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ii

ABSTRAK

PENGARUH PENDEKATAN DIMENSIONS OF LEARNING TERHADAP 
PENGUASAAN KONSEP BIOLOGI PESERTA DIDIK KELAS X SMA 

NEGERI 1 SEMAKA

Oleh
SITI MUNAWAROH

Berdasarkan table kognitif, afektif dan psikomotorik capain penguasaan
konsep biologi kognitif tidak tuntas untuk pelajaran Biologi pada materi ruang
lingkup biologi. Penggunaan pendekatan Dimensions Of Learning belum terlaksana
pada penyampaian materi dan penggunaan metode ceramah pada mata pelajaran
Biologi membuat peserta didik jenuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh pendekatan Dimensions Of Lerning terhadap penguasaan
konsep biologi peserta didik kelas X di SMA Negeri 1 Semaka, Kabupaten
Tanggamus tahunp elajaran 2014/2015.

Sampel sebanyak 66 orang peserta didik yang di ambil dari 136 peserta didik 
pada kelas X di SMA Negeri 1 Semaka KabuaptenTanggamus. Sampel yang diambil 
menggunakan teknik cluster random samplingyaitu kelas X IPA1yang berjumlah 29
sebagai kelas eksprimen, dan kelas X IPA2 yang berjumlah 28 sebagai kelas kontrol. 
Teknik pengumpulan data dengan test, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang 
digunakan adalah pretest dan posttest berbentuk tes pilihan ganda untuk mengukur 
hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukan pada pretest kelas
eksperimen untuk nilai rata-ratanya adalah 44.39, nilai rata-rata postestnya sebesar 
71.33 dan N-Gainnya adalah 0,51. yang termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan
untuk nilai rata-rata pretest kelas control adalah 40.45, nilai rata-rata postestnya
adalah 60.06 danN-gainnya adalah 0,35 yang juga termasuk dalam kategori sedang.
Dan bersadarkan hasil uji t menunjukkan bahwa (Db:N-2) (α=0,05),dan hasil yang 
diperoleh ttabel(0,05)= 1,39 dengan db 82, α=0,05. HO ditolak dan H1 diterima, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar penguasaan konsep biologi peserta didik 
di kelas eksperimen dan kontrol menunjukkan perbedaan signifikan. Maka, terdapat 
pengaruh signifikan terhadap pengaruh pendekatan Dimensions Of Learningberbasis 
media gambar terhadap penguasaan konsep Biologi peserta didik kelas X di SMA 
Negeri 1 Semaka, KabupatenTanggamusTahun Pelajaran 2014/2015

Kata Kunci :Pendekatan Dimensions Of Learning , Hasil Belajar Biologi Ruang
Lingkup dan Peranan Biologi







v

MOTTO

               

   

Artinya:“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.(QS.Al-Isra’ : 36) 1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Jumanatul ‘Ali-art, 2006, h.326
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah

Pendidikan merupakan salah satu hal  yang sangat penting bagi perkembangan 

manusia karena adanya pendidikan diharapkan manusia dapat berubah, baik 

pengetahuan, tingkah laku maupun keterampilan.1 Demi mencapai tujuan Pendidikan 

Nasional perlu adanya peningkatan di setiap jenjang pendidikan. Dalam hal ini 

pendidik sebagai unsur pelaksana yang penting atau pokok, dengan adanya 

keterampilan, kemampuan, kecakapan, dan kesungguhan dalam mengajar, maka hasil 

dari belajar akan tercapai. Untuk mencapai hal tersebut harus di tanamkan kepada 

peserta didik bagaiman cara belajar yang baik disekolah.2

Ilmu yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis 
sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 
fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 
suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana 
bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 
usaha pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam kehidupan 
sehari-hari.3

Mata pelajaran yang turut berperan penting dalam pendidikan, keterampilan, 

dan sikap ilmiah bagi peserta didik, adalah mata pelajaran Biologi. Pembelajaran IPA 

pada umumnya masih didominasi oleh aktifitas pendidik. Kelas berfokus pada

                                                          
1 Sudirman Am, Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar, Rajawali Press, Jakarta. h65
2Ibid h 3.
3Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h153.
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pendidik, sebagai sumber utama pengetahuan. Selain itu pembelajaran hanya

dilaksanakan dalam ruang kelas, sedangkan pembelajaran diluar kelas tidak pernah

dilakukan.4

Pembelajaran pada prinsipnya merupakan perkembangan keseluruhan sikap

kepribadian khususnya mengenai aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui

berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Namun dalam implementasinya masih

banyak kegiatan pembelajaran yang mengabaikan aktivitas dan kreativitas peserta

didik serta rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Di sebabkan oleh model dan system pembelajaran yang lebih menekankan pada

penguasaan kemampuan intelektual (kognitif) proses pembelajaran terpusat pada guru 

( teacher centered learning ) di kelas, sehingga keberadaan peserta didik  di kelas

hanya menunggu uraian guru, kemudian mencatat dan menghafalnya.5

Tujuan belajar secara umum adalah memberikan pengetahuan dan

keterampilan kepada peserta didik. Selain itu, belajar juga bertujuan untuk melatih

peserta didik kreatif serta memiliki sikap terbuka.6 Mempelajari penguasaan konsep 

peserta didik mudah memahami Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai 

titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada 

pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di 

dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran 

dengan cakupan teoretis tertentu. 

                                                          
4Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h 3.
5KarwonoOp.Cit, h10
6DevyZulyka, 2010, Effect Of Implementation Coorperative Learning on Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) Towards Students Learning Achievement Of Class X at 
SMA N 8 (jakarta,kencana, 2006). h 12
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Peserta didik SMA Negeri 1 Semaka Kabupaten Tanggamus khusus mata

pelajaran biologi. Diketahui kurang dapat menyerap pemahaman dengan baik padahal

frekuensi kehadiran guru tergolong tinggi. “Proses pendidikan tidak pernah diarahkan

membentuk manusia yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah, serta

tidak diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan inovatif.”7 Dikarenakan

daya serap atau pemahaman peserta didik kurang memuaskan,

Pendekatan Dimensions Of Learning tentang cara mengetahui dan 

mendengarkan sangat diperlukan terutama dalam proses belajar mengajar. 

sebagaimanafirman Allah dalamsurat AL-Ma’aarij Ayat19-27.
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Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagik ikir. Apabila ia
ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, Dan apabila ia mendapat kebaikan ia
amat kikir, Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, Yang mereka
tetap mengerjakans halatnya, Dan orang-orang yang dalam hartanya
tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang 
tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), Dan orang-orang 
yang mempercayai hari pembalasan, Dan orang-orang yang takut terhadap
azab Tuhannya.

Pendidikan mendapat sorotan yang utama dari segi manapun, termasuk dari 

segi Agama. Allah berfirman dalam Al Qur’an surat Al- Mujaadilah ayat 11 yang 

berbunyi :

                                                          
7Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Kencana, 

Jakarta, 2006, h1-2.
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Artinya: “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”.8

Berdasarkan hasil pra survey di SMA Negeri 1 Semaka, Kabupaten 

Tanggamus Tahun Ajaran 2013/2014, hasil belajar peserta didik Kelas X semester 

Ganjil pada materi Ruang Lingkup dan Peranan Biologi di SMA Negeri 1 Semaka

Kelas X (sepuluh) cenderung belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini dapat 

dilihat pada tabelberikut ini:

Tabel I
Daftar Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Materi Ruang Lingkup dan

Peranan biologi Kelas X Semester Ganjil SMA Negeri 1 Semaka Kabupaten
Tanggamus Tahun Ajaran 2013/2014

No Nilai
Kelas

Jumlahpes
ertadidik

KKM (%) KetX 
IPA1

X
IPA2

X
IPA3

X
IPA4

1. 92 - 100 - - - - 0 0 %

2. 83 - 91 3 2 2 3 10 7 %

3. 74 – 82 7 5 5 7 24 18 %

4. 65 – 73 7 8 8 7 30 12 %

5. 46 – 64 7 8 8 8 31 23 %

6. ≤ 45 12 10 10 9 41 30 %

Jumlah 36 33 33 34 136 100 %
Sumber: Dokumentasi  guru biologi SMA Negeri 1 Semaka Kabupaten Tanggamus Tahun Ajaran 

2014/2015.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Tabel1, Tabel hasil belajar Kognitif,

Afektif dan Psikomotorik, dapat diketahui bahwa dari peserta didik kelas X di SMA 

Negeri 1 Semaka, Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 

                                                          
8 Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Gema Risalah Bandung, 1993, h. 425.
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136 orang banyak diantaranya yang capaian hasil belajar secara kognitif tidak tuntas

yaitu sebesar 75 % (102 orang), hasil belajar afektif sebesar65 % (88 orang) dan hasil

belajar karena belum memenuhi standar criteria ketuntasan minimal (KKM) mata

pelajaran biologi sebesar 70. Dari data tersebut dapat di katakana bahwa hasil belajar

untuk mata pelajaran biologi masih sangat rendah sehingga berdampak pada

rendahnya mutu pendidikan mata pelajaran biologi. Oleh karena itu, untuk

memperbaiki hasil belajar peserta didik materi biologi beberapa upaya telah

dilakukan salah satunya dengan pengaruh pendekatan Dimensions of learning. 

Pendekatan Dimensions of learning adalah pendekatan pembelajaran yang terdiri dari 

beberapa langkah pembelajaran, yang diyakini mampu mengembangkan dan 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Keunggulan pendekatan Dimensions of 

learning adalah memliki lima tahapan pembelajaran antara lain: 1) Menekankan pada 

pembentukan sikap dan persepsi yang positif; 2) Pemerolehan dan pengintegrasian 

pengetahuan; 3) Perluasan dan penghalusan pengetahuan; 4) Penggunaan 

pengetahuan secara bermakna; 5) Kebiasaan berpikir produktif.

Peserta didik sebagai pelajar kurang kepentingan yang berhubungan dengan

kewajibannya sebagai peserta didik menuntut ilmu. Banyak diantara mereka

beranggapan bahwa mengikuti kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas yang 

kurang menyenangkan. Kehadiran di ruang kelas hanya sekedar mengugurkan

kewajibannya sebagai pelajar, bukan sebagai ajang dalam mendapatkan ilmu. 

Kehadiran guru hanya  dianggap sebagai rutinitas yang harus berjalan sesuai dengan

kalender akademik. Dengan kondisi yang demikian, kegiatan pembelajaran hampir 
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selalu dirasakan sebagai beban dari pada upaya aktif untuk memper dalam ilmu. 

Tidak banyak peserta didik yang  memiliki kesadaran penuh mempersiapkan

pembelajaran, untuk mengisi daftar kehadiran dan upaya mencari nilai.9

Sesungguhnya betapa banyak jenis media yang bisa dipilih, dikembangkan, 

dan dimanfaatkan sesuikan dengann kondisi waktu, biaya, maupun tujuan 

pembelajaran yang dikehendaki. Setiapjenis media memiliki karateristik. Tertentu 

yang perlu dipahami, sehingga dapat dipilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi yang ada di lapangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, telah dilakukan

beberapa penelitian di kalangan para pendidikan tentang pemanfaatkan media 

pembelajaran. Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka

mencapai tujuan pembelajaran. Dwyer berpendapat bahwa belajar yang sempurna

hanya dapat tercapai jika menggunakan bahan-bahan visual yang mendekati

realitas.10

Hasil penelitian menurut  Sugesti Fitriani. Menguatkan penelitian yang akan 

dilaksanakan bahwa dengan penggunaan pendekatan Dimensions Of LerningBerbasis 

media gambar terhadap penguasaan konsep biologi Ruang Lingkup dan peranan

Biologi diketahui dapat meningkatkan hasil belajar.11

Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian yang dilakukan peneliti selama 

pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Semaka,Tanggamus. bahwa permasalahan 

                                                          
9Wina Sanjaya, strategi Pembelajaran Berorientasi standar proses pendidikan, kencana, 

jakarta, 2006, h 1-2
10SobrySutikno, BelajardanPembelajaran,Holisca, Lombok, 2013, h 37.
11Sugesti Fitriani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurnal Pendidikan, Pengaruh 

Model Pembelajaran Aktif Menggunakan Mind Map Terhadap Hasil Belajar Biologi pada Konsep 
Keanekaragaman Hayati2010. Diakses pada 13-08-2010.h 13.
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yang ditemukan disekolah tersebut adalah selama proses belajar-mengajar 

berlangsung pesertadidik kurang fokus, pada awal pembelajaran peserta didik 

memperhatikan penjelasan guru, tetapi dipertengahan hingga akhir pembelajaran 

fokus peserta didik terpecah. Sehingga penjelasan guru tidak diperhatikan. 

Sedangkanberdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi 

memperlihatkan fakta observasi bahwa akar masalah penyebab masih rendahnya hasil 

belajar pesertadidik kurang aktif dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang 

semangat dalam belajar sehingga peserta didik sering mengantuk pada saat proses 

pembelajaran, dan terkadang peserta didik lebih mementingkan tugas mata pelajaran 

lain pada saat proses pembelajaran biologi sedang berlangsung, dan bercerita sendiri 

dengan temannya.12

Materi Ruang lingkup dan peranan biologi dipilih sebagai wadah penelitian 

karena konsep materi ruang lingkup dan peranan biologi pada mata pelajaran biologi 

di SMA Negeri 1 Semaka tanggamus kelas X semester ganjil merupakan materi yang 

cukup rumit, karena didalamnya dibahas tentang objekbiologi dan 

permasalahannya.Hal ini dapat diperkuat juga dari persentase ketuntasan belajar 

peserta didik pada ruang lingkup dan peranan biologi Tahun Ajaran 2013/2014 yaitu

70 % peserta didik yang tidak tuntas. Nilai yang dicapai tersebut belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah SMA Negeri 1 

Semaka, Tanggamus yakni  70. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

lebih rinci mengenai pengaruh pendekatan dimensions of learning berbasis media 

                                                          
12Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 SemakaTanggamus hari Senin Tanggl 19 Januari 

2015 Waktu 09.00
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gambar terhadap penguasaan konsep biologi peserta didik kelas X semester ganjil

pada materi ruang lingkup biologi di SMA Negeri 1 Semaka, tanggamusTahunAjaran 

2013/2014.

B. Indentifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat 

penulis identifikasi yaitu:

1. Pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada guru. Guru hanya 

membacakan materi pelajaran yang disiapkan sedangkan peserta didik 

mendengarkan atau mencatat, yang menjadikan peserta didik menjadi pasif.

2. Masih rendahnya hasil belajar peserta didik khususnya pada ranah kognitif 

dikelas X di SMA Negeri 1Semaka, Tanggamus.

3. Pendekatan Dimensions Of Learningyang mengkaji penguasaan konsep 

biologipeserta didik belum pernah diterapkan khususnya dalam mata pelajaran 

ruang lingkup biologi di SMA Negeri 1 Semaka, Tanggamus. 

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan untuk menghasilkan penelitian 

yang tidak meluas, maka penelitimembatasi masalah penelitian antara lain:

1. Pembelajaran biologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

Dimensions Of Learning dengan framework Marzono. (1994) yang terdiri 

dan:
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Dimensi 1. (Attitudes and Perceptions) Sikap dan persepsi yang positif.

Dimensi 2. (Acquire And Integrate Knowledge) Pemerolehan dan pengin

tegrasian pengetahuan. Dimensi3. (Extend And Refine Knowledge) Perluasan

dan penghalusan pengetahuan. Dimensi 4.(Use Knowledge Meaningfully)

Penggunaan pengetahuan secara bermakna. Dimensi 5. (Productive habits of 

mind) Kebiasan Berpikir Produktif. Yang akan membawa sifat masa kecila tau

lalu.

2. Pelaksanaan penelitian dibatasi pada materi ruang lingkup dan peranan

biologi.

3. Penguasaan konsep yang dimaksud dalam peneliti ini menggunakan 

Framework Taksonomi Bloom Revisi yang meliputi tingkat kognitif 

(C1)Mengetahui, (C2) Memahami, (C3) Menerapkan, (C4) Menganalisi.

Analisis tingkat kognitif ini berdasarkan tuntutan Standar Kompetesi dan

Kompetisi Dasa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah ada pengaruh pendekatan DOL (Dimensions Of 

Learning) berbasis media gambar terhadap Penguasaan Konsep BiologiPeserta Didik 

Kelas X SMA Negeri 1 SEMAKA?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, tujuan dan manfaat dari pelaksaan 

penelitian ini adalah:
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1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan 

(Dimensions Of Learning) berbasis media gambar terhadap penguasaan konsep 

biologi peserta didik Kelas X SMA Negeri 1SEMAKA.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi pada proses pembelajaran biologi, khususnya pada materi ruang lingkup

dan peranan biologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

a. Bagi Guru

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru biologi khususnya

dalam proses pembelajaran biologi yang berorientasi pada pendekatan 

Dimensions of Learning, sehingga dapat meningkatkan penguasaan 

konsep biologi peserta didik.

b. Bagi peserta didik

Hasil penelitian ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui

keberhasilan belajar yang telah dilakukan, dan dapat memberikan

pengalaman bagi peserta didik untuk melakukan pembelajaran biologi

dengan pendekatan Dimensions of Learning. 

c. Bagi Sekolah

Memberikan informasi tentang penguasaan konsep peserta didik yang 

dapat dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggaraan analisis 

pendidikan disekolah, khususnya pada mata pelajaran biologi.

d. Bagi penelitilain
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Hasil penelitian ini dapat dimaanfatkan sebagai dasar literatur 

penggunaan pendekatan dimensions of learningterhadap penguasaan 

konsep biologi  peserta didik di SMA N 1 semaka kabupaten 

tanggamus, pada pembelajaran biologi.

3. Ruang Lingkup Penelitian

    Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini meneliti tentang pendekatan pembelajaran Dimensions of 

Learning terhadap hasi lpenguasaan konsep peserta didik. Dimensions of 

Learning merupakan bagian dari pendekatan pembelajaran, dimana peserta

didik mendemonstrasikan kemampuan dan menggambarkan suatu

kemampuan peserta didik melalui kegiatan presentasi pada materi ruang

lingkup dan peranan biologi.

2. Penelitian ini diterapkan dua kelas penelitianya itu kelas X2 IPAjumlah 33 

orang sebagai kelas control dan X3 IPA jumlah 33 orang sebagai kelas

eksperimen.

3. Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Semaka, Kecamatan Semaka, 

KabupatenTanggamus

4. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan03 Agustus 2015 saat peserta didik 

duduk dikelas X SMA Negeri 1 SEMAKA semester ganjil Tahun Ajaran 

2014/2015.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Pembelajaran Biologi

Sain memiliki sifat dan karakteristik yang unik yang membedakannya dari 

ilmu lainnya. Menurut benyamin, seorang filosof sains, sains merupakan cara 

penyelidikan yang berusaha keras mendapatkan data hingga informasi tentang dunia 

kita (alam semesta)dengan menggunakan metode pengamatan dan hipotesisyang telah 

diuji berdasarkan pengamatan itu.1

Pada dasarnya ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua golongan besar 

yaitu ilmu pengetahuan alam (the natural sciences) yang bidang garapannya adalah 

alam dengan segala isinya termasuk hewan, tumbuhan dan manusia ditinjau dari segi 

fisiknya dan ilmu pengetahuan sosial (the social sciences) yang bidang garapannya 

adalah tingkah lakumanusia dalam bermasyarakat. Dalam perkembangan berikutnya 

ilmu pengetahuan alam berkembang menjadi dua yaitu ilmu alam (the physical 

sciences) yang bidang garapannya adalah benda-benda tak hidup dan ilmu hayat 

biologi (the biological sciences) yang bidang garapannya adalah makhluk hidup.2

                                                          
1Dr. Uus Thohardin, dkk. Membangun literasi sains peserta didik. 2011, h 27
2Djamhur  winatasasmita, dkk, Biologi Umum, (jakarta :Universitas Terbuka, 1999), h 3.
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Biologi menduduki posisi sangat strategis dan mempunyai kedudukan unik 

dalam struktur keilmuan. Sebagai bagian dalam ilmu pengetahuan alam atau natural 

science, biologi mempunyai kesamaan dengan cabang atau disiplin ilmu lainnya 

dalam sains yaitu mempelajari gejala alam dan merupakan sekumpulan konsep, 

prinsip, teori (produk sains), cara kerja atau metode ilmiah (proses sains), dan 

didalamnya terkandung sejumlah nilai dan sikap sebagai bagian ilmu yang 

mempelajari manusia.3

Pengertian biologi berasal dari kata Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan 

dan logos yang berarti pengetahuan (ilmu). Ilmu bologi adalah ilmu yang 

mempelajari segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupan. 

Tentang kehidupan pada berbagai tingkatan organismesel, jaringan, organ, sistem 

organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem bahkan juga tingkatan yang lebih 

tinggi yaitu Biosfer. Biologi merupakan salah satu bagian dari ilmu sains yang 

memiliki karakteristik. Adapun karakteristk ilmu pengetahuan biologi yaitu:

a) Objek kajian berupa benda konkret  dan dapat di tangkap indera 
b) Di kembangkan berdasarkan pengalama
c) n empiris (pengalaman nyata)
d) Memiliki langkah – langkah sistematis
e) Menggunakan cara berfkir logis, yang bersifat deduktif artinya berfikir 

dengan menarik kesimpulan dari hal – hal yang umum memjadi ketentuan 
khusus

f) Hasilnya bersifat objektif atau apa adanya, terhindar dari kepentingan pelaku 
(subjektif).4

                                                          
3Nuryani Y Rustaman, Ibid, h 13
4Bagod Sudjadi dan Siti  Laila, Biologi Sains Dalam Kehidupan, Yudhistira, Jakarta, 2005,h3
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Terdapat dua pendekatan dalam pembelajarna yaitu “pendekatan yang 

berpusat pada pendidik (teacher-centered approaches) dan pendekatannya yang 

berpusat pada peserta didik (student-centered approaches)”5

B. Pendekatan Dimensions Of Learning

1. Pengertian Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih pendidik dalam 

proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Agar pembelajaran biologi dapat di pelajari dengan 

baik oleh peserta didik di perlukan suatu pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan 

merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya umum. 

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran.

2. Pengertian Pendekatan Dimension Of Learning

Pendekatan Dimensions of Learning  merupakan suatu konsep pendekatan 

pembelajaran yang bermakna pada peserta didik dalam hal sikap dan persepsi yang 

positif, pemerolehan dan pengintragasian pengetahuan dalam hal perluasan dan 

penghalusan pengetahuan dalam hal berfikir produktif dalam suatu kegiatan pembelajaran 

disekolah. 

Pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan model dimensi belajar memiliki

asumsi dasar bahwa pembelajaran yang komprehensif sekurang-kurangnya 

                                                          
5Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi  Standar Proses Pendidikan, Kencana,  

Jakarta, Cetakan  Ke 8, 2011, h 127.
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mengakomodasi dua tipe pembelajaran, yakni pembelajaran yangl lebih teacher 

directed maupun yang bertipe student directed.6 Sesuai dengan kecenderungan yang 

terjadi dalam pembelajaran sains, lima dimensi belajar menurut Marzano.7 memberi 

kerangka kerja pengembangan pembelajaran sainsyang dapat mengurangi berbagai 

tuntutan pembaruan pembelajaran sains.

Dimensi belajar  ini merupakan metafora tentang bagaimana otak bekerja 

selama peserta didik belajar. Lima dimensi atau tipe yang dimaksud bukanlah tipe 

yang terpisah-pisah selama proses belajar terjadi, melainkan merupakan sistem 

interaktif yang komplek. Tidak seperti metafora-metafora belajar atau berpikir yang 

lain, pandangan bahwa belajar sebagai hasil dari lima dimensi belajar atau tipe 

berpikir akan memberi peluang guru berhasil menjalankan tugas di dalam kelas, yakni 

mengajarkan anak berpikir. 8

3. Langkah pembelajaran pada pendekatan Dimensions of learning

Dimensions Of Learning adalah pendekatan pembelajaran yang terdiri dari 

beberapa langkah pembelajaran diyakini mampu dan mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Konsep Dimensions of learning ini  

dikembangkan  oleh Marzano (1994)9 yang meliputi lima dimensi belajar yaitu:

1. (Attitudes and Perceptions) Sikap dan persepsi yang positif.
2. (Acquire And Integrate Knowledge)Pemerolehan dan pengintegrasian 

pengetahuan.

                                                          
6 Waras, Pengembangan Strategi Pembelajaran IPA Dengan Pendekatan Dimensi Belajar, 

Malang Lembaga Penelitian Universitas Malang, 2001, h 34
7Marzano,Assessing Student Outcome Performance, assesment Using The Dimensions Of 

Learning Model,Alexndaria, Virginia, ASCD, 1994, h 30
8Waras, Op.Cit, h 41
9Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta, Bumi Aksara, 2012, h 

225
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3. (Extend And Refine Knowledge) Perluasan dan penghalusan pengetahuan.
4. (Use Knowledge Meaningfully) Penggunaan pengetahuan secara bermakna.
5. (ProductiveHabits of Mind) Kebiasan berfikir positif.

a) (Attitudes and Perceptions) Sikap dan persepsi yang positif.

Sikap dan persepsi Peserta didik sangat memengaruhi proses belajar. Sikap 

dapat mempengaruhi belajar secara positif, sehingga belajar menjadi mudah, 

sebaliknya sikap juga dapat membuat belajar menjadi sulit. Ada dua kategori sikap 

dan persepsi yang memengaruhi belajar, yaitu (1) sikap dan persepsi tentang iklim 

(suasana) belajar, dan (2) sikap dan persepsi tentang tugas-tugas kehis. Guru yang 

efektif memberi penguatan terhadap kedua kategori itu dengan teknik yang jelas dan 

sesuai. Cara guru membantu peserta didik menumbuhkan sikap dan persepsi yang 

positif terhadap iklim belajar dengan menekankan aspek-aspek internal dan eksternal 

Peserta didik. Aspek-aspek internal meliputi (1) penerimaan guru dan teman sekelas 

(kontak mata, penguatan, dan Iain-lain), dan (2) kenyamanan fisik dalam kelas. Cara 

membantu menumbuhkan sikap dan persepsi yang  positif terhadap tugas-tugas kelas 

dilakukan dengan pemahaman akan nilai-nilai tugas, kejelasan tugas, dan kejelasan 

sumber 10.

b) (Acquire And Integrate Knowledge)Pemerolehan dan Pengintegrasian 

Pengetahuan. 

Banyak ahli yakin bahwa pemerolehan tipe pengetahuan yang berbeda 

memerlukan proses yang berbeda pula. Misalnya belajar ilmu Fisika akan sangat 

berbeda dengan belajar ilmu sosial. Menerima pengetahuan melibatkan proses interaksi 

                                                          
10Made Wena, ibid,  h 225



17

antara apa yang sudah diketahui dengan apa yang ingin dipelajari, setelah itu 

mengintegrasikan informasi tersebut menjadi langkah-langkah sederhana yang 

mudah dipahami. Cara guru membantu peserta didik untuk dapat menerima 

pengetahuan dilakukan dengan persiapan pembelajaran yang menggunakan 

perencanaan dengan mempertimbangkan sejumlah pertanyaan dasar untuk setiap 

pengetahuan. Belajar pengetahuan deklaratif melibatkan tiga fase yakni konstruksi 

makna, pengorganisasian pengetahuan, dan penyimpanan pengetahuan.11

c) (Extend And Refine Knowledge) Perluasan dan Penghalusan Pengetahuan.

Pada tahap ini aspek-aspek belajar melibatkan pengujian apa yang diketahui 

agar mencapai tingkat yang lebih dalam dan analisis. Kegiatan memperluas dan 

memperhalus pengetahuan dilakukan dengan:

1) Comparising (identifikasi dan artikulasi hal-hal/benda-benda yang mirip 
dan berbeda),

2) Classifying(pengklasifikasian kasus-kasus ke dalam suatu kategori 
berdasarkan atribut dasarnya), 

3) Inducing(pendugaan prinsip-prinsip atau generalisasi yang belum diketahui
dari observasi atau analisis), 

4) Deducting(pendugaan kondisi yangbelum ternyatakan dari prinsip-prinsip 
atau generalisasi tertentu), 

5) Analyzing error (identifikasi dan artikulasi kesalahan di dalam pikiran 
sendiri atau orang lain, 

6) Constructing support (pengkonstruksian sistem dukungan kebenaran atau
bukti-bukti suatu pernyataan yang tegas), 

7) Abstracting(identifikasi dan artikulasi tema penting atau pola umum suatu 
informasi), dan 

8) Analyzing perspective (identifikasi dan artikulasi perspektif personal tentang 
berbagai macam isu).

                                                          
11Robert J. Marzano and Debre J. Pickering, Dimensions Of Learning Teacher’s Manual,

Jurnal, h 4-5
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d) (Use Knowledge Meaningfully) Penggunaan pengetahuan secara 

bermakna.

Penggunaan pengetahuan secara bermakna dilakukan dengan cara :
1. Decision making (strategi pengambilan keputusan),
2. Investigation(melakukan penyelidikan), 
3. Experiment inquiry (proses memperolehjawaban atas suatu pertanyaan),
4. Problem solving (proses pemecahan masalah), dan 
5. Invention(proses penciptaan/penemuan). 

Menurut Brooks & Brooks (1993) dalam pembelajaran yang menganut 

paradigma konstruktivisme, proses pembelajaran harus mampu mendorong Peserta 

didik untuk menggunakan pengetahuan yang dipelajarinya secara bermakna. Jika 

hal ini tidak bisa dilakukan guru, maka kegiatan proses belajar mengajar tidak ada 

manfaatnya bagi Peserta didik.12

e) (Productive habits of mind) Kebiasan Berpikir Produktif

Dimensi ini terkait dengan penumbuhan kebiasaan mental untuk dapat berpikir 

secara produktif yang ditandai dengan :

1. Self regulated thinking and learning (menumbuhkan kemampuan berpikir dan 
belajar yang teratur secara mandiri), 

2. Critical thinking and learning (menumbuhkan sikap kritis dalam berpikir dan 
belajar, 

3. Creative thinking and learning (menumbuhkan sikap kreatif dalam berpikir dan 
belajar. 

Cara membantu peserta didik mengembangkan dan memelihara kebiasaan 

berpikir produktif adalah dilakukan dengan menumbuhkan sikap kebiasaan berpikir 

produktif dengan mengembangkan dimensi berpikir yang diantarkan dengan 

mengintegrasikan ke dalam tugas-tugas di kelas, menggunakan contoh-contoh 
                                                          

12Made Wena, Op. Cit, h 226
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khusus dari kehidupan oranglain yang memiliki kebiasaan mental unggul seperti 

kegigihan Einstein, Habibie dan sebagainya .13

Dengan memperhatikan dimensi belajar maka pendidik dalam 

pembelajarannya di kelas dapat menjaga fokus pembelajaran tetap pada bagaimana 

peserta didikbelajar (learning how to learn), dan  dapat  mempelajari bagaimana  

proses  belajar  padapeserta didiknya berlangsung.14

4. Kelebihan dan  Kelemahan DOL (Dimensions Of Learning)

a. Kelebihan DOL (Dimensions Of Learning)

1. DimensionsOf Learning mengakomodasi perbedaan individu baik dalam 

hal gaya belajar, kemampuan, kebutuhan, minat, dan pengetahuan awal 

mereka.

2. Dimesions Of Learningmendorong pengembangan kemampuan 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan keterampilan 

mengevaluasi.

3. Proses pembelajaran dengan pendekatan Dimensions Of Learning

mendorong peserta didik untuk bisa bertanggung jawab terhadap 

belajarnya sendiri.

4. Dimensions Of Learning menyediakan peluang kepada peserta didik 

untuk menjadi pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang 

efekti.

                                                          
13Waras, Loc. Cit, h 37
14Kandi W, Mengajar Berdasarkan Dimensi Belajar, Jakarta, Rajawal pers, 2007, h 25
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5. Dengan pendekatan Dimensions Of Learning, peserta didik akan belajar 

bagaiman belajar. Jadi, pada akhirnya Dimensions Of Learning dapat 

membekali keterampilan hidup bagi peserta didik.15

b. Kelemahan DOL (Dimensions Of Learning)

1. Dimensions Of Learning sering kali menyita banyak waktu jika 

pengelolaan kelas tidak efesien.

2. Pendekatan ini mengharuskan penyediaan sejumlah sumber dan 

spesimen yang sering kali di luar kemampuan sekolah dan peserta didik.

3. Pendekatan ini menuntut pendidik berpengetahuan luas.

4. Melalui pengalaman langsung atau dengan trial and error, informasi tak 

dapat di peroleh dengan cepat, berbeda halnya memperoleh abstraksi 

melalui penyajian secara lisan oleh pendidik.16

5. Prinsip pendekatan (Dimensions Of Learning)

Macam – macam prinsip pendekatan dimensions of learningberdasarkan 

sumbernya adalah:17

1. Belajar berdasarkan sumber memanfatkan sepenuhnya segala sumber 

informasi sebagai sumber bagi pelajar termasuk alat-alat audio-visual dan 

memberi kesempatan untuk merencanakan kegiatan belajar dengan 

mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia.

                                                          
15Anonim, 2010 Hakikat Pembelajaran Biologi, Tersedia:  

http://www.sarjanaku.com/2010/12/Hakikat-Pembelajaran-Biologi.htm Diakses tanggal  07 april 2013
16Khusnul Khotimah, Op. Cit.,h 35
17S. Nasution, Op.Cit.,h 28
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2. Belajar berdasarkan sumber berusaha memberi pengertian kepada peserta 

didik  tentang luas dan aneka ragamnya sumber-sumber informasi yang 

dapat di manfaatkan untuk belajar.

3. Belajar berdasarkan sumber berhasrat untuk mengganti pasivitas peserta 

didik dalam belajar tradisional dengan belajar aktif didorong oleh minat 

dan keterlibatan diri dalam pendidikannya.

4. Belajar berdasarkan sumber berusaha untuk meningkatkan motivasi 

belajar dengan menyajikan berbagai kemungkinan tentang bahan 

pelajaran, metode kerja, dan mediun komunikasi yang berbeda sekali 

dengan kelas konvensional yang mengharuskan para peserta didik belajar 

yang sama dengan cara yang sama.

5. Belajar berdasarkan sumberi memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk kerja menurut kecepatan dan kesanggupan masing-masing dan tidak 

dipaksa belajar menurut kecepatan yang sama dalam hubungan kelas.

6. Belajar berdasarkan sumber lebih fleksibel dalampenggunaan waktu dan 

ruang belajar.

7. Belajar berdasarkan sumber berusaha mengembangkan kepercayaan akan 

diri peserta didik dalam hal belajar memungkinkannya untuk melanjutkan 

belajar sepanjang hidupnya.
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6. Tujuan DOL (Dimension Of Learning)
Tujuan pendekatan DOL (Dimensions Of Learning) adalah sebagai berikut:18

1. Membantu pendidikan memberikan informasi sebanyak- banyaknya kepada 
peserta didik.

2. Pendidik dapatmengetahui perbedaan individu baik dalam hal gaya belajar, 
kemampuan kebutuhan, minat, dan pengetahuan peserta didik.

3. Mendorong pengembangan kemampuan memecahkan masalah, mengambil
keputusan, dan keterampilan mengevaluasi.

4. Mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap belajarnya 
sendiri. Dapat melatih peserta didik mandiri dalam belajar sehingga 
pembelajaran dapat menjadi lebih  bermakna dan lebih tertanam pada 
dirinya.

5. Menyediakan peluang kepada peserta didik untuk menjadi pengguna 
teknologi informasi dan komunikasi yang efektif.

6. Peserta didik akan mampu bagaimana menemukan, dan memilih informasi 
yang tepat dalam menggunakan informasi.

7. Peserta didik akan belajar bagaimana belajar. Sekali ia melihat informasi, ia 
akan mengembangkan sikap positif dan keterampilan sangat berguna bagi 
dirinya dalam era informasi yang sedang terjadi.

C. Media Gambar

1. Pengertian Media Gambar

Ada beberapa pengertian media gambar . media gambar adalah segala sesuatu 

yang diwujudkan secara visual kedalam bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun 

pikiran bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, sedangkan menurut sadiman 

media gambar adalah media yang paling umum di pakai, yang merupaka bahasa 

umum yang dapat dimengerti. Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dwyer berpendapat bahwa belajar yang 

sempurna hanya dapat tercapai jika menggunakan bahan-bahan visual yang 

mendekati realitas.19

                                                          
18B. Suryosubroto, Op.Cit., h 218
19Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran, Holisca, Lombok, 2013, h 37.
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2. Kegunaan Media Gambar

Menurut oemar hamalik bahwa “gambar adalah segala sesuatu yang 

diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan atau 

pikiran”. Sedangkan dalam kamus-kamus besar bahasa indonesia (2001:329) gambar 

adalah tiruan barang, batang, tumbuhan dan sebagainya.

D. Penguasaan Konsep Biologi

1. Pengertian Penguasaan Konsep 

Penguasaan dapat diartikan proses, cara atau perbuatan menguasai dapat juga 

berarti kemampuan untuk memahami atau menerapkan pengetahuan, kepandaian, dan 

sebagainya. Sedangkan menguasai berarti mampu dalam suatu bidang, kemahiran 

diskriminasi dan proses kognitif fundamental sebelumnya berdasarkan kesamaan ciri-

ciri dari sekumpulan stimulus dan objek-objek.20

Menurut Mulyani Sumantri dan Permana mendefinisikan “Penguasaan konsep 

adalah kemampuan individu untuk dapat menyebutkan kesamaan-kesamaan dan 

perbedaan-perbedaan dari contoh-contoh yang menyajikan informasi tentang 

karakteristik dan nilai atribut dari konsep, kemudian dirumuskan kembali tentang 

konsep itu ungkapan tentang suatu hal yang bersifat abstrak yang menjadi acuan atau 

dasar dari pengertian-pengertian lan yang lebih kompleks, yang timbul dari pemikiran 

                                                          
20Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan, dan 

Implementasinya pada KTSP, Kencana, Jakarta, 2010, h158
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dan pengalaman”.21Dengan demikian, penguasaan konsep adalah kemampuan

menangkap artiserta mampu menjelaskan konsep-konsep dari suatu materi pelajaran.

Oemar Hamalik berpendapat bahwa “belajar konsep berguna dalam rangka 

pendidikan peserta didik atau paling tidak punya pengaruh tertentu”

Adapun kegunaan konsep antara lain:22

1) Mengurangi kerumitan lingkungan.
2) Membantu kita untuk mengidentifikasi objek-objek yang ada di sekitar kita.
3) Membantu kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, lebih luas, dan lebih 

maju.
4) Mengarahkan kegiatan instrumental.
5) Memungkinkan pelaksanaan pengajaran.

Penguasaan konsep pada diri peserta didik tidak dapat berlangsung secara 

bersamaan. Keberhasilan peserta didik dapat ditentukan oleh kemampuannya untuk 

menguasai konsep mata pelajaran yang ada. Penguasaan konsep peserta didik akan 

berbeda-beda pada setiap peserta didik karena adanya beberapa faktor. Salah satu 

faktor itu adalah keadaan awal atau input peserta didik. Winkel menggambarkan 

bahwa “Keadaan awal yaitu keadaan yang terdapat sebelum proses belajar mengajar 

dimulai tetapi dapat berperanan dalam hal itu”.23

Peserta didik yang mampu memahami konsep akan mampu 

mengeneralisasikan konsep tersebut membentuk prinsip. Sejumlah prinsip ilmiah 

yang berkaitan, bila digeneralisasikan akan membentuk suatu teori. Orang akan 

                                                          
21Ardi Prabowo, Category Artikel Pendidikan, Pembelajaran Pendidikan, http//Karya Ilmiah-

Ardhi Prabowo, Blogspot,ncom/2010/06 Penguasaan Konsep Biologi.hlm 03 Desember 2011, h 1
22Garnies Permanasari, Bernomor Terstruktur untuk Meningkatan Penguasaan Konsep 

BiologI Siswa kelas VII A Semester Genap SMP Negeri 8 Surakarta,tersedia (jurnal), 2007, h 44. 
23Ibid, h
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mampu menghubungkan, menerangkan, meramalkan berbagai macam hasil 

percobaan, dan hasil observasi yang dikerjakan melalui cara-cara sederhana hingga 

paling efisien dengan menggunakan teori. Konsep beserta generalisasinya merupakan 

pusat mengkoordinasikan fakta dan data dalam suatu bentuk yang menjelaskan 

hubungan-hubungan. Oleh karena itu, konsep merupakan alat dalam pemecahan 

masalah yang dihadapi peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran biologi.24

Dari pengertian di atas bahwa penguasaan konsep adalah cara atau perbuatan 

menguasai atau menguasakan dapat juga berarti kemampuan untuk memahami atau 

menerapkan pengetahuan, kepandaian, dan sebagainya. Individu mampu 

menyebutkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan dari contoh-contoh yang 

menyajikan informasi tentang karakteristik dan nilai atribut dari konsep, kemudian 

dirumuskan kembali tentang konsep itu.

Selain manfaat di atas media pembelajaran dan pendekatan pembelajaran

dapat mempengaruhi pengetahuan peserta didik, anderson & krahwolh dalm jamil 

membedakan aspek kognitif dalam dua dimensi yaitu: the knowledge dimensions 

(dimensi pengetahuan) dan the cognitive proses dimensions (dimensi proses kognitif). 

Revisi krathwohl ini sering digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang sering 

di kenal denagan istilah C1-C6.

1. The  KnowledgeDimension (Dimensi Pengetahuan)
a) Factual  Knowledge (Pengetahuan Fakta)
b) Conceptual Knowledge (Pengetahuan Tentang Konsep)
c) Procedural Knowledge (Pengetahuan Tentang Prosedur)
d) Metacognitif Knowledge (Pengetahuan Metakognitif)

                                                          
24Ibid, h 
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2. The cognitive proses Dimensions (Dimensi Proses Kognitif)
a) Remember (mengingat)
b) Understand (Memahami)
c) Apply (Menerapkan)
d) Analyze (Menganalisis)
e) Evaluate (Mengevaluasi)
f) Create (Menciptakan)

E. Kajian Materi Ruang Lingkup dan Peranan Biologi

Kajian materi yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah materi Ruang 

Lingkup dan Peranan Biologi sebagai berikut:

Table 2

Silabus Materi Ruang Lingkup dan Peranan Biologi 

Kompetensi
Dasar

Materi   
Pembelajaran

Kegiatan 
Pembelajaran

Indikator Penilaian
Alokasi 
waktu 
(menit)

Sumber/
Bahan/Alat

1.1.
Mengidentifi
kan
si ruang
lingkup 
Biologi.

Ruang lingkup 
Biologi.
o Biologi 
sebagai ilmu 
dan
kedudukannya. 
Biologi
merupakan ilmu 
yang
mengkaji 
makhluk hidup
dengan segala
permasalahanny
a. Biologi
bagian dari 
sains yang
memiliki 
karakteristik  
yang
sama dengan 
ilmu sains
lainnya.  Ruang 

 Melakukan 
pengamatan
kegiatan yang 
berkaitan 
dengan
biologi

 Diskusi 
tentang 
karakteristik
ilmu biologi di 
antara ilmu 
sain
lainnya

 Menggali 
informasi dari
berbagai 
sumber 
informasi
tentang 
manfaat 
mempelajari
ilmu biologi 

1. Menjelaskan 
karakteristik  
ilmu

biologi
2.Mendeskripsi

kan  apa yang 
dikaji

oleh  ilmu 
Biologi.

3.Mengetahui 
kedudukan 
dan

keterkaitan 
biologi dengan 
ilmu
yang lain.

4.Menganalisis
manfaat 
biologi bagi 
manusia dan 
lingkunganny
a.

jenis 
tagihan:
Tugas 
individu,
tugas 
kelompok,
Performans,
ulangan.
Bentuk 
tagihan:
Produk, 
unjuk
kerja,
pengamatan
sikap, 
pilihan
ganda, 
urainan.

2X45
menit 
dikelas

sumber:
Buku Paket, 
lingkungan 
sekolah

Bahan:
LKS, Bahan
Presentasi,
gambar-
gambar
masalah 
biologi,
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Kompetensi
Dasar

Materi   
Pembelajaran

Kegiatan 
Pembelajaran

Indikator Penilaian
Alokasi 
waktu 
(menit)

Sumber/
Bahan/Alat

lingkup
biologi meliputi 
objek biologi
dan 
permasalahanny
a dari
berbagai tingkat 
organisasi
kehidupan (sel, 
jaringan,
organ, sistem 
organ,
individu,popula
si, komunitas,
ekosistem, 
biosfer).  
Biologi
menentukan 
perkembangan
teknologi.

terhadap 
dirinya
dan 
lingkungannya 
dalam
kehidupan

Bekerja ilmiah.
Dalam 
mempelajari 
dan
mengembangka
n ilmu Biologi
digunakan 
metoda ilmiah.  
Para
ilmuwan dalam 
menyelesaikan
masalah harus 
mampu
melakukan kerja 
ilmiah dan
mampu bersikap 
ilmiah

Menganalisis 
kedudukan ilmu
biologi dengan 
ilmu lain
menggunakan 
diagram/charta
keilmuan

5. Menjelaskan 
keterkaitan 
Biologi

dengan metoda 
ilmiah.

6. Memberikan
contoh 
pemecahan

masalah 
biologi dengan
metoda ilmiah.

7. Memberikan 
contoh 
manfaat

mempelajari 
biologi.
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Kompetensi
Dasar

Materi   
Pembelajaran

Kegiatan 
Pembelajaran

Indikator Penilaian
Alokasi 
waktu 
(menit)

Sumber/
Bahan/Alat

8. Memberikan 
contoh 
masalah

biologi dan 
cabang ilmu 
biologi
yang  ikut andil 
membantu
menyelesaikan

Bedasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui tentang Standar Kompetensi, 

kompetensi Dasar, Indikator dan materi ruang lingkup dan peranan biologi yang 

menjadi kajian pokok penelitian ini. Karakteristik materi ruang lingkupdan peeranan 

biologiyang meliputi kajian tentang aktifitas manusia yang menimbulkan masalah 

bagi ruang lingkup dan peranan biologi dan bagaimana cara pelestarian alam. Adapun 

uraian materi ruang lingkup dan peranan biologidapat dilihat pada Tabel 3 di bawah 

ini.

Tabel 3
Berikut uraian materiRuang Lingkup dan Peranan Biologi25

Konsep materi Penjelasan

Pengertian ruang lingkup 
biologi

Biologi berasal dari kata” bios” dan “logos”. Bios artinya 
kehidupan dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu 
yang yang mempelajari makhluk hidup, yang mencakup 
manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sejauh 
mana ruang lingkup biologi? Biologi adalah ilmu 
pengetahuan alam yang sampai sekarang telah banyak 
mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan hidup 
manusia.

                                                          
25Campbell, N.A. et Biologi, edisi kelima (jilid 3). Erlangga. 2006, hlm 325 
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Perkembangan ilmu pengetahuan dari tahun ketahun makin 
maju, hal itu disebabkan sifat manusia yang selalu ingin 
tahu dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah 
diketahuinya. Tahukan anda, sejauh mana perkembangan 
ilmu biologi saat ini? Bagaiman dampak perkembangan 
ilmu biologi bagi ilmu pengetahuan dan kehidupan 
masyarakat?

Objek biologi dan 
permasalahannya

Objek-objek biologi dikaji dari tingkat molekul sampai 
tingkat individu, bahkan sampai tingkay ekosistem. Jadi, 
ruang lingkup biologi mencakup struktur yang paling 
sederhana sampai tingkat yang paling kompleks.

Di permukaan bumi ini, biologi melingkupi system yang 
paling kecil, yaitu molekul hingga lingkup bioma. Dalam 
system molekul, biologi mempelajari berbagai macam 
struktur dan cirri molekul yang melakukan reaksi 
penyusunan dan pembongkaran. Molekul-molekul tersebut 
berinteraksi membantu sel. Sel berinteraksi menyusun 
jaringan dan beberapa jaringan menyusun organ. Sistem 
organ menyusun tubuh makhluk hidup. Setiap individu 
hidup berinteraksi membentuk kumpulan individu sejenis 
yang disebut dengan populasi. Interasi populasi dengan 
populasi lain dalam lingkungan yang sama membentuk 
suatu komunitas. Komunits dengan lingkungan abiotik 
membentuk ekosistem, bioma, hingga biosfer.semua 
ekositem yang ada di muka bumi disebut biosfer.
Dari berbagai tingkat organisasi kehidupan terdapat 
permasalahan yang menarik untuk dipelajari. Jadi, biologi 
tidak hanya mempelajari sosok luar makhluk hidup. Tetapi 
juga sampai tingkat sel atau biomolekul. Pada tingkat 
molekul, misalnya kelainan yang terjadi pada DNA dapat 
berakibat sangat serius. Berbagai penyakit cacat menurun, 
seperti albino, buta warna, dan sindroma down 
(keterbelakangan mental) disebabkan oleh ketidak 
normalan pada tingkat DNA. Masalah biologi juga dapat 
terjadi pada tingkat jaringan,contohnya adalah mengecilnya 
otot karena kurang beraktivitas dan kerusakan jaringan 
saraf.

Pada tingkat organ banyak ditemukan penyakit atau 
gangguan, salah satunya adalah terjadinya kanker paru-
paru. Dalam hal tersebut, biologi akan mempertanyakan 
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apa yang menyebabkan sel-sel kulit tersebut berkembang 
tidak terkendali sehingga menimbulkan kanker, serta 
berbagai hal terkait lainnya sehingga bias ditemukan usaha-
usaha untuk menyembuhkannya. Coba anda sebutkan 
contoh permasalahan lainnya ditingkat individu, populasi, 
ekosistim, dan biosfer!

Pemecahan masalah 
biologi

Untuk mengetahui masalah-masalah baru atau melengkapi 
maslah-masalah yang belum sempurna, maka perlu 
diadakan suatu penelitian dengan langka-langkah sebagai 
berikut.

1. Menentukan masalah
Permasalahan dapat ditentukam dengan melakukan 
observasi (peninjauan) atau membaca  pustaka hasil 
penelitian sebelumnya

2. Menentukan hipotesis
Setelah menentukan masalah maka langkah 
selanjutnya adalah diadakannya praduga (hipotesis) 
yang akan dibuktikan oleh hasil penelitian.

3. Mengadakan penelitian 
Peneliti dilaksanakan dengan membuat rancanagan 
penelitian 

4. Pengumpulan data 
Hasil penelitian berupa data yang diolah secara 
statistik

5. Menarik kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dapat ditentukan 
kesimpulan baik berupa teori baru atau 
penyempurnaan kesimpulan-kesimpulan terdahulu 
yang belum lengkap. Berdasarkan kesimpulan 
tersebut, hipotesis dapat diterima ataupun ditolak.

Cabang-cabang biologi Ruang lingkup bilogi yang makin meluas, menuntut 
para ahli biologi untuk membuat pengkhususan kajian 
sesuai pada objeknya yang lebih mendalam sehingga 
memberikan manfaat yang semakin besar bagi 
kehidupan pada umumnya. Pengkhususan kajian yang 
mendalam ini menghasilkan berbagai cabang ilmu 
biologi yang semakin hari semakin banyak.

Manfaat dan bahaya 
perkembangan biologi

1. Manfaat perkembangan biologi
Biologi sangat bermanfaat bagi kehidupan. Manfaat 
tersebut diantaranya sebagai berikut.
a. Membantu dalam menemukan dan mengembangkan 

bahan makanan, bahan pakaian, bahan pralatan dan 
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perumahan, serta energy.
b. Menemukan penyebab dan pengobatan berbagai 

macam penyakit, baik pada manusia, hewan, 
maupun tumbuhan.

c. Menyikap rahasia proses-proses kehidupa, pewarisan 
sifat, dan pengendali proses kehidupan (gen).

d. Mengkaji dan melestarikan proses kehidupan 
lingkungan untuk kelestarian kehidupan.

2. Bahaya perkembangan biologi
Kemajuan biologi yang semakin pesat harus di imbangi 
iman dan taqwa. Jika samapai salah digunakan maka 
akan membahyakan kehidupan manusia. Melalui 
pengetahuan biologi dan didukung kemajuan ilmu dan 
teknologi, manusia dapat mengesfloitasi kekayaan alam 
dengan tanpa batas.hal ini berbahaya, sebab 
keseimbangan alam akan terganggu.

Dengan alasan meningkatkan penghasilan keluarga, 
para petani mengati tanaman pekarangan yang 
beranekaragam dengan satu tanaman tertentu (pertanian 
monokultur) yang memiliki sifat unggul dan bernilai 
ekonomi tinggi. Akibatnya keanekaragaman hayati 
yang ada akan mengalami penurunan. Pemperantasan 
hama dan pemupukannyapun dapat berdampak pada 
pencemaran lingkungan, apabila dilakukan melebihi 
kebutuhan. 

Berita yang paling mutakhir dan sangat mengerikan 
yakni penggunaan senjata biologi didalam peperangan. 
Sejenis migrobia pathogen disebarkan dengan cara 
tertentu sehingga bibit penyakit yang dibawa bakteri 
tersebut dapat menular keorganisme. Contohnya adalah 
bacillus anthracis yang merupakan penyebab penyakit 
antraks. Apabila senjata biologis yang berisi bakteri 
tersebut diluncurkan kesuatu wilayah, maka penduduk 
di wilayah tersebut akan mengalami pandemic penyakit 
antraks.
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F. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu diantaranya 

penelitian dengan judul:

1. Skripsi Sugesti Fitriani sebelum dikasih pengaruh atau perbedaan belajarnya 

masih berkurang efektif, setelah dikasih model DOL, apakah ada pengaruh 

pendekatan DOL (Dimensions Of Lerning) dengan judul “Pengaruh 

pembelajaran aktif menggunakan mind map terhadap hasil belajar biologi pada 

penguasaan konsep ruang lingkup dan peranan biologi”hasil peneliti ini

menunjukkan bahwa: Pengaruh pembelajaran dapat dilakukan dengan pola dua 

pertemuan teori dan satu pertemuan pendalaman diakhiri tugas rumah. Prestasi 

belajar mahasiswa tidak meningkatkan secara linear, namun tingkat ketuntasan 

mencapai 72,09% lebih besar dari pada bila tidak menggunakan pembelajaran 

dengan Dimensions Of Learning, ketiga, keaktifan mahasiswa meningkat pada 

setiap siklusnya, dengan keaktifan siklus terakhir mencapai 98,78%. Kendala 

yang terjadi adalah pada penyelesaian tugas rumah dan faktor kesungguhan 

mahasiswa.26

2. Skripsi Toha Nasruddin, Dengan Judul “Penerapan Dimensions Of Learning 

Dalam  Penilaian  Hasil Belajar Biologi SMA Negeri 1 Semaka”, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual pemahaman guru terhadap 

Dimension Of Learningsudah lebih baik, selain itu dari hasil perencanaan yang 

                                                          
26Sugesti fitriani Pengaruh pembelajaran aktif menggunakan mind map terhadap hasil belajar 

biologi pada penguasaan konsep
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dirancang guru yaitu perangkat pembelajaran berupa silabus dan penilaian, 

RPP terlihat guru telah telah mampu mengembangkan Dimensions Of 

Learning dengan baik, namun ditemukan bahwa guru masih mengalami 

kesulitan dalam merancang penelitian Dimension Of Learning secara khusus, 

dari hasil observasi terhadap pelaksanaan juga terlihat guru telah mampu 

penilaian Dimensions Of Learning dengan baik. Dengan hasil penelitian 

tersebut, penulis merekomendasikan kepada guru agar dapat lebih 

mengembangkan pengetahuannya dalam merancang perangkat pembelajaran 

dengan sistematika yang baik dan juga diharapkan kepada pihak terkait yaitu 

kepada sekolah dan pihak dinas dapat memonitoring kinerja guru dalam 

menyiapkan perangkat pembelajaran.27

3. Skripsi Bakhtiar dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Biologi Peserta 

Didik Melalui Penggunaan Media Gambar Di Kelas X SMA Negeri 1 

Semaka” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peranan penilaian 

Dimension Of Learning pada pembelajaran media gambar yaitu digunakan 

sebaga landasan mencapai level penguasaan konsep berikutnya dengan 

memberikan lembar tugas terhadap tugas maupun mading, sehingga peserta 

didik dapat memahami tugas serta dapat beralih kepenguasaan kompetensi 

berikutnya:dan berperan sebagai ranah yang dikembangkan yaitu pembelajaran 

dilakukan dengan mengacu pada tahapan kemampuan berfikir:serta sebagai 

                                                          
27Toha Nasruddin, Penerapan Dimension Of  Learning Dalam Penilaian Hasil Belajar Biologi 

SMA N 1 Semaka. Jurnal Penelitian. ISSN. UPI. Bandung
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pencatatan kemampuan yang telah dicapai peserta didik sehingga dapat 

digunakan sebagai umpan balik (feed back)

Bagi peserta didik: (2) penilaian dimension of learning dapat mengoptimalkan 

kemampuan berfikir peserta didik terbukti dengan perbaikan atau peningkatan 

ketuntasan belajar peserta didik dari 48% meningkat pada siklus berikutnya

mencapai 84% untuk tugas presentasi.

G. Kerangka Berfikir

Diperlukan variasi-variasi dalam proses pembelajaran di kelas, salah satunya

yang diteliti oleh penulis adalah pendekatan pembelajaran Dimensions Of Learning.

Pendekatan ini sanagat baik diterapkan karena dapat meningkatkan kemampuan 

berkritis atau menganalisis suatu masalah yang diharapkan oleh peserta didik sebagai 

subjek belajar. Pendekatan Dimensions Of Learning ini akan diterapkan pada kelas X 

SMA Negeri 1 Semaka, Tanggamus dalam menyampaikan materi ruang lingkup 

biologi. Proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik karena dapat menumbuhkan rasa ingin tahu 

yang besar terhadap sesuatu hal belum diketahui oleh peserta didik. Berikut ini bagan 

alur kerangka berfikir.
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Gambar 3
Bagan kerangka berfikir

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

selanjutnya akan dijelaskan pengaruh variabel bebas dan variabel terikat Adapun 

variabel bebas dari (X) dipenelitian ini adalah pengaruh pendekatan Dimension of 

Learnig, sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah penguasaan konsep biologi 

peserta didik, dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel X 

akan berpengaruh terhadap variabel Y.
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Keterangan: 
1. Variabel bebas (X) adalah Pengaruh Pendekatan Dimensions of Learning.
2. Variabel terikat (Y) adalah penguasaan konsep biologi peserta didik.

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, kajian teoritis dan kerangka berfikir di 

atas, peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai bahan-bahan terdapat 

pengaruh pendekatan pembelajaran Dimensions Of Learning berbasis media gambar 

terhadap penguasaan konsep biologi peserta didik kelas X di SMA Negeri 1 Semaka, 

Kab. Tanggamus Tahun Ajaran 2014/ 2015.

X Y



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi 

Experiment dengan desain. The Macthing Only and prettest-posttest control group 

design.1 Pada desain ini kelompok Eksperimen  maupun kontrol tidak dipilih secara 

random.2 Dua kelompok yang ada diberi prettest, terakhir diberikan posttest tersebut. 

Tabel 4
Desain Penelitian Quasi Eksperimen

Kelompok
Tes Awal
(Pretest)

Perlakuan
Tes Akhir
(Postest)

Eksperimen M Q1 X Q1

Kontrol M Q1 C Q1

Sumber: frankel R.,J and Wallen EN, How To Design and Evaluate Reseach in 
Iducation, Edition 6, (New York: The Mc Graw Campanies, 2007),h.271

Keterangan :

M      : Sampel yang dipilih dan pasangkan dalam setiap kelas
Q1 : Prettest penguasaan konsep biologi
Q2 : Posttest penguasaan konsep biologi
X : Pembelajaran dengan menggunakan pengaruh pendekatan Dimensions Of 

Learning 
C : Pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab 

                                                          
1 frankel R.,J and Wallen EN, How To Design and Evaluate Reseach in Iducation, Edition 6, 

(New York: The Mc Graw Campanies, 2007),h.271
2 Sugiono, Metode penelitian pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung 

:Alpabeta, 2013) h.79



38

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono adalah “suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.3

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. “Variabel independen sering disebut dengan variabel bebas yang 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya, 

sedangkan variabel dependen sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.4

Berikut ini adalah variabel-variabel dari penelitian ini.

1. Variabel independent dinyatakan dengan X (vairabel bebas) yaitu variabel 

yang cenderung mempengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Dimensions Of Learning.

2. Variabel dependent dinyatakan dengan Y (variabel terikat) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah penguasaan konsep biologi peserta didik . 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi target penelitian adalah seluruh 

peserta didik kelas X di SMAN 1 Semaka, Tanggamus yang terdiri dari 4 kelas 

dengan jumlah 136 peserta didik.

                                                          
3 Sugiyono, Op.Cit, h.  60
4 Ibid.h. 61
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Tabel 5
Jumlah Peserta Didik SMAN 1 Semaka Tahun Ajaran 2014-2015

NO
Kelas Jenis Kelamin

Jumlah
Laki-laki Perempuan

1 X1 18 18 36
2 X2 15 18 33
3 X3 18 15 33
4 X4 16 18 34

Sumber : Dokumentasi SMAN 1 Semaka Tahun Ajaran 2014/2015 

2. Sampel 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah peserta didik kelas X2 yang 

berjumlah 33 dan X3 yang berjumlah 33 peserta didik. Kelas X2 (sebagai kelas 

eksperimen) yang diberi perlakuan pendekatan Dimensions Of Learning (DOL) 

Sedangkan kelas X3 (sebagai kelas kontrol)  menggunakan penguasaan konsep 

biologi.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah Cluster Random Sampling,5 yaitu 

peserta diangap memiliki karakteristik yang sama atau homogen, jika dilihat dari 

alokasi waktu untuk mata pelajaran biologi, jumlah peserta didik serta rata-rata 

kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik.

Tabel 6
Jumlah peserta didik yang diujikan penelitian

No Kelas
Jenis Kelamin Jumlah

Laki-laki Perempuan
1 X2 kelas 

Eksperimen
15 18 33

2   X3 kelas control 18 15 33
Sumber : dokumentasi SMA N 1 Semaka Tahun Ajaran 2014/2015

                                                          
5 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: PT Rhineka 

Cipt,2006), h.139-140
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D. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Penelitian Ekperimen

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi:

a. Melakukan studi pendahuluan melalui observasi di sekolah untuk 

memperoleh informasi sistem pembelajaran dan pendekatan yang selama 

ini dilakukan pada mata pelajaran biologi khususnya materi ruang lingkup

dan peranan biologi

b. Telaah kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan mater ruang 

lingkup dan peranan biologi pembelajaran dalam penelitian. Melakukan 

studi literatur mengenai pembelajaran biologi di sekolah, pendekatan 

penguasaan konsep biologi sebagai landasan penelitian.

c. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, penyusunan 

rancana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan lembar kerja (LK) peserta 

didik yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.

d. Menyusun instrumen penelitian untuk menjaring data penelitian, meliputi: 

perangkat tes penguasaan konsep biologi peserta didik pada materi ruang 

lingkup dan peranan biologi angket respon peserta didik, Dimensions Of 

Learning serta penilaiannya,dan catatan lapangan.

e. Mengkonsultasikan instrumen penelitian kepada dosen pembimbing 

skripsi.

f. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada peserta didik kelas lain 

diluar sampel.
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g. Melakukan analisis kualitatif instrumen penguasan konsep biologi peserta 

didik meliputi: validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat 

kesungkaran soal.

h. Melakukan analisis kualitas instrumen tes Dimensions Of Learning, 

angket, kemudian melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing 

skripsi dan revisi.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian ini, meliputi:

a. Latihan dan pembiasaan.

1) Melakukan dan sosialisasi pembentukan kelompok dan pembagian 

tugas kelompook, informasi batas pengumpulan dan cara pengumpulan 

tugas serta penjelasan mengenai kategori penilaiannya.

2) Memberikan pretest pada materi ruang lingkup dan peranan biologi.

3) Melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Dimension of Learning yang dikembangkan oleh Marzano et al. yang 

terdiri dari 4 fase yaitu fase I Attitude and perception, fase II Acquiring 

and Integrating Knowledge, fase III Etending and Refining Knowledge 

dan fase IV Use Knowledge  Meaningfully, fase V habits of mind.

4) Selama porses pembelajaran berlangsung maka akan diterapkan 

Dimensions of Learning pada materi ruang lingkup dan peranan 

biologi.

5) Melakukan postes diakhir pembelajaran. 
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6) Jawaban tes yang dikumpulkan peserta didik akan diberi nilai setelah 

itu dikembalikan kepada peserta didik untuk diperbaiki.

7) Memberikan materi ruang lingkup dan peranan biologi setelah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Dimension of 

Learning.

8) Menjaring pendapat peserta didik dengan menggunakan angket tentang 

proses pembelajaran dengan pendekatan Dimensions of Learning.

3. Tahap Akhir Penelitian

Tahap akhir dari pelaksanaan penelitian ini, meliputi:

1) Mengolah data hasil penelitian yang berupa presentasi yang telah 

dilakukan pada peserta didik.

2) Menganalisis  hasil dari tes yang dilakukan peserta didik.

3) Menyimpulkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan metode pengumpulan data, dengan tujuan apabila suatu data tidak 

dapat diperoleh dengan suatu metode maka untuk memperolehnya dapat dicari 

dengan menggunakan metode yang lainya. Dengan demikian maka terjadilah 

kerjasama yang saling melengkapi diantara metode-metode yang digunakan. Adapun 

metode pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain :
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1. Tes 

Tes yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan hasil belajar 

kognitif peserta didik melalui  instrumen yang diberikan pada awal dan akhir 

pembelajaran. Bentuk tes yang digunakan adalah berupa multiple choice. Tes ini 

terdiri dari pretest dan posttest dibuat relatif sama. Tes awal (pretest) digunakan 

untuk melihat kemampuan dasar peserta didik dan digunakan sebagai tolak ukur 

pencapaian hasil belajar peserta didik sebelum pengaruh pendekatan Dimensions of 

Learning, sedangkan tes akhir (posttest) digunakan untuk mengetahui perolehan hasil 

belajar dan ada tidaknya perubahan setelah melaksanakan pembelajaran dengan 

pengaruh pendekatan Dimensions of Learning. 

2. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) digunakan untuk mengukur hasil belajar afektif peserta 

didik. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau 

mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.6 Metode ini digunakan 

untuk mengetahui respons peserta didik setelah selesai menempuh pembelajaran 

biologi materi ruang lingkup dan peranan biologi dengan menggunakan pengaruh

pendekatan Dimensions of Learning.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah “cara dalam 

mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat, 

                                                          
6 Suharsimi,  Arikunto, Prosedur penelitian sebagai pendekatan praktis, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 1992), h. 85
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majalah, notulen rapat, agenda, dan lain-lain”.7 Dalam penelitian ini data yang akan 

dihimpun adalah sejarah berdirinya sekolah, struktur organisasi, dan keadaan peserta 

didik dan hasil belajar peserta didik dalam perkembangan intelektual.

F. Instrumen penelitian 

Data penelitian yang akurat dikumpulkan melalui berbagai instrumen Tabel 7

di bawah ini mencantumkan jenis-jenis instrumen yang disesuikan dengan tujuannya.

Tabel 7
Instrumen penelitian dan tujuan penggunaan instrumen

No Jenis Instrumen Tujuan Instrumen Sumber 
Data

Waktu

1 Tes hasil belajar kognitif (Pretest 
dan postest ) penguasaan konsep

 Untuk mengetahui hasil belajar 
kognitif peserta didik sebelum 
dan setelah penerapan 
pendekatan Dimensions of 
Learning

Peserta 
didik 

Pada awal dan 
akhir kegiatan 
pembelajaran

2 Angket respon peserta didik 
setelah pengaruh pendekatan 

Dimensions Of Learning

Mendeskripsikan pengaruh 
pendekatan pembelajaran 
pendekatan  dimensions of 
learning

Peserta 
didik

Akhir kegiatan 
pembelajaran

3 Catatan lapangan 
Yang digunakan untuk mencatat 
hal-hal yang terjadidan 
menggambarka keadaan selama 
penelitian berlangsung untuk 
menunjang pembahasan

 Mencatat hal-hal yang 
terjadi dan mengambarkan 
keadaan dalam penelitian 
yang akan menunjukkan 
pembahasan 

Peneliti Selama proses 
penelitian

berlangsung

1. Tes hasil belajar kognitif Pada Materi Ruang Lingkup dan Peranan 

Biologi

Instrumen tes hasil belajar kognitif berjumlah 20 soal Multiple Choice

menggunakan taraf taksonomi bloom C1-C5 dengan lima pilihan jawaban. Sebelum 

dirumuskan butir soal terlebih dahulu dibuatkan tabel spesifikasi soal. Tes hasil 

                                                          
7Suharsimi Arikunto, Ibid, h. 85
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belajar kognitif dijaring melalui pretest yang diberikan pada awal pembelajaran dan 

posttest yang diberikan pada akhir pembelajaran dengan framework Taksonomi 

Bloom revisi. Validitas dan reliabilitas soal tes hasil belajar kognitif dilakukan untuk 

mendapatkan soal yang memadai dari segi validitas, reliabilitas, daya pembeda dan 

tingkat kesukaran dan pola jawaban soal (distraktor). Analisis uji coba instrumen 

dihitung dengan bantuan program anates versi 4. Jika peserta didik mendapat point 

benar mendapat nilai 1 jika peserta didik menjawab salah maka point 0.

2. Angket Respon Peserta Didik Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Angket diberikan pada peserta didik setelah selesai menempuh pembelajaran 

pada materi ruang lingkup dan peranan biologi.  Angket terdiri dari beberapa 

pertanyaan dengan sebagian besar jawaban tertutup yaitu “ya” atau “tidak” dengan 

memberi tanda silang (X) pada lembar yang tersedia dan disertai bagian untuk 

peserta didik mencantumkan alasannya.  Uji validitas instrumen ini dilakukan dengan 

expert judgment mengenai bahasa, keterbacaan, struktur isi angket melalui tim ahli 

dalam hal ini Dosen Pembimbing skripsi.

3. Catatan Lapangan

Dibuat dalam bentuk catatan harian yang digunakan untuk mencatat hal-hal 

yang terjadi dan menggambarkan keadaan selama penelitian berlangsung untuk 

menunjang pembahasan.
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G. Teknik Analisis Data 

1. Tes Hasil Belajar Kognitif

Memberi skor pada pretest dan posttest penguasaan konsep peserta didik pada 

materi ruang lingkup dan peranan biologi. Kemudian dianalisis menggunakan rumus 

Normalized 

Gain (N-gain) adalah sebagai berikut:8

/ 	 = 	 −−
N - gain yang diperoleh pada tes hasil belajar kognitif  (pretest dan posttest), 

dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8
Kategorisasi Skor N-Gain/Indeks Gain

Rentang Kategori
0,70 – 1,00 Tinggi
0,31 – 0,69 Sedang

0 – 0,30 Rendah

Untuk mengetahui signifikan data tersebut maka skor N-gain diuji 

menggunakan uji t Indevenden.

2. Angket Peserta Didik 

Data angket respon peserta didik tentang pembelajaran dengan pendekatan 

Dimensions of Learning yang diterapkan pada proses pembelajaran dianalisis dengan 

cara menghitung persentase jawaban peserta didik menggunakan rumus dan hasil 

                                                          
8 Meltzer,  The relationship between mathematics preparation and conceptual learning gains 

in physics: a possible .hidden variable. in diagnostic pretest scores, Department of Physics and
Astronomy, Iowa State University, Ames, Iowa 50011, (Jurnal penelitian, 2002), h. 3
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analisis presentase tersebut diinterpretasikan secara mendalam merujuk kritera pada 

Tabel 109:

%	 	 	= ℎ	 	 	 	 	ℎ	 	 	 	100%
Tabel 9

Kriteria Respon Peserta Didik

Proportion correct (P)/nilai (P) Interpretasi
Antara 0,81 sampai 1,0 Tinggi
Antara 0,61 sampai 0,80 Cukup
Antara 0,41 sampa 0,60 Agak rendah
Antara 0,21 sampai 0,40 Rendah
Antara 0,00 sampai 0,20 Sangat rendah

Sumber: Suharsimi arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, 2006, 
hlm 93.

3. Catatan Lapangan 

Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa segala 

sesuatunya belum mempunyai bentuknya yang pasti. Oleh karena itu, penulis sebagai 

instrumen harus divalidasi, seberapa jauh penulis kualitatif siap melakukan penelitian 

dengan menggunakan pedoman wawancara yang selanjutnya terjun kelapangan.10

Data catatan lapangan peserta didik tentang pembelajaran dengan pendekatan 

Dimensions Of Learning dianalisis dengan cara mencatat apa yang didengar, dilihat, 

dan dipikirkan dalam kaitannya dengan pengumpulan data di lapangan.

                                                          
9  Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. (Edisi Revisi), (Jakarta : Bumi 

Aksara), 2006, h. 93
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kualilitatif Kuantitatif Dan R&D, (Jakarta : Rineka Cipta), 

2005, h. 59
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H. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian

1. Validitas Instrumen

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data itu valid. Valid berarti berarti  instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur.11 Validitas instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan validitas isi dan validitas butir soal, dapat dicari dengan rumus;

Ypbi=	
Keterangan:

Ypbi : koefisien korelasi biseral
MP : rerata skor dari subyek yang menjawab betul bagi item yang dicari 

validitasnya
M1 :  rerata skor total
St : standar deviasi dari skor total proporsi
P : proporsi peserta didik 

(p =	 anyaknya peserta didik yang bena

	 	 	)

q : proporsi peserta didik yang menjawab salah (q= 1 - p).12

Adapun kriteria untuk validitas butir soal:

0,81-1,00 = sangat tinggi
0,61-0,80 = tinggi
0,41-0,60 = sedang
0,21-0,40 = rendah 
0,00-0,20 = sangat rendah13

                                                          
11  Suharsimi, Arikunto, Ibid, h 93
12  Suharsimin, Arikunto, Ibid, h. 93
13  Suharsimin Arikunto, Ibid, h. 93
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Setelah tes diujikan kepada peserta didik yang berada di luar sampel 

kemudian instrumen tes melalui pengujian validitas soal tes. Pengujian validitas 

instrumen tes menggunakan validitas isi dan validitas butir soal. Pengujian validitas 

isi disesuaikan dengan kisi-kisi yang sesuai dengan indikator pembelajaran, 

sedangkan validitas butir soal dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10
Hasil Uji Validitas Butir Soal

No Keterangan No Butir soal

1 Sangat tinggi -
3 Tinggi 1,21,25,27,32
4 Sedang 2,3,6,12,13,17,19,23,26,30,33,34,35,38
5 Rendah 4,7,8,9,10,11,16,18,20,22,24,31,36,37,39,40
6 Sangat rendah 5,14,15, 28, 29
No soal yang dipakai dalam penelitian yaitu 
1,21,25,27,32,2,3,6,12,13,17,19,23,26,30,33,34,35,38,4,7,8,9,10,11,16,18,20,22 
24,31,36,37,39,40. Dengan penyesuaian nomor urut menjadi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

Setelah peneliti melakukan uji coba pada kelas X IPA  di SMA Negeri 1 

Semaka Tanggamus yang berjumlah 33 orang responden (testee) diluar sampel 

penelitian dengan memberikan 40 butir soal disertai lima alternatif jawaban. 

Berdasarkan hasil analisis kevalidan butir soal yang telah diuji cobakan, diketahui 

hanya 20 butir soal yang valid pada butir soal nomor 1,21,25,27,32,2, 

3,6,12,13,17,19,23,26,30,33,34,35,38,4,7,8,9,10,11,16,18,20,22 24,31,36,37,39,40 

dengan penyesuaian nomor urut tersebut menjadi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35. Validitas soal dengan 

kriteria rendah yang diperoleh direvisi dan disesuaikan ulang agar menjadi butiran 

soal yang baik. 
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2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas berkenaan dengan konsistensi dan stabilitas data yang dihasilkan. 

Dinyatakan reliabel ababila dua atau lebih dari peneliti dalam objek yang sama 

menghasilkan data yang sama. Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas 

yaitu K-R. 2014:

R11= ( −1)	( −∑2 )
Dimana:

R11 : reliabilitas tes secara keseluruhan
P   : proporsi subyek yang menjawab item dengan benar
Q  : proporsi subyek yang menjawab item dengan salah (q = 1 – p) ∑ : jumlah hasil perkalian antara p dan q

: banyaknya item
S : standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians)15

Berdasarkan hasil analisis, maka nilai reliabilitas soal tes formatif  ruang 

lingkup dan peranan biologi dilihat pada Tabel 11 dibawah ini:

Tabel 11
Hasil  Analisis Reliabilitas Soal

No Soal Tes Formatif Nilai Reliabilitas Kriteria

1
Ruang lingkup dan peranan 
biologi

0,910 Tinggi

Berdasarkan data hasil analisis reliabilitas soal tes formatif pada materi ruang 

lingkup dan peranan biologi di atas, maka diketahui nilai reliabilitas soal adalah 0,910

dengan kriteria Tinggi.

                                                          
14  Suharsimin Arikunto, Ibid, h. 115
15 Suharsimin Arikunto, Ibid, h. 115
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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. 

Akan tetapi telah disepakati bahwa walaupun semakin tinggi indeksnya menunjukkan 

soal yang semakin mudah, tetapi tetap disebut indeks kesukaran. Untuk pengujian 

taraf kesukaran digunakan rumus sebagai berikut:16

P = 

Keterangan :

P : Indeks kesukaran
B : Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar
JS : Jumlah seluruh peserta tes

Besar tingkat kesukaran soal berkisar antar 0,00 sampai 1,00 yang dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.

Tabel 12
Tingkat kesukaran

Proportion Correct (p) Kategori Soal 
P 0,71 – 1,00 Mudah 
P 0,31 – 0, 70 Sedang 
P 0,00 – 0,30                    Sukar 

Sumber : suharsimi arikunto, dasar-dasar evaluasi pendidikan, bumi 
aksara, jakarta 2013, h 225.

Perhitungan uji tingkat kesukaran setiap butir soal dihitung. Besar  tingka 

kesukaran soal berkisar antara 0,00 samapai 1,00 yang dapat diklasifikasikan kedalam 

tiga kategori, sesuai dengan yang tercantum dalam tabel 12. Hasil uji coba tingkat 

kesukaran butir soal dapat dilihat pada tabel 13.

                                                          
16Ibid, h 223
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Tabel 13
Uji tingkat kesukaran butir soal

No Keterangan
Jumlah 
Soal

No butir soal

1 Sukar 0 -
2 Sedang 18 2,5,7,8,11,14,17,19,20,21,22,24,26,29,31,32,35,38

3 Mudah
22 1,3,4,6,9,10,12,13,15,16,18,23,25,27,28,30,33,34,

36,37,39,40

Setelah peneliti melakukan uji coba pada kelas X IPA di SMA Negeri 1 

Semaka Tanggamus yang berjumlah 33 orang responden (testee) diluar sampel 

penelitian dengan memberikan 40 butir soal disertai lima alternatif jawaban. 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran butir soal, dari 40 butir soal yang telah 

peneliti ujikan, soal yang termasuk kategori soal mudah ialah butir soal nomor 

1,3,4,6,9,10,12,13,15,16,18,23,25,27,28,30,33,34,36,37,39,40. Dan soal untuk 

kategori sedang ialah butir soal nomor 2,5,7,8,11,14,17,19,20,21,22,24,26,29,31,32, 

35, 38, sedangkan butir soal untuk kategori sukar tidak ada. Tingkat kesukaran soal 

dengan kriteria rendah yang diperoleh direvisi dan disesuaikan ulang agar menjadi 

butir soal yang baik.

4. Uji Daya Pembeda

Daya pembeda dihitung dengan membagi subjek menjadi dua kelompok 

setelah diurutkan menurut peringkat perolehan skor hasil tes. Daya pembeda dapat 

dihitung denganmenggunakan rumus sebagai berikut:

D= PA-PB

PA = B dan PB
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Keterangan :
D   : Indeks daya pembeda
BA : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas
BB : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah
JA  : Jumlah tes pada kelompok atas
JB  : Jumlah tes pada kelompok bawah
PA   : proporsi peserta didik tes kelompok bawah
PB : proporsi peserta didik tes kelompok bawah

Butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai indeks 

diskriminasi 0,4 sampai 0,7. Untuk daya pembeda dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:17

Tabel 14
Klasifikasi Daya Pembeda Soal

Kriteria Koefisien Keputusan
0,00-0,20 Jelek
0,20-0,40 Cukup

Kriteria Koefisien Keputusan
0,40-0,70 Baik
0,70-1,00 Baik sekali

Bernilai negatif
Dibuang atau
ditolak

Seperti halnya angka tingkat kesukaran butir soal, maka tingkat diskriminasi 

atau daya pembeda ini besarnya berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1,00. Butir-

butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai tingkat diskriminasi 0,4 

sampai 0,7. Sesuai dengan klasifikasi yang ada ditabel 15, maka uji daya pembeda 

dapat dilihat dalam tabel  berikut:

                                                          
17 Suharsimin Arikunto, Ibid, h. 228
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Tabel 15
Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal

No Keterangan No Butir Soal

1 Jelek
2,3,4,6,12,13,16,17,18,19,20,22,23,26,27,28,30
36,37,38,40

2 Cukup 5,7,8,9,10,11,14,15,29,31,32,33,34,35,39
3 Baik -
4 Ditolak 1,21,24,25
Kesimpulan:
Beberapa soal yang memiliki klasifikasi daya pembeda yang jelek dikarenakan soal 
tersebut tidak dapat membedakan antara peserta didik kemampuan atas dan rendah, oleh 
karena itu beberapa pengecoh direvisi dalam penyusunan instrumen lebih lanjut. 
Informasi lebih lanjut lihat Lampiran C3.

Setelah peneliti melakukan uji coba pada kelas X IPA  di SMA Negeri 1 

Semaka Tanggamus yang berjumlah 33 orang responden (testee) diluar sampel 

penelitian dengan memberikan 40 butir soal disertai lima alternatif 

jawaban.Berdasarkan kriteria dan hasil analisis daya pembeda yang telah peneliti 

lakukan, dari 40 butir soal yang telah penelitia ujikan, didapat bahwa soal yang 

berkriteria diterima ialah nomor,2,3,4,6,12,13,16,17,18,19,20,22,23,26, 27,28,30,36, 

37,38,40,5,7,8,9,10,11,14,15,29,31,32,33,34,35,39. Dan soal yang berkriteria ditolak 

ialah nomor 1,21,24,25.

I. Uji Hipotesis Penelitian

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksud untuk mengetahui normal tidaknya distribusi data 

yang diperoleh dari hasil tes. 

Perumusan hipotesis :

H0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari populasi tidak distribusi normal
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Rumus yang digunakan :

 





k

i
hit Ei

EiOi

1

2
2

Keterangan :

Oi : Frekuensi pengamatan

Ei : Frekuensi yang diharapkan

Kriteria Uji :

Terima H0 jika    31
22

 khit 

Untuk menganalisis data hasil penelitian, digunakan analisis statistik, sebab 

data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif atau data yang berupa angka-angka 

yang didapat dari hasil pemberian tes dan diberi nilai dari setiap responden penelitian.

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesamaan antara dua keadaan. 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua varian18 yaitu:

F = 		
Membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada tabel distribusi F.

untuk varians terbesar adalah pembilang n-1

untuk varians terkecil adalah penyebut n-1

Jika Fhitung < Ftabel, berarti homogen

Jika Fhitung > Ftabel, berarti tidak homogeny

                                                          
18 Sugiyono,metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung : Alpabeta, 2012, 

cetakan ke-17), h. 276
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3.   Uji t Independen

  Pengujian hipotesis menggunakan uji-t dengan persamaan rumus19:

2

2
2

1

2
1

21

n

s

n

s

XX
t






Keterangan :

1X : nilai rata-rata hasil perkelompok

2X : banyaknya subyek

S1
2   : varians subyek 1

S2
2  :  varians subyek 2

Pengujian normalitas, homoginitas, dan uji hipotesis menggunakan uji-t 

Independen dapat juga menggunakan alat bantu data analisis yang terdapat pada 

SPSS versi 16. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H1  : Terdapat pengaruh pengaruh pendekatan dimensions of learning

berbasis media gambar terhadap penguasaan konsep biologi peserta 

didik kelas X semester ganjil pada materi ruang lingkup dan peranan 

biologi di SMA N 1 Semaka Tanggamus.

2. H0  :Tidak terdapat pengaruh pendekatan dimensions of learning  berbasis 

media gambar terhadap penguasaan konsep biologi pada materi 

ruang lingkup dan peranan biologi kelas X di SMA N 1 Semaka

Tanggamus.

                                                          
19 Suharsimin Arikunto, Op. Cit, h. 197
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Adapun kriteria pengujianya adalah:

H0 : ditolak, jika thitung > ttabel

H0 : diterima, jika thitung < ttabel, dengan α = 0,05 (5%).20

Adapun tingkat kesalahan dinyatakan dengan α = 0,05 (5%). Nilai tafsiran (α) 

mempunyai arti makin besar interval tafsiran yang diajukan peneliti maka akan 

semakin kecil kesalahannya.21 Sehingga peneliti memilih menggunakan α (alpa) 5 % 

dibandingkan 1 % untuk menghindari kesalahan yang lebih besar.

                                                          
20 Sugiyono, Op. Cit, h.197
21 Sugiyono, Op.Cit, h. 199



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HasilPenelitian

Hasil penelitian ini dideskripsikan berdasarkan urutan pertanyaan penelitian 

pada bab I dan disajikan dalam bentuk presentase, tabel, gambar, serta keterangan, 

yang mencakup; (1) Gambaran lokasi SMAN 1 Semaka, KabupatenTanggamus, (2) 

Data hasil penelitian meliputi: a. Pengaruhpendekatan Dimensions of 

learningberbasis media gambarterhadappenguasaankonsepbioologipesertadidikkelas 

X, b. Penguasaankonsepbiologipeserta didik, c. Angket respon peserta didik 

terhadappendekatandimensions of learning, d. Catatan lapangan yang mendukung 

semua kegiatan penelitian. Berikut hasil rekapitulasi data yang diperoleh dalam 

penelitian.

1. GambaranPenelitian SMA Negeri 1 SemakaKabupatenTanggamus

Motivasi adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu atau daya penggerak dari subyek untuk melakukan suatu perbuatan dalam 

suatu tujuan (Sardiman,1988 :71). Motivasi dirumuskan sebagai suatu proses yang 

menentukan tingkatan kegiatan serta arah umum dari tingkah laku manusia, 

danmerupakan konsep yang berkaitan dengan konsep-konsep yang lain seperti minat, 

konsep diri, sikap dan sebagainya. Sehingga, motivasi dapat mempengaruhi, 
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membangkitkan dan 

mengarahkansiswauntukmelakukansuatuperbuatandalampecapaiansuatutujuan.

Salah satupelajaran yang 

adadalamkurikulumSekolahMenengahAtasadalahmatapelajaranBiologi.Biologimerup

akanproses pendidikan melalui aktivitas diskusi, terpilih untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Salah satu bentuk diskusi yang ada dalam mata pelajaran biologi adalah.  

Pada dasarnya diskusi adalah yang dilakukan oleh belajar, terdiri dari masing-masing 

sekolah. Namun, tidak sedikit siswa yang merasakan bahwa pada saat proses 

pembelajaran sulit untuk mempelajari dan melakukanaktifitas.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di SMA Negeri 1 Semaka 

ditemukan berbagai kendala dalam proses pembelajaran biologi khususnya pada 

materi ruang lingkup biologi, seperti rendahnya minat belajar peserta didik, disiplin 

belajar yang masih kurang, sarana yang belum lengkap, serta kondisi lingkungan 

yang tidak kondusif. Untuk itu perlu adanya perbaikan dari segala aspek guna 

meningkatkan hasil belajar yang maksimal. Salah satu aspek yang perlu mendapat 

perhatian dari guru agar peserta didik mendapat hasil belajar yang maksimal dalam 

proses pembelajaran biologi khususnya keterampilan diskusi adalah menumbuhkan 

motivasi belajar. Apabila  motivasi belajar baik, diharapkan hasil belajarnya pun akan 

jauh lebih baik.

Padadasarnyamotivasibelajarseseorangditentukanolehduafaktor,yaitu 

faktorinstrinsikyangadapadadiripeserta didikdanfaktorekstrinsikyangtumbuhatas 

dorongandariluar diripeserta didik. Motivasi belajar yang pertama yaitu motivasi 
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intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri misalkan minat belajar, bakat dan 

perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang sedang diajarkan. Motivasi belajar 

peserta didik dapat berkembang seiring dengan adanya minat peserta didik pada 

mata pelajaran tertentu, Hal inisesuaidengan pendapat Slameto yang 

menyatakanbahwabelajaryangdiminatiseseorang,diperhatikanterus-menerus yang 

disertai dengan rasa senang dan disitu diperoleh kepuasan. Selain itu, bakat yang 

dimiliki oleh peserta didik juga mampu meningkatkan motivasi intrinsic. Jika 

seorang peserta didik memiliki bakat lebih besar di suatu bidang tertentu maka hal 

tersebut akan berdampak pada peningkatan motivasi dirinya untuk terus 

mengembangkan bakat yang dimilikinya. 

Pernyataan ini dipertegas oleh pendapat Slameto yang menyatakan bahwa 

jikabahan pelajaranyangdipelajaripeserta didik sesuai dengan 

bakatnya,makahasilbelajarnyalebihbaikkarenaiasenangbelajardanpastilah selanjutnya 

ia lebih giat lagi dalambelajarnya itu. Perhatianyangtinggipadamata pelajaran 

pendidikanbiologi juga dapat mempengaruhi dari hasil pembelajaran peserta didik. 

Haltersebutdikarenakanpeserta didikselalu memperhatikan dan berkonsentrasi 

sewaktu menerimapelajaran pendidikan biologi.MenurutSlametoyangmenyatakan 

bahwauntukmenjaminhasilyangbaik,makapeserta didikharusmempunyaiperhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya.

Faktor kedua yaitu motivasi ekstrinsik atau faktor yang dipengaruhi dari luar 

diri peserta didik itu sendiri, misalkan guru dapat meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik dengan berbagai cara diantaranya menggunakan model dan  media 
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pembelajaran yang tepat, menyenangkan, menciptakan suasana belajar yang nyaman, 

serta penggunaan fasilitas yang mendukung. Menurut 

Slametoyangmenyatakanbahwaguruyangprogresif beranimencobametode-metodebaru 

yangdapatmembantumeningkatkan kegiatan pembelajaran, diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik  untuk belajar. Akan tetapi, betapapun besarnya 

guru mendorong peserta didik untuk belajar jika tanpa adanya motivasi dari dalam 

diri peserta didik untuk giat belajar tentunya tidak akan mencapai hasil yang 

maksimal. Di samping itu,  peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran juga 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik

karenaperalatanyanglengkapsangatdiperlukanuntukkelancaran 

prosesbelajarmengajar.HalinisesuaidenganpendapatSlameto yang 

menyatakanbahwaalatpelajaranyanglengkapdantepatakanmemperlancar penerimaan 

bahan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik.

Secaraumumdapatdikatakanbahwamotivasimerupakanfaktorbatin yang 

memiliki fungsimenimbulkan, mendasari, danmengarahkanperbuatan seseorangdalam 

belajar.Seorangyangbesarmotivasinyaakangiatberusaha, tampak gigih, tidak mau 

menyerah untuk meningkatkan prestasi serta memecahkan masalah yang 

dihadapinya.Sebaliknya peserta didik yang motivasinya rendah,tampaka

acuhtakacuh,mudahputusasa,perhatiannyatidaktertujupada 

pelajaranyangakibatnyapeserta didilkakanmengalamikesulitanbelajar.Motivasijuga 

dapatmenggerakkanpeserta didikmengarahkantindakansertamemilihtujuanbelajar 

yang dirasa paling berguna bagi kehidupannya. Dari penjabaran tersebut dapat 

dikatakan bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik  memiliki hubungan yang 
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besar dalam meningkatkan penguasaan konsep biologi.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Oemar Hamalik dimana 

motivasimenentukantingkatberhasilataugagalnyakegiatanbelajarpeserta didik. Belajar 

tanpa motivasi sulit untuk mencapaikeberhasilan secara optimal. Hasil penelitian ini 

juga sesuai dengan pendapatHamzah Uno yang mengemukakan bahwa  motivasi dan 

belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Selain itu, hasil penelitian ini 

juga sesuai dengan beberapa penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Yudha Purnama PutraPenelitian tersebut  menyimpulkan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan diri  terdapat hubungan yang 

cukup signifikan antara motivasi  

Berdasarkanhasilanalisis, dapatdiketahuibahwamotivasi intrinsic 

danmotivasiekstrinsikmemilikihubungan yang 

signifikanterhadappenguasaankonsepbiologipesertadidikpadakelas X SMA Negeri 1 

SemakaKabupatenTanggamus.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan 

terdiri dari; a. Pengaruhpendekatan Dimensions of leaarningberbasis media 

gambarterhadappenguasaankonsepbiologipesertadidikkelas X; b. Data 

Penguasaankonsepbiologipeserta didik; c. Data hasil angket respon peserta didik 

terhadap penguasaankonsepbiologidengan pendekatan Dimensions of learning, dan 

d. data catatan lapangan yang mendukung semua kegiatan penelitian. Berikut hasil 

rekapitulasi data yang diperoleh dalam penelitian.
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a. PengaruhPendekatan Dimensions of LearningBerbasis Media 

GambarTerhadappenguasaanKonsepBiologiPesertaDidikKelas X SMA 

NEGERI 1 SEMAKA

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Semaka, KabupatenTanggamus. 

Pada kelas X1 IPAkelaseksperimen dan X2 IPA sebagai kelas kontrol. Proses 

pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

pendekatan Dimensions of learning dan pada kelas kontrol proses pembelajaran tanpa 

menggunakan pendekatan pembelajaran. Masing-masing kelas berjumlah 29 dan 28

peserta didik yang terpilih sebagai sampel.

Pembelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Semaka, 

KabupatenTanggamusdilaksanakan empat kali pertemuan yang masing-

masingterdiridari dua jam pelajaran dalam seminggu yaitu untuk kelas eksperimen 

pada hari senin mulai pukul 08.15 s.d 10.15 WIB, dan pada hari kamis mulai pukul 

07.30 s.d 09.15 WIB. Sedangkan untuk kelas kontrol pelajaran biologi dilaksanakan 

pada hari rabu pukul 08.15 s.d 10.15 WIB dan pada hari kamis mulai pukul 09.45 s.d 

11.45 WIB. Pelaksanakan pembelajaran dengan pendekatan Dimensions of learning

dilaksanakan dari tanggal 03agustussampai 13agustus 2015.

Dimensions of learning adalah pendekatan pembelajaran yang terdiri dari 

langkah pembelajaran, yang diyakini mampu mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Konsep Dimensions of learning

dikembangkan oleh Marzano yaitu 1) sikap dan persepsi yang positif, 2) pemerolehan 

dan pengintegrasian pengetahuan, 3) perluasan dan penghalusan pengetahuan, 4) 

penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan 5) kebiasaan berfikir positif.
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Penulis melaksanakan penelitian ini selama empat kali pertemuan sesuai 

dengan kelima langkah-langkah pada pendekatan Dimensions of learning. Pada 

pertemuan pertama menjaring peserta didik menciptakan sikap dan persepsi yang 

menyenangkan serta mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan peserta 

didik. Peserta didik mengerjakan pretest. Pertemuan kedua yaitu memperluas dan 

memperhalus pengetahuan peserta didik. Guru melakukan tanya jawab dengan 

beberapa pertanyaan pengarah kepada peserta didik. Pertemuan ketiga menggunakan 

pengetahuan secara bermakna, peserta didik melaksanakan kegiatan diskusi. 

Sedangkan pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan keempat guru menjaring 

kebiasan berfikir positif peserta didik. Pada pertemuan ini peserta didik melaksanakan 

presentasi, dan postest. Proses penilai pada pembelajaran Dimensions of learning ini 

dilaksanakan pada saat peserta didik presentasi. Guru mengundi satu persatu 

kelompok peserta didik yang secara bergantian melakukan presentasi di depan kelas 

untuk memaparkan hasil diskusi yang dilakukan pada petemuan sebelumnya serta 

hasil dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan. Peserta didik melakukan presentasi 

di depan kelas dan guru melakukan observasi  presentasi kelompok peserta didik.

b. Data Hasil Belajar PenguasaankonsepBiologiPesertaDidik

Proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan Dimensions of 

learning dimulai dengan pelaksanaan test awal (pre-test) dan diakhiri dengan test 

akhir (post-test), hal ini untuk mengukur penguasaan konsepbiologipeserta didik 

padaruanglingkupbiologi. Adapun perolehan data dari nilai pre-test dan post-test 

dapat dilihat pada Tabel 16
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Tabel 16
Rekapitulasi Perbandingan Nilai Rata-rata Hasil Belajar 

PenguasaanKonsepBiologiPeserta Didik pada materiRuangLingkupBiologi

Kelas Eksperimen (XI IPA2) Kelas Kontrol (XI IPA3)
Pretes

t
Postte

st
N-

gain
Kriteri

a
Prete

st
Postte

st
N-

gain
Kriter

ia
N 
(Jumlah 
peserta 
didik

29 Peserta didik 28 Peserta didik

Nilai 
Rata-rata

44,39 71,33 0,51
Sedan

g
40,45 60,06 0,35

Sedan
g

Berdasarkan hasil perhitungan (terlampir) diketahui bahwa pada skor pre-

test kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata sebesar 44,39 sedangkan skor post-

test kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata sebesar 71,33 dengan kualifikasi 

"sedang", dan nilai rata-rata gainnya 0,51. Sedangkan skor pre-test pada kelas 

kontrol memiliki rata-rata 40,45. dan skor post-test memiliki rata-rata 60,06 

dengan kualifikasi “sedang”. nilai rata-rata gainnya adalah 0,35. Maka hasil 

tersebut dapat digambarkan dalam Gambar.4dibawah ini:
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Gambar 4
GrafikHasilBelajarPenguasaanKonsepBiologiKognitifPesertadidikpadakelaseks

perimen.

Tabel 17
Pengelompokan N-gain Hasil Belajar Pada 

PenguasaanKonsepBiologiMateriRuangLingkupdanPerananBiologi

Materi RuangLingkupdanPerananBiologi
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

N-gain Jumlah 
Peserta 
didik

Persentase N-gain Jumlah 
Peserta 
didik

Persentase

Tinggi 9 Orang 27,27% Tinggi 2 orang 0,1%
Sedang 15 Orang 45,45% Sedang 10 Orang 30,30%
Rendah 9 orang 27,27% Rendah 21 Orang 63,63%

Tabel 17 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik 

pada penguasaankonsepbiologiyang berbeda pada kelas eksperimen dan kontrol 

materiruanglingkupdanperananbiologi, mulai `dari kategori N-gain rendah, sedang 

eksperimen kontrol

44.39%
40.45%

71.33%

60.06%
51.00%

35.00%

pretest postest N-gain
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hingga tinggi setelah pembelajaran menggunakan metode pendekatan Dimensions of 

learning. Pada kelas eksperimen untuk kategori N-gain rendah 9 peserta didik, pada 

kategori sedang terdapat 15 peserta didik kemudian untuk kategori tinggi ada 9 

peserta didik. Sedangkan pada kelas kontrol capaian nilai N-gain berada pada 

kategori rendah 21 peserta didik, pada kategori sedang 10 peserta didik dan pada 

kategori tinggi 2 peserta didik. 

B. Ujihipotesis

1. Uji Normalitas danUji Homogenitas

Penelitian ini dilakukan uji prasyarat sebelum dilakukan uji hipotesis. Uji

prasyarat dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Adapun

uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atautidak. Setelah

uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas, uji homogenitas dilakukan untuk

mengetahui apakah data yang diperoleh memiliki varians yang homogeny atau tidak. 

Tabel 18
Hasil Uji Normalitas Data Pretest-PosttestPeserta didik Pada Kelas Eksperimen 

dan Kontrol
Jenis Tes Nilai Lhitung Nilai Ltabel (Db:N-

2) (α=0,05)

Interpretasi

Pretest Eksperimen-Kontrol 0,10 Normal
Posttest Eksperimen-Kontrol 0,04 Normal

Dari hasil uji normalitas data pretest dan posttest hasil bealajar kognitif dapat 

diketahui nilai Lhitung dengan Nilai Ltabel (Db:N-2) (α=0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa nilai pretest dan posttest hasil belajar kognitif pada kelas eksperimen dan kelas 



68

kontrol secara keseluruhan berdistribusi normal pada taraf signifikansi 0,05, sehingga 

dapat dilanjutkan uji prasarat selanjutnya yaitu uji homogenitas data.

Tabel 19
Hasil Uji Homogenitas Data Pretest-PosttestPeserta didik Pada Kelas 

Eksperimen dan Kontrol

Jenis Tes Nilai Fhitung
Nilai Ftabel (Db:N-2) 

(α=0,05)
Interpretasi

Pretest Eksperimen-
Kontrol

1,64
Homogen

Posttest Eksperimen-
Kontrol

1,67
Homogen

Berdasarkan Tabel 19, diketahui bahwa hasil uji homogenitas baik pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol dapat diketahui nilai Fhitung dengan Nilai Ftabel (Db:N-

2) (α=0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest hasil belajar 

kognitif pada kelas eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan berasal dari 

sampel yang memiliki karakteristik sama (homogen). Setelah uji prasyarat uji 

normalitas dan uji homogenitas terpenuhi, analisis perhitungan statistik dapat 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji t Independent.

2. Uji Independent

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada materi ruang lingkup dan

peranan biologid engan menerapkan pendekatan Dimensions Of Learning pada kelas 

eksperimen dan metode diskusi (konvensional) pada kelas kontrol, diketahui bahwa 

ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Adapun hasil analisis uji t independent pada nilai rata-rata terhadap hasil belajar 

kognitif peserta didik dapat dilihat pada Tabel 20
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Tabel 20
Hasil Uji Signifikansi Nilai Rata-rata Pretest Posttest Peserta Didik Pada Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol

Jenis Tes N-gain Nilai thitung Nilai ttabel (α=0,05)

N-gain Eksperimen 0,64
N-gain Kontrol 0,26

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 20 menunjukkan bahwa data rata-rata 

hasil belajar kognitif peserta didik memiliki nilai didapatkan hasil thitung = 6,68 

sedangkan ttabel(0,05)= 1,39 dengan db 82, α=0,05. Dengan demikian hasil perhitungan 

menunjukkan thitung >ttabel , artinya  HO ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai hasil belajar penguasaan konsep biologi peserta didik di 

kelas eksperimen dan kontrol menunjukkan perbedaan signifikan. Maka, terdapat 

pengaruh signifikan terhadap pengaruh pendekatan Dimensions Of Learning berbasis 

media gambar terhadap penguasaan konsepBiologi eserta didik kelas X di SMA 

Negeri 1 Semaka, Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2014/2015.

C. Pembahasan 

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis didapat data analisis berupa 

skor  masing-masing peserta didik dan rata-rata nilai yang diperoleh. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut dari 33peserta didikyang terdapat pada kelas X2 IPA sebagai 

kelas eksperimen diperoleh nilai tertinggi yang dicapai peserta didik adalah 98, 

sedangkan nilai terendah yang diperoleh peserta didik adalah 35. Dari data hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa seluruh responden mempunyai rata-rata nilai adalah 

72,26.
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Sedangkan dari  33peserta didik yang terdapat pada kelas X3 IPA sebagai 

kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi yang dicapai peserta didik adalah 90, sedangkan 

nilai terendah yangdiperoleh peserta didik adalah 28. Dari data hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa seluruh responden mempunyai rata-rata nilai adalah 59.87.  Melalui 

hasil penelitian yang diperoleh, nilai rata-rata hasil belajar Biologi dari kelas 

eksperimen yang dibelajarkan dengan menggunakan PendekatanDimensions of 

Learning adalah    1X = 59.87, sedangkan  nilai rata-rata hasil belajar Biologi  dari 

kelas kontrol yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional adalah 

2X = 72.26. Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan pengaruh pendekatan 

yang diintegrasikan dengan Dimensions Of Learningpada materi Ruang Lingkup dan 

Peranan Biologi peserta didik secara komprehensif. Pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pembahas hasil penelitian ini juga dilengkapa dengan respon peserta didik 

dan hasil catatan lapangan serta penilaian penguasaan konsep. Pembahasan terhadap 

hasil penelitian dilakukan berdasarkan analisis data dan temuan dilapangan.

Berdasarkan catatan lapangan yang peneliti dapatkan pada proses 

pembelajaran, peserta didik cukup antusias untuk memberi informasi kepada peserta 

didik lainnya. Hal ini terbukti dari usaha dan tanggung jawab mereka, karena tiap 

kelompok memiliki satu anggota yang bertugas untuk bertanggung jawab menjaga 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengunjung. Hasil karya peserta didik 

yang disajikan memiliki manfaat yang baik untuk peserta didik, karena dengan 

disajikannya hasil karya tersebut peserta didik merasa dihargai. Dalam hal ini dapat 
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membiasakan peserta didik untuk bersikap menghargai hasil karya rekannya dan 

membiasakan peserta didik memberi dan menerima kritik dari orang lain. 

Berdasarkan data deskripsi penerapan pembelajaran  juga diketahui bahwa 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatanDimensions Of 

Learning peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan dengan baik 

karena mereka sudah memahami materi yang dipelajari serta memperhatikan apa 

yang dijelaskan.

Dalam penelitian ini terdapat juga beberapa hal yang menjadi kendala 

diantaranya yaitu peserta didik sulit untuk dikondisikan karena ada beberapa peserta 

didik yang sibuk mengobrol dengan teman sebangku, dan ada juga yang tidak 

mengumpulkan tugas tepat waktu. Solusi yang dapat dilakukan oleh guru yaitu 

memperketat peraturan sekolah dan memberikan batasan waktu untuk pengumpulan 

tugas. 

Faktor penyebab perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol di atas dikarenakan peserta didik yang berada dikelas eksperimen lebih aktif 

dibandingkan peserta didik yang berada di kelas kontrol. Pada kelas eksperimen 

pembelajaran dilakukan dengan lebih aktif dan menyenangkan, peserta didik 

menyimak penjelasan dari guru, peserta didik menjadi lebih aktif dalam bertanya 

sehingga mereka dapat mengetahui informasi-informasi baru. Faktor aktif atau 

tidaknya peserta didik juga diketahui pada saat proses pembelajaran

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian penerapan Dimensions Of Learning

merupakan hasil inovasi dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan, 
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analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dinyatakan bahwa secara signifikan 

penerapan Dimensions Of Learning dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta 

didik kelas X2 IPA pada materi ruang lingkup biologi di SMA Negeri 1 Semaka, 

Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2014/2015.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang penulis peroleh dari pengujian hipotesis dapat 

ambil kesimpulan sebagai berikut : Ada pengaruhSignifikan Pendekatan Dimensions of 

Learning terhadap hasil belajar dan penguasaan konsepBiologi peserta didik kelas X 

semester ganjil SMA Negeri 1 Semaka Kabupaten Tanggamus, tahun pelajaran 

2014/2015. Rata-rata hasil belajar Biologi yang menggunakan penerapan Dimensions of

learning dengan metode pembelajaran gambar dengan nilai 72,26>59,87.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, guna meningkatkan kualitas 

mata pelajaran biologi khususnya ditingkat SMA maka dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan saran:

1. Bagi peserta didik

Diharapkan kepada Peserta didik harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan 

secara terus menerus sehingga hasil belajar mata pelajaran biologi peserta didik 

semangkin meningkat, pendekatan Dimensions of Learning sangat berpengaruh pada 

hasil belajar peserta didik.
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2. Bagi  Sekolah

Bagi sekolah yang dalam hal ini sebagai bahan masukan dan perbaikan

pembelajaran kepada kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan dengan

menerapkan metode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan mata pelajaran di 

sekolah menengah atas, salah satunya yaitu pendekatan Dimensions of Learning

dalam pembelajaran di kelas, sehingga hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik. 

3. Bagi Guru

a) Bagi guru bidang studi biologi pembelajaran dengan menggunakan Dimensions 

of learning dapat dijadikan alternatif untuk memotivasi belajar peserta 

didik.Dengan

menggunakan pendekatan Dimensions of Learning guru dapat mengetahui 

hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan peserta didik lamban dalam 

menerima pelajaran, sehingga guru dapat membantu dalam memperbaikinya.

4. BagiPeneliti Lain

Bagi peneliti yang lain yang tertarik meniliti pendekatan Dimensions of 

Learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, karena pendekatan

Dimensions of Learning membuat peserta didik akan lebih aktif dalam belajar.
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B. Mencari Nilai MT

Mencari 

= 25.88

C. Mencari Nilai ST

=8,51

d. Mencari Harga P dan Q

terlampir dlam tabel analisis butir soal

E. Memasukan Kedalam rumus Koefesiensi  Korelasi Biseral
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Lampiran C.2 Uji Reliabilitas

LANGKAH - LANGKAH UJI RELIABILITAS
A. Pengelompokan skor dengan teknik belah dua (ganjil-genap)

SKOR ITEM SOAL
Ganjil (Y) Genap (X)

1 A1 21 21 441 441 441
2 A2 22 20 400 484 440
3 A3 21 19 361 441 399
4 A4 21 17 289 441 357
5 A5 18 19 361 324 342
6 A6 18 20 400 324 360
7 A7 20 18 324 400 360
8 A8 19 15 225 361 285
9 A9 19 16 256 361 304
10 A10 16 17 289 256 272
11 A11 14 18 324 196 252
12 A12 16 15 225 256 240
13 A13 15 13 169 225 195
14 A14 15 13 169 225 195
15 A15 14 13 169 196 182
16 A16 13 12 144 169 156
17 A17 13 12 144 169 156
18 A18 13 10 100 169 130
19 A19 10 14 196 100 140
20 A20 12 12 144 144 144
21 A21 11 12 144 121 132
22 A22 14 9 81 196 126
23 A23 10 12 144 100 120
24 A24 13 8 64 169 104
25 A25 12 10 100 144 120
26 A26 11 8 64 121 88
27 A27 7 11 121 49 77
28 A28 9 10 100 81 90
29 A29 8 11 121 64 88
30 A30 9 8 64 81 72
31 A31 10 7 49 100 70
32 A32 6 8 64 36 48
33 A33 6 7 49 36 42
Jumlah 456 435 6295 6980 6527



Dari Tabel diatas diperoleh data sebagai berikut :

N = 33

∑x = 435

∑y = 456

∑x2 = 6295

∑y2 = 6980

∑xy = 6527

Dengan menggunakan rumus product moment akan dicari korelasinya soalnya :
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     = 0,836

Nilai di atas baru menunjukan nilai reliabilitas setengah tes, Untuk  selanjutkan dioperasikan 

kerumus Sperman Brown sabagi berikut :
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       = 0,910

Dari nilai perhitungan diperoleh rgg =0,910 jika dikonsultasikan ke kreteria reliabilitas maka 

dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi, ini berarti alat ukur 

tersebut dapat digunakan untuk menunjang data dalam penelitian ini.



NO KS
ITEM SOAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 A15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2 A16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
3 A17 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
4 A18 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
5 A19 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
6 A7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
7 A8 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
8 A1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
9 A9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
10 A10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
11 A11 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
12 A12 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
13 A13 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
14 A14 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
15 A25 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
16 A26 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
17 A27 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
18 A4 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
19 A5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
20 A20 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
21 A21 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
22 A30 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 A31 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
24 A32 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
25 A33 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
26 A2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
27 A3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
28 A28 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
29 A29 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
30 A22 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
31 A23 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
32 A24 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
33 A6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
34 A32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 27 22 27 28 17 28 22 15 26 26 17 25 26 24 25 25 17 24 23 13 19 19 28 21
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Lampiran  C.9 Hasil Olah Data Angket Respon Peserta Didik

Presentase Rata-Rata Setelah Mengikuti Proses Pembelajaran Biologi Dengan 
Pendekatan Dimensions Of Learning Dalam Bentuk Diskusi Kelompok Pada 

Ruang Lingkup Dan Peranan Biologi

No Aspek No 
Soal

Pertanyaan Capaian 
Persentase
Ya Tidak

1 Sering melakukan kegiatan 
pembelajaran menggunakan 
pendekatan Dimensions Of 
Learning seperti tahapan 
penelitian ini pada mata 
pelajaran biologi

0 100

2 Pernah melakukan pembelajaran 
dengan menggunakan 
pendekatan lain (cara belajar 
lain)

82,35 17,65

3 Pernah mengerjakan soal-soal 
pretes sebelum memulai 
pembelajaran

65,75 34,25

Total 47,70 50,63

2 Motivasi
4 Pendekatan Dimensions Of 

Learning, minatmu  meningkat 
untuk memahami penguasaan 
konsep biologi

74,97 25,03

Total 74,97 25,03
5 Senang dengan kegiatan 

pembelajaran menggunakan 
pendekatan Dimensions Of 
Learning pada materi Ruang 
lingkup dan peranan biologi

100 0

6 Materi ruang lingkup dan 
peranan biologi, menarik untuk 
dipelajari

72,68 27,32

Total 86,34 13,66
7 Pendekatan Dimensions Of 

Learning dapat mengefektif kan 
waktu dalam melakukan 
kegiatan diskusi

77,50 22,50

8 Pengerjaan soal evaluasi dalam
diskusi objek biologi dan 79,52 22,50



permasalahannya dan dapat 
mengefektifkan cabang-cabang 
biologi

9 Penggunaan pendekatan 
Dimensions Of Learning sangat 
tepat jika dipergunakan pada 
meteri ruang lingkup dan 
peranan biologi

68,50 20,48

Total 75,17 24,82
5 10 Pendekatan Dimensions Of 

Learning membuatmu merasa 
leluasa atau fleksibel untuk 
melakukan kegiatan 
pembelajaran pada materi ruang 
lingkup dan peranan biologi

80,14 19,86

Total 80,14 19,86

11
Merasa kesulitan  untuk  
melakukan kegiatan 
pembelajaran ruang lingkup dan 
peranan biologi

15,59 84,41

12

Penggunaan pendekatan 
Dimensios Of Learning pada 
saat pembelajaran ruang lingkup 
dan peranan membuat peserta 
didik  lebih mengerti

75,87 24,13

13

Saat diskusi dan tanya jawab 
dalam pembelajaran ruang 
lingkup dan peranan biologi ini 
dengan menggunakan 
pendekatan 
Dimensions Of Learning peserta 
didik merasa lebih mudah 
menguasai materi

89,31 10,69

Total 60,26 39,74
14 Diskusi membantu peserta didik

dalam memahami penguasaan 
konsep biologi ruang lingkup 
dan peranan biologi

74,83 25,17

15 Pendekatan Dimensions Of 
Learning membantumu untuk 

80,94 19,06



kritis berpikir masuk akal (rasional) 
berkaitan dengan materi ruang 
lingkup dan peranan biologi

16 Diskusi membantumu untuk 
membuat kesimpulan berkaitan 
dengan penguasaan konsep
biologi ruang lingkup dan 
peranan biologi

62,51 37,49

17 Pendekatan  Dimensions Of 
Learning sangat membantu 
anda untuk berpikir kritis dan 
kreatif pada saat melakukan 
kegiatan diskusi

80,63 25,37

18 Dengan menggunakan 
Pendekatan Dimensions Of
learning sangat membantu  anda 
dalam memahami materi ruang 
lingkup dan peranan biologi

67,89 32,11

19 Dengan mempelajari materi 
ruang lingkup dan peranan 
biologi mengembangkan 
kemampuan berpikir kritis dan 
kreatifmu?

71,90 28,10

Total 73,11 29,54
20 Menurutmu diskusi ini dapat 

memfasilitasi rasa ingin tahumu 
tentang ruang lingkup dan 
peranan biologi

79.75 20,25

21 Menurutmu diskusi ruang 
lingkup dan peranan biologi ini 
dapat memupuk sikap teliti 
dalam melakukan kegiatan 
Tanya jawab

59,73 40,27

22 Menurutmu seluruh tahapan 
pembelajaran yang kamu 
lakukan ini dapat membantu 
menciptakan hubungan kerja 
sama yang baik antara kamu 
dan teman sekelompokmu

81,94 18,06

Total 73,81 26.19



9 Follow up

23 Setuju jika pendekatan 
Dimensions Of Learning
diterapkan pada konsep biologi 
lainnya

78,90 21,11

24 Kelebihan yang dapat kamu 
utarakan dari proses 
pembelajaran yang telah kamu 
lakukan

60,00 40,00

25 Ada kelemahan dari proses 
pembelajaran dengan pendektan 
Dimensions of learning yang 
kamu lakukan

39.91 60,09

26 Kamu mengalami kendala 
dalam mempelajari materi ruang 
lingkup dan peranan biologi
menggunakan pendekatan 
Dimensions Of Learning

32.64 67,36

Total 53,86 47,14



Lampiran B.1 Kisi-Kisi Pretest Dan Posttest

KISI KISI PRETEST DAN POSTTEST RUANG LINGKUP DAN PERANAN BIOLOGI

No
Butir 

Sebelum 
Uji 

Coba

Indikator Pencapaian Kompetensi 
Materi Ruang lingkup dan 

peranan biologi

Butir Soal Ranah 
Kognitif 
Bloom

Kunci 
Jawaban

No 
Butir 

Setelah 
Uji 

Coba
1 Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang….

a. Semua makhluk hidup pada masa kini dan masa lampau
b. Semua makhluk hidup sekarang ini
c. Keseimbangan alam 
d. Hubungan produsen dan konsumen 
e. Komponen-komponen konsumen

C1 A 1

2 Biologi dapat dikatakan sebagai ilmu karena beberap alasan 
berikut, kecuali….
a.Banyak orang yang ingin mempelajarinya
b.Hukum-hukumnya bersifat universal
c.Memiliki objek kajian dan metode ilmiah
d.Dapat dipikirkan secara logika
e.Mermanfaat bagi kehidupan

C2 B 2

3 Satuan unit terkecil makhluk hidup disebut….
a. Sel   c. Organ 
b. Molekul d. Sistem organ
e. Komunitas

C1 A 3

4 Kumpulan jaringan dalam makhluk hidup akan membentuk….
a. Molekul c. individu
b. Jaringan d. Sistem organ
e. organ

C2 E 4



5 Cabang biologi yang memegang peranan pentinguntuk 
mengetahui cara mengatasi permasalahan rayap di perumahan 
adalah….

a. Taksonomi    c. Zoologi
b. Entomologi    d. ornitilogi       e. Virologi

C3 C

6 Cabang biologi yang mempelajari tentang hubungan antara 
makhluk hidup dan lingkungannya adalah….
a. Ekologi                c. Genetika  
b. Zoology d. Fisiologi        d. Taksonomi

C2 B 5

7 Untuk melakukan kultur jaringan diperlukan ilmu dasar yang   
harus dikuasai, yaitu….
a.sitologi c. Embriologi  
b.Histologi d. Organnologi  
e. anatomi

C3 A 6

8 Sekelompok padi, sekumpulan serangga dan beberapa burung 
sawah yang hidupdi sebidang sawah, berdasarkan konsep 
ekologi merupakan sesuatu….
a. Ekosistem c. komunitas
b. ndividu d. Populasi
e. Spesies  

C1 B 7

9 dalam suatu penelitian, seorang ilmuwan memperoleh data yang 
tidak sesuai dengan yang diharapkan. meskipun demikian, 
ilmuwan tersebut tetap menyajikan hasil penelitian apa adanya 
tanpa melakukan manipulasi data demi kepentingan pribadinya. 
hal ini menunjukkan salah satu ciri sains, yaitu . . . .
a.  hasil penelitian harus bersifat objektif
b.  teori yang dihasilkan berlaku umum
c.  memiliki objek kajian berupa benda konkret
d.  langkah-langkah penelitian harus sistematis
e. dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris

C4 A 8



10 Kumpulan serangga di rumah Adi memiliki seekor ratu. Seekor 
ratu serangga tersebut disebut….

a.Populasi c. individu 
b.Komunitas d. ekosistem
e. satu populasi

C2 C 9

11 Pernyataan berikut yang tidak benar tentang tingkat organisasi 
kehidupan adalah….
a.Jaringan merupakan kumpulan sel yang sejenis
b.Organ merupakan kumpulan beberap jaringan
c.Populasi merupakan kumpulan organism berbagai jenis
d.Komunitas merupakan kumpulan organism berbagai jenis
e. System organ merupakan kumpulan berbagai organ

C1 E 10

12 Manfaat pengelompokan biologi dalam beberapa cabang adalah 
agar….
a. Lebih simple
b. Ditemukan banyak hal yang baru
c. Ditermukan manfaat dari yang dikaji
d. semakin mendalam dan terfokus
e. Orang yang mempelajarinya cepat paham

C3 D 11

13 Untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam 
biologi, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah….
a. Mengadakan observasi
b. Menyusun hipotesis
c. Mengomunikasikan masalah 
d. Mengemukakan teori 

      e. Melskukan ekosperimen

C4 D 12

14 Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur adalah . . . C1 A



.
a. mikologi c. entomologi
b. Botani d. virologi           e. evolusi

15 Sopayan sedang mengamati kupu-kupu yang baru saja ia 
tangkap kemudian ia jadikan koleksi dalam    
insektariumnya, cabang ilmu biologi apa yang berkaitan 
dengan kegiatan sopyan . . . .
a. genetika        c. ornitologi
b. Entomologi        d. Sitologi  e. mikrobiologi

C3 A

16 Berikut ini yang merupakan permasalahan biologi di tingkat 
populasi adalah….
a.Banyaknya sawah yang dijadikan permukiman
b.Badak  bercula satu di ujung kulon terancam punah
c.Terjadinya kanker paru-paru
d.Tersebarnya wabah penyakit demam berdarah
e. Rusakanya habitat gajah karena pembuaan lahan

C4 E 13

17 Menjelaskan ruang lingkup dan 
peranan biologi

Melakukan penelitian dalam memecahkan masalah biologi 
bertujuan untuk….
a.Membuktikan kebenaran teori
b.Menguji hipotesis
c.Menjelaskan fenomena 
d. Meningkatkan observasi
e. mengumpulkan data

C3 D 14

18 Mengidentifikasi cabang-cabang 
biologi

Seorang siswa ingin meneliti pengaruh cahaya lampu terhadap 
banyaknya oksigen yang diproduksi oleh Hydrilla. Berikut yang 
tergotong variabel bebas adalah….

a.Siswa                                          c. Hydrilia
Intensitas cahaya lampu d. volume oksigen

C2 C 15



e. rabung reaksi

19 Mengidentifikasi cabang-cabang 
biologi

Untuk membuat hipotesis yang baik, anda perlu….
a.Mengumpulkan data dengan cermat
b.Memahami masalahnya dan mempunyai penalaran yang baik 
c.Mengumpulkan fakta melalui pengamatan 
d.Melakukan eksperimen
e.Memahami metode-metode ilmiah

C3 B 16

20 Mengidentifikasi cabang-cabang 
biologi

Berikut yang bukan merupakan manfaat biologi di bidang 
kedokteran, yaitu
a.Menemukan vaksin 
b.Menemukan antibiotic
c.Teknik hibridisasi
d. Memproduksi antibiotic 
e. Teknik bayi tabung

C4 C 17

21 Menjelaskan ruang lingkup dan 
peranan biologi

Salah satu peran biologi di bidang konservasi adalah 
pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan….
a.Terjaganya kelestarian flora dan fauna
b.Terpenuhinya kebutuhan manusia
c.Peningkatan daya  guna hutan
d.Kelestarian sumber air
e.Pertanian monokultur

C4 A 18

22   Mengidentifikasi cabang-cabang 
biologi

Berikut ini merupakan objek kajian dalam ilmu biologi, 
kecuali….

a.Virus c. kematian
b. Baktri                                        d. Kaktus

     e. Semut 

C5 B 19



23 Menggambar manfaat dan bahaya 
permasalahanyan biologi

Ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme 
disebut….

a. Bakterinologi                         c. Mikrobiologi 
b.Virologi d. Bioteknologi 
e.  mikologi

C4 C 20

24 Mendiskripsikan objek biologi dan 
permasalahannya  

Cabang biologi yang mempelajari tentang burung adalah….
a. Bakteriologi c. Entimologi
b. Virologi d. Ornitologi 
e. mikrobiologi

C4 D 21

25 Menggambar manfaat dan bahaya 
permasalahannya biologi

Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan di 

antaranya dilakukannya dengan penyilangan berbagai varietas 

padi untuk mendapatkan bibit padi unggul. Penyilang-

penyilangan ini merupakan penerapan cabang….

a. Anatomi c. Fisiologi 
b. Morfologi d. ekologi
e. Genetika

C5 E 22

26 Menggambar cabang-cabang biologi Interaksi antar dua populasi atau lebih yang berbeda, hidup 
berinteraksi pada lokasi tertentu terdapat pada suatu….

a.Individu c. Polpulasi 
b. Komunikasi                              d. Organism
e. ekosistem 

C4 B 23

27 Menjelaskan ruang lingkup dan 
peranan biologi

Kumpulan beberapa ekosistem yang ada di muka bumi ini 
disebutkan….
a.Komunikasi                    c.  Populasi
b.Habitat        d. Bioma
e. biosfer

C5 C 24



28 Menjelaskan ruang lingkup dan 
peranan biologi

Kumpulan dari individu-individu yang sejenis disebut . . . .
a. Populasi c. komunitas
b. Organisme d. Ekosistem       e. bioma

C5 A

29 Mengidentifikasi objek biologi  dan 
permasalahanya

Biologi berasal dari bahasa yunani yaitu bios yang berarti . . . .
a. hidup c. kajian
b. ilmu d. Perkembangan    e. tumbuhan

C3 A

30 Mengidentifikasi cabang-cabang 
biologi

Langkah-langkah yang disusun secara terancana dan sistematis 
untuk mmemecahkan masalah disebut dengan….

a.Biologi c.botani
b.Bioteknologi d. Metode ilmiah
c.e. science 

C3 D 25

31 Mengidentifikasi cabang-cabang 
biologi

Ilmu tentang darah dikenal sebagai ....
a. andrologi c. dermatologi
b. psikologi d. hematologi
e.  ginekologi

C1 D 26

32 Menjelaskan ruang lingkup dan 
peranan biologi

Ilmu tentang struktur dalam makhluk hidup dikenal sebagai ....
a. ekologi c. fisiologi
b.  morfologi               d. zoology 
e.  anatomi

C1 B 27

33 Mengidentifikasi cabang-cabang 
biologi

Ilmu tentang faal dalam tubuh suatu makhluk 
dikenal sebagai ....
a. ekologi c. fisiologi
b. morfologi d. zoology
e. anatomi

C5 C 28

34 Mengidentifikasi cabang-cabang Ilmu tentang segala sesuatu tentang pembiusan dalam suatu C3 A 29



biologi operasi dikenal sebagai ....
a. anaestesi c. anatomi
b. zoologi d. morfologi
e. evolusi

35 Mengidentifikasi cabang-cabang 
biologi

Ilmu tentang perubahan secara lambat pada makhluk hidup yaitu 
....
a. morfologi c. fisiologi
b. anatomi d. revolusi
e. evolusi

C4 D 30

36 Mengidentifikasi cabang-cabang 
biologi

Seoanologi , geologi dan ekologi merupakan ilmu hasil 
perkembangan dari ilmu biologi, setelah  ditunjang  oleh 
ilmu….
a. fisika c. geologi 
b. social d. matematika
e. kimia

C5 C 31

37 Mengidentifikasi cabang-cabang 
biologi

Cacing perut yang hidup pada usus manusia dapat dipelajari 
secara khusus dalam cabang biologi….
a. patologi                                    
b. parasitologi 
c. sanitasi
d. taksonomi
e. ekologi

C4 A 32

38 Mengidentifikasi cabang-cabang 
biologi

System pemberian nama yang dipakai saat ini adalah bahwa 
nama jenis terdiri dari dua nama/ kata ( binominal). Orang 
yang paling banyak berjasa dalam bidang taksonomi dengan 
system seperti di atas adalah….

a. Ernest Haekel       c. Aristoteles
b. John Ray                            d. Carolus Linnaeus
e. Whittaker

C1 D 33

39 Mengidentifikasi objek biologi dan 
permasalahannya

Untuk melakukan kultur jaringan diperlukan ilmu dasar yang 
harus dikuasai, yaitu….

C5 C 34



a. embriologi c. histology
b. sitologi d. organologi
e. anatomi

40 Mengidentifikasi manfaat danbahaya 
perkembangan biologi

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, klasifikasi 
makhluk hidup yang semula dibagi menjadi tiga kerajaan kini 
dibagi menjadi enam kerajaan. Adapun ilmuwan yang berapan 
dalam klasifikasi enam kingdom adalah….

a. Carolus linnnaeus
b. Robert leeuwenhoek
c. carl woese
d. antonie van
e. Dmitry ivanovsky

C5 B 35



Lampiran B.2 Kisi-Kisi Angket Respon Peserta Didik

KISI-KISI ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP PENGUASAAN 
KONSEP BIOLOGI DENGAN PENDEKATAN DIMENSIONS OF LEARNING PADA 

MATERI RUANG LINGKUP DAN PERANAN BIOLOGI

Aspek Pertanyaan No.urut
Apakah sebelumnya kamu sering melakukan kegiatan 
pembelajaran menggunakan pendekatan Dimensions Of 
Learning seperti tahapan penelitian ini pada mata 
pelajaran biologi?

1

Apakah sebelumnya kamu pernah melakukan 
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan lain (cara 
belajar lain)?

2

Apakah sebelumnya kamu pernah mengerjakan soal-soal 
pretes sebelum memulai pembelajaran?

3

Motivasi Apakah dengan pembelajaran pendekatan Dimensions Of 
Learning, minatmu  meningkat untuk memahami konsep 
Ruang Lingkup dan Peranan Biologi?

4

Apakah Kamu Senang Dengan Kegiatan Pembelajaran 
Menggunakan Pendekatan Dimensions Of Learning Pada 
Materi Ruang Lingkup dan peranan Biologi?

5

Apakah materi Ruang Lingkup dan Peranan Biologi, 
menarik untuk dipelajari?

6

Apakah pendekatan Dimensions Of Learning dapat 
mengefektifkan waktu dalam melakukan kegiatan diskusi?

7

Apakah pengerjaan soal evaluasi dapat mengefektifkan 
waktu?

8

Apakah penggunaan pendekatan Dimensions Of Learning
sangat tepat jika dipergunakan pada meteri Ruang 
Lingkup dan Peranan Biologi?

9

Kefleksibelan Apakah pendekatan Dimensions Of Learning membuatmu 
merasa leluasa atau fleksibel untuk melakukan kegiatan 
pembelajaran pada materi Ruang Lingkup dan Peranan 
Biologi?

10

Apakah anda merasa kesulitan  untuk  melakukan kegiatan 
pembelajaran Ruang Lingkup dan Peranan Biologi ini?

11

Apakah penggunaan pendekatan Dimensios Of Learning
pada saat pembelajaran Ruang Lingkup dan Peranan
Biologi membuat anda lebih mengerti?

12

Apakah saat diskusi dan tanya jawab dalam pembelajaran 
Ruang Lingkup dan peranan Biologi ini dengan 
menggunakan pendekatan Dimensions Of Learning anda 
merasa lebih mudah menguasai materi?

13



Mendukung 
Kemampuan 

Berpikir Kritis dan 
Berpikir Kreatif

Apakah cabang-cabang biologi membantumu dalam 
memahami penguasaan konsep biologi Ruang Lingkup 
dan Peranan Biologi?

14

Apakah pendekatan Dimensions Of Learning
membantumu untuk berpikir masuk akal (rasional) 
berkaitan dengan materi Ruang Lingkup dan peranan 
Biologi?

15

Apakah cabang-cabang biologi membantumu untuk 
membuat kesimpulan berkaitan dengan penguasaan 
konsep ruang lingkup biologi?

16

Apakah pendekatan Dimensions Of Learning sangat 
membantu anda untuk berpikir kritis dan kreatif pada saat 
melakukan kegiatan diskusi?

17

Apakah dengan menggunakan Pendekatan Dimensions Of
learning sangat membantu anda dalam memahami materi 
Ruang Lingkup Biologi?

18

Apakah dengan mempelajari materi Ruang Lingkup dan 
Peranan Biologi mengembangkan kemampuan berpikir 
kritis dan kreatifmu?

19

Apakah menurutmu cabang-cabang biologi ini dapat 
memfasilitasi rasa ingin tahumu tentang Ruang Lingkup 
dan Peranan Biologi?

20

Apakah menurutmu diskusi Ruang Lingkup dan Peranan 
Biologi ini dapat memupuk sikap teliti dalam melakukan 
kegiatan diskusi?

21

Apakah menurutmu seluruh tahapan pembelajaran yang 
kamu lakukan ini dapat membantu menciptakan 
hubungan kerja sama yang baik antara kamu dan teman 
sekelompokmu?

22

Apakah setuju jika pendekatan Dimensions Of Learning
diterapkan pada konsep biologi lainnya?

23

Apakah kelebihan yang dapat kamu utarakan dari proses 
pembelajaran yang telah kamu lakukan?

24

Apakah ada kelemahan dari proses pembelajaran dengan 
pendektan Dimensions of learning yang kamu lakukan?

25

Apakah kamu mengalami kendala dalam mempelajari 
materi ruang lingkup biologi menggunakan pendekatan 
Dimensions Of Learning?

26



Lampiran B.3 Angket Respon Peserta Didik

ANGKET RESPON PESERTA DIDIK

Angket Respon Pendekatan Pembelajaran Dimensions Of Learning
Petunjuk untuk menjawab kuesoner

1. Pada kuesioner ini terdapat 27 pertanyaan. Pertimbangkan dengan baik-baik setiap 
pernyataan dalam kaitannya dengan pembelajaran yang baru selesai anda pelajari. 
Berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihan kamu.

2. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan kebenaran jawaban 
anda jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap pernyataan lain.

3. Catat respon/alasan kamu pada lembar jawaban yang tersedia, dan ikuti petunjuk-
petunjuk lain yang mungkin diberikan berkaitan dengan lembar jawaban. Terima 
kasih

1. Apakah sebelumnya kamu sering melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan 
pendekatan Dimensions Of Learning seperti tahapan penelitian ini pada pembelajaran 
biologi ?
a. Ya b. Tidak

Alasan :
2. Apakah sebelumnya kamu pernah melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan lain 

(cara belajar lain) ?
a. Ya b. Tidak

Alasan :

3. Apakah sebelumnya kamu pernah mengerjakan soal – soal pretes sebelum memulai 
pembelajaran?
a. Ya b. Tidak

Alasan :

4. Apakah dengan pembelajaran pendekatan Dimensions Of Learning, minatmu meningkat 
untuk memahami penguasaan konsep biologi Ruang Lingkup Biologi?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

5. Apakah kamu senang dengan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan Dimensions 
Of Learning pada materi RuangLingkup Biologi ?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

6. Apakah materi Ruang Lingkup Biologi, menarik untuk di pelajari ?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

7. Apakah pendekatan Dimensions Of Learning dapat mengefektifkan waktu dalam melakukan 
diskusi ?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

Nama :

Kelas :



8. Apakah pengerjaan soal evaluasi dalam diskusi dapat mengefektikan waktu?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

9. Apakah penggunaaan pendekatan dimensions of  learning sangat tepat jika dipergunakan pada 
materi ruang lingkup biologi?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

10. Apakah pendekatan Dimensions Of Learning membuatmu merasa leluasa atau fleksibel untuk 
melakukan kegiatan pembelajaran pada materi ruang lingkup biologi?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

11. Apakah anda merasa kesulitan untuk melakukan kegiatan pembelajaran ruang lingkup 
biologi?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

12. Apakah penggunaan pendekatan Dimensions Of Learning pada saat pembelajaran ruang 
lingkup biologi membuat anda lebih mengerti?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

13. Apakah saat diskusi dan tanya jawab dalam pembelajaran ruang lingkup biologi ini dengan 
menggunakan pendekatan Dimensions Of Learning anda merasa lebih mudah menguasai 
materi?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

14. Apakah diskusi membantumu dalam memahami penguasaan konsep biologi terhadap ruang 
lingkup biologi?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

15. Apakah pendekatan Dimensions Of Learning membantumu untuk berfikir masuk akal 
(rasional) berkaitan dengan ruang lingkup biologi?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

16. Pakah diskusi membantumu untuk membuat kesimpulan berkaitan dengan konsep ruang 
lingkup biologi?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

17. Apakah pendekatan Dimensions Of Learning sangat membantu anda untuk berfikir kritis dan 
kreatif pada saat melakukan kegiatan diskusi?



a. Ya b. Tidak
Alasan :

18. Apakah dengan menggunakan pendekatan Dimensions Of Learning sangat membantu anda 
dalam memahami materi ruang lingkup biologi?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

19. Apakah dengan mempelajari materi ruang lingkup biologi mengembangkan kemampuan 
berfikir kritis dan kreatif mu?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

20. Apakah menurutmu diskusi ini dapat memfasilitasi rasa ingin tahumu tentang ruang lingkup 
biologi?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

21. Apakah menurutmu diskusi ruang lingkup biologi ini dapat memupuk sikap teliti dalam 
melakukan kegiatan diskusi?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

22. Apakah menurutmu seluruh tahapan pembelajaranyang kamu lakukan ini dapat membantu 
menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara kamu dan teman sekelompokmu?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

23. Apakah setuju jika pendekatan Dimensions Of Learning diterapkan pada konsep biologi 
lainnya?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

24. Apakah kelebihan yang dapat kamu utarakan dari proses pembelajran yang telah kamu 
lakukan?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

25. Apakah ada kelemahan dari peoses pembelajaran dengan pendekatan Dimensions Of 
Learning yang kamu lakukan?

a. Ya b. Tidak
Alasan :

26. Apakah kamu mengalami kendala dalam mempelajari materi ruang lingkup biologi
menggunakan pendekatan Dimensions Of Learning?

a. Ya b. Tidak
Alasan :
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Lampiran B.4 Catatan Lapangan

Catatan Lapangan

Tempat observasi    :

Fokus observasi    :

Tanggal observasi/hari :

Proses pelaksanaan pembelajaran ( Pendekatan Dimensions of learning)

Kegiatan pendahuluan Deskripsi kejadian di lapangan
a. Pendahuluan 

1. Apersepsi

2. Motivasi 
b. Inti 

Tahap I
Sikap dan persepsi yang positif (Attitudes 
and Perceptions)

Tahap II
Pemerolehan dan pengintegrasian 
pengetahuan (Acquire And Integrate 
Knowledge)

Tahap III
Perluasan dan penghalusan pengetahuan 
(Extend And Refine Knowledge)

Tahap IV
Penggunaan pengetahuan secara 
bermakna (Use Knowledge Meaningfully)

Tahap V
Kebiasan berfikir positif (Productive
Habits of Mind)

      Penutup 
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Lampiran C.1 Uji Validitas

Tabel 27
UJI VALIDITAS

1 27,96 25,88 8,51 0,79 0,21 0,64 Valid
2 29,50 25,88 8,51 0,64 0,36 0,50 Valid
3 28,33 25,88 8,51 0,79 0,21 0,54 Valid
4 26,89 25,88 8,51 0,82 0,18 0,23 Valid 
5 26,94 25,88 8,51 0,5 0,5 0,12 Invalid
6 27,96 25,88 8,51 0,82 0,18 0,51 Valid
7 28,22 25,88 8,51 0,64 0,38 0,35 Valid
8 28,40 25,88 8,51 0,44 0,56 0,25 Valid
9 27,38 25,88 8,51 0,76 0,24 0,35 Valid
10 27,03 25,88 8,51 0,76 0,24 0,23 Valid
11 28,29 25,88 8,51 0,5 0,5 0,28 Valid
12 28,04 25,88 8,51 0,73 0,27 0,41 Valid
13 28,65 25,88 8,51 0,76 0,24 0,56 Valid
14 26,66 25,88 8,51 0,7 0,3 0,13 Invalid
15 26,40 25,88 8,51 0,73 0,27 0,09 Invalid
16 27,08 25,88 8,51 0,73 0,27 0,22 Valid
17 30,64 25,88 8,51 0,5 0,5 0,55 Valid
18 27,95 25,88 8,51 0,7 0,3 0,36 Valid
19 28,47 25,88 8,51 0,67 0,33 0,42 Valid
20 29,39 25,88 8,51 0,38 0,62 0,31 Valid
21 31,31 25,88 8,51 0,55 0,45 0,69 Valid
22 28,31 25,88 8,51 0,55 0,45 0,30 Valid
23 27,89 25,88 8,51 0,82 0,18 0,48 Valid
24 28,38 25,88 8,51 0,61 0,39 0,35 Valid
25 30,75 25,88 8,51 0,58 0,42 0,70 Valid
26 28,40 25,88 8,51 0,73 0,27 0,47 Valid
27 30,73 25,88 8,51 0,55 0,45 0,61 Valid
28 27,13 25,88 8,51 0,44 0,56 0,12 Invalid
29 27,40 25,88 8,51 0,58 0,42 0,19 Invalid
30 29,71 25,88 8,51 0,61 0,39 0,55 Valid
31 29,00 25,88 8,51 0,5 0,5 0,36 Valid



32 35,36 25,88 8,51 0,32 0,68 0,75 Valid
33 34,36 25,88 8,51 0,32 0,68 0,67 Valid
34 32.00 25,88 8,51 0,35 0,65 0,51 Valid
35 31,18 25,88 8,51 0,47 0,53 0,57 Valid
36 30,07 25,88 8,51 0,38 0,62 0,38 Valid
37 29,31 25,88 8,51 0,47 0,53 0,37 Valid
38 29,52 25,88 8,51 0,55 0,45 0,46 Valid
39 28,11 25,88 8,51 0,52 0,48 0,26 Valid
40 29,18 25,88 8,51 0,32 0,68 0,25 Valid

Keterangan

Kualifikasi Validitas

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi
0,60 – 0,80 Tinggi
0,40 – 0,60 Cukup
0,20 – 0,40 Rendah
0,00 – 0,20 Sangat Rendah

Keterangan
salah
Ypbi : Koefisiensi korelasi berserial
Mp : Rata-rata skor dari subjek yang menyatalan benar
Mt : Rata-rata skor total
St : Standar deviasi dari sekor total
P : Proporsi peserta didik yang menjawab benar
Q : Proporsi peserta didik yang menjawab



Lampiran C.6 Analisis Hasil Penelitian Kelas Kontrol

Daftar Nilai Tes Biologi pretest dan postest pada Kelas kontrol
Peserta Didik Kelas X Semester Ganjil SMA Negeri 1 Semaka

No.Urut Responden Nilai Kelas pretest Nilai Kelas postest
1. 50 72
2. 15 28
3. 40 82
4. 20 50
5. 42 55
6. 20 35
7. 60 75
8. 43 54
9. 35 85
10. 36 60
11. 44 62
12. 54 75
13. 46 65
14. 38 50
15. 46 62
16. 25 55
17. 46 65
18. 34 50
19. 28 45
20. 46 62
21. 60 90
22. 40 45
23. 50 70
24. 62 84
25. 30 40
26. 20 42
27. 50 70
28 50 60
29 25 46
30. 26 40
31. 50 78
32. 54 70
33. 50 60

       Sumber: Pengolahan Data



1. Uji Normalitas Data Kelas Kontrol (Pretest)

Berdasarkan data pada tabel ,  nilai tes biologi kelas kontrol diperoleh data sebagai 
berikut:

Nilai tertinggi : 62

Nilai terendah : 15

Rentang data (R)  =  Nilai tertinggi – Nilai terendah

     = 62 – 15 = 47

Banyak Kelas Interval (K)  = 1 + 3,3 Log n

        = 1 + 3,3 Log 33

        = 1 + 3,3 (1,52)

        = 1 + 5,016

        = 6,016 = 6     

Maka diambil nilai (K) = 6

Panjang Kelas Interval (P)  = 
K

R
     

        =   = 7.83  = 8   Maka diambil nilai (P) = 8

Selanjutnya dalam tabel distribusi prekuensi sebagai berikut :

Tebel 

Daftar frekuensi hasil belajar  penguasaan konsep biologi peserta didik yang 
menggunakan Pendekatan Dimensions Of Learning

Nilai
15 – 22 4 18 324 72 1296
23 – 30 5 26 676 130 3380
31 – 38 4 34 1156 136 4624
39 – 46 9 42 1764 378 15876
47 – 54 8 50 2500 400 20000
55 - 62 3 58 3364 174 10092
63 – 70 0 66 4356 0 0
71 - 78 0 74 5476 0 0
Jumlah 33 1290 55268

Sumber : Pengolahan data



Dari tabel didapat :

∑ 	 = 33

∑ 	. = 1290

∑ 	. = 55268

Maka dapat dicari rata-rata ( ) dan simpangan baku ( )	sebagai berikut :

= 
∑
∑

= 

= 39.09

		= 
∑ 	–	(∑ )

( )
= 

. ( )
( )

= 

= 

= 151.272

= 12.29

Selanjutnya dibuat tabel daftar frekuensi teoritis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan batas kelas ( Xi )

2. Menghitung Z untuk batas kelas dengan rumus :     Z = 
S

XXi 

3. Menghitung luas kelas interval dengan melihat tabel F

4. Menghitung frekuensi yang diharapkan ( Ei ) dengan mengalikan luas tiap kelas dengan 

banyak data yaitu Ei = Li . n



Sehingga dengan ketentuan di atas dapat diperoleh hasil seperti yang tercantum pada tabel 
berikut :

Tabel 

Daftar yang Diharapkan dan Frekuensi Pengamatan penguasaan konsep biologi
Peserta Didik yang Menggunakan Pendekatan Dimensions Of Learning

Batas kelas   
(Xi)

Z Zi
Luas tiap

Kelas Interval 
(Li)

Frekuensi 
Harapan    

(Ei)

Frekuensi 
Harapan 

(Oi)

18 -1.72 0.4573

0.1019 3.36 4
26 -1.06 0.3554

0.1963 6.48 5
34 -0.41 0.1591

0.0681 2.25 4
42 0.23 0.0910

0.4016 13.25 9
50 0.88 0.3106

0.7476 24.67 8
58 1,53 0.4370

0.9224 30.44 3
66 2.18 0.4854

0.9831 32.44 0
74 2.84 0.4977

0.4977 16.42 0
Dengan menggunakan rumus, maka dapat dihitung :

= ∑ ( )

= 
( . )

. + 
( . )

. + 
( . )

. + 
( . )

. +
( . )

. +   

( . )
. +

( . )
. ++

( . )
. = 

= 0.122+0.338+1.361+1.363+11.264+24.736+32.44+16.44= 88.064



2. Uji Normalitas Data Kelas Kontrol (Postes)

Berdasarkan data pada tabel ,  nilai tes biologi kelas kontrol diperoleh data sebagai 
berikut:
Nilai tertinggi : 90

Nilai terendah : 28

Rentang data (R)  =  Nilai tertinggi – Nilai terendah

     = 90 – 28 = 62

Banyak Kelas Interval (K)  = 1 + 3,3 Log n

        = 1 + 3,3 Log 33

        = 1 + 3,3 (1,52)

        = 1 + 5,016

        = 6,016 = 6     

Maka diambil nilai (K) = 6

Panjang Kelas Interval (P)  = 
K

R
     

        =   = 10,33  =10   Maka diambil nilai (P) = 10

Selanjutnya dalam tabel distribusi prekuensi sebagai berikut :

Tebel 

Daftar frekuensi hasil belajar Penguasaan Konsep Biologi Peserta Didik yang 
Menggunakan Pendekatan Dimensions Of Learning

Nilai
28 – 37 2 32 1024 64 2048
38 – 47 6 42 1764 252 10584
48 – 57 6 52 2704 312 16224
58 – 67 8 62 3844 496 30752
68 -77 6 72 5184 432 31104
78 – 87 4 82 6724 328 26896
88 – 97 1 92 8464 92 8464
98 - 100 0 100 10000 0 0
Jumlah 33 1976 126072

Sumber : Pengolahan data



Dari tabel didapat :

∑ 	 = 33

∑ 	. = 1976

∑ 	. = 126072

Maka dapat dicari rata-rata ( ) dan simpangan baku ( )	sebagai berikut :

= 
∑
∑

= 

= 59.87

= 
∑ 	–	(∑ )

( )
= 

. ( )
( )

= 

= 

= 242.23

= 15.56

Selanjutnya dibuat tabel daftar frekuensi teoritis dengan langkah-langkah sebagai berikut 

:

1. Menentukan batas kelas ( Xi )

2. Menghitung Z untuk batas kelas dengan rumus :     Z = 
S

XXi 

3. Menghitung luas kelas interval dengan melihat tabel F



4. Menghitung frekuensi yang diharapkan ( Ei ) dengan mengalikan luas tiap kelas dengan 

banyak data yaitu Ei = Li . n

Sehingga dengan ketentuan di atas dapat diperoleh hasil seperti yang tercantum pada tabel 

berikut :

Tabel 

Daftar yang Diharapkan dan Frekuensi Pengamatan Penguasaan Konsep Biologi Peserta 
Didik yang Menggunakan Pendekatan Dimensions Of Learning

Batas kelas   
(Xi)

Z Zi
Luas tiap

Kelas Interval 
(Li)

Frekuensi 
Harapan    

(Ei)

Frekuensi 
Harapan 

(Oi)

32 - 3.82 0.4999
0,4 13.2 2

42 -3.18 0,4993
0,48 15.84 6

52 -2.54 0,4945
0,0222 0.73 6

62 -1.90 0.4723

0,0761 2.51 8
72 -1.26 0,3962

0.1605 5.29 6
82 -0.63 0.2357

0.2357 7.77 4
92 0.00 0,00

0.1950 6.43 1
100 0.51 0.1950

Sumber : Pengolan data

Dengan menggunakan rumus, maka dapat dihitung :

= ∑ ( )

= 
( . )

. + 
( . )

. + 
( . )

. + 
( . )

. +
( . )

. +   

( . )
. +

( . )
. =



=	9.50+6.11+38.05+12.01+0.10+1.83+4.67=72.26

Kriteria uji, tolak Ho jika )3)(1(
22

 khit  dengan terima Ho untuk harga yang lainnya.

Untuk 05,0 didapat (daftar H)   = 2 ( 1-0,05 ) (6-3)

          = 2 ( 0,95 ) (3)

               = 7,81

Untuk 	= 0,01	didapat (daftar H) = 2 ( 1-0,01 ) (6-3)

          = 2 ( 0,99 ) (3)

          = 11,30

Kriteria  uji :

dafhit
22   untuk taraf signifikan 5% didapat 3,59<7.81 dan untuk taraf 1  

% didapat 2,35<11,3 sehingga Ho diterima berarti data berasal dari populasi yang berdistribusi 

Normal

5. Uji Homogenitas Varian

Berdasarkan pengujian data populasi yang telah terbukti berdistribusi normal, maka dilakukan 

pengujian homogenitas varians kedua sampel tersebut.

Rumusan hipotesis :

2
2

2
10  H : Kedua sample memiliki varians yang sama

2
2

2
11  H : Kedua sample memiliki varians yang berbeda

Rumus statistik yang digunakan :

terkecilVarians

TerbesarVarians
Fhit .

.


Dari perhitungan diatas di peroleh :



Varians terbesar = 242.23

Varians terkecil = 151.27

Fhit =  terkecilVarians

 terbesarVarians

       Fhit = 
27.151

23,242


      hitF 1,601

Kriteria uji : Tolak Ho jika , serta mengambil taraf nyata 0,05 

dan 0,01. Ternyata dengan taraf  nyata 0,05 diperoleh = 1,80 dan taraf nyata 0,01 diperoleh 

Fdaf =2,30 serta = 1,601 Sehingga Fhit = 1.60 <  Fdat = 2,30 maka Ho diterima dan ini berarti 

sampel mempunyai varians yang sama.



Lampiran C.5 Analisis Hasil Penelitian Kelas Eksperimen

A. Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh data nilai tes 

biologi  kelas eksperimen (X A2) dan kelas kontrol (X A3) yang disajikan dalam tabel 

sebagai berikut :

Tabel
Daftar Nilai Tes Biologi Pretes Dan Postest Kelas eksperimen
Didik pada Kelas X Semester Ganjil SMA Negeri 1 Semaka

No.Urut Responden Nilai Kelas Pretest Nilai Kelas Postest
1. 40 75
2. 35 60
3. 30 58
4. 25 35
5. 40 60
6. 45 75
7. 25 45
8. 50 76
9. 45 90
10. 60 70
11. 55 85
12. 50 68
13. 35 85
14. 45 80
15. 25 70
16. 55 88
17. 45 70
18. 68 82
19. 46 70
20. 35 75
21. 56 85
22. 38 50
23. 68 98
24. 48 60
25. 35 75
26. 28 46
27. 45 95



28 56 65
29 38 85
30. 28 45
31. 68 88
32. 58 90
33. 45 55

Sumber: Pengolahan Data

1. Uji Normalitas Data Kelas Eksperimen (Pretest)

Berdasarkan data pada tabel ,  nilai Pretest  biologi kelas eksperimen 
diperoleh data sebagai berikut:

Nilai tertinggi : 68

Nilai terendah : 25

Rentang data (R)  =  Nilai tertinggi – Nilai terendah

     = 68 – 25 = 61

Banyak Kelas Interval (K)  = 1 + 3,3 Log n

        = 1 + 3,3 Log 33

        = 1 + 3,3 (1,52)

        = 1 + 5,016

        = 6,016 = 6     

Maka diambil nilai (K) = 6

Panjang Kelas Interval (P)  = 
K

R
     

        =   = 10,2  = 10   Maka diambil nilai (P) = 10

Selanjutnya dalam tabel distribusi prekuensi sebagai berikut :



Tebel 

Daftar frekuensi hasil belajar Penguasaan Konsep Biologi peserta didik yang 
Menggunakan Pendekatan Dimensions Of Learning

Nilai

25 – 34 6 29 841 174 5046

35 – 44 8 39 1521 312 12168

45 – 54 10 49 2401 490 24010

55 – 64 6 59 3481 354 20886

65 – 74 3 69 4761 207 14283

75 – 84 0 79 6241 0 0

Jumlah 33 1537 76393

Sumber : Pengolahan data

Dari tabel didapat :

∑ 	 = 33

∑ 	. = 1537

∑ 	. = 76393

Maka dapat dicari rata-rata ( ) dan simpangan baku ( )	sebagai berikut :

= 
∑
∑

= 

= 46.57

					= 
∑ 	–	(∑ )

( )
= 

. ( )
( )



= 

= 

				= 150.189

				= 12.25

Selanjutnya dibuat tabel daftar frekuensi teoritis dengan langkah-langkah sebagai 
berikut 

1. Menentukan batas kelas ( Xi )

2. Menghitung Z untuk batas kelas dengan rumus :     Z = 
S

XXi 

3. Menghitung luas kelas interval dengan melihat tabel F

4. Menghitung frekuensi yang diharapkan ( Ei ) dengan mengalikan luas tiap 

kelas dengan banyak data yaitu Ei = Li . n

Sehingga dengan ketentuan di atas dapat diperoleh hasil seperti yang tercantum pada 
tabel berikut :



Tabel 

Daftar Frekuensi yang Diharapkan dan Frekuensi Pengamatan penguasaan 
konsep biologiPeserta Didik yang Menggunakan Pendekatan Dimensions Of 

Learning

Batas 
kelas   
(Xi)

Z Zi

Luas tiap
Kelas 

Interval 
(Li)

Frekuensi 
Harapan    

(Ei)

Frekuensi 
Harapan (Oi)

29 -1.43 0.4238
0.1947 6.42 6

39 -0.61 0.2291
0.1537 5.07 8

49 0.19 0.0754
0.4192 13.88 10

59 1.01 0.3438

0.8102 26.73 6
69 1.83 0.4664

0.9623 31.75 3
79 2.64 0.4959

Sumber : Pengolan data

Dengan menggunakan rumus, maka dapat dihitung :

= ∑ ( )

							 = 
( . )

. + 
( . )

. + 
( . )

. + 
( , )

. +
( . )

. =   

     = 0,009 + 1,693 + 1,085 + 16,077 + 26,033 + 44,897= 44,90

2. Uji Normalitas Data Kelas Eksperimen (Postest)

Berdasarkan data pada tabel diperoleh data sebagai berikut:

Nilai tertinggi = 98

Nilai terendah = 35

Rentang data (R)  = Nilai tertinggi – Nilai terendah



     = 98 – 35

      = 63      

Banyak Kelas Interval (K)  = 1 + 3,3 Log n

        = 1 + 3,3 Log 33

        = 1 + 3,3 (1,52)

        = 1 + 5,016

        = 6,016 = 6     

Maka diambil nilai (K) = 6

Panjang Kelas Interval (P)  = 
K

R
     

        =   = 10,50 = 11  

Maka diambil nilai (P) = 11

Selengkapnya dalam tabel distribusi frekuensi adalah  sebagai berikut :

Tabel 

Daftar Frekuensi Hasil Belajar Penguasaan Konsep Biologi  Peserta Didik yang 
Menggunakan Pembelajaran Konvensional

Nilai
35 - 45 2 40 1600 80 3200
46 - 56 3 51 2601 153 7803
57 - 67 5 62 3844 310 19220
68 - 78 10 73 5329 730 53290
79 - 89 9 84 7056 756 63504
90 - 100 4 95 9025 380 36100
Jumlah 33 2409 183117

Sumber : Pengolahan data



Dari tabel didapat :

∑ 	 = 33

∑ 	. = 2409

∑ 	. = 183117

Maka dapat dicari rata-rata ( ) dan simpangan baku ( )	sebagai berikut :

= 
∑
∑

= 

= 73,00

= 
∑ 	–	(∑ )

( )
= 

. ( )
( )

= 

= 

= 226,875

= 15,06

Selanjutnya dibuat tabel daftar frekuensi teoritis dengan langkah-langkah sebagai 
berikut :

1. Menentukan batas kelas ( Xi )

2. Menghitung Z untuk batas kelas dengan rumus :     Z = 
S

XXi 

3. Menghitung luas kelas interval dengan melihat tabel F



4. Menghitung frekuensi yang diharapkan ( Ei ) dengan mengalikan luas tiap 

kelas dengan banyak data yaitu Ei = Li . n

Sehingga dengan ketentuan di atas dapat diperoleh hasil seperti yang 

tercantum pada tabel berikut :

Tabel 

Daftar Frekuensi yang Diharapkan dan Frekuensi Pengamatan peserta didik
yang Menggunakan Pendekatan Dimensions Of Learning

Batas kelas   
(Xi)

Z Zi

Luas tiap
Kelas 

Interval 
(Li)

Frekuensi 
Harapan    

(Ei)

Frekuensi 
Harapan 

(Oi)

34,5 -2,56 0,4948
0,0284 0,94 2

45,5 -1,83 0,4664
0,1021 3,37 3

56,5 -1,10 0,3643
0,22 7,26 5

67,5 -0,37 0,1443
0,2886 9,52 10

78,5 0,37 0,1443
0,22 7,26 9

89,5 1,1 0,3643
0,1021 3,37 4

100,5 1,83 0,4664
Sumber : Pengolan data

dengan menggunakan rumus, maka dapat dihitung :

= ∑ ( )

= 
( , )

, + 
( , )

, + 
( , )

, + 
( , )

, +
( , )

, +   

( , )
, = 2,57

= 1,195 + 0,041 + 0,704 + 0,024 + 0,417 + 0,187



= 2,57

Kriteria uji, tolak Ho jika )3)(1(
22

 khit  dengan terima Ho untuk harga yang 

lainnya.

Untuk 05,0 didapat (daftar H)   = 2 ( 1-0,05 ) (8-3)

              = 2 ( 0,95 ) (5)

               = 4.75

Untuk 	= 0,01	didapat (daftar H) = 2 ( 1-0,01 ) (8-3)

          = 2 ( 0,99 ) (5)

          = 4.95

Kriteria  uji :

dafhit
22   untuk taraf signifikan 5% didapat 3,59 < 4.75 dan untuk taraf  1% 

didapat 2,35<4.95 sehingga Ho diterima berarti data berasal dari populasi yang 
berdistribusi Normal.



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP ) Kelas Kontrol

Sekolah      : SMA N 1 Semaka

Mata Pelajaran       : Biologi

Alokasi Waktu : 2x 45 Menit (2 kali pertemuan)

Pertemuan Ke : 1, 2, 

Kelas / Semester      : X /1

Sub Materi Pokok   : Ruang lingkup biologi

Stan                                    
A. Standar Kompetensi   : 1. Memahami hakikat Biologi  sebagai ilmu.

B. Kompetensi Dasar      : 1.1. Mengidentifikansi ruang lingkup biologi

C. Indikator

Pertemuan I

1. Menjelaskan ruang lingkup dan peranan biologi

2. Mendeskrifsikan objek biologi dan permasalahannya

3. Mengidentifikasi cabang-cabang biologi

4. Membedakan manfaat dan bahaya perkembangan

Pertemuan II

5. Menjelaskan ruang lingkup dan peranan biologi

6. Mendeskrifsikan objek biologi dan permasalahannya

7. Mengidentifikasi cabang-cabang biologi

8. Membedakan manfaat dan bahaya perkembangan



D. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Peserta didik dapat Memahami objek-objek biologi dan permasalahannya diskusi, Tanya jawab

2. Peserta didik dapat Memahami cara mengatasi permasalahan biologi diskusi, Tanya jawab

3. Peserta didik dapat Mendeskirpsikan struktur dan organisasi kehidupan diskusi dan Tanya jawab

4. Peserta didik dapat Menjelaskan cabang-cabang biologi diskusi dan Tanya jawab

5. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat dan bahaya perkembangan biologi diskusi dan Tanya jawab

Pertemuan II

6. Peserta didik dapat Memahami objek-objek biologi dan permasalahannya diskusi, Tanya jawab

7. Peserta didik dapat Memahami cara mengatasi permasalahan biologi diskusi, Tanya jawab

8. Peserta didik dapat Mendeskirpsikan struktur dan organisasi kehidupan diskusi, Tanya jawab

9. Peserta didik dapat Menjelaskan cabang-cabang biologi diskusi, Tanya jawab

10. Peserta didik dapat manfaat dan bahaya perkembangan biologi diskusi, Tanya jawab

E. Materi Pembelajaran  

Materi pokok  : Ruang Lingkup dan Peranan Biologi

Uraian materi pokok :

Pertemuan 1

1. Ruang lingkup dan peranan biologi

2. Objek biologi dan permasalahannya

3. Pemecahan masalah biologi

Biologi sebagai ilmu dan kedudukannya biologi merupakan ilmu yang mengkaji makhluk hidup dengan segala  

permasalahannya. Biologi bagian dari sains yang memiliki karakteristik  yang sama dengan ilmu sains lainnya.  Ruang 

lingkup biologi meliputi objek biologi dan permasalahannya dari berbagai tingkat organisasi kehidupan (sel, jaringan, organ, 

system organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer). Biologi  menentukan  perkembangan teknologi.



Pertemuan 2

1. Cabang-cabang biologi
2. Manfaat dan bahaya perkembangan biologi

a) Manfaat perkembangan biologi
b) Bahaya perkembangan biologi

3. Bekerja ilmiah dalam Mempelajari dan mengembangkan ilmu Biologi digunakan metoda ilmiah.  Para ilmuwan dalam menyelesaikan 
masalah harus mampu melakukan kerja ilmiah dan mampu bersikap ilmiah.

F. Pendekatan Pembelajaran : Dimensions Of Learning

G. Metode Pembelajaran      : Diskusi kelompok, Tanya jawab 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1 

Alokasi Waktu = 2 x 45 Menit

No Kegiatan Pembelajaran Waktu
1 Kegiatan Pendahuluan

a. Orientasi
1. Peserta didik membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama yang dipimpin 

oleh ketua kelas
2. Peserta didik memulai pembelajaran dengan membaca Al-Qur’an surah pendek pilihan dengan lancar 

dan benar
3. Peserta didik memperlihatkan kesiapan diri peserta didik dan mengisi lembar kehadiran peserta didik

(absen)
4. Guru mengadakan pretest penguasan konsep tentang ruang lingkup dan peranan biologi
5. Guru memaparkan tujuan pembelajaran

b. Apersepsi
Guru mengigatkan materi sebelumnya dengan materi yang akan di pelajari saat ini? Ada yang tau apa 
pengertian ruang lingkup dan peranan biologi? Apakah pohon berpindah tempat?apakah individu dan 
ekosistem berpindah tempat?

c. Motivasi
Setelah kita mengetahui tentang ruang lingkup dan perann biologi  berdasarkan setiap manusia dapat 

10 menit



mensyukuri keragaman ruang lingkup dan peranan biologi sebagai rasa syukhur terhadap Allah Swt.

2

3

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran yang akan dilakukannya
2. Guru mebimbing peserta didik dalam membentuk kelompok
3. Guru membagi peserta didik dalam 4 kelompok tiap kelompok berisi 8 orang peserta didik
4. Guru membagikan lembar diskusi peserta didik

b. Elaborasi
1. Setiap kelompok mendiskusikan tentang lembar diskusi peserta didik yang diberikan oleh guru. 
2. dibimbing oleh guru jalan-jalan ke halaman sekolah untuk mencatat apa saja yang ditemukan.
3. Guru mempersilahkan salah satu anggota kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya

c. Konfirmasi
1. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami kepada guru
2. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan 

memberikan pujian bagi peserta didik yang menjawab
3. peserta didik menggumpul hasil diskusi kerja kelompok

Kegiatan Penutup
1. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 
2. Guru memberikan ulasan dan penekanan pada materi ruang lingkup dan peranan biologi serta 

membimbing peserta didik membuat kesimpulan
3. Peserta didik ditugaskan untuk mempelajari materi selanjutnya sebagai persiapan pertemuan selanjutnya 
4. Guru mengisi catatan lapangan 1

60 menit

20 menit



Pertemuan ke2 

Alokasi Waktu = 2 x 45 Menit

No Kegertian Pembelajaran Waktu
1 Kegiatan Pendahuluan

a. Orientasi
1. Guru Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama yang dipimpin oleh 

ketua kelas
2. Guru Memulai pembelajaran dengan membaca Al-Qur’an surah pendek pilihan dengan lancar dan 

benar
3. Guru Memperlihatkan kesiapan diri peserta didik dan mengisi lembar kehadiran peserta didik (absen)
4. Guru memaparkan tujuan pembelajaran

b. Apresepsi
Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ruang lingkup dan peranan biologi? Apakah 
kalian masih tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan perana biologi tersebut? 

c. Motivasi 
Makhluk hidup terdiri dari manusia, individu, dan ekosistem. Dalam sehari-hari makhluk hidup perlu 
makan dan minum. Dengan makan dan minum makhluk hidup dapat bertahan hidup. Selain itu, makhluk 
hidup juga melakukan aktivitas lainnya. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan 
benda tidak hidup. Apakah ruang lingkup dan peranan biologi yang juga dimiliki oleh benda tidak hidup?

10 menit

2 Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

1. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.
2. Guru mebimbing peserta didik membentuk kelompok
3. Peserta didik bergabung kedalam kelompok-kelompok yang heterogen yang telah ditentukan oleh guru 

dimana satu kelompok terdiri dari delapan orang peserta didik
4. Guru memberikan lembar kerja siswa (LKS) diskusi untuk masing-masing kelompok

b.Elaborasi
1. Guru memberi kesempatan bertanya kepada peserta didik yang belum benar- benar memahami materi 

yang telah disampaikan
2. Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok.
3. Peserta didik (dibimbing oleh guru) jalan-jalan ke halaman sekolah untuk mencatat apa saja yang 

ditemukan.

60 menit



4. Wakil tiap kelompok diminta memprestasikan hasil kerja kelompok
c. Konfirmasi

1. Guru membimbing kegiatan diskusi yang dilakukan peserta didik
2. Peserta didik mengamati hasil diskusi dalam setiap masing-masing kelompok
3. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami kepada guru
4. Guru memberi kesempatan kepada siswa lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan 

memberikan pujian bagi peserta didik yang menjawab
5. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dan diskusi yang telah dilakukan.
6. Guru dan peserta didik melakukan review tentang kegiatan diskusi yang telah dilakukan

3 Kegiatan Penutup
1. Peserta didik mengajukan pertanyaan  tentang hal-hal yang belum diketahui kepada guru
2. Peserta didik bersama-sama dengan guru menyimpulkan  hasil kegiatan pembelajaran
3. Peserta didik ditugaskan untuk mempelajari materi selanjutnya dan mempersiapkan alat dan bahan yang 

akan digunakan dalam diskusi pada pertemuan selanjutnya. 
4. Guru bersama-sama peserta didik menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca hamdallah dan 

mengucapkan salam
5. Guru mengisi catatan lapangan 2

20 menit

I. Sumber Pembelajaran

1) Buku-buku relavan

2) IPA untuk SMA /MA kelas X (BSE) Triyanto, nike tuniari, rumiyati, S.Pd

3) Buku Sekolah Biologi untuk SMA/MA Kelas X oleh : Nurul Hidayat, S.Pd, Triwulan Oktaviana, S.Pd

J. Penilaian Hasil Pembelajaran

Pertemuan 1: 

Cara Peserta  didik dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan pada soal latihan yang terdapat dalam media 

pembelajaran pada penguasan konsep



Pertemuan 2:

Lembar kerja siswa kelompok dan Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru dalam kegiatan pembelajaran.
Pertemuan 3:

Lembar diskusi peserta didik dan pretest dan posttes

Semaka,  03 Agustus 2015
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa Peneliti

HANNA SELVIANA, S.Si SITI MUNAWAROH
NIP.19800821 200902 2002 1011060152

Mengetahui
Kepala SMA N 1 Semaka

                                                                 ACMAD FIRDAUS,S.Pd
NIP. 19671023 199551 21003



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP ) Kelas Eksperimen

Sekolah            : SMA N 1 SEMAKA

Mata Pelajaran : Biologi

Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit (2kali pertemuan)

Pertemuan Ke  : 1, 2 

Kelas / Semester       : X / 1

Sub Materi Pokok    : Objek Biologi dan Permasalahannya

Stan                                    
A. Standar Kompetensi   : 1. Memahami hakikat Biologi  sebagai ilmu.

B. Kompetensi Dasar      : 1.1. Mengidentifikansi ruang lingkup biologi

C. Indikator

Pertemuan I

1. Menjelaskan ruang lingkup dan peranan biologi

2. Mendeskrifsikan objek biologi dan permasalahannya

3. Mengidentifikasi cabang-cabang biologi

4. Membedakan manfaat dan bahaya perkembangan

Pertemuan II

5. Menjelaskan ruang lingkup dan peranan biologi

6. Mengidentifikasi objek biologi dan permasalahannya

7. Mengidentifikasi cabang-cabang biologi

8. Membedakan manfaat dan bahaya perkembangan



D. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Peserta didik dapat Memahami objek-objek biologi dan permasalahannya pendekatan Dimensions Of Learning

2. Peserta didik dapat Memahami cara mengatasi permasalahan biologi pendekatan Dimensions Of Learning

3. Peserta didik dapat Mendeskirpsikan struktur dan organisasi kehidupan pendekatan Dimensions Of Learning

4. Peserta didik dapat Menjelaskan cabang-cabang biologi pendekatan Dimensions Of Learning

Pertemuan II

5. Peserta didik dapat Memahami objek-objek biologi dan permasalahannya pendekatan Dimensions Of Learning

6. Peserta didik dapat Memahami cara mengatasi permasalahan biologi pendekatan Dimensions Of Learning

7. Peserta didik dapat Mendeskirpsikan struktur dan organisasi kehidupan pendekatan Dimensions Of Learning

8. Peserta didik dapat Menjelaskan cabang-cabang biologi pendekatan Dimensions Of Learning

E. Materi Pembelajaran  

Materi pokok  : Ruang Lingkup Biologi

Uraian materi pokok :

Pertemuan III

1. Ruang lingkup dan peranan biologi
2. Objek biologi dan permasalahannya
3. Pemecahan masalah biologi
4. Biologi sebagai ilmu dan kedudukannya biologi merupakan ilmu yang mengkaji makhluk hidup dengan segala  

permasalahannya. Biologi bagian dari sains yang memiliki karakteristik  yang sama dengan ilmu sains lainnya.  Ruang 
lingkup biologi meliputi objek biologi dan permasalahannya dari berbagai tingkat organisasi kehidupan (sel, jaringan, 
organ, system organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer). Biologi  menentukan  perkembangan teknologi.



Pertemuan IV
1. Cabang-cabang biologi
2. Manfaat dan bahaya perkembangan biologi

a) Manfaat perkembangan biologi
b) Bahaya perkembangan biologi

3. Bekerja ilmiah dalam Mempelajari dan mengembangkan ilmu Biologi digunakan metoda ilmiah.  Para ilmuwan dalam menyelesaikan 
masalah harus mampu melakukan kerja ilmiah dan mampu bersikap ilmiah.

F. Pendekatan Pembelajaran : Student Center

G. Metode Pembelajaran : Pendekatan dimension of Learning

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1 

Alokasi Waktu = 2 x 45 Menit
No Kegiatan Pembelajaran Waktu
1 Kegiatan Pendahuluan

a. Orientasi
1. Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua 

kelas
2. Memulai pembelajaran dengan membaca Al-Qur’an surah pendek pilihan dengan lancar dan benar
3. Memperlihatkan kesiapan diri peserta didik dan mengisi lembar kehadiran peserta didik (absen)
4. Guru melakukan pretses penguasan konsep materi ruang lingkup biologi

b. Apersepsi
Guru mengigatkan materi sebelumnya dengan materi yang akan di pelajari saat ini? Ada yang tau apa 
pengertian ruang lingkup biologi? Apakah pohon berpindah tempat?apakah hewan berpindah tempat?
 Kekuatan Ambak

c. Motivasi
Setelah kita mengetahui tentang ruang lingkup biologi berdasarkan setiap manusia dapat mensyukuri 
keragaman ruang lingkup biologi sebagai rasa syukhur terhadap Allah Swt.

10 menit



2 Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

 Penataan Lingkungan Belajar
1. Guru bersama peserta didik membersihkan dan merapihkan tempat belajar yaitu ruang kelas, menata 

meja, kursi, tempat khusus, dan tempat belajar yang teratur. kemudian guru memasang gambar-gambar 
sesui materi yang akan dipelajari. 

2. Guru menempelkan poster tentang materi ruang lingkup biologi untuk membuat peserta didik betah di 
dalam kelas dalam kegiatan pendekatan dimensions of learning 

3. Guru menjelaskan materi ruang lingkup biologi
 membiasakan mencatat
4. peserta didik mencatat dan membuat rangkuman tentang materi ruang lingkup biologi berdasarkan 

penjelasan guru
5. Guru membagi peserta didik dalam 4  kelompok tiap kelompok berisi 8 orang
6. Guru membimbing peserta didik dalam membentuk kelompok
7. Guru membagikan lembar diskusi peserta didik (LDS)

b. Elaborasi
 Membiasakan membaca 
1. Peserta didik berdiskusi di dalam kelompok sesuai LDS masing-masing
2. Setiap kelompok mendiskusikan tentang lembar diskusi peserta didik yang diberikan oleh guru
3. Dengan bimbingan guru, peserta didik melakukan diskusi menyelesaikan permasalahan di LDS
4. Guuru membimbing peserta didik jalan-jalan ke halaman sekolah untuk mencatat apa saja yang 

ditemukan di lingkungan sekitar sekolah yang berkaitan dalam ruang lingkup biologi peserta didik
mendiskusikan dengan kelompoknya menyebutkan perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup

5. Guru mempersilahkan salah satu anggota kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya
 Memupuk sikap juara
6. Guru memberikan penghargaan dengan baik berupa tepuk tangan atau pujian maupun berupa hadiah 

kepada peserta didik

c. Konfirmasi
1. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami kepada guru
2. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan 

memberikan pujian bagi peserta didik yang menjawab
3. Peserta didik menggumpul hasil diskusi kerja kelompok

45 menit



3 Kegiatan Penutup
1. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 
2. Guru memberikan ulasan dan penekanan pada materi ruang lingkup biologi serta membimbing peserta 

didik membuat kesimpulan
3. Peserta didik ditugaskan untuk mempelajari materi selanjutnya sebagai persiapan pertemuan selanjutnya 
4. Guru mengisi catatan lapangan 1

15 menit

Pertemuan ke2 

Alokasi Waktu = 2 x 45 Menit

No Kegertian Pembelajaran Waktu
1 Kegiatan Pendahuluan

a. Orientasi
1. Guru Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama yang dipimpin oleh 

ketua kelas
2. Guru Memulai pembelajaran dengan membaca Al-Qur’an surah pendek pilihan dengan lancar dan benar
3. Memperlihatkan kesiapan diri siswa dan mengisi lembar kehadiran siswa (absen)
4. Guru mempersiapkan tujuan pembelajaran

b. Apresepsi
Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup? Apakah kalian masih 
tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Setelah mengetahui 
berbagai ciri-ciri makhluk hidup? Mari kita membedakan antara hewan dan tumbuhan.

 Kekuatan Ambak
c. Motivasi 

Setelah kita mengetahui tentang Ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan setiap manusia dapat mensyukuri 
keragaman ciri-ciri makhluk hidup sebagai rasa syukhur terhadap Allah Swt.

15 menit

2 Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

 Bebaskan gaya belajarnya
1. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.
2. Guru menggunakan beberapa gaya belajar disesuaikan dengan tingkat modalitas siswa yaitu modalitas 

visual, dan auditorial yang dituangkan dalam media pembelajaran interaktif 

50 menit



3. Guru membimbing siswa membentuk kelompok
4. Siswa bergabung kedalam kelompok-kelompok yang heterogen yang telah ditentukan oleh guru dimana 

satu kelompok terdiri dari empat orang siswa
5. Guru memberikan lembar kerja siswa (LKS) praktikum untuk masing-masing kelompok
 Penantaan lingkungan belajar
6. Proses belajar yang dapat membuat siswa merasa betah dan nyaman dalam belajarnya
7. Siswa memasang poster gambar ciri-ciri makhluk hidup
8. siswa menata perabotan, penerangan ruangan, bantuan visual dinding, dan atau pemasangan music 

merupakan kunci dalam penciptaan lingkungan belajar yang optimal

b.Elaborasi
1. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa yang belum benar-  benar memahami materi yang 

telah disampaikan
 Membiasakan mencatat
2. Guru meminta peserta didik membuat ringkasan materi yaitu dengan membuat catatan tulis susun (TS). 

Pemilihan jenis catatan TS ini karena disesuaikan dengan keadaan siswa agar tidak terpaku pada 
membuat catatan ketika guru menyampaikan materi 

3. Guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok.
4. Siswa dibimbing oleh guru untuk meletakan hasil praktikum tanaman kecambah di depan kelas
5. Masing-masing anggota kelompok untuk mengontrol hasil praktikum kecambah per7 hari dan diberi 

labnel
 Jadikan anak lebih kreatif
6. Guru menjadikan siswa lebih kreatif  yang ingin tahu, suka mencoba dan senang bermain. Dengan 

adanya sikap kreatif  yang baik siswa akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya 

c. Konfirmasi
 Membiasakan membaca
1. guru hendaknya membiasakan siswa untuk membaca, baik buku pelajaran maupun buku-buku yang lain
2. Guru membimbing kegiatan praktikum yang dilakukan siswa
3. Siswa mengamati hasil praktikum dalam setiap masing-masing kelompok
4. Siswa mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami kepada guru
5. Guru memberi kesempatan kepada siswa lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan 

memberikan pujian bagi siswa yang menjawab



6. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi yang telah dilakukan.
7. Guru dan siswa melakukan review tentang kegiatan praktikum yang telah dilakukan
 Memupuk sikap juara

Guru memberikan pujian kepada siswa yang terlibat aktif  pada saat proses pembelajaran berlangsung
3 Kegiatan Penutup

 Melatih kekuatan memori anak
1. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengerjakan soal yang diberikan di depan kelas
2. Guru mengulang secara singkat tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung
3. Siswa mengajukan pertanyaan  tentang hal-hal yang belum diketahui kepada guru
4. Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan  hasil kegiatan pembelajaran
5. Siswa ditugaskan untuk mempelajari materi selanjutnya dan mempersiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam praktikum pada pertemuan selanjutnya. 
6. Guru bersama-sama siswa menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca hamdallah dan 

mengucapkan salam
7. Guru mengisi catatan lapangan 2

15 menit

Pertemuan ke 3

Alokasi Waktu = 2 x 40 Menit

No Kegertian Pembelajaran Waktu
1 Kegiatan Pendahuluan

a. Orientasi
1. Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua 

kelass
2. Memulai pembelajaran dengan membaca Al-Qur’an surah pendek pilihan dengan lancar dan benar
3. Memperlihatkan kesiapan diri siswa dan mengisi lembar kehadiran siswa (absen)

b. Apresepsi
Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ya benar kita telah mempelajari materi 
tentang ciri- ciri makhluk hidup. Kalau begituh bagaimana halnya tumbuhan apakah juga bergerak? Daun 
melambai-lambai apakah itu bisa dikatakan gerak tumbuh? Samakah gerak mobil dengan gerak manusia, 

15 menit



hewan dan tumbuhan?
Kekuatan ambak

c. Motivasi
Guru memberikan motivasi belajar sebelum pembelajaran dimulai. siswa diajak untuk menghayati dan 
merenungkan manfaat belajar dari pelajaran yang sudah dipelajari maupun yang akan dipelajarinya.

2 Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

 Penataan lingkungan belajar
1. Guru bersama siswa membersihkan dan merapihkan tempat belajar yaitu ruang kelas, menata meja, 

kursi, tempat khusus, dan tempat belajar yang teratur. kemudian guru memasang gambar-gambar sesui 
materi yang akan dipelajari

2. Guru menempelkan poster tentang materi cirri-ciri makhluk hidup untuk memebuat siswa betah di 
dalam kelas

3. Guru menjelaskan materi pembelajaran yang akan dilakukannya
4. Siswa bergabung kedalam kelompok-kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya
5. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) praktikum untuk setiap kelompok.
6. Setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum
7. Guru mebimbing setiap kelompok
8. Guru mempresentasikan cara kerja praktikum kepada siswa agar dapat memahami langkah kerja dengan 

baik.
9. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi yang telah dilakukan.
 Bebaskan gaya belajar
10. Guru menggunakan beberapa gaya belajar disesuaikan dengan tingkat modalitas siswa yaitu modalitas 

visual, dan auditorial yang dituangkan dalam media pembelajaran interaktif 
11. Membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh dan menangkap detail, mengingat apa yang dilihat

b. Elaborasi
membiasakan mencatat
1. Siswa mencatat dan membuat rangkuman tentang materi cirri-ciri makhluk hidup  berdasarkan 

penjelasan guru
2. Guru mebimbing siswa dalam membentuk kelompok

40 menit



3. Guru membagi siswa dalam 6 kelompok tiap kelompok berisi 4 orang
4. Guru membagikan lembar diskusi siswa
 Jadikan anak lebih kreatif
7. Guru menjadikan siswa lebih kreatif  yang ingin tahu, suka mencoba dan senang bermain. Dengan 

adanya sikap kreatif yang baik siswa akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya 
8. Setiap kelompok mendiskusikan tentang LDS yang diberikan oleh guru
9. Dibimbing oleh guru jalan-jalan ke halaman sekolah untuk mencatat apa saja yang ditemukannya
10. Siswa mendiskusikan dengan kelompoknya menyebutkan perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak 

hidup
11. Guru mempersilahkan salah satu anggota kelompok untuk maju memperstasikan hasil diskusinya
 Memupuk sikap juara

Guru memberikan penghargaan dengan baik berupa tepuk tangan atau pujian mampu berupa hadiah 
kepada siswa

c. Konfirmasi
 Melatih kekuatan memori anak
1. Guru melatih kekuatan memori siswa secara sepintas yaitu dengan mengerjakan soal-soal dari media 

pembelajaran yang dilaksanakan secara serempak oleh siswa tanpa melihat buku. 
2. Guru melakukan postes untuk melatih kekuatan daya ingat siswa yang telah guru sampaykan kepada 

siswa 
3. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran
4. Siswa mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami kepada guru

3 Kegiatan Penutup
1. Guru memberikan tugas merangkum kepada siswa
2. Guru memberikan angket respon kepada siswa mengenai ciri-ciri makhluk hidup
3. Menyimpulkan pelajaran bersama-sama siswa
4. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari lagi materi yang sudah diajarkandan materi yang akan 

datang (selanjutnya )
5. Menutup pelajaran dengan mengucap “HAMDALAH”
6. Mengucap salam

25 menit



I. Sumber Pembelajaran

1) Buku-buku relavan

2) IPA untuk SMP/MTs kelas VII (BSE) oleh Teguh Sugiarto dan Eni Ismawati

3) Buku Sekolah Biologi untuk SMP/MTs Kelas VII oleh : Bambang K. Karnoto dan Rusdi.

J. Penilaian Hasil Pembelajaran

Pertemuan 1: 

Cara siswa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan pada soal latihan yang terdapat dalam media pembelajaran 

pada penguasan konsep

Pertemuan 2:

Lembar kerja siswa kelompok dan Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru dalam kegiatan pembelajaran.

Pertemuan 3:

Lembar diskusi siswa dan pretest dan posttes

Semaka,  03 Agustus 2015
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa Peneliti

HANNA SELVIANA, S.Si SITI MUNAWAROH
NIP.19800821 200902 2002 1011060152

Mengetahui
Kepala SMA N 1 Semaka

                                                                  ACMAD FIRDAUS,S.Pd
            NIP. 19680207 199301 1001



SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kelas Eksperimen

SEKOLAH                                 : SMA NEGERI 1 SEMAKA, TANGGAMUS
MATA PELAJARAN               : BIOLOGI
KELAS/SEMESTER                : X/ 1
STANDAR KOMPETENSI     : 1. Memahami hakikat Biologi  sebagai ilmu.
ALOKASI WAKTU                  : 2x 45menit

Kompetensi 
Dasar

Indikator Tujuan 
pembelajaran  
khusus

Materi Pokok 
Pembelajaran

PENILAIAN Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

Teknik Bentuk Jenis 
Instrumen

1.1.
Mengidentifikan
si ruang lingkup 
biologi

1. Menjelaskan 
karakteristik  
ilmubiologi

2. Mendeskripsikan  
apa yang 
dikajioleh  ilmu 
Biologi.

3. Mengetahui 
kedudukan 
danketerkaitan
biologi dengan 
ilmuyang lain.

4. Menganalisis
manfaat biologi 
bagi manusia dan 

Setelah mempelajari 
materi ini, peserta 
didik diharapkan 
dapat:
1. Memahami 

objek-objek 
biologi dan 
permasalahanny
a pendekatan 
Dimensions Of 
Learning

2. Memahami cara 
mengatasi 
permasalahan 
biologi
pendekatan 
Dimensions Of 

Ruang lingkup Biologi.
1. Biologi sebagai ilmu                     
    dan kedudukannya. 
    Biologi merupakan ilmu 
    yang mengkaji makhluk 
    hidupdengan segala

permasalahannya. 
    Biologi bagian dari 
    sains yang
memiliki karakteristik  

yangsama dengan ilmu 
sainslainnya.  Ruang 
lingkupbiologi meliputi 
objekbiologidan 
permasalahannya 
dariberbagai tingkat 
organisasikehidupan

Tes 

Non tes

Non tes

Soal 
pretest
dan 
posttest 
Multiple 
Choice

dokume
ntasi

Angket

tes 
penguasan 
konsep

catatan 
lapangan

angket 
respon 
peserta 

2x45 
menit
diruang
an

sumber:
Buku 
Paket, 
lingkungan 
sekolah

Bahan:
LKS, 
Bahan
Presentasi,
gambar-
gambar
masalah 
biologi,



lingkungannya Learning
3. Mendeskirpsika

n struktur dan 
organisasi 
kehidupan
pendekatan 
Dimensions Of 
Learning

4. Menjelaskan 
cabang-cabang 
biologi
pendekatan 
Dimensions Of 
Learning

5. Menjelaskan 
manfaat dan 
bahaya 
perkembangan 
biologi
pendekatan 
Dimensions Of 
Learning

(sel, jaringan,organ, 
system 
organ,individu,populasi, 
komunitas,ekosistem,bi
osfer).Biologi  
menentukanperkemban
ganteknologi.

2. Bekerja ilmiah dalam
Mempelajari 
danmengembangkanilmu 
Biologidigunakan metoda 
ilmiah.  Parailmuwan 
dalammenyelesaikanmasa
lah 
harusmampumelakukan 
kerjailmiah 
danmampubersikap 
ilmiah.

didik



SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kelas Kontrol

SEKOLAH                                 : SMA N 1 SEMAKA, TANGGAMUS

MATA PELAJARAN               : BIOLOGI

KELAS/SEMESTER                : X/I

STANDAR KOMPETENSI     : 1. Memahami hakikat Biologi  sebagai ilmu

ALOKASI WAKTU                  : 2X 45

Kompetensi 
Dasar

Indikator Tujuan 
pembelajaran  
khusus

Materi Pokok 
Pembelajaran

PENILAIAN Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

Teknik Bentuk Jenis 
Instrumen

1.1.
Mengidentifikan
si ruang lingkup 
biologi

1. Menjelaskan 
karakteristik  
ilmu

  biologi
2. Mendeskripsika

n  apa yang 
dikaji

  oleh  ilmu    
Biologi.

3. Mengetahui   
kedudukan dan

  keterkaitan 
biologi dengan 
ilmu
yang lain.

4. Menganalisis
manfaat 

Setelah 
mempelajari materi 
ini, peserta didik 
diharapkan dapat:
1. Memahami 

objek-objek 
biologi dan 
permasalahanny
a

2. Memahami cara 
mengatasi 
permasalahan 
biologi

3. Mendeskirpsika
n struktur dan 
organisasi 
kehidupan

Ruang lingkup Biologi.
1. Biologi sebagai ilmu dan

kedudukannya. Biologi
merupakan ilmu yang
mengkaji makhluk 

    hidup dengan segala
permasalahannya. 

    Biologi bagian dari 
    sains yang memiliki 
    karakteristik  yang

sama dengan ilmu sains
lainnya.  Ruang lingkup

  biologi meliputi objek 
biologi

    dan permasalahannya 
    dari berbagai tingkat 
    organisasi kehidupan

Tes 

Non tes

Non tes

Soal 
pretest
dan 
posttest 
Multiple 
Choice

dokume
ntasi

Asngket

Tes 
penguasan 
konsep

Catatan 
Lapangan

Angket 
Respon 
siswa

2x45 
menit

sumber:
Buku 
Paket, 
lingkunga
n sekolah
Bahan:
LKS, 
Bahan
Presentasi,
gambar-
gambar
masalah 
biologi,



biologi bagi 
manusia dan 
lingkungannya
.

4. Menjelaskan 
cabang-cabang 
biologi

5. Menjelaskan 
manfaat dan 
bahaya 
perkembangan 
biologi.

(sel, jaringan, organ, 
system organ, individu,
populasi, komunitas,
ekosistem, biosfer).
Biologi  menentukan 
perkembangan
teknologi.

2. Bekerja ilmiah. Dalam
Mempelajari dan
mengembangkan ilmu 
Biologi digunakan metoda 
ilmiah.  Para ilmuwan 
dalam menyelesaikan
masalah harus mampu
melakukan kerja ilmiah 
dan mampu bersikap
ilmiah.
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