawan L

8 Erza Geraldi Prianto Putra L 33 M. Ardan Ardika P

9 Fadila Khoirunnisa P

10 Fairuz Nadira P

11 Fatya Artha Melanie P

12 Findho Amaraldi L

13 Fiona Aurelia Winer P

14 Hafiza Salsabila P

15 Lutfiana Manar P

16 M. Taufik Alhakim L

17 M. Dzaki Zauhair Wicaksana L

18 M. Haikal L

19 M. Agshal Abdallah L

20 M. Bima Laksmana L

21 Nanda Mahiyah P

22 Nataya Wulandari P

23 Raden Angkling K L

24 Rani Andari P

25 Ratu Bintang Prammudya P



DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK SMA N 2 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KELAS X MIPA 4 (Kelas Kontrol)

No Nama Peserta Didik L/P No Nama Pesera Didik L/P

1 Ade Al Yusa L 26 Rayana Ustadi Al Ghofaro L

2 Aditya Pratama Putra L 27 Rhyo Argasiwi L

3 Afries Dafa Andisa P 28 Riefa Ayu Salsabila P

4 Alfia Maharani Ivan P 29 Safitri Haurotul Jamalat P

5 Annisa Murtaja Harist P 30 Vherina Firhana P

6 Aqila Pancarani P 31 Yovita Aprillia Hartono L

7 Arya Affanda Auliya L 32 Zehpan Kartidilaga L

8 Cahaya Tidiazmara P 33 Rafliandi Meidi L

9 Dhea Nanda Sasmita P 34 Abdul Fatier L

10 Ethan Nandika Yogiswara L

11 Fabiola Umaida P

12 Febi Azizah Permata Sari P

13 Hillber Daniel Pasaribu L

14 Idzni Nurul Shadira P

15 Lydia Maykeren P

16 M. Alrafa Reyhan Bakrie L

17 Maudy Fadya Nafisa P

18 M. Radhiya Amiryan L

19 M. Aldika Harnacipta L

20 M. Alfasa Agung L

21 M. Fadel Izha Leondra L

22 M. Hanif Faturrahman L

23 M. Ilham Andriansyah L

24 Pratama Ryan Savero L

25 Rahma Adhyanava P



DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK SMA N 2 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KELAS XI MIPA 5 (UJI COBA SOAL)

No Nama Peserta Didik L/P No Nama Pesera Didik L/P

1 Abelia Lovena Sae P 26 Riska Arum Pratiwi P

2 Adistya Arsadianis Ivada P 27 Syadza Adila P

3 Agista Dwina Primalita P 28 Syavira Eziza P

4 Aldi L 29 Thika Triaprilia P

5 Alvita Fiksi P 30 Vernandy Napatino L

6 Anisa Fahrani P

7 Anjeli Oktatifanny Mazei P

8 Athaya Farid Akbar L

9 Azzahra Nabila Wilarasya P

10 Balqis Shafira Aini P

11 Cyintya Teruna Putri P

12 Dina Putri Harahap P

13 Fitra Filian Ahmad P

14 Gabriela Alma Zariadi L

15 Indah Evriliani Hidayat P

16 Iqbal Bagus Hadiasty L

17 Maria Athavli Karunia P

18 Muhammad Daffa Aliefa L

19 Muhammad Finza Arian L

20 Muhammad Ilham Akbar L

21 Muhammad Rahul Al-ghazali L

22 Nabila Winarsaputri P

23 Nadyra Salsabila P

24 Nuraini P

25 Puja Fabiola P



Daftar Nama Kelompok Belajar

X MIPA 3 (Kelas Eksperimen)

Kelompok I Kelompok II

1.Andin

2.Arsyah

3. Hafiza

4. M.Agshal

5. Ratu Bintang

6. M Aufarol

1.Angela

2.Azka

3.Lutfiana

4.M. Bima

5.Revita

6. Gusti Rama

Kelompok III Kelompok IV

1.Anisa

2.Dafa

3. M. Taufik

4. Nanda M

5. Riski Damar Oky

6. M.Ardan

1.Desdy

2.Fairus

3.M Dzaki

4.Natasya

5.Tarina

Kelompok V Kelompok VI

1.Erza

2.Fatya Artha

3. M.Haikal

4. Raden Angkling

5. Tasya

1.Fadiilah

2.Findho A

3.Fionna

4.Rani

5. Winda H



Daftar Nama Kelompok Belajar

X MIPA 4 (Kelas Kontrol)

Kelompok I Kelompok II

1.Ade Alyusa

2.Arya Afanda

3. Hilber

4. M.Aldika

5. Rahma

6. Yovita

1.Aditya P

2.Cahaya

3.Idzni

4.M. Alfasa

5.Rayana V

6. Moh.Zepan

Kelompok III Kelompok IV

1.Affries Daffa

2.Dhea

3. Lydya

4. M Fadel

5. Rhio Argasiwi

6. Rafliandi

1.Alfia Maharani

2.Ethan

3.M Alrafa

4.M Hanif

5.Riefa

Kelompok V Kelompok VI

1.Annisa Murtaja

2.Fabiola Umaida

3. Maudy F

4. M Ilham

5. Safitri

1.Aqila Pancarani

2.Febi

3.M Radhiya

4.Pratama R

5. Vherina



Lampiran 5

A. Rekapitulasi Kelas Eksperimen Ranah Kognitif

NAMA
NO SOAL

SKOR SKOR MAX NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Andin Raihan Fadillah 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21 30 70
Angela Sandra Dea Wijaya 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 24 30 80
Annisa Sukma Pratiwi 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 22 30 73
Arsyah Ferdinand Tampati 3 3 2 2 2 3 3 3 0 2 23 30 77
Azka Nur Annisa Rompies 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 26 30 87
Dafa Arbi Anansyah 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 25 30 83
Desdy Anggraeni Rozzy F 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 26 30 87
Erza Geraldi Prianto Putra 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 25 30 83
Fadila Khoirunnisa 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 24 30 80
Fairuz Nadira 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 23 30 77
Fatya Artha Melanie 2 3 0 2 3 2 2 3 2 2 21 30 70
Findho Amaraldi 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 22 30 73
Fiona Aurelia Winer 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 26 30 87
Hafiza Salsabila 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 24 30 80
Lutfiana Manar 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 30 97
M. Taufik Alhakim 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 21 30 70
M. Dzaki Zauhair W. 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 24 30 80
M. Haikal 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 28 30 93
M. Agshal Abdallah 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 27 30 90
M. Bima Laksmana 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 27 30 90
Nanda Mahiyah 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 25 30 83



Nataya Wulandari 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3 23 30 77
Raden Angkling K 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 30 97
Rani Andari 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 28 30 93
Ratu Bintang Prammudya 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 27 30 90
Revita Zalfa Priliana 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 30 97
Risky Damar Oky 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 21 30 70
Tarina Regina Ambarwati 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28 30 93
Tasya Nabila Permata Putri 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 25 30 83
Winda Hamdia 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 30 97
M. Aufarol Gumilar 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 30 77
Gusti Rama Pahlawan 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 22 30 73
M. Ardan Ardika 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 22 30 73

JUMLAH 2730
RATA-RATA 83
TERTINGGI 97
TERENDAH 70



Lampiran 9

E. Rekapitulasi Nilai Kelas Eksperimen Ranah Psikomotorik

NO NAMA PESERTA DIDIK 1 2 3 4 5 SKOR SKOR MAX NILAI 
1 Andin Raihan Fadillah 4 3 3 2 4 16 20 80
2 Angela Sandra Dea Wijaya 4 3 2 3 3 15 20 75
3 Annisa Sukma Pratiwi 4 3 2 3 3 15 20 75
4 Arsyah Ferdinand Tampati 3 4 4 3 4 18 20 90
5 Azka Nur Annisa Rompies 3 4 4 4 4 19 20 95
6 Dafa Arbi Anansyah 4 3 3 2 3 15 20 75
7 Desdy Anggraeni Rozzy F 2 3 3 4 3 15 20 75
8 Erza Geraldi Prianto Putra 4 4 2 3 3 16 20 80
9 Fadila Khoirunnisa 3 3 3 3 4 16 20 80

10 Fairuz Nadira 3 3 4 3 4 17 20 85
11 Fatya Artha Melanie 3 4 3 4 4 18 20 90
12 Findho Amaraldi 4 3 4 4 2 17 20 85
13 Fiona Aurelia Winer 2 4 3 3 4 16 20 80
14 Hafiza Salsabila 3 3 3 2 3 14 20 70
15 Lutfiana Manar 2 3 4 4 2 15 20 75
16 M. Taufik Alhakim 4 4 3 3 4 18 20 90
17 M. Dzaki Zauhair Wicak 2 3 3 2 4 14 20 70
18 M. Haikal 3 4 4 4 4 19 20 95
19 M. Agshal Abdallah 4 4 3 2 4 17 20 85
20 M. Bima Laksmana 4 3 3 3 3 16 20 80
21 Nanda Mahiyah 3 2 4 4 3 16 20 80
22 Nataya Wulandari 2 3 4 3 4 16 20 95
23 Raden Angkling K 3 2 3 2 4 14 20 70



24 Rani Andari 3 3 4 4 4 18 20 90
25 Ratu Bintang Prammudya 3 4 3 2 3 15 20 95
26 Revita Zalfa Priliana 4 3 4 3 3 17 20 85
27 Risky Damar Oky 3 2 3 3 3 14 20 70
28 Tarina Regina Ambarwati 3 3 3 4 3 16 20 95

29
Tasya Nabila Permata 
Putri 3 2 3 3 3 14 20 70

30 Winda Hamdia 4 3 3 4 4 18 20 90
31 M. Aufarol Gumilar 3 4 3 3 4 17 20 85
32 Gusti Rama Pahlawan 4 3 4 4 3 18 20 90
34 M. Ardan Ardika 3 2 3 2 4 14 20 70

Jumlah 2715
Rata-rata 82,27273
tertinggi 95
Terendah 70



KISI – KISI SOAL UJI COBA

Satuan Sekolah : SMA N 2 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Keanekaragaman Hayati

Kompentensi Dasar :Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat
keanekaragamanhayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia.

No
Kompetensi dasar

Indikator Pembelajaran
Jenjang Kemampuan

C1 C2 C3 C4 C5 C6
3.2 Menganalisis data hasil 

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

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.

1. Menyebutkan pengertian
Keanekaragaman hayati

1

2. Mengidentifikasikan 
Keanekaragaman hayati gen, 
jenis dan ekosistem

2

3. Menyajikan data yang di 
peroleh mengenai 
keanekaragaman gen jenis dan 
ekosistem dan 
mempresentasikannya 

3

4. Memberikan contoh persebaran
flora dan fauna di Indonesia 
berdasarkan garis Wallace, 
garis weber dan wilayah 
peralihan yang memiliki fauna 
Oriental, Australian dan 
Peralihan

4

5. Mengidentifikasi keunikan 
Hutan Hujan Tropis 

5

6. Menyajikan data mengenai 
persebaran flora dan fauna 
diindonesia dan 
mempresentasikannya

6

7. Memberikan contoh manfaat 

dan nilai keanekaragaman 

hayati

7



8. Menganalisis upaya pelestarian 
keanekargaman hayati seperti 
mendirikan kawasan 
konservasi dan penangkaran 
melalui berbagai media 
informasi 

8

9

9. Menyajikan data mengenai 
manfaat dan upaya pelestarian 
keanekaragaman hayati di 
indonesia dan 
mempresentasikannya

10

Keterangan :

C1 : Proses berfikir mengenal

C2 : Proses berfikir memahami

C3 : Proses berfikir mengaplikasikan 

C4 : Proses berfikir menganalisis

C5 : Proses berfikir mengevaluasi

C6 : Proses berfikir mencipta



KISI KISI SOAL UJI COBA

Sekolah : SMA N 2 Bandar Lampung 
Mata Pelajaran : Biologi
Materi Pokok : Keanekaragaman Hayati
Jumlah Soal : 10
Bentuk Soal : Essay 
Kompetensi Dasar : Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem) 

di Indonesia.

No Indikator Materi Soal Jawaban
Aspek 

kognitif
1 Menyebutkan 

pengertian 
Keanekaragaman 
hayati 

Apakah yang dimaksud dengan 
Keanekaragaman Hayati?

3= Keanekaragaman hayati adalah berbagai macam variasi 
atau bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat 
pada berbagai tingkatan makhluk hidup atau menunjukan 
keselruhan variasi gen , jenis dan ekosistem di suatu 
daerah.
2= Keanekaragaman hayati adalah berbagai macam variasi 
atau bentuk, penampilan, menunjukan keseluruhan variasi 
gen, jenis dan di suatu daerah.
1= Keanekaragaman hayati adalah berbagai macam variasi 
atau bentuk, penampilan, pada makhluk hidup
0= tidak ada jawaban

C1

2 Mengidentifikasikan 
Keanekaragaman 
hayati gen, jenis dan 
ekosistem

Jelaskan  macam - macam keanekara
gaman hayati? 

3= Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga yakni 
Keanekaragaman Hayati tingkat gen (dalam spesies yang 
sama) Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan 
yang terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan 
memberikan penampakan ( fenotipe ), baik anatomi 
maupun fisiologi pada setiap organisme. Contohnya 
variasi jenis kelapa : kelapa gading, kelapa hijau, kelapa
kopyor. Keanekaragaman hayati tingkat jenis 
menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat 

C2



pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam 
genus yang sama atau familia yang sama. Contohnya : 
famili Fellidae : kucing, harimau, singa. Keanekaragaman 
Hayati tingkat ekosistem (dalam ekosistem/daerah/habitat 
yang sama) , Ekosistem berarti suatu kesatuan yang 
dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk 
hidup (komponen biotik) dan lingkungannya (komponen 
abiotik).contohnya : faktor biotik iklim, tanah, air, udara, 
dan  faktor abiotik menimbulkan kondisi berbeda pada 
setiap ekosistem.
2= Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga yakni 
Keanekaragaman Hayati tingkat gen (dalam spesies yang 
sama) Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan 
yang terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan 
memberikan penampakan ( fenotipe ), Contohnya variasi 
jenis kelapa : kelapa gading, kelapa hijau. 
Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan 
keanekaragaman yang terdapat pada berbagai spesies 
makhluk hidup. Contohnya : famili Fellidae : kucing, 
harimau. Keanekaragaman Hayati tingkat ekosistem 
(dalam ekosistem/daerah/habitat yang sama) .contohnya : 
faktor biotik iklim, tanah, air, udara, dan  faktor abiotik 
menimbulkan kondisi berbeda pada setiap ekosistem.
1= Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga yakni 
Keanekaragaman Hayati tingkat gen (dalam spesies yang 
sama). Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan 
keanekaragaman yang terdapat pada berbagai spesies 
makhluk hidup. Keanekaragaman Hayati tingkat 
ekosistem (dalam ekosistem/daerah/habitat yang sama
0= tidak ada jawaban



3 Menyajikan data yang 
di peroleh mengenai 
keanekaragaman gen 
jenis dan ekosistem 
dan 
mempresentasikannya

Perhatikan gambar pohon pisang di 
atas!
Individu dalam satu spesies dapat 
memiliki perbedaan meski diturunkan 
dari gen yang sama ini menyebabkan 
keanekaragaman hayati semakin 
meningkat. Jelaskan bagaimana hal ini 
tersebut bisa terjadi?

3= Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang 
terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan 
memberikan penampakan ( fenotipe ), baik anatomi 
maupun fisiologi pada setiap organisme. Individu dalam 
satu spesies dapat memiliki perbedaan meski diturunkan 
dari gen yang sama karena tanaman pisang memiliki 
keanekaragaman yang tinggi dan persilangan antara dua 
individu makhluk hidup sejenis merupakan salah satu 
penyebabnya, keturunan dari hasil persilangan memiliki 
susunan perangkat gen yang berasal dari kedua 
induk/orangtuanya. Kombinasi susunan perangkat gen dari 
induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman 
individu dalam satu spesies. Maka dari itu pohon pisang 
walaupun diturunkan dari gen yang sama akan tetap 
memiliki perbedaan dan menyebabkan keanekaragaman 
hayati semakin meningkat.
2= Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang 
terdapat dalam kromosom. Individu dalam satu spesies 
dapat memiliki perbedaan meski diturunkn dari gen yang 
sama karena tanaman pisang memiliki keanekaragaman 
yang tinggi dan persilangan antara dua individu makhluk 
hidup sejenis merupakan salah satu penyebabnya, 
keturunan dari hasil persilangan memiliki susunan 
perangkat gen yang berasal dari kedua induk/orangtuanya
1= Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang 
terdapat dalam kromosom. Individu dalam satu spesies 
dapat memiliki perbedaan meski diturunkn dari gen yang 
sama karena tanaman pisang memiliki keanekaragaman 
yang tinggi
0= tidak ada jawaban

C4

4 Memberikan contoh 
persebaran flora dan 
fauna di Indonesia 

Sebutkan ciri-ciri fauna menurut 
persebarannya dan berikan contoh 
fauna pada masing-masing wilayah?

3= Fauna daerah oriental memiliki cirri-ciri (banyak 
ammalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, 
terdapat burung berwarna kurang menarik. Contohnya : 

C3



berdasarkan garis 
Wallace, garis weber 
dan wilayah peralihan 
yang memiliki fauna 
Oriental, Australian 
dan Peralihan

(min 3) gajah, orang hutan, dan elang putih). B. Fauna daerah 
Australian memiliki cirri-ciri (terdapat mamalia berukuran 
kecil, banyak hewan beerkantung, tidak terdapat spesies 
kera, burung berwarna-warni. Contohnya : babi rusa, 
komodo, kuskus daN burung cendrawasih) C. Fauna 
daerah peralihan memiliki cirri-ciri ( terdiri atas hewan-
hewan endemik yaitu hewan yang hanya ada di pulau 
tersebut. Contohnya : anoa, maleo, dan msang coklat).
2= Fauna daerah oriental memiliki cirri-ciri (banyak 
ammalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, 
terdapat burung berwarna kurang menarik. Contohnya : 
gajah. Fauna daerah Australian memiliki cirri-ciri 
(terdapat mamalia berukuran kecil, banyak hewan 
berkantung, tidak terdapat spesies kera, burung berwarna-
warni. Contohnya : babi rusa. Fauna daerah peralihan 
memiliki cirri-ciri ( terdiri atas hewan-hewan endemik 
1= Fauna daerah oriental memiliki cirri-ciri (banyak 
ammalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, 
terdapat burung berwarna kurang menarik. Fauna daerah 
Australian memiliki cirri-ciri (terdapat mamalia berukuran 
kecil) Fauna daerah peralihan memiliki cirri-ciri ( terdiri 
atas hewan-hewan endemik)
0= tidak ada jawaban

5 Mengidentifikasi 
Keunikan Hutan 
Hujan Tropis

Jelaskan ciri-ciri atau keunikan hutan 
hujan tropis?

3=hutan hujan tropis adalah hutan yag terdapat di daerah 
khatulistiwa bukan hanya sekedar di Indonesia hutan 
hujan tropis juga tersebar di sungai amazon, india dan 
kongo dan memiliki keunikan sebagai berikut: memiliki 
intensitas cahaya hujan yang lebih tinggi, memiliki 
kelembapan yang tinggi, banyaknya pohon – pohon yang 
besar, memiliki daun yang lebar dan lebat. Curah hujannya 
sangat tinggi di sepanjang tahun dan memiliki tingkat 
keanekaragaman tumbuhan yang cukup tinggi. Contoh 
bioma hutan tropis terletak di Amerika selatan, Aftrika, 

C2



Australia bagian timur dan Asia tenggara.
2= hutan hujan tropis adalah hutan yag terdapat di daerah 
khatulistiwa bukan hanya sekedar di Indonesia hutan 
hujan tropis juga tersebar di sungai amazon, india dan 
kongo dan memiliki keunikan sebagai berikut: memiliki 
intensitas cahaya hujan yang lebih tinggi, memiliki 
kelembapan yang tinggi, Contoh bioma hutan tropis 
terletak di Amerika selatan, Aftrika, Australia bagian 
timur dan Asia tenggara.
1=hutan hujan tropis adalah hutan yag terdapat di daerah 
khatulistiwa bukan hanya sekedar di Indonesia hutan 
hujan tropis juga tersebar di sungai amazon, india dan 
kongo dan memiliki keunikan sebagai berikut: memiliki 
intensitas cahaya hujan yang lebih tinggi.
0= tidak ada jawaban

6 Menyajikan data 
mengenai persebaran 
flora dan fauna 
diindonesia dan 
mempresentasikannya

Bagaimana proses yang terjadi 
sehingga suatu benua terdapat 
ekosistem yang berbeda-beda seperti 
ekosistem pantai, padang rumput, 
hutan hujan tropis dan ekosistem 
sungai?

3=dalam ekosistem, organisme dalam komunitas 
berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik 
sebagai suatu sistem. Benua adalah wilayah daratan dan 
lautan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi, 
didalam suatu benua terdapat banyak suatu ekosistem 
didalamnya, seperti ekosistem pantai, padang rumput, 
hutan hujan tropis maupun sungai. Seluruh komponen 
ekosistem didalam suatu benua tersebut baik komponen 
biotik maupun komponen abiotik saling mempengaruhi 
dan berinteraksi sekaligus saling bergantung untuk 
mempertahankan kehidupan masing-masing
2= dalam ekosistem, organisme dalam komunitas 
berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik 
sebagai suatu sistem. Benua adalah wilayah daratan dan 
lautan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi, 
didalam suatu benua terdapat banyak suatu ekosistem 
didalamnya, seperti ekosistem pantai, padang rumput, 
hutan hujan tropis maupun sungai.
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1= dalam ekosistem, organisme dalam komunitas 
berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik 
sebagai suatu sistem.
0= tidak ada jawaban

7 Memberikan contoh
manfaat dan nilai 
keanekaragaman 
hayati

Keanekaragaman hayati memiliki nilai 
tersendiri bagi kehidupan manusia 
diantaranya nilai ekologis, nilai 
biologis, dan nilai ekonomis. Jelaskan 
nilai ekonomis, nilai biologis dan nilai 
ekologis keanekaragaman hayati? 
Berikan contohnya!

3=nilai ekologis, artinya keanekaragaman hayati memiliki 
peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. 
Contohnya : keberadaan terumbu karang mendukung 
keberlangsungan hidup ikan dan hewan air lainnya dan 
hutan hujan tropis merupakan paru-paru bumi dan dapat 
menjaga kestabilan iklim global. Kemudian nilai biologis 
artinya keanekaragaman hayati di butuhkan sebagai 
penunjang kehidupan bagi makhluk hidup, termasuk 
manusia. Contonya : tumbuhan mengeluarkan oksigen 
untuk pernafasan makhluk hidup lainnya. Sedangkan nilai 
ekonomis keanekaragaman hayati artinya keanekaragaman 
hayati di butuhkan sebagai sumber pendapatan manusia 
contohnya : kayu, rotan dan karet digunakan sebagai 
bahan baku industry.
2= nilai ekologis, artinya keanekaragaman hayati memiliki 
peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. 
Contohnya : keberadaan terumbu karang mendukung 
keberlangsungan hidup ikan dan hewan air lainnya. 
Kemudian nilai biologis artinya keanekaragaman hayati di 
butuhkan sebagai penunjang kehidupan bagi makhluk 
hidup, termasuk manusia. Contonya : tumbuhan 
mengeluarkan oksigen. Sedangkan nilai ekonomis 
keanekaragaman hayati artinya keanekaragaman hayati di 
butuhkan sebagai sumber pendapatan manusia
1= nilai ekologis, artinya keanekaragaman hayati memiliki 
peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. 
Kemudian nilai biologis artinya keanekaragaman hayati di 
butuhkan sebagai penunjang kehidupan bagi makhluk 
hidup, termasuk manusia. . Sedangkan nilai ekonomis 
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keanekaragaman hayati artinya keanekaragaman hayati di 
butuhkan sebagai sumber pendapatan 
0= tidak ada jawaban

8 Menganalisis upaya 
pelestarian 
keanekargaman 
hayati seperti 
mendirikan kawasan 
konservasi dan 
penangkaran melalui 
berbagai media 
informasi

Kegiatan manusia dapat 
mempengaruhi keanekaragaman 
hayati. Kegiatan tersebut dapat 
meningkatkan dan menurunkan 
keanekaragaman hayati sebutkan 5 
aktivitas manusia yang dapat 
menyebabkan kerusakan 
keanekaragaman hayati!

3=perusakan habitat misalnya penebangan hutan, 
pemburuan liar. Penggunan bahan kimia secara 
berlebihan, misal penggunaan pupuk dan pestisida. 
Adanya pertanian monokultur (memusnahkan tanaman 
sejenis yang kurang unggul). Dan Pencemaran lingkungan 
dari limbah pabrik atau rumah tangga. Serta perusakan 
terumbu karang.
2= perusakan habitat misalnya penebangan hutan, 
pemburuan liar. Penggunan bahan kimia secara 
berlebihan, misal penggunaan pupuk dan pestisida. 
Adanya pertanian monokultur (memusnahkan tanaman
sejenis yang kurang unggul).
1= perusakan habitat misalnya penebangan hutan, 
pemburuan liar. Penggunan bahan kimia secara 
berlebihan.
0= tidak ada jawaban
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9 Bagaimana bentuk-bentuk pelestarian 
keanekaragaman hayati dan Sebutkan 
contoh tempat yang dijadikan sebagai 
lokasi pelestarian in situ dan 
pelestarian ex situ?

3= in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat 
aslinya, contohnya : pelestarian in situ contohnya Taman 
nasional Ujung Kulon (taman national ujung kulon 
merupakan tempat populasi yang baik bagi badak jawa)
dan Taman nasional Komodo (Taman nasional Komodo 
tempat populasi yang baik bagi komodo tumbuhan 
anggrek dan lontar tumbuh baik di kawasan ini) dan Way 
Kambas. Sedangkan ex situ yaitu pelestarian makhluk 
hidup diluar habitat aslinya tetapi lingkungan dibuat mirip 
aslinya, contohnya: ex situ contohnya penangkaraan 
harimau di kebun binatang, kebun botani (seperti di kebun 
raya bogor, kebun raya bedugal dan kebun raya jhanto)
2= in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat 
aslinya, contohnya : pelestarian in situ contohnya Taman 
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nasional Ujung Kulon (taman national ujung kulon 
merupakan tempat populasi yang baik bagi badak jawa)
Sedangkan ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup diluar 
habitat aslinya tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya.
contohnya penangkaraan harimau.
1= in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat 
aslinya, Sedangkan ex situ yaitu pelestarian makhluk 
hidup diluar habitat aslinya tetapi lingkungan dibuat mirip 
aslinya.
0= tidak ada jawaban

10 Menyajikan data 
mengenai manfaat 
dan upaya pelestarian 
keanekaragaman 
hayati di indonesia 
dan 
mempresentasikannya

Dalam upaya pelestarian 
keanekaragaman hayati, pemerintah 
Indonesia mendirikan beberapa 
kawasan konservasi alam, salah 
satunya berupa taman nasional. 
Sebutkan 5 taman nasional yang ada 
diindonesia beserta flora dan fauna 
yang dilestarikan?

3= A. taman nasional gunung leuser di provinsi Sumatra 
utara dan provinsi aceh (flora dan fauna yang dilestarikan : 
durian hutan, Raflesia arnoldi, gajah, beruang madu, 
harimau, Sumatra badak Sumatra dll). B. taman nasional 
bukit barisan selatan terletak di provinsi Bengkulu dan 
lampung (flora dan fauna yang dilestarikan : meranti, 
keruing, dammar, kemiri, mengkudu, raflesia arnoldi, 
gajah, tapir, landak, badak Sumatra dan siamang), C. 
taman nasional rinjani terletak mataram di NTB (flora dan 
fauna yang dilestarikan : beringin, keruing, jambu-
jambuan, tringgiling, burung cikukua tanduk dll). D. 
taman nasional teluk cendrawasih terletak di manokwari 
papua barat (Flora dan fauna yang dilestarikan: terumbu 
karang, mangrove, dan hutan hujan tropika, fauna : penyu 
hijau, duyung, penyu sisik). E. Taman Nasional Ujung 
Kulon terletak di ujung barat pulau jawa (Fauna yang di 
lindungi badak brecula satu (Rhinoceros sondaicus), 
banteng (Bos sondaicus), harimau loreng (Panthera tigris)
dan surili (Presbytis aygula)
2= A. taman nasional gunung leuser di provinsi Sumatra 
utara dan provinsi aceh (flora dan fauna yang dilestarikan : 
durian hutan, gajah). B. taman nasional bukit barisan 
selatan terletak di provinsi Bengkulu dan lampung (flora 
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dan fauna yang dilestarikan : meranti, keruing. Tapir). C. 
taman nasional rinjani terletak mataram di NTB (flora dan 
fauna yang dilestarikan : beringin, keruing, jambu-
jambuan, tringgiling). 
1= A. taman nasional gunung leuser di provinsi Sumatra 
utara dan provinsi aceh. (flora dan fauna yang dilestarikan 
: durian hutan, gajah). B. taman nasional bukit barisan 
selatan terletak di provinsi Bengkulu dan lampung barat 
(flora dan fauna yang dilestarikan : meranti, keruing. 
Tapir)
0= tidak ada jawaban



Nama :

Mata Pelajaran :

Petunjuk umum

1. Tulislah identitas anda pada lembar jawaban yang telah di sediakan !

2. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap mudah !

Essay!!

1. Apakah yang dimaksud dengan Keanekaragaman Hayati?
2. Jelaskan macam-macam keanekaragaman hayati?
3.

Perhatikan gambar pohon di atas! Individu dalam satu spesies dapat memiliki perbedaan 
meski diturunkan dari gen yang sama ini menyebabkan keanekaragaman hayati semakin 
meningkat. Jelaskan bagaimana hal ini terjadi?

4. Sebutkan cirri-ciri fauna menurut persebarannya dan berikan contoh fauna pada masing-
masing wilayah? (min 3)

5. Jelaskan cirri-ciri atau keunikan hutan hujan tropis?
6. Bagaimana proses yang terjadi sehingga suatu benua terdapat ekosistem yang berbeda-

beda seperti ekosistem pantai, padang rumput, hutan hujan tropis dan ekosistem sungai!
7. Keanekaragaman hayati memiliki nilai tersendiri bagi kehidupan manusia diantaranya 

nilai ekologis, nilai biologis dan nilai ekonomis. Jelaskan nilai ekologis, nilai biologis 
dan nilai ekonomis keanekaragaman hayati? Berikan contohnya!

8. Kegiatan manusia dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Kegiatan tersebut dapat 
meningkatkan dan menurunkan keanekaragaman hayati sebutkan 5 aktivitas manusia 
yang dapat menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati!

9. Bagaimana bentuk-bentuk pelestarian keanekaragaman hayati dan Sebutkan contoh 
tempat yang dijadikan sebagai lokasi pelestarian in situ dan pelestarian ex situ?

10. Dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati, pemerintah Indonesia mendirikan 
beberapa kawasan konservasi alam, salah satunya berupa taman nasional. Sebutkan 5 
taman nasional yang ada diindonesia beserta flora dan fauna yang dilestarikan?



Kunci Jawaban :

1. Keanekaragaman hayati adalah berbagai macam variasi atau bentuk, penampilan, 
jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk hidup atau 
menunjukan keselruhan variasi gen , jenis dan ekosistem di suatu daerah.

2. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga yakni Keanekaragaman Hayati tingkat 
gen (dalam spesies yang sama) Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang 
terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan ( 
fenotipe ), baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Contohnya variasi 
jenis kelapa : kelapa gading, kelapa hijau, kelapa kopyor. 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. 
Contohnya : famili Fellidae : kucing, harimau, singa. Keanekaragaman Hayati tingkat 
ekosistem (dalam ekosistem/daerah/habitat yang sama) , Ekosistem berarti suatu 
kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup (komponen 
biotik) dan lingkungannya (komponen abiotik).contohnya : faktor biotik iklim, tanah, 
air, udara, dan  faktor abiotik menimbulkan kondisi berbeda pada setiap ekosistem.

3. Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom. 
Setiap susunan gen akan memberikan penampakan ( fenotipe ), baik anatomi maupun 
fisiologi pada setiap organisme. Individu dalam satu spesies dapat memiliki 
perbedaan meski diturunkan dari gen yang sama karena tanaman pisang memiliki 
keanekaragaman yang tinggi dan persilangan antara dua individu makhluk hidup 
sejenis merupakan salah satu penyebabnya, keturunan dari hasil persilangan memiliki 
susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk/orangtuanya. Kombinasi 
susunan perangkat gen dari induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman 
individu dalam satu spesies. Maka dari itu pohon pisang walaupun diturunkan dari 
gen yang sama akan tetap memiliki perbedaan dan menyebabkan keanekaragaman 
hayati semakin meningkat.

4. Fauna daerah oriental memiliki cirri-ciri (banyak ammalia berukuran besar, terdapat 
berbagai jenis kera, terdapat burung berwarna kurang menarik. Contohnya : gajah, 
orang hutan, dan elang putih). B. Fauna daerah Australian memiliki cirri-ciri (terdapat 
mamalia berukuran kecil, banyak hewan beerkantung, tidak terdapat spesies kera, 
burung berwarna-warni. Contohnya : babi rusa, komodo, kuskus daN burung 
cendrawasih) C. Fauna daerah peralihan memiliki cirri-ciri ( terdiri atas hewan-hewan 
endemik yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Contohnya : anoa, maleo, dan 
msang coklat)

5. hutan hujan tropis adalah hutan yag terdapat di daerah khatulistiwa bukan hanya 
sekedar di Indonesia hutan hujan tropis juga tersebar di sungai amazon, india dan 
kongo dan memiliki keunikan sebagai berikut: memiliki intensitas cahaya hujan yang 



lebih tinggi, memiliki kelembapan yang tinggi, banyaknya pohon – pohon yang besar, 
memiliki daun yang lebar dan lebat. Curah hujannya sangat tinggi di sepanjang tahun 
dan memiliki tingkat keanekaragaman tumbuhan yang cukup tinggi. Contoh bioma 
hutan tropis terletak di Amerika selatan, Aftrika, Australia bagian timur dan Asia 
tenggara.

6. Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan 
lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Benua adalah wilayah daratan dan lautan yang 
sangat luas yang berada di permukaan bumi, didalam suatu benua terdapat banyak 
suatu ekosistem didalamnya, seperti ekosistem pantai, padang rumput, hutan hujan 
tropis maupun sungai. Seluruh komponen ekosistem didalam suatu benua tersebut 
baik komponen biotik maupun komponen abiotik saling mempengaruhi dan 
berinteraksi sekaligus saling bergantung untuk mempertahankan kehidupan masing-
masing

7. Nilai ekologis, artinya keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam 
mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Contohnya : keberadaan terumbu karang 
mendukung keberlangsungan hidup ikan dan hewan air lainnya dan hutan hujan tropis 
merupakan paru-paru bumi dan dapat menjaga kestabilan iklim global. Kemudian 
nilai biologis artinya keanekaragaman hayati di butuhkan sebagai penunjang 
kehidupan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Contonya : tumbuhan 
mengeluarkan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup lainnya. Sedangkan nilai 
ekonomis keanekaragaman hayati artinya keanekaragaman hayati di butuhkan sebagai 
sumber pendapatan manusia contohnya : kayu, rotan dan karet digunakan sebagai 
bahan baku industri.

8. Perusakan habitat misalnya penebangan hutan, pemburuan liar. Penggunan bahan 
kimia secara berlebihan, misal penggunaan pupuk dan pestisida. Adanya pertanian 
monokultur (memusnahkan tanaman sejenis yang kurang unggul). Dan Pencemaran 
lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Serta perusakan terumbu karang.

9. In situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya, contohnya : pelestarian 
in situ contohnya Taman nasional Ujung Kulon (taman national ujung kulon 
merupakan tempat populasi yang baik bagi badak jawa) dan Taman nasional Komodo 
(Taman nasional Komodo tempat populasi yang baik bagi komodo tumbuhan anggrek 
dan lontar tumbuh baik di kawasan ini) dan Way Kambas. Sedangkan ex situ yaitu 
pelestarian makhluk hidup diluar habitat aslinya tetapi lingkungan dibuat mirip 
aslinya, contohnya: ex situ contohnya penangkaraan harimau di kebun binatang, 
kebun botani (seperti di kebun raya bogor, kebun raya bedugal dan kebun raya jhanto)

10. Taman nasional gunung leuser di provinsi Sumatra utara dan provinsi aceh (flora dan 
fauna yang dilestarikan : durian hutan, Raflesia arnoldi, gajah, beruang madu, 
harimau, Sumatra badak Sumatra dll). B. taman nasional bukit barisan selatan terletak 
di provinsi Bengkulu dan lampung (flora dan fauna yang dilestarikan : meranti, 
keruing, dammar, kemiri, mengkudu, raflesia arnoldi, gajah, tapir, landak, badak 



Sumatra dan siamang), C. taman nasional rinjani terletak mataram di NTB (flora dan 
fauna yang dilestarikan : beringin, keruing, jambu-jambuan, tringgiling, burung 
cikukua tanduk dll). D. taman nasional teluk cendrawasih terletak di manokwari 
papua barat (Flora dan fauna yang dilestarikan: terumbu karang, mangrove, dan hutan 
hujan tropika, fauna : penyu hijau, duyung, penyu sisik). E. Taman Nasional Ujung 
Kulon terletak di ujung barat pulau jawa (Fauna yang di lindungi badak brecula satu 
(Rhinoceros sondaicus), banteng (Bos sondaicus), harimau loreng (Panthera tigris)
dan surili (Presbytis aygula)



KISI – KISI ANGKET HASIL BELAJAR AFEKTIF

No Indikator Kata Kerja Pernyataan 
Jenis Penelitian
Positif Negatif

1. Reciving

Mematuhi Saya mencoba menyontek jawaban teman ketika ulangan materi 
keanekaragaman hayati berlangsung 

1

Saya mematuhi peraturan yang diberikan guru untuk tidak mencontek 
ketika ulangan materi keanekaragaman hayati 

2

Saya datang tepat waktu ketika pembelajaran keanekaragaman hayati 
di mulai 

3

Saya datang terlambat ketika pembelajaran keanekaragaman hayati di 
mulai

4

Mengikuti Saya membuat laporan hasil praktikum materi keanekaragaman hayati 
berdasarkan hasil pengamatan 

5

Saya membuat laporan hasil praktikum materi keanekaragaman hayati 
berdasarkan pengamatan kelompok lain 

6

Menerima Saya menerima kesepakatan hasil diskusi materi keanekaragaman 
hayati meskipun berbeda pendapat 

7

Saya menerima kesepakatan hasil diskusi materi keanekaragaman 
hayati jika sesuai dengan pendapat saya 

8

2 Responding

Bertanggung 
jawab

Saya selalu menepati janji untuk belajar materi keanekaragaman hayati  
secara berkelompok

9

Saya belajar materi keanekaragaman hayati secara kelompok hanya 
ketika tugas akan segera dikumpul

10

Saya mengumpulkan tugas keanekaragaman hayati sesuai dengan 
waktu yang telah ditetapkan

11

Saya mengumpulkan tugas keanekaragaman hayati setelah saya selesai 
mengerjakan tanpa memperhatikan waktu yang telah ditetapkan

12

Membantu
Saya membantu teman untuk memahami materi keanekaragaman 
hayati yang belum dipahaminya tanpa mengharapkan imbalan 

13

Saya membantu teman yang belum paham materi keanekaragaman 14



hayati dengan mengharapkan imbalan
Saya membantu teman mengerjakan soal ulangan materi 
keanekaragaman hayati 

15

Saya membiarkan teman untuk mengerjakan soal ulangan materi 
keanekaragaman hayati semampunya 

16

3 Valuing Bekerjasama Saya terlibat aktif dalam diskusi kelompok pada materi 
keanekaragaman hayati

17

Saya memilih diam ketika diskusi kelompok pada materi  
keanekaragaman hayati sedang berlangsung 

18

Meyakini Saya mengemukakan pendapat tanpa ragu-ragu ketika berdiskusi 
materi keanekaragaman hayati 

19

Saya takut untuk mengemukakan pendapat ketika berdiskusi materi 
keanekaragaman hayati

20

Beriman Saya bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah berusaha 
mengerjakan ulangan materi keanekaragaman hayati apapun hasilnya

21

Saya putus asa jika hasil ulangan materi keanekaragaman hayati tidak 
sesuai dengan keinginan

22

4 Organization Mempertahank
an 

Saya selalu mempertahankan pendapat ketika berdiskusi tentang materi 
keanekaragaman hayati karena memiliki alasan dan sumber yang kuat 

23

Saya selalu mempertahankan pendapat ketika berdiskusi tentang materi 
keanekaragaman hayati meskipun tidak memiliki alasan dan sumber 
yang kuat

24

Menghayati Saya selalu memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi pada 
saat pembelajaran biologi materi keanekaragaman hayati

25

Saya tidak memberi salam pada saat presentasi pembelajaran materi 
keanekaaragaman hayati saja 

26

5 Characteristi
on 

Berakhlak 
mulia 

Saya selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan 27
Saya membuang sampah pada tempat-tempat yang tidak terlihat oleh 
oranglain 

28

Saya meminta izin ketika ketika ingin meninggalkan kelas karena ada 
kepentingan diluar 

29

Saya meninggalkan kelas begitu saja ketika ada kepentingan diluar 30



INSTRUMEN UJI COBA ANGKET AFEKTIF

Petunjuk Pengisian Angket

1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan yang tersedia 
2. Pilihlah alternatif jawaban sesuai dengan keadaan anda dengan memberi tanda checklist (√) pada pilihan (SS) Sangat Setuju, 

(S) Setuju, (TB) Tidak Berpendapat, (TS) Tidak Setuju, (STS) Sangat Tidak Setuju
3. Setiap jawaban anda benar semua sehingga jangan terpengaruh jawabana teman anda
4. Jangan ragu-ragu dalam memilih jawaban karena tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran anda
5. Isilah tiap-tiap nomor dengan satu jawaban dan jangan ada yang terlewatkan 

No Pernyataan SS S TB TS STS
1 Saya mencoba menyontek jawaban teman ketika ulangan materi keanekaragaman hayati 

berlangsung
2 Saya mematuhi peraturan yang diberikan guru untuk tidak mencontek ketika ulangan materi 

keanekaragaman hayati
3 Saya datang tepat waktu ketika pembelajaran keanekaragaman hayati di mulai
4 Saya datang terlambat ketika pembelajaran keanekaragaman hayati di mulai
5 Saya membuat laporan hasil praktikum materi keanekaragaman hayati berdasarkan hasil 

pengamatan
6 Saya membuat laporan hasil praktikum materi keanekaragaman hayati berdasarkan 

Nama :

No.Absen :

Kelas :



pengamatan kelompok lain
7 Saya menerima kesepakatan hasil diskusi materi keanekaragaman hayati meskipun berbeda 

pendapat
8 Saya menerima kesepakatan hasil diskusi materi keanekaragaman hayati jika sesuai dengan 

pendapat saya
9 Saya selalu menepati janji untuk belajar materi keanekaragaman hayati  secara 

berkelompok
10 Saya belajar materi keanekaragaman hayati secara kelompok hanya ketika tugas akan 

segera dikumpul
11 Saya mengumpulkan tugas keanekaragaman hayati sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan
12 Saya mengumpulkan tugas keanekaragaman hayati setelah saya selesai mengerjakan tanpa 

memperhatikan waktu yang telah ditetapkan
13 Saya membantu teman untuk memahami materi keanekaragaman hayati yang belum 

dipahaminya tanpa mengharapkan imbalan
14 Saya membantu teman yang belum paham materi keanekaragaman hayati dengan 

mengharapkan imbalan
15 Saya membantu teman mengerjakan soal ulangan materi keanekaragaman hayati
16 Saya membiarkan teman untuk mengerjakan soal ulangan materi keanekaragaman hayati 

semampunya
17 Saya terlibat aktif dalam diskusi kelompok pada materi keanekaragaman hayati
18 Saya memilih diam ketika diskusi kelompok pada materi  keanekaragaman hayati sedang 

berlangsung
19 Saya mengemukakan pendapat tanpa ragu-ragu ketika berdiskusi materi keanekaragaman 

hayati
20 Saya takut untuk mengemukakan pendapat ketika berdiskusi materi keanekaragaman hayati
21 Saya bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah berusaha mengerjakan ulangan 

materi keanekaragaman hayati apapun hasilnya



22 Saya putus asa jika hasil ulangan materi keanekaragaman hayati tidak sesuai dengan 
keinginan

23 Saya selalu mempertahankan pendapat ketika berdiskusi tentang materi keanekaragaman 
hayati karena memiliki alasan dan sumber yang kuat

24 Saya selalu mempertahankan pendapat ketika berdiskusi tentang materi keanekaragaman 
hayati meskipun tidak memiliki alasan dan sumber yang kuat

25 Saya selalu memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi pada saat pembelajaran 
biologi materi keanekaragaman hayati

26 Saya tidak memberi salam pada saat presentasi pembelajaran materi keanekaaragaman 
hayati saja

27 Saya selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
28 Saya membuang sampah pada tempat-tempat yang tidak terlihat oleh oranglain
29 Saya meminta izin ketika ketika ingin meninggalkan kelas karena ada kepentingan diluar
30 Saya meninggalkan kelas begitu saja ketika ada kepentingan diluar



RUBRIK HASIL BELAJAR PSIKOMOTORIK

SatuanPendidikan : SMA Negeri 2 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Semester : X/ Ganjil
Tanggal Pengamatan : 

Rubrik hasil belajar psikomotorik
Indikator Skor Pernyataan 

Menirukan

4 Peserta didik dapat menirukan seluruh pengamatan mengenai 
keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis seperti mengamati 
persamaan dan perbedaan tiap tanaman dan keanekaragaman 
ekosistem seperti faktor biotik dan abiotik  dengan baik dan tepat 
berdasarkan arahan pada LKK dan dapat memberikan contoh masing-
masing tingkatan keanekaragaman hayati

3 Peserta didik dapat menirukan pengamatan mengenai keanekaragaman 
gen, keanekaragaman jenis seperti mengamati persamaan dan 
perbedaan tiap tanaman dengan baik tetapi kurang tepat saat 
menirukan prosedur keanekaragaman mengenai ekosistem dan dapat 
memberikan contoh masing- masing tingkatan keanekaragaman hayati

2 Peserta didik dapat menirukan pengamatan mengenai keanekaragaman 
gen seperti mengamati fisik teman sekelompok sebagai hasil 
pengamatan dengan benar tetapi kurang tepat saat menirukan prosedur 
keanekaragaman jenis dan keanekaragaman mengenai ekosistem

1 Peserta didik dapat menirukan pengamatan tetapi tidak mengikuti 
acuan yang ada pada LKK

0 Peserta didik tidak dapat menirukan seluruh prosedur

Memanipulasi 

4 Peserta didik dapat mengidentifikasi dan membedakan hasil 
pengamatan mengenai keanekaragaman gen, dengan memberikan 
contoh keanekaragaman gen, mengidentifikasi yang termasuk contoh
keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem dengan 
mengidentifikasi faktor biotik dan abiotik 

3 Peserta didik dapat mengidentifikasi dan membedakan hasil 
pengamatan mengenai keanekaragaman gen, dengan memberikan 
contoh keanekaragaman gen, mengidentifikasi yang termasuk contoh 
keanekaragaman jenis dan tetapi tidak menjelaskan contoh 
keanekaragaman ekosistem 

2 Peserta didik dapat mengidentifikasi hasil pengamatan mengenai 
keanekaragaman gen dan dapat memberikan contoh keanekaragaman 
gen, tetapi tidak mengidentifiksi keanekaragaman jenis dan ekositem

1 Peserta didik dapat mengidentifikasi tetapi tidak dapat membedakan 
keanekaragaman gen, jenis da ekosistem

0 Peserta didik tidak dapat mengidenfitikasi 

Ketepatan  
4 Peserta didik dapat melengkapkan Lembar kerja kelompok yang telah 

diberikan guru mengenai keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem 



dengan lengkap dengan mengisi seluruh tabel pada saat pengamatan 
dan menjawab semua pertanyaan yang ada pada LKK dengan benar

3 Peserta didik dapat melengkapkan Lembar kerja kelompok yang telah 
diberikan guru mengenai keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem 
tetapi kurang lengkap pada pengisian tabel pengamatan dan menjawab 
semua pertanyaan yang ada pada LKK tetapi kurang lengkap 

2 Peserta didik dapat melengkapkan Lembar kerja kelompok yang telah 
diberikan guru mengenai keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem 
tetapi kurang lengkap pada pengisian tabel pengamatan dan hanya 
menjawab pertanyaan yang ada pada LKK 

1 Peserta didik dapat melengkapkan Lembar kerja kelompok yang telah 
diberikan guru mengenai keanekaragaman tetapi kurang lengkap pada 
pengisian tabel pengamatan dan tidak menjawab pertanyaan pada LKK

0 Peserta didik tidak melengkapkan LKK

Artikulasi 

4 Peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan yang 
dilakukan mengenai keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem dan 
dapat menjelaskan dengan benar sesuai data yang diperoleh dan 
pengucapan saat presentasi tidak gugup dan penyampaian sistematis 
serta menguasi materi

3 Peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan yang 
dilakukan mengenai keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem dan 
dapat menjelaskan dengan benar sesuai data yang diperoleh saat 
presentasi tidak gugup penyampaian sistematis tetapi kurang menguasi 
menguasi materi

2 Peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan yang 
dilakukan mengenai keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem  dan 
dapat menjelaskan dengan benar sesuai data yang diperoleh saat 
presentasi tidak gugup tetapi tidak menguasai materi sehingga 
penyampaian tidak sistematis

1 Peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan yang 
dilakukan mengenai keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem  tetapi 
hanya menjelaskan beberapa materi karena kurang menguasi materi 
pembelajaran, saat presentasi gugup dan penyampaian tidak sistematis

0 Peserta didik tidak melakukan aktivitas apapun 

Pengalamiahan 

4 Peserta didik dengan refleks maju kedepan kelas apabila guru bertanya 
kemudian menjawab pertanyaan dengan tepat dan menjelaskan dengan 
cermat dan penjelasan sistematis dan tidak gugup saat menjelaskan

3 Peserta didik dengan refleks maju kedepan kelas apabila guru bertanya 
tetapi menjawab pertanyaan tepat tapi menjelaskan cemat  tetapi tidak 
sistematis

2 Peserta didik dengan refleks maju kedepan kelas apabila guru bertanya 
tetapi menjawab pertanyaan tepat tetapi penjelasan kurang jelas 

1 Peserta didik dengan refleks maju kedepan kelas apabila guru bertanya 
tetapi menjawab pertanyaan kurang tepat dan enjelaskan sulit dipahami

0 Peserta diidk tidak menjawab pertanyaan 



LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR PSIKOMOTORIK

Kelas : X.................
Materi : Berbagai Tingkat Keanekaragaman  Hayati di Indonesia
 Pemahaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia 

Bubuhkan tanda ceklist (√) pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

No Nama Siswa

Indikator
Jumlah 

Menirukan Memanipulasi Ketepatan Artikulasi Pengalamiahan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2
3
4

5
6
7

8
9

10

11
12
13

14
15

16
17
18

19
20
21

22
23
24

25
26



No Nama Siswa

Indikator
Jumlah 

Menirukan Memanipulasi Ketepatan Artikulasi Pengalamiahan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

27

28
29
30

31
32
33

34
35

36

37

38
39
40



LEMBAR KERJA KELOMPOK 
KEANEKARAGAMAN GEN, JENIS DAN EKOSISTEM

Mata pelajaran : Biologi

Kelas : X

Pertemuan Ke- : 1

Kompetensi Dasar : 

3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia.

Nama Anggota Kelompok :  …………………………………………………………

………………………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Tujuan

3.2.1 Menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati gen, jenis dan 

ekosistem

3.2.2 Mengidentifikasi keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem.

4.2.1 Menyajikan data mengenai keanekaragaman gen jenis dan 

ekosistem dan mempresentasikannya



KEANEKARAGAMAN GEN JENIS DAN EKOSISTEM

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman  atau  variasi 

organisme  hidup pada tiga tingkatan  yaitu tingkat  gen, jenis, dan ekosistem pada suatu 

daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, 

penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan 

gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Di dalam setiap individu

mengandung plasma nutfah, yang berperan sebagai sumber gen yang menyebabkan

terjadinya keanekaragaman genetik. Gen atau plasma nuftah adalah substansi kimia yang 

menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam kromosom

Perbedaan sesama  jerapah  (satu spesies) termasuk keanekaragaman gen . Spesies

atau jenis memiliki pengertian, individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, 

anatomis, fisiologis yang menghasilkan keturunan untuk melanjutkan generasinya

Kegiatan1 :

Alat Dan Bahan   : Alat tulis ( Buku Tulis, Penggaris, Pensil, Penghapus ) pita meter, 

alat pengukur

Cara Kerja :

1. Peserta didik menuju kelompoknya masing-masing

2. Peserta didik mengamati fisik pada setiap teman kelompoknya

3. Amatilah perbedaan cirri pada setiap anggota kelompok

4. Tulislah hasil pengamatan anda pada tabel berikut ini. (Mengamati)

5. Setelah mengisi tabel hasil pengamatan jawablah seluruh pertanyaan dengan 

lengkap 



No
Objek yang 

diamati

Cirri-ciri yang di amati

Ket.Warna 

kulit

Bentuk 

rambut

Berat 

badan

Tinggi 

badan 

Panjang 

jari 

Panjang

Lengan  

1

2

3

4

5

6

7

Pertanyaan :

1. Apakah yang menyebabkan adanya perbedaan cirri morfologi manusia? (Prediksi)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Perbedaan ciri morfologi yang terdapat pada manusia merupakan contoh 

keanekaragaman hayati pada tingkat? dan jelaskan faktor apa yang mempengaruhi 

keanekaragaman tingkat gen! (Klasifikasi)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Setelah mengetahui keanekaragaman tingkat gen, kelompokan beberapa tumbuhan 

yang termasuk kedalam keanekaragaman tingkat jenis ! (Klasifikasi)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

4. Jelaskan mengapa Individu dalam satu spesies dapat memiliki perbedaan meski 

diturunkan dari gen yang sama? (Klasifikasi)



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan! (Prediksi)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Kegiatan 2. 

Alat Dan Bahan : Alat tulis ( Buku Tulis, Penggaris, Pensil, Penghapus ) 

Cara Kerja :

1. Pergilah ke lingkungan sekolah.

2. Pilihlah salah satu tempat yang penuh dengan berbagai tumbuhan di 

sekitarnya.

3. Catat semua tumbuhan, hewan dan organisme lain dari lingkungan yang 

kamu amati.

4. Mencatat komponen biotik dan abiotik yang ada

Jenis Ekosistem
Komponen Jenis Ekosistem

Komponen Biotik Komponen Abiotik

Halaman Sekolah 



Pertanyaan :

1. Apakah persamaan dan perbedaan antar hewan yang anda temukan? (Klasifikasi)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Apakah persamaan dan perbedaan antara tumbuhan yang anda temukan?(Klasifikasi)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

3. Jelaskan komponen biotik dan abiotik pada kolam dan sawah?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

4. Faktor apakah yang menentukan persamaan maupun perbedaan ciri tersebut? 
(Prediksi)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5. Jelaskan pendapat anda jika hilangnya keanekaragaman ekosistem ! (Prediksi)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan! 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



LEMBAR KERJA KELOMPOK 
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

Mata pelajaran : Biologi

Kelas /Pertemuan : X/II

Kompetensi Dasar : 

3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat 

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

Nama Anggota Kelompok :  ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Tujuan

3.2.1 Menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan 

garis Wallace, garis weber dan wilayah peralihan yang memiliki 

fauna Oriental, Australian dan Peralihan

3.2.2 Mengidentifikasi keunikan Hutan Hujan Tropis 

4.2.1 Menyajikan data mengenai persebaran flora dan fauna diindonesia 

dan mempresentasikannya



PERSEBARAN FLORA DAN FAUNA DI INDONESIA

Keanekaragaman Hayati di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan tersebut 

sangat tinggi sekali. Terdapat sekitar 25.000 tumbuhan yang berbunga hidup dengan 

baik di Negara kita Indonesia. Keanekaragaman hayati di Wilayah perairan juga tidak 

kalah tingginya. Indonesia memiliki 25 % spesies ikan dari seluruh dunia atau sekitar 

9500 spesies ikan dari total 38.000 spesies.

Kegiatan I

Peta Persebaran Fauna (hewan) di Indonesia

Fauna Di Indonesia



Langkah kerja :

1. Perhatikan peta dasar Indonesia dan gambar hewan diatas.
2. Tentukan nama garis putus-putus yang ditandai dengan huruf A dan B pada 

peta persebaran fauna Indonesia 
3. Tentukan nama jenis fauna yang ditandai dengan angka I, 2 dan 3 pada peta 

persebaran fauna Indonesia kemudian tentukan nama hewan yang ditandai 
huru A sampai dengan huruf M

4. Lengkapilah tabel persebaran hewan di Indonesia di bawah ini dengan 
berpedoman kepada peta pembagian hewan Indonesia dan gambar hewan 
diatas (Mengamati)

No Fauna ……… Fauna ……… Fauna ………

1
2
3
4
5
6
7

1. Sebutkan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di indonesia?
(Prediksi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………

2. Sebutkan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia 
berbeda? (Prediksi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………

3. Sebutkan contoh-contoh fauna peralihan antara wilayah oriental, Australian 
dan peralihan? (Klasifikasi)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..



4. Jelaskan contoh-contoh flora yang ada di Indonesia menurut persebarannya? 
(Klasifikasi)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………

5. Jelaskan apa yang akan terjadi apabila hilangnya flora dan fauna yang ada di 
indonesia? (Prediksi)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Kegiatan II

Secara garis besar ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat (terestrial) 
dan ekosistem perairan (akuatik). nah dari kedua ekosistem tesebut cakupannya 
adalah Bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan basah, bioma hutan gugur, 
bioma taiga, bioma tundra. berikut ini kita akan bahas satu persatu bioma tersebut.

Gambar Hutan Hujan Tropis Gambar Kawasan Pesisir



Langkah kerja :

1. Amatilah gambar keadaan kawasan pesisir dan kawasan hutan hujan tropis 

berikut!

2. Identifikasi jenis-jenis makhluk hidup dan kondisi lingkunganyang ada di 

kedua kawasan tersebut

3. Catatlah hasil identifikasi pada tabel di bawah ini 

Identifikasi Hutan Hujan Tropis Kawasan Pesisir 

Kondisi 

Lingkungan

Jenis 

Makhluk 

Hidup

1. Apakah ada perbedaan kondisi lingkungan di kawasan hutan hujan tropis dan 

kawasan pesisir? Tunjukan perbedaan utama keduaya (Klasifikasi)

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

2. Apakah ada perbedaan jenis makhluk hidup yang ada di kawasan hutan hujan 

tropis dan kawasan pesisir? Jelaskan perbedaannya (Klasifikasi)

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Apakah ada hubungan antara kondisi lingkungan dengan jenis makhluk hidup 

yang hidup di dalamnya? Mengapa? (Prediksi)

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

4.Jelaskan proses yang terjadi sehingga di suatu benua terdapat ekosistem yang 

berbeda-beda seperti ekosistem pantai, padang rumput, savanna, hutan hujan 

tropis dan tundra? Jelaskan ? (Prediksi)

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

5. Jelaskan apa yang akan terjadi apabila terjadi kerusakan pada hutan hujan 

tropis maupun pada kawasan pesisir? Jelaskan dampak yang terjadi pada 

makhluk hidupnya? (Prediksi)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...........



LEMBAR KERJA KELOMPOK 
MANFAAT DAN UPAYA PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Mata pelajaran : Biologi

Kelas : X

Pertemuan Ke- : 3

Kompetensi Dasar : 

3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia.

Nama Anggota Kelompok :  …………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Tujuan

3.2.1 Menjelaskan manfaat dan nilai keanekaragaman hayati 

3.2.2 Menganalisis upaya pelestarian keanekargaman hayati seperti 

mendirikan kawasan konservasi dan penangkaran melalui berbagai 

media informasi 

4.2.1   Menyajikan data mengenai manfaat dan upaya pelestarian 

keanekaragaman hayati di indonesia dan mempresentasikannya



MANFAAT DAN UPAYA PELESTARIAN KEANEKKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman  atau  variasi 

organisme  hidup pada tiga tingkatan  yaitu tingkat  gen, jenis, dan ekosistem pada suatu 

daerah. Manfaat keanekaragaman hayati bagi Indonesia sangat banyak sekali seperti 

Keanekaragaman hewan di Indonesia memberikan banyak sekali manfaat baik dari segi 

ekonomis, tenaga maupun estetikanya. Keanakeragaman tumbuhan Indonesia 

memberikan manfaat dan dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, umbi – umbian, 

sagu, jagung dan ketela. Indonesia juga kaya akan tanaman buah dan sayur –

sayurannya yang dapat dimanfaatkan untuk obat – obatan maupun pembuatan apotik 

hidup. Selain itu beberapa jenis kayu berkualitas tinggi dapat dijadikan bahan meubel. 

Tingginya Keanekaragaman hayati Di Indonesia harus dijaga dengan begitu ketat agar 

tidak mudah rusak agar tetap terjaga kelestariannya 

Kegiatan1 :

Alat Dan Bahan   : Alat tulis ( Buku Tulis, Penggaris, Pensil, Penghapus ) 

Cara Kerja :

1. Peserta didik menuju kelompoknya masing-masing

2. Peserta didik mengamati jenis tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan 

sekitar

3. Amatilah bagian tubuh hewan dan tumbuhan tersebut yang dapat di manfaatkan 

oleh manusia (Mengamati)

4. Tulislah hasil pengamatan anda pada tabel berikut ini. (Klasifikasi)

No
Nama hewan/ 

tumbuhan

Bagian yang di 

manfaatkan
Manfaat Nilai

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Pertanyaan :

1. Jelaskan apa yang akan terjadi apabila terjadi kerusakan pada keanekaragaman hayati 

jelaskan dampak bagi manusia? (Prediksi)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

2. Keanekaragaman hayati mempunyai nilai tersendiri bagi kehidupan manusia, di 

antaranya nilai biologi dan nilai ekologis serta nilai ekonomis. Sebutkan masing-

masing 3 contoh ! (Klasifikasi)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

3. Apabila keanekaragaman hayati baik hewan maupun tumbuhan di manfaatkan secara 

berlebihan. Jelaskan dampak yang akan terjadi? (Prediksi)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

4. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan! (Prediksi)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Kegiatan 2.

Manusia adalah makhluk hidup, sama dengan makhluk hidup yang lain. Oleh 

karena itu, manusia juga berinteraksi degan alam sekitarnya. Manusia mempunyai 

kemampuan untuk mempengaruhi alam sekitarnya karena manusia marupakan 

makhluk yang memiliki kelebihan akal di bandingkan makhluk lainnya. Apabila 

keanekaragamana hayati di manfaatkan secara berlebih akan berdampak pada 



kerusakan keanekaragaman hayati tersebut. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini!    

Pertanyaan :

1. Jelaskan dampak yang terjadi akibat penebangan hutan, penggunaan pupuk dan 

pestisida secara berlebihan, pencemaran limbah pabrik dan pertanian monokultur 

terhadap keanekaragaman hayati maupun tumbuhan itu sendiri? (Prediksi)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Sebutkan contoh lain aktivitas manusia yang dapat merusak keanekaragaman flora 

dan fauna yang di akibatkan oleh manusia? (Klasifikasi)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Jelaskan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian 

keanekaragaman hayati! (Prediksi)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Sebutkan dan jelaskan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga 

pelestarian keanekaragaman hayati? (Klasifikasi)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



LEMBAR KERJA KELOMPOK (KELAS KONTROL)
KEANEKARAGAMAN GEN, JENIS DAN EKOSISTEM

Mata pelajaran : Biologi

Kelas : X

Pertemuan Ke- : 1

Kompetensi Dasar : 

3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia.

Nama Anggota Kelompok :  …………………………………………………………

………………………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Tujuan

3.2.1 Menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati gen, jenis dan 

ekosistem

3.2.2 Mengidentifikasi keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem.

4.2.1 Menyajikan data mengenai keanekaragaman gen jenis dan 

ekosistem dan mempresentasikannya



DASAR TEORI

KEANEKARAGAMAN GEN JENIS DAN EKOSISTEM

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) dapat diartikan sebagai keanekaragaman 

makhluk hidup di berbagai kawasan dimuka bumi. Keanekaragaman hayati melingkupi 

berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat 

pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan 

ekosistem. Di dalam setiap individu mengandung plasma nutfah, yang berperan sebagai

sumber gen yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman genetik. Gen merupakan 

faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen 

akan memberikan penampakan ( fenotipe ), baik anatomi maupun fisiologi pada setiap 

organisme.

Perbedaan susunan gen akan menyebabkan perbedaan penampakan baik satu 

sifat atau secara keseluruhan. Perbedaan tersebut akan menghasilkan variasi pada suatu 

spesies. Hal ini disebabkan adanya keanekaragaman gen atau struktur gen pada setiap 

organisme. Perbedaan sesama  jerapah  (satu spesies) termasuk keanekaragaman gen . Spesies

atau jenis memiliki pengertian, individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, 

anatomis, fisiologis yang menghasilkan keturunan untuk melanjutkan generasinya

Setelah mempelajari materi kerjakan soal ini dan diskusikan dengan teman 

kelompokmu !

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Jelaskan apakah yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



         

Dari gambar diatas kelompokkan pada tabel yang termasuk keanekaragaman 

hayati tingkat gen, jenis dan ekosistem dan sebutkan contoh lainnya!

Keanekaragaman gen Keanekaragaman jenis Keanekaragaman ekosistem

3. Dari gambar di atas deskripsikan masing-masing gambar!

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



……….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………….

……….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………….

4. Setelah mengelompokkan tingkat keanekaragaman hayati, jelaskan apa yang 

dimaksud tingkat  keanekaragaman hayati?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Gen atau plasma nutfah adalah subtansi kimia yang menentukan sifat keturunan 

yang terdapat di dalam lokus kromosom. Organisme yang ada di permukaan bumi 

ini mempunyai kerangka dasar komponen sifat menurun yang sama. Walaupun 

kerangka dasar gen seluruh organisme sama, namun komposisi atau susunan dan 

jumlah faktor dalam kerangka bisa berbeda-beda. Perbedaan jumlah dan susunan 

faktor tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. jelaskan faktor 

apa saja yang menyebabkan hal ini bisa terjadi ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

6. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, 

penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik 

tingkat gen, spesies maupun ekosistem menurut pendapatmu apa yang 



menyebabkan perbedaan dari masing-masing: a. keanekaragaman hayati tingkat 

gen. b. keanekaragaman hayati tingkat spesies c. keanekaragaman hayati tingkat 

ekosistem!

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

7. Jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai keanekaragaman ekosistem, dan 

jelaskan komponen penyusun biotik dan abiotik!

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……….……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

8. Jelaskan komponen biotik dan abiotik pada kolam dan sawah?

……….……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……….……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

9. Buatlah kesimpulan dari pertayaan/ pengamatan diatas! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………..



LEMBAR KERJA KELOMPOK 
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

Mata pelajaran : Biologi

Kelas /Pertemuan : X/II

Kompetensi Dasar : 

3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia.

Nama Anggota Kelompok :  ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Tujuan

3.2.1 Menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan 

garis Wallace, garis weber dan wilayah peralihan yang memiliki 

fauna Oriental, Australian dan Peralihan

3.2.2 Mengidentifikasi keunikan Hutan Hujan Tropis 

4.2.1 Menyajikan data mengenai persebaran flora dan fauna diindonesia 

dan mempresentasikannya



PERSEBARAN FLORA DAN FAUNA DI INDONESIA

Keanekaragaman Hayati di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan tersebut sangat 

tinggi sekali. Terdapat sekitar 25.000 tumbuhan yang berbunga hidup dengan baik di 

Negara kita Indonesia. Keanekaragaman hayati di Wilayah perairan juga tidak kalah 

tingginya. 

Kegiatan I

Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia

           

          

Perhatikan gambar flora dan fauna diatas dan diskusikan pertanyaan-petanyaan 
dengan kelompok masing-masing!



1. Sebutkan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia 
berbeda?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Berdasarkan gambar di atas kelompokan flora menurut persebarannya!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Berdasarkan gambar di atas kelompokan persebaran fauna menurut garis weber 
dan garis Wallace!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

4. Jelaskan tiga wilayah peralihan yang memiliki hewan peralihan antara wilayah 
oriental dan Australian dan berikan contoh fauna menurut gambar diatas ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5. Jelaskan yang dimaksud dengan wilayah endemik dan jelaskan contoh flora dan 
fauna pada wilayah endemik menurut gambar diatas?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



Kegiatan II

           

1. Jelaskan karakteristik yang terdapat pada hutan hujan tropis?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Hutan hujan tropis didominasi oleh pepohonan besar yang membentuk tajuk. 
Jelaskan yang dimaksud dengan tajuk?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………

3. Ada tiga lapisan tajuk atas di hutan hujan tropis sebutkan dan jelaskan!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4. Jelaskan karakteristik ekosistem pada ekosistem pantai, savanna, padang rumput 
dan berikan contoh flora dn fauna pada masing-masing wilayah?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………



……………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5. Jelaskan apa yang akan terjadi apabila terjadi kerusakan pada hutan hujan tropis 
maupun pada kawasan pesisir? Jelaskan dampak yang terjadi pada makhluk 
hidupnya?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

6. Apakah ada hubungan antara kondisi lingkungan dengan jenis makhluk hidup 
yang hidup di dalamnya? Mengapa?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



LEMBAR KERJA KELOMPOK 
MANFAAT DAN UPAYA PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Mata pelajaran : Biologi

Kelas : X

Pertemuan Ke- : 3

Kompetensi Dasar : 

3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia.

Nama Anggota Kelompok :  …………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Tujuan

3.2.1 Menjelaskan manfaat dan nilai keanekaragaman hayati 

3.2.2 Menganalisis upaya pelestarian keanekargaman hayati seperti 

mendirikan kawasan konservasi dan penangkaran melalui berbagai 

media informasi 

4.2.1   Menyajikan data mengenai manfaat dan upaya pelestarian 

keanekaragaman hayati di indonesia dan mempresentasikannya



MANFAAT DAN UPAYA PELESTARIAN KEANEKKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman  atau  variasi 

organisme  hidup pada tiga tingkatan  yaitu tingkat  gen, jenis, dan ekosistem pada suatu 

daerah. Manfaat keanekaragaman hayati bagi Indonesia sangat banyak sekali seperti 

Keanekaragaman hewan di Indonesia memberikan banyak sekali manfaat baik dari segi 

ekonomis, tenaga maupun estetikanya. Keanakeragaman tumbuhan Indonesia 

memberikan manfaat dan dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, umbi – umbian, 

sagu, jagung dan ketela. Indonesia juga kaya akan tanaman buah dan sayur –

sayurannya yang dapat dimanfaatkan untuk obat – obatan maupun apotik hidup.

Kegiatan1 :

   

Pertanyaan :

1. Jelaskan manfaat keanekaragaman hayati sebagai sandang, pangan, papan dan 

kesehatan menurut gambar diatas?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…

2. Deskripsikan pendapatmu mengenai gambar diatas tentang manfaat keanekaragaman 

hayati!

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..



3. Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia tetapi 

apabila dimanfaatkan secara berlebih akan menimpulkan dampak negatif. Jelaskan 

dampak akibat pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berlebihan?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

4. Jelaskan apa yang akan terjadi apabila terjadi kerusakan pada keanekaragaman hayati 

jelaskan dampak bagi manusia?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5. Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomis dan biologis serta nilai ekologis agi 

manusia jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai ekonomis, nilai biologi dan nilai 

ekologis keanekaragaman hayati?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Kegiatan 2.

               

Manfaat keanekaragaman hayati bagi Indonesia sangat banyak sekali 

keanekaragaman hayati sangat menunjang bagi kehidupan manusia. Namun apabila 



keanekaragamana hayati di manfaatkan secara berlebih akan berdampak pada 

kerusakan keanekaragaman hayati tersebut. Perhatikan gambar-gambar di atas!    

Pertanyaan :

1. Jelaskan dampak yang terjadi akibat penebangan hutan, pembakaran hutan untuk 

membuka lahan terhadap keanekaragaman hayati maupun tumbuhan itu sendiri?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. Sebutkan contoh lain aktivitas manusia yang dapat merusak keanekaragaman flora 

dan fauna yang di akibatkan oleh manusia?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3. Jelaskan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian 
keanekaragaman hayati! 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4. Sebutkan dan jelaskan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga 

pelestarian keanekaragaman hayati?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………



Lampiran 4

DAYA PEMBEDA
============

Jumlah Subyek= 30
Klp atas/bawah(n)= 8
Butir Soal= 20
Un: Unggul; AS: Asor; SB: Simpang Baku
Nama berkas: D:\DATA RINI SAGITA TERBARU\OLAH VALIDITAS.AUR

    No  No Btr Asli  Rata2Un  Rata2As  Beda  SB Un  SB As  SB Gab     t   
DP(%) 
     1            1     2,25     1,25  1,00   1,04   1,04    0,52  1,93   
33,33 
     2            2     2,25     1,63  0,63   0,89   1,19    0,52  1,19   
20,83 
     3            3     0,75     0,38  0,38   0,46   0,52    0,25  1,53   
12,50 
     4            4     1,00     0,50  0,50   0,53   0,53    0,27  1,87   
16,67 
     5            5     0,50     0,25  0,25   0,53   0,46    0,25  1,00    
8,33 
     6            6     1,13     0,50  0,63   0,35   0,53    0,23  2,76   
20,83 
     7            7     0,63     0,38  0,25   0,74   0,52    0,32  0,78    
8,33 
     8            8     1,13     0,25  0,88   0,99   0,46    0,39  2,26   
29,17 
     9            9     1,00     0,13  0,88   1,07   0,35    0,40  2,20   
29,17 
    10           10     1,63     0,88  0,75   1,19   0,99    0,55  1,37   
25,00 
    11           11     1,63     0,50  1,13   0,52   0,53    0,26  4,28   
37,50 
    12           12     0,75     0,25  0,50   0,71   0,46    0,30  1,67   
16,67 
    13           13     2,25     1,88  0,38   1,04   1,25    0,57  0,65   
12,50 
    14           14     2,00     0,75  1,25   0,53   0,71    0,31  3,99   
41,67 
    15           15     1,13     1,13  0,00   0,83   1,13    0,50  0,00    
0,00 
    16           16     1,63     0,63  1,00   0,74   0,74    0,37  2,69   
33,33 
    17           17     2,00     1,13  0,88   0,76   1,13    0,48  1,82   
29,17 
    18           18     2,25     1,00  1,25   0,89   0,93    0,45  2,76   
41,67 
    19           19     0,50     0,25  0,25   0,53   0,46    0,25  1,00    
8,33 
    20           20     2,13     1,63  0,50   0,83   1,30    0,55  0,91   
16,67 





Lampiran 2

RELIABILITAS TES
================

Rata2= 22,70
Simpang Baku= 6,94
KorelasiXY= 0,69
Reliabilitas Tes= 0,82
Nama berkas: D:\DATA RINI SAGITA TERBARU\OLAH VALIDITAS.AUR

No.Urut  No. Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor Ganjil   Skor Genap   Skor 
Total 
       1           1  Abelia lovena...           12           14           
26 
       2           2  Adistya Arsad...           13           12           
25 
       3           3  Agista Dwina ...           12           11           
23 
      4           4  Aldi                       12           11           

23 
       5           5  Alvita Fiksi               10           12           
22 
       6           6  Anisa Fahrani               8           13           
21 
       7           7  Anjeli Oktati...            8           12           
20 
       8           8  Athaya Farid ...           11           15           
26 
       9           9  Azzahra Nabil...           14           10           
24 
      10          10  Balqis Shafir...           11           12           
23 
      11          11  Cyintya Terun...           12           15           
27 
      12          12  Dina Putri Ha...           10           13           
23 
      13          13  Fitra Filian ...           15           13           
28 
      14          14  Gabriela Alma...           12           12           
24 
      15          15  Indah Evrilia...           10           14           
24 
      16          16  Iqbal Bagus H...           11           11           
22 
      17          17  Muhammad Daff...           12           17           
29 
      18          18  Muhammad Rahu...           11           10           
21 
      19          19  Muhammad Ilha...           15           10           
25 
     20          20  Nabila Winars...           12            7           

19 



      21          21  Nadyra Salsabila           10           17           
27 
      22          22  Nuraini                    11           12           
23 
      23         23  Puja Fabiola                9           12           
21 
      24          24  Riska Arum Pr...           11           13           
24 
      25          25  Syadza Adila               10           10           
20 
      26          26  Syavira Eziza              15           17           
32 
      27          27  Thika Triaprilia           14           17           
31 
      28          28  Vernandy Napa...           11           17           
28 
      29          29  Maria Athavli...           0            0            
0 
      30          30  Muhammad Finz...            0            0            
0 



Lampiran 3

TINGKAT KESUKARAN
=================

Jumlah Subyek= 30
Butir Soal= 20
Nama berkas: D:\DATA RINI SAGITA TERBARU\OLAH VALIDITAS.AUR

No Butir Baru  No Butir Asli  Tkt. Kesukaran(%)      Tafsiran 
             1              1              58,33        Sedang 
             2              2              64,58        Sedang 
             3              3              18,75         Sukar 
             4              4              25,00         Sukar 
             5              5              12,50  Sangat Sukar 
             6              6              27,08         Sukar 
             7              7              16,67         Sukar 
             8              8              22,92         Sukar 
             9              9              18,75         Sukar 
            10             10              41,67        Sedang 
            11             11              35,42        Sedang 
            12             12              16,67         Sukar 
            13             13              68,75        Sedang 
            14             14              45,83        Sedang 
            15             15              37,50        Sedang 
            16             16              37,50        Sedang 
            17             17              52,08        Sedang 
            18             18              54,17        Sedang 
            19             19              12,50  Sangat Sukar 
            20             20              62,50        Sedang 



Lampiran 1 

KORELASI SKOR BUTIR DG SKOR TOTAL
=================================

Jumlah Subyek= 30
Butir Soal= 20
Nama berkas: D:\DATA RINI SAGITA TERBARU\OLAH VALIDITAS.AUR

No Butir Baru  No Butir Asli       Korelasi  Signifikansi         
             1              1          0,529  Signifikan           
             2              2          0,459  Signifikan           
             3              3          0,338  -                    
             4              4          0,379  -                    
             5              5          0,297  -                    
             6              6          0,457  Signifikan           
             7              7          0,254  -                    
             8              8          0,390  -                    
             9              9          0,283  -                    
            10             10          0,430  Signifikan           
            11             11          0,579  Sangat Signifikan    
           12             12          0,307  -                    
            13             13          0,538  Signifikan           
            14             14          0,652  Sangat Signifikan    
            15             15          0,256  -                    
            16             16          0,458  Signifikan           
            17             17          0,514  Signifikan           
            18             18          0,514  Signifikan           
            19             19          0,334  -                    
            20             20          0,470  Signifikan           

Catatan: Batas signifikansi koefisien korelasi sebagaai berikut:

           df (N-2)  P=0,05  P=0,01     df (N-2)  P=0,05  P=0,01
              10     0,576   0,708         60     0,250   0,325
              15     0,482   0,606         70     0,233   0,302
              20     0,423   0,549         80     0,217   0,283
              25     0,381   0,496         90     0,205   0,267
              30     0,349   0,449        100     0,195   0,254
              40     0,304   0,393        125     0,174   0,228
              50     0,273   0,354       >150     0,159   0,208

           Bila koefisien = 0,000  berarti tidak dapat dihitung.



Lampiran 11

Uji Normalitas Ranah Kognitif Kelas Eksperimen

No
Nama

Respoden
xi xi-xbar

zi
f(zi) s(zi) f(zi)-s(zi) |f(zi)-

s(zi)|
1 U1 70 -12,7273 -1,43064 0,076266 0,030303 0,045963 0,045963
2 U11 70 -12,7273 -1,43064 0,076266 0,060606 0,01566 0,01566
3 U16 70 -12,7273 -1,43064 0,076266 0,090909 -0,01464 0,014643
4 U27 70 -12,7273 -1,43064 0,076266 0,121212 -0,04495 0,044946
5 U3 73 -9,72727 -1,09342 0,137104 0,151515 -0,01441 0,014411
6 U12 73 -9,72727 -1,09342 0,137104 0,181818 -0,04471 0,044714
7 U32 73 -9,72727 -1,09342 0,137104 0,212121 -0,07502 0,075017
8 U33 73 -9,72727 -1,09342 0,137104 0,242424 -0,10532 0,10532
9 U4 77 -5,72727 -0,64379 0,259856 0,272727 -0,01287 0,012871

10 U10 77 -5,72727 -0,64379 0,259856 0,30303 -0,04317 0,043174
11 U22 77 -5,72727 -0,64379 0,259856 0,333333 -0,07348 0,073478
12 U31 77 -5,72727 -0,64379 0,259856 0,363636 -0,10378 0,103781
13 U2 80 -2,72727 -0,30657 0,379587 0,393939 -0,01435 0,014353
14 U9 80 -2,72727 -0,30657 0,379587 0,424242 -0,04466 0,044656
15 U14 80 -2,72727 -0,30657 0,379587 0,454545 -0,07496 0,074959
16 U17 80 -2,72727 -0,30657 0,379587 0,484848 -0,10526 0,105262
17 U6 83 0,272727 0,030657 0,512228 0,515152 -0,00292 0,002923
18 U8 83 0,272727 0,030657 0,512228 0,545455 -0,03323 0,033226
19 U21 83 0,272727 0,030657 0,512228 0,575758 -0,06353 0,063529
20 U29 83 0,272727 0,030657 0,512228 0,606061 -0,09383 0,093832
21 U5 87 4,272727 0,480288 0,684489 0,636364 0,048125 0,048125
22 U7 87 4,272727 0,480288 0,684489 0,666667 0,017822 0,017822
23 U13 87 4,272727 0,480288 0,684489 0,69697 -0,01248 0,012481
24 U19 90 7,272727 0,817511 0,793182 0,727273 0,065909 0,065909
25 U20 90 7,272727 0,817511 0,793182 0,757576 0,035606 0,035606
26 U25 90 7,272727 0,817511 0,793182 0,787879 0,005303 0,005303
27 U18 93 10,27273 1,154734 0,8759 0,818182 0,057719 0,057719
28 U24 93 10,27273 1,154734 0,8759 0,848485 0,027416 0,027416
29 U28 93 10,27273 1,154734 0,8759 0,878788 -0,00289 0,002887
30 U15 97 14,27273 1,604366 0,945683 0,909091 0,036592 0,036592
31 U23 97 14,27273 1,604366 0,945683 0,939394 0,006289 0,006289
32 U26 97 14,27273 1,604366 0,945683 0,969697 -0,02401 0,024014
33 U30 97 14,27273 1,604366 0,945683 1 -0,05432 0,054317

Rata” (Xbar) 82,72727
Stndr Deviasi 8,896182
Lhitung 0,10532
Ltabel 0,1542
Lhitung<Ltabel NORMAL



Lampiran 12

Uji Normalitas Ranah Kognitif Kelas Kontrol

No NamaRespoden
xi xi-xbar

zi
f(zi) s(zi) f(zi)-s(zi) |f(zi)-

s(zi)|
1 U7 57 -13,0882 -1,47262 0,070427 0,029412 0,041016 0,041016
2 U9 57 -13,0882 -1,47262 0,070427 0,058824 0,011604 0,011604
3 U14 57 -13,0882 -1,47262 0,070427 0,088235 -0,01781 0,017808
4 U16 57 -13,0882 -1,47262 0,070427 0,117647 -0,04722 0,04722
5 U1 60 -10,0882 -1,13507 0,128172 0,147059 -0,01889 0,018886
6 U12 60 -10,0882 -1,13507 0,128172 0,176471 -0,0483 0,048298
7 U20 60 -10,0882 -1,13507 0,128172 0,205882 -0,07771 0,07771
8 U23 60 -10,0882 -1,13507 0,128172 0,235294 -0,10712 0,107122
9 U25 63 -7,08824 -0,79753 0,212572 0,264706 -0,05213 0,052134

10 U26 63 -7,08824 -0,79753 0,212572 0,294118 -0,08155 0,081546
11 U33 63 -7,08824 -0,79753 0,212572 0,323529 -0,11096 0,110958
12 U29 63 -7,08824 -0,79753 0,212572 0,352941 -0,14037 0,140369
13 U30 67 -3,08824 -0,34747 0,364119 0,382353 -0,01823 0,018234
14 U32 67 -3,08824 -0,34747 0,364119 0,411765 -0,04765 0,047646
15 U3 67 -3,08824 -0,34747 0,364119 0,441176 -0,07706 0,077058
16 U18 70 -0,08824 -0,00993 0,496039 0,470588 0,025451 0,025451
17 U21 70 -0,08824 -0,00993 0,496039 0,5 -0,00396 0,003961
18 U24 70 -0,08824 -0,00993 0,496039 0,529412 -0,03337 0,033372
19 U3 73 2,911765 0,327616 0,628399 0,558824 0,069575 0,069575
20 U11 73 2,911765 0,327616 0,628399 0,588235 0,040164 0,040164
21 U15 73 2,911765 0,327616 0,628399 0,617647 0,010752 0,010752
22 U31 73 2,911765 0,327616 0,628399 0,647059 -0,01866 0,01866
23 U6 77 6,911765 0,777674 0,781619 0,676471 0,105149 0,105149
24 U10 77 6,911765 0,777674 0,781619 0,705882 0,075737 0,075737
25 U17 77 6,911765 0,777674 0,781619 0,735294 0,046325 0,046325
26 U27 77 6,911765 0,777674 0,781619 0,764706 0,016913 0,016913
27 U8 80 9,911765 1,115217 0,867621 0,794118 0,073504 0,073504
28 U13 80 9,911765 1,115217 0,867621 0,823529 0,044092 0,044092
29 U19 80 9,911765 1,115217 0,867621 0,852941 0,01468 0,01468
30 U22 80 9,911765 1,115217 0,867621 0,882353 -0,01473 0,014732
31 U2 83 12,91176 1,452761 0,926855 0,911765 0,01509 0,01509
32 U4 83 12,91176 1,452761 0,926855 0,941176 -0,01432 0,014322
33 U5 83 12,91176 1,452761 0,926855 0,970588 -0,04373 0,043733
34 U28 83 12,91176 1,452761 0,926855 1 -0,07315 0,073145

Rata-Rata 
(Xbar) 70,08823529
Standar Deviasi 8,887743167
Lhitung 0,14036932
LTabel 0,1519
Lhitung<Ltabel NORMAL



Lampiran 13

Uji Normalitas Ranah Afektif Kelas Eksperimen

No Nama
Respoden

xi xi-xbar zi f(zi) s(zi) f(zi)-
s(zi)

|f(zi)-
s(zi)|

1 U1 71 -10,60606 -1,42936 0,076451 0,030303 0,0461 0,04615
2 U9 71 -10,60606 -1,42936 0,076451 0,060606 0,0158 0,01584
3 U20 71 -10,60606 -1,42936 0,076451 0,090909 -0,0145 0,01446
4 U27 73 -8,606061 -1,15982 0,123061 0,121212 0,0018 0,00185
5 U30 73 -8,606061 -1,15982 0,123061 0,151515 -0,0285 0,02845
6 U2 74 -7,606061 -1,02505 0,152669 0,181818 -0,0291 0,02915
7 U5 74 -7,606061 -1,02505 0,152669 0,212121 -0,0595 0,05945
8 U13 74 -7,606061 -1,02505 0,152669 0,242424 -0,0898 0,08976
9 U4 75 -6,606061 -0,89029 0,186656 0,272727 -0,0861 0,08607

10 U12 75 -6,606061 -0,89029 0,186656 0,30303 -0,1164 0,11637
11 U18 76 -5,606061 -0,75552 0,224969 0,333333 -0,1084 0,10836
12 U21 78 -3,606061 -0,48598 0,31349 0,363636 -0,0501 0,05015
13 U22 78 -3,606061 -0,48598 0,31349 0,393939 -0,0804 0,08045
14 U24 78 -3,606061 -0,48598 0,31349 0,424242 -0,1108 0,11075
15 U29 78 -3,606061 -0,48598 0,31349 0,454545 -0,1411 0,14106
16 U25 81 -0,606061 -0,08168 0,467452 0,484848 -0,0174 0,0174
17 U33 81 -0,606061 -0,08168 0,467452 0,515152 -0,0477 0,0477
18 U3 83 1,393939 0,187859 0,574506 0,545455 0,0291 0,02905
19 U10 83 1,393939 0,187859 0,574506 0,575758 -0,0013 0,00125
20 U11 85 3,393939 0,457395 0,676306 0,606061 0,0702 0,07025
21 U14 85 3,393939 0,457395 0,676306 0,636364 0,0399 0,03994
22 U28 85 3,393939 0,457395 0,676306 0,666667 0,0096 0,00964
23 U7 86 4,393939 0,592163 0,723129 0,69697 0,0262 0,02616
24 U26 86 4,393939 0,592163 0,723129 0,727273 -0,0041 0,00414
25 U32 86 4,393939 0,592163 0,723129 0,757576 -0,0344 0,03445
26 U6 89 7,393939 0,996467 0,840488 0,787879 0,0526 0,05261
27 U15 89 7,393939 0,996467 0,840488 0,818182 0,0223 0,02231
28 U8 91 9,393939 1,266003 0,897244 0,848485 0,0488 0,04876
29 U16 91 9,393939 1,266003 0,897244 0,878788 0,0185 0,01846
30 U17 91 9,393939 1,266003 0,897244 0,909091 -0,0118 0,01185
31 U19 94 12,39394 1,670307 0,952571 0,939394 0,0132 0,01318
32 U23 94 12,39394 1,670307 0,952571 0,969697 -0,0171 0,01713
33 U31 94 12,39394 1,670307 0,952571 1 -0,0474 0,04743

Rata” (Xbar) 81,60606061
Stndr Deviasi 7,420155802
Lhitung 0,141055416
LTabel 0,1542
Lhitung<Ltabel NORMAL



Lampiran 14

Uji Normalitas Ranah Afektif Kelas Kontrol

No
Nama

Respoden
xi xi-xbar zi f(zi) s(zi)

f(zi)-
s(zi)

|f(zi)-
s(zi)|

1 U1 64 -7,85294 -1,32781 0,09212 0,02941 0,06271 0,062708
2 U9 64 -7,85294 -1,32781 0,09212 0,05882 0,0333 0,033297
3 U27 64 -7,85294 -1,32781 0,09212 0,08824 0,00388 0,003885
4 U19 65 -6,85294 -1,15873 0,123284 0,11765 0,00564 0,005637
5 U16 65 -6,85294 -1,15873 0,123284 0,14706 -0,02378 0,023775
6 U34 65 -6,85294 -1,15873 0,123284 0,17647 -0,05319 0,053187
7 U27 66 -5,85294 -0,98964 0,161174 0,20588 -0,04471 0,044708
8 U6 66 -5,85294 -0,98964 0,161174 0,23529 -0,07412 0,07412
9 U17 67 -4,85294 -0,82056 0,205949 0,26471 -0,05876 0,058757

10 U18 67 -4,85294 -0,82056 0,205949 0,29412 -0,08817 0,088169
11 U5 69 -2,85294 -0,48239 0,314765 0,32353 -0,00876 0,008764
12 U12 69 -2,85294 -0,48239 0,314765 0,35294 -0,03818 0,038176
13 U20 69 -2,85294 -0,48239 0,314765 0,38235 -0,06759 0,067588
14 U7 70 -1,85294 -0,3133 0,377025 0,41176 -0,03474 0,03474
15 U11 70 -1,85294 -0,3133 0,377025 0,44118 -0,06415 0,064152
16 U13 70 -1,85294 -0,3133 0,377025 0,47059 -0,09356 0,093563
17 U21 70 -1,85294 -0,3133 0,377025 0,5 -0,12298 0,122975
18 U4 71 -0,85294 -0,14422 0,442664 0,52941 -0,08675 0,086748
19 U22 71 -0,85294 -0,14422 0,442664 0,55882 -0,11616 0,11616
20 U30 72 0,147059 0,024865 0,509919 0,58824 -0,07832 0,078316
21 U31 72 0,147059 0,024865 0,509919 0,61765 -0,10773 0,107728
22 U24 74 2,147059 0,363035 0,641711 0,64706 -0,00535 0,005348
23 U25 74 2,147059 0,363035 0,641711 0,67647 -0,03476 0,03476
24 U33 74 2,147059 0,363035 0,641711 0,70588 -0,06417 0,064172
25 U3 76 4,147059 0,701204 0,758412 0,73529 0,02312 0,023118
26 U15 76 4,147059 0,701204 0,758412 0,76471 -0,00629 0,006294
27 U23 76 4,147059 0,701204 0,758412 0,79412 -0,03571 0,035705
28 U26 79 7,147059 1,208458 0,886564 0,82353 0,06304 0,063035
29 U32 79 7,147059 1,208458 0,886564 0,85294 0,03362 0,033623
30 U8 80 8,147059 1,377543 0,915828 0,88235 0,03347 0,033475
31 U10 80 8,147059 1,377543 0,915828 0,91176 0,00406 0,004063
32 U14 83 11,14706 1,884797 0,970271 0,94118 0,02909 0,029095
33 U28 83 11,14706 1,884797 0,970271 0,97059 -0,00032 0,000317
34 U29 83 11,14706 1,884797 0,970271 1 -0,02973 0,029729

Rata”(Xbar) 71,85294118
Stndr Dev 5,914196341
Lhitung 0,122975132
LTabel 0,1519
Lhit<Ltabel NORMAL



Lampiran 15

Uji Normalitas Ranah Psikomotorik Kelas Eksperimen

No NamaRespoden
xi xi-xbar

zi
f(zi) s(zi) f(zi)-

s(zi)
|f(zi)-
s(zi)|

1 U14 70 -12,2727 -1,41579 0,07842 0,0303 0,04812 0,04812
2 U17 70 -12,2727 -1,41579 0,07842 0,06061 0,01781 0,01781
3 U23 70 -12,2727 -1,41579 0,07842 0,09091 -0,0125 0,01249
4 U27 70 -12,2727 -1,41579 0,07842 0,12121 -0,0428 0,04279
5 U29 70 -12,2727 -1,41579 0,07842 0,15152 -0,0731 0,0731
6 U33 70 -12,2727 -1,41579 0,07842 0,18182 -0,1034 0,1034
7 U2 75 -7,27273 -0,83899 0,20074 0,21212 -0,0114 0,01138
8 U3 75 -7,27273 -0,83899 0,20074 0,24242 -0,0417 0,04169
9 U6 75 -7,27273 -0,83899 0,20074 0,27273 -0,072 0,07199

10 U7 75 -7,27273 -0,83899 0,20074 0,30303 -0,1023 0,10229
11 U15 75 -7,27273 -0,83899 0,20074 0,33333 -0,1326 0,1326
12 U1 80 -2,27273 -0,26218 0,39659 0,36364 0,03295 0,03295
13 U8 80 -2,27273 -0,26218 0,39659 0,39394 0,00265 0,00265
14 U9 80 -2,27273 -0,26218 0,39659 0,42424 -0,0277 0,02765
15 U13 80 -2,27273 -0,26218 0,39659 0,45455 -0,058 0,05796
16 U20 80 -2,27273 -0,26218 0,39659 0,48485 -0,0883 0,08826
17 U21 80 -2,27273 -0,26218 0,39659 0,51515 -0,1186 0,11856
18 U10 85 2,727273 0,314621 0,62348 0,54545 0,07802 0,07802
19 U12 85 2,727273 0,314621 0,62348 0,57576 0,04772 0,04772
20 U19 85 2,727273 0,314621 0,62348 0,60606 0,01741 0,01741
21 U26 85 2,727273 0,314621 0,62348 0,63636 -0,0129 0,01289
22 U31 85 2,727273 0,314621 0,62348 0,66667 -0,0432 0,04319
23 U4 90 7,727273 0,891425 0,81365 0,69697 0,11668 0,11668
24 U11 90 7,727273 0,891425 0,81365 0,72727 0,08638 0,08638
25 U16 90 7,727273 0,891425 0,81365 0,75758 0,05607 0,05607
26 U24 90 7,727273 0,891425 0,81365 0,78788 0,02577 0,02577
27 U30 90 7,727273 0,891425 0,81365 0,81818 -0,0045 0,00453
28 U32 90 7,727273 0,891425 0,81365 0,84848 -0,0348 0,03484
29 U5 95 12,72727 1,468229 0,92898 0,87879 0,05019 0,05019
30 U18 95 12,72727 1,468229 0,92898 0,90909 0,01989 0,01989
31 U22 95 12,72727 1,468229 0,92898 0,93939 -0,0104 0,01041
32 U25 95 12,72727 1,468229 0,92898 0,9697 -0,0407 0,04072
33 U28 95 12,72727 1,468229 0,92898 1 -0,071 0,07102

Rata” (Xbar) 82,27272727
Stndr Deviasi 8,668451157
Lhitung 0,132595337
LTabel 0,1542
Lhit<Ltabel NORMAL



Lampiran 16

Uji Normalitas Ranah Psikomotorik Kelas Kontrol

No
Nama 

Respoden
xi xi-xbar zi f(zi) s(zi)

f(zi)-
s(zi)

|f(zi)-
s(zi)|

1 U9 50 -14,2647 -1,45851 0,07235 0,02941 0,04294 0,04294
2 U15 50 -14,2647 -1,45851 0,07235 0,05882 0,01353 0,01353
3 U16 50 -14,2647 -1,45851 0,07235 0,08824 -0,0159 0,01589
4 U22 50 -14,2647 -1,45851 0,07235 0,11765 -0,0453 0,0453
5 U24 50 -14,2647 -1,45851 0,07235 0,14706 -0,0747 0,07471
6 U1 55 -9,26471 -0,94728 0,17175 0,17647 -0,0047 0,00472
7 U7 55 -9,26471 -0,94728 0,17175 0,20588 -0,0341 0,03413
8 U10 55 -9,26471 -0,94728 0,17175 0,23529 -0,0635 0,06355
9 U12 55 -9,26471 -0,94728 0,17175 0,26471 -0,093 0,09296

10 U34 55 -9,26471 -0,94728 0,17175 0,29412 -0,1224 0,12237
11 U2 60 -4,26471 -0,43605 0,3314 0,32353 0,00787 0,00787
12 U17 60 -4,26471 -0,43605 0,3314 0,35294 -0,0215 0,02154
13 U18 60 -4,26471 -0,43605 0,3314 0,38235 -0,051 0,05095
14 U26 60 -4,26471 -0,43605 0,3314 0,41176 -0,0804 0,08036
15 U27 60 -4,26471 -0,43605 0,3314 0,44118 -0,1098 0,10978
16 U4 65 0,735294 0,075181 0,52996 0,47059 0,05938 0,05938
17 U13 65 0,735294 0,075181 0,52996 0,5 0,02996 0,02996
18 U19 65 0,735294 0,075181 0,52996 0,52941 0,00055 0,00055
19 U21 65 0,735294 0,075181 0,52996 0,55882 -0,0289 0,02886
20 U32 65 0,735294 0,075181 0,52996 0,58824 -0,0583 0,05827
21 U33 65 0,735294 0,075181 0,52996 0,61765 -0,0877 0,08768
22 U3 70 5,735294 0,58641 0,7212 0,64706 0,07414 0,07414
23 U8 70 5,735294 0,58641 0,7212 0,67647 0,04473 0,04473
24 U11 70 5,735294 0,58641 0,7212 0,70588 0,01532 0,01532
25 U14 70 5,735294 0,58641 0,7212 0,73529 -0,0141 0,01409
26 U23 70 5,735294 0,58641 0,7212 0,76471 -0,0435 0,04351
27 U5 75 10,73529 1,09764 0,86382 0,79412 0,0697 0,0697
28 U25 75 10,73529 1,09764 0,86382 0,82353 0,04029 0,04029
29 U29 75 10,73529 1,09764 0,86382 0,85294 0,01088 0,01088
30 U30 75 10,73529 1,09764 0,86382 0,88235 -0,0185 0,01853
31 U6 80 15,73529 1,60887 0,94618 0,91176 0,03441 0,03441
32 U20 80 15,73529 1,60887 0,94618 0,94118 0,005 0,005
33 U28 80 15,73529 1,60887 0,94618 0,97059 -0,0244 0,02441
34 U31 80 15,73529 1,60887 0,94618 1 -0,0538 0,05382

Rata”(Xbar) 64,26470588
Standar Dev 9,780341518
Lhitung 0,12236917
LTabel 0,1519
Lhitung<Ltabel NORMAL



Lampiran 20

Uji Homogenitas dan Uji T Ranah Kognitif

1. Uji Homogenitas Ranah Kognitif

Rumus : SX2 = 	 ∑ (∑ )
	( ) 	

SY2 = 	 ∑ (∑ )
	( ) 	

Kelas Kontrol

SX2 = 	( )( ) 	( )
	( ) 	

SX2 = 	 	 	
SX2 = 	 	
SX2 = √78.99	 =8, 8876

Kelas Eksperimen

SY2 = 	( )( ) 	( )
	( ) 	

SY2 = 	 	 	
SY2 = 	 	
SY2 = √79, 142	 =8, 8961

F = 
	

= 
	 ,

, = 1, 0009

Dk1 = 32 Fhitung <  Ftabel

Dk2 = 33 1, 0009 < 1, 7934 (Homogen)



Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapat nilai F(0,05)(32;33)=1,7934

sedangkan nilai Fhitung 1,0009 sehingga Fhitung < Ftabel sehingga data yang di 

dapat berasal dari data yang homogen.

2. Uji T (Polled Varian)

	= 	 											 	– 		
	(	 ) ( )	 			 	 	

	= 	 ,
	( )( , ) ( )	( , )		 	

	= 	 ,
( ) ( )		( , )

	= 	 ,
			( , )

	= 	 ,
( , )( , )
	= 	 ,
√		 ,
	= 	 ,

,    = 5,817

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa 

data berdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya data tersebut di uji 

hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t-independen

menggunakan rumus Polled Varian, dari hasil perhitungan apabila Thitung > 

Ttabel 5,817 > 1,997 menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka 

dapat disimpulkan “terdapat pengaruh model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditoy, Visual, Intelektual) Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains 

terhadap Hasil Belajar Peserta Didik.
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Uji Homogenitas dan Uji T Ranah Afektif

1. Uji Homogenitas

Rumus : SX2 = 	 ∑ (∑ )
	( ) 	

SY2 = 	 ∑ (∑ )
	( ) 	

Kelas Kontrol

SX2 = 	( )( ) 	( )
	( ) 	

SX2 = 	 	 	
SX2 = 	 	
SX2 = √34, 977218	 =5, 9141

Kelas Eksperimen

SY2 = 	( )( ) 	( )
	( ) 	

SY2 = 	 	 	
SY2 = 	 	
SY2 = 55, 058712	 =7, 4201

F = 
	

= 
	 ,
, = 1, 2546

Dk1 = 32 Fhitung <  Ftabel

Dk2 = 33 1,2546 < 1, 7934 (Homogen)



Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapat nilai F(0,05)(32;33)=1,7934 

sedangkan nilai Fhitung 1,2546 sehingga Fhitung < Ftabel sehingga data yang di 

dapat berasal dari data yang homogen.

2. Uji T (Polled Varian)

	= 	 											 	– 		
	(	 ) ( )	 			 	 	

	= 	 ,
	( )( , ) ( )	( , )		 	

	= 	 ,
( , ) ( , )		( , )

	= 	 ,
	 , 			( , )

	= 	 ,
( , )( , )
	= 	 ,
√		 ,
	= 	 ,

,    = 5,959

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa 

data berdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya data tersebut di uji 

hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t-independen

menggunakan rumus Polled Varian, dari hasil perhitungan apabila Thitung > 

Ttabel 5,959 > 1,997 menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka 

dapat disimpulkan “terdapat pengaruh model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditoy, Visual, Intelektual) Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains 

terhadap Hasil Belajar Peserta Didik.
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Uji Homogenitas dan Uji T Ranah Psikomotorik

1. Uji Homogenitas Ranah Psikomotorik

Rumus : SX2 = 	 ∑ (∑ )
	( ) 	

SY2 = 	 ∑ (∑ )
	( ) 	

Kelas Kontrol

SX2 = 	( )( ) 	( )
	( ) 	

SX2 = 	 	
SX2 = 	 	
SX2 = 95, 65	 =9, 7800

Kelas Eksperimen

SY2 = 	( )( ) 	( )
	( ) 	

SY2 = 	 	
SY2 = 	 	
SY2 = 75, 1420	 =8, 6684

F = 
	

= 
	 ,

, = 1, 1282

Dk1 = 33 Fhitung <  Ftabel

Dk2 = 32 1, 1282 < 1, 7989 (Homogen)



Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapat nilai F(0,05)(33;32)=1,7989 

sedangkan nilai Fhitung 1,282 sehingga Fhitung < Ftabel sehingga data yang di 

dapat berasal dari data yang homogen.

2. Uji T (Polled Varian)

	= 	 											 	– 		
	(	 ) ( )	 			 	 	

	= 	 ,
	( )( , ) ( )	( , )		 	

	= 	 ,
( , ) ( , )		( , )

	= 	 ,
, 			( , )

	= 	 ,
( , )( , )
	= 	 ,
√		 ,
	= 	 ,
,    = 7, 967

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa

data berdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya data tersebut di uji 

hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t-independen

menggunakan rumus Polled Varian, dari hasil perhitungan apabila Thitung > 

Ttabel 7, 967 > 1,997 menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka 

dapat disimpulkan “terdapat pengaruh model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditoy, Visual, Intelektual) Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains 

terhadap Hasil Belajar Peserta Didik.
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Tabel Hasil Perhitungan Uji Normalitas Uji Homogenitas Dan Uji T Ranah 
Kognitif Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol

Uji Normalitas Kelas Eksperimen 
Lhitung < Ltabel (0,105 < 0, 154)
Kelas Kontrol
Lhitung < Ltabel (0, 140 < 0, 151)

Uji Homogenitas Fhitung < Ftabel
1, 0009 < 1, 7934

Uji T Thitung > Ttabel
5, 817 > 1,997

Tabel Hasil Perhitungan Uji Normalitas Uji Homogenitas Dan Uji T Ranah 
Afektif Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol

Uji Normalitas Kelas Eksperimen 
Lhitung < Ltabel (0, 141  < 0, 154)
Kelas Kontrol
Lhitung < Ltabel (0, 122 < 0, 151)

Uji Homogenitas Fhitung < Ftabel
1, 2546 < 1, 7934

Uji T Thitung > Ttabel
5, 959 > 1,997

Tabel Hasil Perhitungan Uji Normalitas Uji Homogenitas Dan Uji T Ranah 
Psikomotorik Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol

Uji Normalitas Kelas Eksperimen 
Lhitung < Ltabel (0,132  < 0, 154)
Kelas Kontrol
Lhitung < Ltabel (0, 122  < 0, 151)

Uji Homogenitas Fhitung < Ftabel
1, 1282 < 1, 7989

Uji T Thitung > Ttabel
7, 967 > 1,997



Lampiran 24

A. NORMALITAS, HOMOGENITAS, UJI T KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN RANAH KOGNITIF

1. Uji Normalitas Ranah Kognitif 

Tests of Normality

Metode

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

HasilBelajar Kontrol .140 34 .087 .918 34 .014

Eksperimen .105 33 .200* .931 33 .038

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai pada ranah kognitif dikelas eksperimen dengan taraf signifikan pada ranah kognitif 0,200. Pada 

kelas kontrol didapat taraf signifikan nilai pada ranah kognitif 0,087, maka dalam penelitian ini data berasal dari data yang berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas Ranah Kognitif 

Test of Homogeneity of Variance

Levene Statistic df1 df2 Sig.

HasilBelajar Based on Mean .030 1 65 .863

Based on Median .031 1 65 .861

Based on Median and with 

adjusted df

.031 1 64.591 .861

Based on trimmed mean .030 1 65 .864



Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai pada ranah kognitif dikelas eksperimen dengan taraf signifikan pada ranah kognitif 0, 863 > 0.05. 

Uji homogenitas nenunjukan bahwa H0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa kedua data memiliki varians yang homogen.

3. Uji Independent Sampel T-Tes Ranah Kognitif 

T-Test

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval 

of the Difference

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

HasilBelajar Equal variances assumed .030 .863 -5.817 65 .000 -12.63904 2.17288 -16.97858 -8.29950

Equal variances not 

assumed

-5.817 64.937 .000 -12.63904 2.17291 -16.97872 -8.29936

Hasil perhitungan dengan program SPSS 16.0 tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis untuk uji t independent hasil sig 

(2-tailed) <0,05 yaitu 0,00 ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada hubungan signifikasi antara model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelektual) Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar Peserta didik kelas X SMA 

N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Lampiran 25



B. NORMALITAS, HOMOGENITAS, UJI T KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN RANAH AFEKTIF

1. Uji Normalitas Ranah Afektif 

Tests of Normality

Metode

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

HasilBelajar Kontrol .123 34 .200* .930 34 .031

Eksperimen .141 33 .094 .932 33 .040

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai pada ranah afektif dikelas eksperimen dengan taraf signifikan pada ranah afektif 0,094 yang diperoleh 

> α (0,05). Pada kelas kontrol didapat taraf signifikan nilai pada ranah afektif 0,200 > α (0,05), maka dalam penelitian ini data berasal dari data 

yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan dengan uji homogenitas

2. Uji Homogenitas Ranah Afektif 

Test of Homogeneity of Variance

Levene Statistic df1 df2 Sig.

HasilBelajar Based on Mean 3.564 1 65 .063

Based on Median 3.415 1 65 .069

Based on Median and with 

adjusted df
3.415 1 64.991 .069

Based on trimmed mean 3.602 1 65 .062



Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai pada ranah afektif dikelas eksperimen dengan taraf signifikan pada ranah afektif 0, 063 > 0.05. Uji 

homogenitas nenunjukan bahwa H0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa kedua data memiliki varians yang homogen.

3. Uji Independent Sampel T-Tes Ranah Afektif

T-Test

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of the 

Difference

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

HasilBelajar Equal variances assumed 3.564 .063 -5.959 65 .000 -9.75312 1.63677 -13.02198 -6.48426

Equal variances not 

assumed

-5.939 61.102 .000 -9.75312 1.64232 -13.03702 -6.46922

Hasil perhitungan dengan program SPSS 16.0 tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis untuk uji t independent hasil sig 

(2-tailed) <0,05 yaitu 0,00 ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada hubungan signifikasi antara model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelektual) Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar Peserta didik kelas X SMA 

N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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C. NORMALITAS, HOMOGENITAS, UJI T KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN RANAH PSIKOMOTORIK

1. Uji Normalitas Ranah Psikomotorik

Tests of Normality

Metode

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Hasil Kontrol .122 34 .200* .930 34 .031

Eksperimen .147 33 .068 .908 33 .009

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai pada ranah psikomotorik dikelas eksperimen dengan taraf signifikan ranah psikomotorik 0,068 

yang diperoleh > α (0,05). Pada kelas kontrol didapat taraf signifikan nilai pada ranah psikomotorik 0,200 yang diperoleh > α (0,05), maka 

dalam penelitian ini ketiga data berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan dengan uji homogenitas.

2. Uji Homogenitas Ranah Psikomotorik

Test of Homogeneity of Variance

Levene Statistic df1 df2 Sig.

Hasil Based on Mean .352 1 65 .555

Based on Median .281 1 65 .598

Based on Median and with 

adjusted df

.281 1 64.373 .598

Based on trimmed mean .364 1 65 .548



Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai pada ranah psikomotorik dikelas eksperimen dengan taraf signifikan pada ranah Psikomotorik  0, 

555 > 0.05. Uji homogenitas nenunjukan bahwa H0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa kedua data memiliki varians yang homogen.

3. Uji Independent Sampel T-Tes Ranah Kognitif 

T-Test

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of the 

Difference

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

Hasil Equal variances assumed .352 .555 -7.967 65 .000 -18.00802 2.26031 -22.52216 -13.49388

Equal variances not 

assumed

-7.982 64.478 .000 -18.00802 2.25620 -22.51465 -13.50140

Hasil perhitungan dengan program SPSS 16.0 tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis untuk uji t independent hasil sig 

(2-tailed) <0,05 yaitu 0,00 ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada hubungan signifikasi antara model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelektual) Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar Peserta didik kelas X SMA 

N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.
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C. Rekapitulasi Nilai Kelas Eksperimen Ranah Afektif 

NO NAMA PD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SKOR 
SKOR
MAX NILAI

1 Andin Raihan 3 3 5 4 3 3 5 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 107 150 71
2 Angela Sandr. 3 4 4 5 4 3 4 2 3 5 5 2 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 5 4 5 3 111 150 74
3 Annisa Sukma 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 3 1 4 5 2 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 124 150 83
4 Arsyah Ferdi 3 1 2 3 4 5 3 3 3 4 4 4 2 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 113 150 75
5 Azka Nur A. 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 5 5 3 1 5 5 5 5 5 111 150 74
6 Dafa Arbi A. 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 1 5 5 5 133 150 89
7 Desdy A. 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 129 150 86
8 Erza G. 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 137 150 91
9 Fadila K. 4 5 5 5 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 107 150 71

10 Fairuz Nadira 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 5 5 5 3 5 5 1 5 1 5 5 3 5 5 5 5 4 3 4 1 124 150 83
11 Fatya Artha 4 4 5 5 5 2 5 4 5 2 4 4 2 5 5 4 5 4 5 5 5 2 5 5 4 2 5 5 5 5 127 150 85
12 Findho A. 5 3 5 5 2 5 5 2 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 113 150 75
13 Fiona Aurelia 4 2 4 4 2 5 4 2 4 2 4 3 4 5 2 2 4 2 4 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 111 150 74
14 Hafiza S. 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 2 2 4 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 127 150 85
15 Lutfiana M. 5 5 5 5 5 5 1 4 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 5 133 150 89
16 M. Taufik 3 4 5 1 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 137 150 91
17 M. Dzaki Z. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 137 150 91
18 M. Haikal 5 5 5 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 114 150 76
19 M. Agshal A. 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 141 150 94
20 M. Bima L. 3 4 5 5 4 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 5 3 4 3 4 3 4 5 4 5 107 150 71
21 Nanda M. 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 5 4 4 3 5 3 4 3 4 3 117 150 78



22 Nataya W. 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 117 150 78
23 Raden A. 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 141 150 94
24 Rani A. 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117 150 78
25 Ratu Bintang 4 4 2 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 122 150 81
26 Revita Zalfa 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 2 4 2 4 5 5 5 5 4 129 150 86
27 Risky Damar 2 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 2 3 4 1 4 5 4 2 5 1 4 2 2 4 5 110 150 73
28 Tarina Regina 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 127 150 85
29 Tasya Nabila 5 5 5 4 4 4 2 2 3 3 4 5 5 5 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 117 150 78
30 Winda H. 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 110 150 73
31 M. Aufarol 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 141 150 94
32 Gusti Rama 3 5 5 5 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129 150 86
33 M. Ardan A. 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 122 150 81

Jmlh 2695
Rata’ 82
Tinggi 94
Rndh 71



Lampiran 6

B. Rekapitulasi Nilai Kelas Kontrol Ranah Kognitif

No NAMA
NO SOAL

SKOR SKOR MAX NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ade Al Yusa 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 18 30 60
2 Aditya Pratama Putra 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 25 30 83
3 Afries Dafa Andisa 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 22 30 73
4 Alfia Maharani Ivan 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 25 30 83
5 Annisa Murtaja Harist 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 25 30 83
6 Aqila Pancarani 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 23 30 77
7 Arya Affanda Auliya 2 2 2 0 1 1 2 3 2 2 17 30 57
8 Cahaya Tidiazmara 3 2 2 3 3 0 3 3 3 2 24 30 80
9 Dhea Nanda Sasmita 2 2 3 2 3 1 0 2 0 2 17 30 57

10 Ethan Nandika Yogiswara 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 23 30 77
11 Fabiola Umaida 3 2 1 2 3 0 3 3 3 2 22 30 73
12 Febi Azizah Permata Sari 2 2 3 0 2 1 1 3 2 2 18 30 60
13 Hillber Daniel Pasaribu 3 3 3 3 3 2 0 3 3 1 24 30 80
14 Idzni Nurul Shadira 2 2 2 2 2 2 0 3 1 1 17 30 57
15 Lydia Maykeren 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 22 30 73
16 M. Alrafa Reyhan Bakrie 2 2 2 2 2 3 1 2 0 1 17 30 57
17 Maudy Fadya Nafisa 2 2 1 3 3 1 3 3 3 2 23 30 77
18 M. Radhiya Amiryan 3 2 2 2 2 1 1 3 3 2 21 30 70
19 M. Aldika Harnacipta 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 24 30 80
20 M. Alfasa Agung 2 2 2 1 3 1 1 3 2 1 18 30 60
21 M. Fadel Izha Leondra 3 1 3 3 3 0 3 1 2 2 21 30 70
22 M. Hanif Faturrahman 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 24 30 80



23 M. Ilham Andriansyah 2 2 3 2 2 2 2 0 2 1 18 30 60
24 Pratama Ryan Savero 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 21 30 70
25 Rahma Adhyanava 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 19 30 63
26 Rayana Ustadi Al G. 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 19 30 63
27 Rhyo Argasiwi 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 23 30 77
28 Riefa Ayu Salsabila 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 25 30 83
29 Safitri Haurotul Jamalat 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 19 30 63
30 Vherina Firhana 2 3 2 3 2 2 0 2 2 2 20 30 67
31 Yovita Aprillia Hartono 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 22 30 73
32 Zehpan Kartidilaga 2 2 2 3 3 2 2 2 0 2 20 30 67
33 Rafliandi Meidi 3 1 2 2 3 0 2 3 2 1 19 30 63
34 Abdul Fatier 1 2 3 3 2 2 2 2 0 3 20 30 67

RATA-RATA 70
TERTINGGI 83
TERENDAH 57
JUMLAH 2383



Lampiran 8

D. Rekapitulasi Nilai Kelas Kontrol Ranah Afektif 

NO NAMA PD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SKOR
SKOR 
MAX NILAI

1 Ade Al Y. 4 5 3 3 2 2 2 2 3 3 4 5 5 4 4 3 4 1 1 2 4 4 3 4 2 2 4 3 3 5 96 150 64
2 Aditya P. 4 3 5 5 4 3 3 1 2 5 5 2 5 1 2 1 5 1 5 5 4 4 4 3 1 5 4 1 5 1 99 150 66
3 Afries D. 5 4 4 4 4 4 3 1 4 4 5 1 5 4 3 5 2 4 4 4 5 2 4 4 5 2 5 4 5 4 114 150 76
4 Alfia M. 4 5 5 4 4 2 5 3 5 4 5 4 5 2 4 5 5 2 5 4 1 3 5 3 3 2 1 4 1 2 107 150 71
5 Annisa M. 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 2 1 5 4 3 2 4 4 3 4 3 2 104 150 69
6 Aqila P. 4 5 5 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 3 4 1 4 1 99 150 66
7 Arya A. 4 5 5 5 4 5 4 3 3 2 4 4 2 2 5 2 4 3 3 2 5 1 3 3 2 4 5 1 5 5 105 150 70
8 Cahaya T. 3 3 5 5 4 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 4 4 120 150 80
9 Dhea N. 4 3 3 3 4 2 5 2 4 3 4 5 1 1 2 4 5 3 1 4 3 1 3 2 4 4 3 4 5 4 96 150 64

10 Ethan N. 5 5 5 5 3 3 5 1 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 2 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 120 150 80
11 Fabiola U. 4 4 5 4 4 4 5 4 2 2 2 4 2 5 4 2 5 4 2 2 1 4 5 3 5 1 5 2 5 4 105 150 70
12 Febi Aziza 3 4 1 1 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 104 150 69
13 Hillber D. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 4 1 4 4 2 4 3 3 2 4 105 150 70
14 Idzni N. 5 4 5 5 4 5 5 5 3 2 5 5 5 5 2 4 5 4 5 1 5 4 5 4 5 1 5 5 5 1 124 150 83
15 Lydia M. 4 5 5 5 3 4 4 3 4 5 5 1 4 4 4 5 5 3 2 4 5 1 5 3 2 4 5 4 5 1 114 150 76
16 M. Alrafa 5 5 5 1 3 1 5 1 3 5 1 2 5 3 3 3 5 1 5 5 5 3 2 2 4 5 1 5 2 1 97 150 65
17 Maudy F. 4 4 5 5 4 5 5 1 4 2 4 3 2 4 3 3 4 2 1 2 4 3 4 2 4 1 5 4 2 5 101 150 67
18 M. Radhiya 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 5 4 1 101 150 67
19 M. Aldika 2 4 5 4 3 3 4 2 3 2 4 4 4 1 3 2 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 4 2 97 150 65
20 M. Alfasa 4 5 5 5 5 1 5 1 5 3 4 4 3 3 3 3 5 5 3 5 1 5 5 1 3 2 1 5 3 1 104 150 69
21 M. Fadel I. 4 4 5 5 4 2 4 2 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 1 3 4 5 1 4 3 5 3 105 150 70



22 M. Hanif F. 4 5 5 4 5 1 4 2 4 1 1 2 4 4 4 2 5 4 5 4 5 2 5 4 1 4 5 4 5 2 107 150 71
23 M. Ilham A. 4 4 5 5 4 4 3 2 4 2 5 5 4 5 4 4 2 4 2 4 5 4 4 3 5 1 5 4 5 2 114 150 76
24 Pratama R. 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 5 2 5 1 1 5 1 5 2 2 111 150 74
25 Rahma A. 4 3 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 1 5 3 2 3 3 4 4 5 5 4 111 150 74
26 Rayana 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 4 1 4 5 5 1 5 5 1 5 2 5 4 5 4 5 4 1 2 118 150 79
27 Rhyo A. 4 4 3 5 5 3 3 4 1 1 2 2 4 1 2 4 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 96 150 64
28 Riefa Ayu 4 5 5 4 4 2 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 4 5 2 3 4 124 150 83
29 Safitri H. 5 5 5 1 5 3 5 1 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 4 5 5 1 5 124 150 83
30 Vherina F. 4 5 5 5 1 5 5 1 4 4 4 3 3 5 5 1 4 4 4 2 4 3 3 3 4 5 1 5 1 5 108 150 72
31 Yovita A. 1 1 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 2 5 2 2 3 3 3 4 5 5 5 1 5 108 150 72
32 Zehpan K. 4 5 5 5 1 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 5 3 3 4 5 5 1 5 2 4 118 150 79
33 Rafliandi M. 4 4 5 5 4 2 4 1 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 2 4 2 4 3 5 5 111 150 74
34 Abdul F. 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 97 150 65

jmlh 2443
Rata” 72
Tinggi 83
rendh 64



Lampiran 10

F.  Rekapitulasi Nilai Kelas Kontrol Ranah  Psikomotorik

NO NAMA PESERTA DIDIK 1 2 3 4 5 SKOR SKOR MAX NILAI 
1 Ade Al Yusa 2 3 2 2 2 11 20 55
2 Aditya Pratama Putra 3 2 3 2 2 12 20 60
3 Afries Dafa Andisa 2 3 3 3 3 14 20 70
4 Alfia Maharani Ivan 3 2 2 3 3 13 20 65
5 Annisa Murtaja Harist 4 3 3 1 4 15 20 75
6 Aqila Pancarani 3 3 3 3 4 16 20 80
7 Arya Affanda Auliya 2 2 2 2 3 11 20 55
8 Cahaya Tidiazmara 2 3 4 2 3 14 20 70
9 Dhea Nanda Sasmita 2 3 2 2 1 10 20 50

10 Ethan Nandika Y. 2 2 3 2 2 11 20 55
11 Fabiola Umaida 2 3 2 3 4 14 20 70
12 Febi Azizah Permata S. 3 2 2 2 2 11 20 55
13 Hillber Daniel Pasaribu 2 3 2 3 3 13 20 65
14 Idzni Nurul Shadira 3 2 3 3 3 14 20 70
15 Lydia Maykeren 2 2 2 2 2 10 20 50
16 M. Alrafa Reyhan B. 1 2 2 3 2 10 20 50
17 Maudy Fadya Nafisa 2 3 3 2 2 12 20 60
18 M. Radhiya Amiryan 3 2 2 3 2 12 20 60
19 M. Aldika Harnacipta 2 3 3 2 3 13 20 65
20 M. Alfasa Agung 4 4 2 3 3 16 20 80
21 M. Fadel Izha Leondra 2 3 3 2 3 13 20 65
22 M. Hanif Faturrahman 2 2 2 2 2 10 20 50
23 M. Ilham Andriansyah 3 2 3 2 4 14 20 70



24 Pratama Ryan Savero 2 2 2 3 1 10 20 50
25 Rahma Adhyanava 3 3 4 2 3 15 20 75
26 Rayana Ustadi Al G. 2 2 3 2 3 12 20 60
27 Rhyo Argasiwi 2 3 2 2 3 12 20 60
28 Riefa Ayu Salsabila 3 4 3 3 3 16 20 80
29 Safitri Haurotul Jamalat 2 3 3 4 3 15 20 75
30 Vherina Firhana 2 4 3 3 3 15 20 75
31 Yovita Aprillia Hartono 3 3 3 3 4 16 20 80
32 Zehpan Kartidilaga 3 2 2 3 3 13 20 65
33 Rafliandi Meidi 3 2 3 2 3 13 20 65
34 Abdul Fatier 2 2 3 2 2 11 20 55

Jumlah 2185
Rata-Rata 64,26471
Tertinggi 80
Terendah 50



Lampiran 17

Uji Homogenitas Ranah Kognitif Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
No X(KONTROL) Y(EKSPERIMEN)

1 57 70
2 57 70
3 57 70
4 57 70
5 60 73
6 60 73
7 60 73
8 60 73
9 63 77

10 63 77
11 63 77
12 63 77
13 67 80
14 67 80
15 67 80
16 70 80
17 70 83
18 70 83
19 73 83
20 73 83
21 73 87
22 73 87
23 77 87
24 77 90
25 77 90
26 77 90
27 80 93
28 80 93
29 80 93
30 80 97
31 83 97
32 83 97
33 83 97
34 83

Rata-Rata 70,08823529 82,72727273
S(Variansi) 78,99197861 79,14204545
Akar Variansi 8,887743167 8,89618151
tingkat Signifikansi 0,05
Uji F Var.  Besar/ Var. Kecil
F-Hitung 1,000949436
Dk1 32                      
Dk2 33
Ftabel 1,7934
F-Hitung<Ftabel 1,0009 < 1,7934 HOMOGEN



Lampiran 18

Uji Homogenitas Ranah Afektif Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
No X(KONTROL) Y(EKSPERIMEN)

1 64 71
2 64 71
3 64 71
4 65 73
5 65 73
6 65 74
7 66 74
8 66 74
9 67 75

10 67 75
11 69 76
12 69 78
13 69 78
14 70 78
15 70 78
16 70 81
17 70 81
18 71 83
19 71 83
20 72 85
21 72 85
22 74 85
23 74 86
24 74 86
25 76 86
26 76 89
27 76 89
28 79 91
29 79 91
30 80 91
31 80 94
32 83 94
33 83 94
34 83

Rata-Rata 71,85294118 81,60606061
S(Variansi) 34,97771836 55,05871212
Akar Variansi 5,914196341 7,420155802
tingkat Signifikansi 0,05
Uji F Var.Besar/ Var. Kecil
F-Hitung 1,254634675
Dk1 32
Dk2 33
Ftabel 1,7934
F-Hitung<Ftabel 1,2546 < 1,7934 HOMOGEN



Lampiran 19

Uji Homogenitas Ranah Psikomotorik Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
No X(KONTROL) Y(EKSPERIMEN)

1 50 70
2 50 70
3 50 70
4 50 70
5 50 70
6 55 70
7 55 75
8 55 75
9 55 75

10 55 75
11 60 75
12 60 80
13 60 80
14 60 80
15 60 80
16 65 80
17 65 80
18 65 85
19 65 85
20 65 85
21 65 85
22 70 85
23 70 90
24 70 90
25 70 90
26 70 90
27 75 90
28 75 90
29 75 95
30 75 95
31 80 95
32 80 95
33 80 95
34 80

Rata-Rata 64,26470588 82,27272727
S(Variansi) 95,65508021 75,14204545
Akar Variansi 9,780341518 8,668451157
tingkat Signifikansi 0,05
Uji F Var. Besar/ Var. Kecil
F-Hitung 1,128268631
Dk1 33
Dk2 32
Ftabel 1,798904012
F-Hitung<Ftabel 1,128 < 1,7989 HOMOGEN



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 
Intelectual) Berorientasi pada Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar Peserta 
Didik Kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018” disusun oleh: RINI 
SAGITA, NPM. 1311060251, Jurusan: Pendidikan Biologi, telah diseminarkan pada: 
Hari/Tanggal: Jum’at, 21 April 2017.

TIM SEMINAR

Ketua : Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd (.................................)

Sekretaris : Fatimatuzzahra, M.Sc (.................................)

Pembahas Utama : Dra. Romlah, M.Pd.I (.................................)

Pembahas Pendamping I : Dr. Deden Makbuloh, M.Ag (.................................)

Pembahas Pendamping II : Laila Puspita, M.Pd (.................................)

Bandar Lampung, 21 April 2017
Ketua Jurusan Pendidikan Biologi

Dr. Bambang Sri Anggoro, M. Pd
NIP. 19840228 2006 04 1 004



Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi saat pertemuan pertama pada kelas eksperimen, tahap Somatic (bergerak dan 
berbuat) peserta didik melakukan pengamatan teman sekelompok

Dokumentasi saat proses pembelajaran pada kelas eksperimen, tahap Auditory (belajar 
dengan menyimak dan mendengarkan), guru menyajikan sebuah rekaman yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari

Dokumentasi saat proses pembelajaran pada kelas eksperimen, tahap Visual (Belajar dengan 
melakukan Pengamatan) peserta didik melakukan pengamatan diluar kelas, dan keterampilan 
proses sains  pada tahap visualmelakukan  indikator mengamati dan mengklasifikasikan suatu 

temuan.



Setelah melakukan pengamatan langsung, peserta didik melakukan tahap Intelektual (Belajar 
dengan berfikir dan memecahkan masalah) proses pemecahan masalah dilakukan dengan 
mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di LKK dan Keterampilan Proses sain pada 

Tahap ini di terapkan indikator (Belajar Memprediksi/Meramalkan dan mengkomunikasikan 
atau presentasi) , Kemudian peserta didik berdiskusi dan melakukan Presentasi 

(Mengkomunikasikan).
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NOTA DINAS
BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu : Dr. Deden Makbuloh, M.Ag
Perihal : Bimbingan Proposal dan Skripsi
Dari : Program Studi Pendidikan Biologi

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Memperhatikan Judul Proposal Skripsi Mahasiswa/i:
Nama   : Rini Sagita
NPM   : 1311060251
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Program Studi : Pendidikan Biologi
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(satu) rangkap/examplar
2. *) coret yang tidak perlu
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Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Diterima tanggal, Bandar Lampung,   Febuari 2017
Bersedia/Tidak Bersedia*) Ketua Program Studi Pendidikan Biologi
Pembimbing Pertama/kedua*)

Laila Puspita M.Pd             Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd.
NIP. 19871219 201503 2 004 NIP. 19840228 2006 04 1 004

Catatan:
1. Bila diterima maka kembalikan lembar ini kejurusan oleh mahasiswa/I ybs sebanyak 1 

(satu) rangkap/examplar
2. *) coret yang tidak perlu
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PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 70326



           
KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
LABORATORIUM BIOLOGI JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 783260 Fax.780422

SURAT KETERANGAN 

BEBAS PINJAM ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM

Dengan ini menyatakan bahwa bahwa Mahasiswa :

Nama : Rini Sagita

NPM/No Identitas : 1311060251

Semester : IX (Sembilan)

Program Studi : Pendidikan Biologi 

Sampai saat ini yang bersangkutan tidak mempunyai tanggungan pinjaman alat-alat dan 

bahan laboratorium di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

Surat bebas pinjaman ini dibuat sebagai salah satu persyaratan mengikuti Ujian Munaqosyah 

Sarjana Strata Satu. Demikian untuk menjadikan periksa bagi yang berkepentingan.

         
Bandar Lampung,     Oktober 2017

          Kepala Laboratorium Pendidikan Biologi, 

Nurhaida Widiani, M. Biotech
NIP. 198405192011012007



           KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

LABORATORIUM BIOLOGI JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 783260 Fax.780422

SURAT KETERANGAN 

BEBAS PINJAM ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i dengan identitas:

Nama : Rini Sagita

NPM/No Identitas :  1311060251

Semester :  IX (Sembilan)

Program Studi : Pendidikan Biologi 

Sampai saat ini yang bersangkutan tidak mempunyai tanggungan pinjaman alat-alat dan bahan di 

Laboratorium Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Demikian surat 

keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

         
Bandar Lampung,    Oktober 2017

          
Kepala Laboratorium Pendidikan Biologi, 

Nurhaida Widiani, M. Biotech

NIP. 19805192011012007
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