
PENGARUH  MEDIA KARTU BERGAMBAR MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES TERHADAP 

KETERAMPILAN BERPIKIR  KRITIS  DAN AFEKTIF 

PESERTA DIDIK PADA MATERI POKOK 

EKOSISTEM 

(Kuasi Eksperimen Pada Siswa Kelas VII Semester II SMP N 28 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2015/2016) 

Skripsi 

Diajukan untuk menglengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  

dalam ilmu Biologi 

Oleh: 

SURYANI 

NPM: 1211060161 

Jurusan: Pendidikan Biologi 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1438 H / 2017 M 



PENGARUH  MEDIA KARTU BERGAMBAR MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES TERHADAP 

KETERAMPILAN BERPIKIR  KRITIS  DAN AFEKTIF  

PESERTA DIDIK PADA MATERI POKOK  

EKOSISTEM 

 

(Kuasi Eksperimen Pada Siswa Kelas VII Semester II SMP N 28 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2015/2016) 

 

 

Skripsi 

 

 

 

Diajukan untuk menglengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  

dalam ilmu Biologi 

 

 

Oleh: 

SURYANI 

NPM: 1211060161 

 

 

Jurusan: Pendidikan Biologi  

 

 

Pembimbing I  : Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd 

Pembimbing II : Supriyadi, M.Pd 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1438 H / 2017 M 

 

 



ABSTRAK 

PENGARUH  MEDIA KARTU BERGAMBAR MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES TERHADAP 

KETERAMPILAN BERPIKIR  KRITIS  DAN AFEKTIF PESERTA 

DIDIK  

PADA MATERI POKOK EKOSISTEM 

 

Oleh: 

Suryani  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media kartu bergambar 

melalui model pembelajaran examples non examples terhadap keterampilan berpikir 

kritis dan afektif peserta didik pada materi pokok ekosistem. Metode penelitian ini 

menggunakan Quasy Ekspeiment dengan desain penelitian Posttest Control Groups 

Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 28 

Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan secara acak kelas. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tes dan angket afektif. 

Instrumen penelitian terdiri dari tes Keterampilan berpikir kritis dan angket ranah 

afektif. Uji hipotesis penelitian menggunakan uji t independent dengan uji syarat uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan, rata-rata nilai posttest Keterampilan 

berpikir kritis kelas eksperimen sebesar 82,36 dengan kriteria baik sedangkan pada 

kelas kontrol sebesar 77,94 dengan kriteria baik. Rata-rata nilai ranah afektif pada 

kelas eksperimen sebesar 85,05 dengan kriteria baik sedangkan pada kelas kontrol 

rata-rata nilai ranah afektif sebesar 79,62 dengan kriteria baik. 

Data hasil keterampilan berpikir kritis dan ranah afektif dianalisis 

menggunakan statistik parametrik dengan uji prasayat uji normalitas dan uji 

homogenitas menunjukkan bahwa data berasal dari distribusi normal dan bersifat 

homogen. Berdasarkan analisis uji hipotesis pengaruh media kartu bergambar melalui 

model pembelajaran examples non examples terhadap keterampilan berpikir kritis  

thitung = 2,18 > ttabel(0,05) = 1,997 dengan db 65, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh penerapan media kartu bergambar melalui model pembelajaran examples 

non examples terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi 

ekosistem. Sedangkan pada uji hipotesis ranah afektif didapatkan hasil thitung = 3,27 

sedangkan ttabel (0,05) = 1,997 dengan db 65. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh penerapan media kartu bergambar melalui model pembelajaran examples 

non examples terhadap ranah afektif peserta didik pada materi ekosistem. 

 

 

Kata Kunci: Keterampilan Berpikir Kritis, Model Pembelajaran Exemples Non 

Exemples, Ranah Afektif. 

 

 



  



  



MOTTO 

                      

         

        Artinya :  Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). ( Q.S Ar-Rum: 41) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hidupnya demi untuk mewujudkan cita-citanya. 

Semakin tinggi cita-cita manusia maka semakin tinggi mutu pendidikan yang 

diraihnya sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pentingnya pendidikan 

untuk manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya.
1
 Pendidikan akan mengajarkan manusia untuk mengembangkan potensi 

dirinya sehingga manusia mampu menghadapi tantangan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta mampu mengatasi masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk 

kesejahteraan hidupnya. Adanya pendidikan diharapkan mampu menjadikan 

manusia yang berkualitas baik dihadapan Allah ataupun sesamanya.  Manusia 

yang memiliki ilmu pengetahuan akan memiliki derajat yang lebih tinggi 

dihadapan Allah dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu 

pengetahuan. Allah menjanjikan keistimewaan terhadap orang-orang yang 

                                                 
1
 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 34 



beriman serta berilmu sebagaimana dijelaskan dalam firmannya dalam Q.S Al-

Mujadalah ayat 11 berikut: 

                              

                           

Artinya: 

 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

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

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2
 

 

Pendidikan diselenggarakan diseluruh penjuru dunia karena pendidikan 

mampu menjadikan manusia menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan 

mengangkat derajatnya dihadapan Allah SWT. Tujuan pendidikan nasional yaitu 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
3
 Isi dari tujuan tersebut mengandung makna bahwa peserta didik harus 

menjadi seseorang yang memiliki ilmu dan iman yang seimbang, artinya peserta didik 

kelak dimasyarakat memiliki kecakapan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan 

dunianya akan tetapi tidak melupakan kebutuhannya dengan Allah dengan cara 

                                                 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahya, Bandung: CV. Diponegoro, 2008,  h. 

543 
3
 [UU RI] Undang-undang Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 20 tahun 2003 tentang: Sistem pendidikan Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.  



bertaqwa. Hal ini ini dilakukan dengan cara mengembangkan potensi yang ada pada 

diri peserta didik secara maksimal melalui pendidikan. 

Pembelajaran IPA dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung 

kepada peserta didik serta pemahaman secara mendalam tentang lingkungan dan alam 

sekitar. Pelaksanaan pembelajaran IPA memiliki tujuan untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi yang 

dilakukan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry). Pendidikan IPA yang diarahkan 

secara inkuiri ilmiah akan menjadikan peserta didik memiliki kemampuan berfikir 

dan bersikap ilmiah secara percaya diri. Hal ini perlu digunakan dan dikembangkan 

keterampilan berpikir yang ada pada peserta didik. Pengembangan keterampilan 

berpikir dalam pembelajaran IPA maka peserta didik akan mampu menganalisis 

menemukan fakta dan konsep serta menumbuhkan kemampuan berifikir dan sikap 

yang dinginkan. 

Salah satu keterampilan berpikir yang harus dikembangkan adalah 

keterampilan berpikir kritis, karena keterampilan berpikir kritis dipandang sebagai 

sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan disekolah agar peserta didik 

mampu dan terbiasa menghadapi berbagai permasalahan disekitarnya. Pendapat lain 

menyatakan penguasaan berpikir kritis tidak cukup dijadikan sebagai tujuan 

pendidikan semata, tetapi juga sebagai proses fundamental yang memungkinkan 

peserta didik untuk mengatasi berbagai permasalahan masa yang akan mendatang 



dilingkungannya.
4
 Jadi, Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu 

keterampilan yang harus dimiliki peserta didik, karena dengan berpikir kritis 

seseorang akan mudah untuk mengelola informasi yang ditemukan dan digunakan 

untuk memecahkan permasalahan.  

Selain keterampilan berpikir kritis, Afektif juga perlu dikembangkan untuk 

mengukur minat, sikap, motivasi, konsep diri, nilai, apresiasi yang dimiliki peserta 

didik. Akan tetapi pencapaian tujuan pembelajaran afektif tidak semuda seperti 

pembelajaran kognitif dan psikomotor. Satuan pendidikan harus merancang kegiatan 

pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran afektif dapat dicapai, oleh karena 

itu perlu dikembangkan acuan pengembangan perangkat penilaian ranah afektif serta 

penafsiran hasil pengukurannya. 

Sesuai dengan definisi diatas keterampilan berpikir peserta didik dalam 

pembelajaran IPA dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik dan guru. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses komunikasi yang 

diwujudkan melalui kegiatan penyampaian informasi kepada peserta didik. Proses 

komunikasi yang terjadi dalam proses pembelajaran, guru memiliki peran sebagai 

model atau teladan bagi peserta didik dan pengelola pembelajaran (manager of 

learning) sehingga peserta didik yang berperan sebagai penerima informasi akan 

lebih mudah menerima informasi yang disampaikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

                                                 
4 Husnidar, Dkk, Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Disposisi Matematis Siswa, (Jurnal Didaktik Matematika, ISSN: 

2355-4185), h. 72 



Proses pembelajaran membutuhkan hubungan komunikasi yang baik antara 

guru dan peserta didik sehingga proses pembelajaran harus terjadi secara sistematis 

dengan menggunakan beberapa hal pokok penting yakni  tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi 

pembelajaran yang sesuai dengan hakikat pembelajaran IPA. Pada hakikatnya 

pembelajaran IPA menekankan pendekatan keterampilan berpikir dalam proses 

pembelajaran sehingga peserta didik mampu menemukan fakta-fakta, membangun 

konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah yang dapat berpengaruh positif terhadap 

kualitas proses pendidikan.
5
 Tabel hasil survei di SMP N 28 Bandar Lampung 

diperoleh data hasil ulangan peserta didik sebagai berikut: 

Tabel 1 

Nilai Ulangan Semester Mata Pelajaran Biologi kelas VII ( tujuh ) Semester 

Genap SMP N 28 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 

No Kelas 

Nilai Ulangan Semester 

Peserta Didik Jumlah 

≤ 75 ≥ 75 

1. VII A 29 4 33 

2. VII B 19 15 34 

3. VII C 24 10 34 

4. VII D 17 16 33 

5. VII E 23 9 32 

6. VII F 17 17 34 

 

Sumber: Dokumen Nilai Hasil Ulangan Peserta Didik Kelas VII SMP N 28 Bandar 

Lampung  Tahun Ajaran 2015/2016 oleh Guru Mata Pelajaran IPA. 
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Permasalahan yang berkaitan dengan pelajaran IPA khususnya pada mata 

pelajaran biologi yaitu keterampilan berpikir kritis peserta didik belum dikembangkan 

disekolahan, hal ini karena guru belum memahami, belum mengetahui indikator-

indikator, dan belum bisa membuat soal-soal yang mengukur keterampilan berpikir 

kritis, selama ini guru masih mengukur aspek-aspek kognitif saja. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil nilai peserta didik, setelah dikaji dari RPP dan instrumennya bahwa 

pembelajaran belum mengungkap aspek-aspek keterampilan berpikir kritis dan 

instrumen yang digunakan baru mengukur ranah kognitif level rendah sebatas C1,C2 

dan C3. Hasil wawancara juga menyatakan bahwa guru belum mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dengan alasan bahwa guru belum memahami definisi, 

indikator, dan instrumen-instrumen keterampilan berpikir kritis. selama ini soal-soal 

kognitif yang digunakan termasuk level rendah. 

Berkaitan dengan penilaian ranah afektif sudah digunakan namun belum 

berkembang, karena pada penilaiannya guru hanya melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap sikap peserta didik  pada proses belajar dikelas, tidak 

menggunakan instrumen-instrumen khusus yang sesuai dengan indikator afektif. Hal 

ini disebabkan merancang pencapaian tujuan pembelajaran Afektif tidak semudah 

seperti pembelajaran kognitif dan psikomotor. Oleh karena itu perlu dikembangkan 

acuan pengembangan perangkat penilaian ranah afektif serta penafsiran hasil 

pengukuran, misalnya untuk mengetahui motivasi peserta didik bisa menggunakan 

lembar observasi. 



Menghadapi permasalahan tersebut maka diperlukan solusi agar pembelajaran 

menjadi lebih baik, salah satu cara yang diduga dapat menyelesaikan permasalahan 

tersebut adalah dengan menggunakan media kartu bergambar yang dibelajarkan 

melalui model examples non examles. Kelebihan media kartu bergambar adalah untuk 

mendapatkan gambaran yang nyata, menjelaskan ide dan menunjukan objek benda 

yang sesungguhnya, dengan gambar akan memberikan makna pembelajaran lebih 

hidup dan tepat dibanding kata-kata, bagi peseta didik hal ini akan lebih menarik dan 

meransang kemampuan berpikirnya.  

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat kita 

gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka didalam kelas atau 

mengatur tutoria, dan untuk menentukan material/ perangkat pembelajaran buku-

buku, film-film, dan program media komputer. Salah satu model yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah model Examples non Examples. Model ini 

pembelajaran ini adalah suatu taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan 

definisi konsep. Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik secara cepat 

dengan menggunakan dua hal yang terdiri dari Examples non Examples dari suatu 

definisi konsep yang ada, dan meminta peserta didik untuk mengklasifikasikan 

keduanya sesuai dengan konsep yang ada. Examples memberikan gambaran akan 

sesatu yang menjadi contoh akan suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan Non 

Examples memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu 

materi yang sedang dibahas. 



Kelebihan model pembelajaran Examples non Examples adalah peserta didik 

dianggap lebih kritis dalam menganalisa gambar, mengetahui aplikasi dari materi 

berupa gambar dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Dengan 

menggunakan media dan model tersebut diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan afektif peserta didik yang dibatasi pada materi pokok 

ekosistem, karena materi ekosistem terdapat banyak gambar-gambar , seperti contoh-

contoh komponen biotik dan abiotik, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan lain 

sebagainya, jika hanya menggunakan penceramahan dan penulisan proses 

pembelajaran dikelas menjadi monoton dan peserta didik pun mudah jenuh, sehingga 

pembelajaran tidak efektif. 

B. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat di identifikasikan 

masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut :  

1. Keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas VII SMP N 28 Bandar Lampung 

masih rendah, diindikasi dari banyaknya peserta didik belum mencapai KKM. 

2. Hasil belajar Afektif peserta didik kelas VII SMP N 28 Bandar Lampung sudah 

digunakan namun belum berkembang dan belum diukur secara terencana oleh 

pendidik. 

3. Pembelajaran di sekolah belum  berlandaskan dengan hakikat IPA yang 

menghendaki pembelajaran student centere, pendidik masih menggunakan 

ekspositori yang merupakan pembelajaran yang berpusat pada pendidik. 



 C.  Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi ruang 

lingkup permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Keterampilan berpikir kritis peserta didik dibatasi dengan indikator berpikir kritis 

menurut Ennis yaitu: memberikan penjelasan sederhana, membangun 

keterampilan dasar, membuat inferensi, memberikan penjelasan lebih lanjut, dan 

mengatur strategi dan taktik. 

2. Ranah afektif peserta didik dibatasi dengan indikator  menurut Taksonomi 

Bloom yaitu: menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan 

karakteristik menurut nilai. 

3. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah media kartu 

bergambar. Media kartu bergambar merupakan gambar yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang dituangkan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi 

visual. 

4. Model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah model 

Examples non Examples. Langkah-langkah pembelajaran examples non examles 

adalah guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk memperhatikan dan menganalisis permasalahan yang ada pada 

gambar. 

 

 

 



D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh media kartu bergambar melalui model pembelajaran 

examples non examples terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik pada 

materi pokok Ekosistem? 

2. Apakah ada pengaruh media kartu bergambar melalui model pembelajaran 

examples non examples terhadap ranah  afektif peserta didik pada materi pokok 

Ekosistem? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh media kartu bergambar melalui model  

pembelajaran examples non examples terhadap keterampilan berpikir kritis 

peserta didik pada materi pokok Ekosistem. 

2. Untuk mengetahui pengaruh media kartu bergambar melalui model  

pembelajaran examples non examples terhadap ranah afektif  peserta didik pada 

materi pokok Ekosistem.  

 

F. Manfaat Penelitian  

Dengan penelitian ini diharapkan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi:  

1. Bagi peserta didik, memperoleh suatu cara belajar biologi yang lebih mudah 

dalam memahami konsep dan lebih merangsang peserta didik untuk lebih aktif 

dan kreaatif dalam proses pembelajaran seperti bertanya, menjawab, dan member 



komentar sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan afektif  

peserta didik. 

2. Bagi Guru, setelah mendapatkan gambaran tentang efektifitas penggunaan model 

pembelajaran Examples non Examples, Guru dapat mengetahui model 

pembelajaran yang kreatif, efektif dan menarik dalam mengajar biologi 

3. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi 

sekolah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama untuk rujukan 

pembelajaran di SMP N 28 Bandar Lampung. 

4. Bagi peneliti, mendapatkan wawasan dan pengalaman praktis dibidang 

penelitian, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bekal bila 

sudah menjadi tenaga pendidik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hakikat Pembelajaran IPA 

IPA pada hakikatnya dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah 

dan juga sikap ilmiah. Sebagai proses ilmiah diartikan semua kegiatan ilmiah 

untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan 

pengetahuan baru. Sebagai produk ilmiah diartikan sebagai hasil proses, berupa 

pengetahuan yang diajarkan  dalam sekolah atau diluar sekolah ataupun bahan 

bacaan untuk penyebaran atau dissiminasi pengetahuan. Sebagai prosedur ilmiah 

dimaksudkan bahwa metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui 

sesuatu pada umumnya berupa riset yang lazim disebut metode ilmiah (scientific 

method).  

Selain sebagai proses dan produk, IPA dijadikan sebagai suatu 

kebudayaan atau suatu kelompok  atau institusi sosial dengan tradisi nilai, 

aspirasi maupun  inspirasi, IPA pada hakikatnya merupakan suatu produk, proses 

dan aplikasi Sebagai produk. IPA merupakan sekumpulan pngetahuan dan 

sekumpulan konsep dan bagan konsep Sebagai suatu proses, IPA merupakan 

proses yang dipergunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan dan 

mengembangkan produk-produk sains dan sebagai aplikasi, teori-teori IPA akan 

melahirkan teknologi yang dapat memberi kemudahan bagi kehidupan.
6
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Secara umum IPA terbagi dalam tiga ilmu dasar yaitu biologi, fisika dan 

kimia. Fisika sebagai cabang dari IPA merupakan ilmu yang lahir dan 

berkembang lewat langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan 

hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta 

penemuan teori dan konsep. Jadi dapat dikatakan bahwa hakikat fisika adalah 

ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses 

yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan 

hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah  yang tersusun atas tiga komponen 

terpenting berupa konsep, prinsip dan teori yang berlaku secara universal.
7
 

Fungsi dan tujuan IPA secara khusus berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi: 

a)    Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b)   Mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah. 

c)    Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan teknologi. 

d)   Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakan dan melanjutkan  

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Berdasarkan fungsi dan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat 

IPA tidak hanya pada dimensi pengetahuan (keilmuan) tetapi juga menekankan 

pada dimensi nilai ukhrawi. Hal ini berarti memperhatikan keteraturan di alam 

semesta akan semakin meningkatkan keyakinan akan adanya sebuah kekuatan 
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yang Mahadahsyat yang tidak dapat dibantah lagi yaitu Allah SWT. Dengan 

dimensi ini, pada hakikatnya IPA mentautkan antara aspek logika-materi dengan 

aspek jiwa-spiritual.
8
 

1.    Nilai-nilai IPA 

Nilai-nilai IPA adalah sesuatu yang dianggap berharga yang terdapat 

dalam IPA dan menjadi tujuan yang akan dicapai. Nilai-nilai yang dimaksud 

adalah nilai-nilai nonkebendaan berupa nilai praktis, intelektual, sosial-budaya-

ekonomi-politik, pendidikan dan juga nilai keagamaan.
9
 

a.    Nilai praktis 

Penerapan dari penemuan-penemuan IPA telah melahirkan teknologi 

yang secara langsung dapat dimanfaatkan masyarakat. Teknologi tersebut 

membantu pula mengembangkan penemuan-penemuan baru yang secara tidak 

langsung juga bermanfaat bagi kehidupan. Dengan demikian, sains mempunyai 

nilai praktis yaitu sesuatu yang bermanfaat dan berharga dalam kehidupan sehari-

hari. Contoh: penemuan listrik yang diterapkan dalam teknologi hingga 

melahirkan alat-alat listrik yang bermanfaat bagi kehidupan. 

b.    Nilai intelektual 

Metode ilmiah yang digunakan dalam IPA banyak dimanfaatkan manusia 

untuk memecahkan masalah baik alamiah maupun sosial, ekonomi dan 

sebagainya. Metode ilmiah telah melatih keterampilan, ketekunan dan melatih 
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mengambil keputusan dengan mempertimbangkan yang rasional dan menuntut 

sikap-sikap ilmiah bagi penggunanya. Keberhasilan memecahkan masalah 

tersebut akan memberikan kepuasan intelektual. Dengan demikian, metode 

ilmiah telah memberikan kepuasan intelektual dan inilah yang dimaksud dengan 

nilai intelektual. 

c.    Nilai sosial-budaya-ekonomi-politik 

IPA mempunyai nilai-nilai sosial-budaya-ekonomi-politik berarti IPA dan 

teknologi suatu bangsa menyebabkan bangsa tersebut memperoleh kedudukan 

yang kuat dalam peraturan sosial-ekonomi-politik internasional. Contoh: negara-

negara maju seperti USA dan Uni Eropa merasa sadar dan bangga terhadap 

kemampuan atau potensi bangsanya dalam bidang sosial-politik dan mengklaim 

diri mereka sebagai negara adidaya. Jepang, dengan kemampuan teknologi 

produksi merupakan negara yang memiliki stabilitas tinggi dalam bidang sosial 

masyarakat maupun ekonomi yang mampu menguasai pangsa pasar dunia. Selain 

itu, Jepang juga dikenal sebagai negara yang mampu memadukan antara 

teknologi dengan budaya lokal (tradisi) sehingga budaya tradisi tersebut tetap 

eksis bahkan dikenal di seluruh dunia. 

d.   Nilai kependidikan 

Perkembangan IPA dan teknologi serta penerapan psikologi belajar pada 

pelajaran IPA menjadikan IPA bukan hanya sebagai suatu pelajaran melainkan  

juga sebagai alat pendidikan. Artinya, pelajaran IPA dan pelajaran lainnya 



merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nilai-nilai tersebut antara 

lain: 

1)   Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut metode 

ilmiah. 

2)   Keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan dan 

mempergunakan peralatan untuk memecahkan masalah. 

3)   Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah. 

Dengan demikian, IPA memiliki nilai-nilai kependidikan karena dapat menjadi alat 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 

e.    Nilai keagamaan 

Seorang ilmuan yang beragama akan lebih tebal keimanannya, karena 

selain didukung norma-norma agama juga ditunjang oleh alam pikiran dari 

pengamatan terhadap fenomena-fenomena alam sebagai manifestasi kebesaran 

Tuhan. banyak orang yang merasakan bahwa pastilah ada sesuatu yang 

Mahapintar dibalik kehebatan hukum alam. Hal yang sama dikatakan oleh John 

Polkinghorne, ahli fisika yang sekarang menjadi pendakwah Gereja Anglikan 

yang mengatakan bahwa  jika anda menyadari bahwa hukum alam telah 

melahirkan jagad raya yang begitu teratur maka hal itu pastilah tidak terjadi 

semata-mata karena kebetulan tetapi pasti ada tujuan dibalik itu semua. Dengan 

demikian, jelas bahwa IPA mempunyai nilai keagamaan yang sejalan dengan 



pandangan agama, sehingga sains tanpa agama adalah buta dan agama tanpa 

sains adalah lumpuh.
10

 

Berdasarkan hakikat IPA, maka nilai-nilai IPA yang dapat ditanamkan 

dalam pembelajaran IPA antara lain: 

1)   Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut langkah-

langkah metode ilmiah. 

2)   Keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan dan 

mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. 

3)   Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik dalam 

kaitannya dengan pelajaran sains maupun dalam kehidupan. 

Sebagai alat pendidikan yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan, 

maka pendidikan IPA di sekolah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu: 

1)   Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia tempat hidup dan 

bagaimana bersikap. 

2)   Menanamkan sikap hidup ilmiah. 

3)   Memberikan keterampilan untuk melakukan pengamatan. 

4) Mendidik siswa untuk mengenal, mengetahui cara kerja serta menghargai para 

ilmuwan penemunya. 

5) Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan.
11
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Pembelajaran IPA secara khusus sebagaimana tujuan pendidikan secara 

umum termasuk dalam taksonomi Bloom bahwa diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan (kognitif) yang  merupakan tujuan utama dari pembelajaran. Jenis 

pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan dasar dari prinsip dan konsep 

yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Pengetahuan secara garis besar 

tentang fakta yang ada di alam untuk dapat memahami dan memperdalam lebih 

lanjut dan melihat adanya keterangan serta keteraturannya. Di samping hal itu, 

pembelajaran sains diharapkan pula memberikan keterampilan (psikomotorik), 

kemampuan sikap ilmiah (afektif), pemahaman, kebiasaan dan apresiasi dalam 

mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena ciri-ciri tersebut yang 

membedakan dengan pembelajaran lainnya
12

. Dari uraian diatas, maka hakikat 

dan tujuan pembelajaran IPA diharapkan dapat memberikan antara lain: 

1)   Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan keyakinan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2)   Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep, fakta yang 

ada di alam, hubungan saling ketergantungan dan hubungan antara sains dan 

teknologi. 

3)   Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, memecahkan masalah 

dan melakukan observasi. 
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4)   Sikap ilmiah antara lain skeptis, kritis, sensitive, objektif, jujur, terbuka, benar dan 

dapat bekerja sama. 

5) Kebiasaan mengembangkan  kemampuan berpikir analitis induktif dan deduktif 

dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk menjelaskan berbagai 

peristiwa alam. 

6)   Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari keindahan keteraturan 

perilaku alam serta penerapannya dalam teknologi. 

semakin jelas bahwa proses belajar mengajar IPA lebih ditekankan pada 

pendekatan keterampilan proses, hingga peserta didik dapat menemukan fakta-

fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu sendiri 

yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan 

maupun produk pendidikan. Selama ini proses belajar mengajar hanya 

menghafalkan fakta, prinsip atau teori saja. Untuk itu perlu dikembangkan  suatu 

model pembelajaran IPA yang melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-idenya. Guru 

hanya memberi tangga yang membantu peserta didik untuk mencapai tingkat 

pemahaman yang lebih tinggi tetapi harus diupayakan agar peserta didik dapat 

menaiki tangga tersebut.
13
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a.  Keterampilan Proses dalam Pembelajaran IPA 

1.    Pengertian Keterampilan Proses 

Keterampilan proses adalah keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah 

(baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat digunakan untuk menemukan 

suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep yang telah 

ada sebelumnya ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu 

penemuan atau flasifikasi. keterampilan proses adalah keterampilan yang 

diperoleh dari latihan kemampuan mental, fisik dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan mendasar 

yang telah dikembangkan terlatih lama kelamaan akan menjadi suatu 

keterampilan. 

keterampilan proses dibagi menjadi dua tingkatan yaitu keterampilan 

proses tingkat dasar (basic science process skill) dan keterampilan proses terpadu 

(integrated science process skill). Keterampilan proses dasar meliputi observasi, 

klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi dan inferensi. Sedangkan 

keterampilan proses terpadu meliputi menentukan variabel, menyusun tabel data, 

menyusun grafik, memberi hubungan variabel, memproses data, menganalisis 

penyelidikan, menyusun hipotesis, menentukan variabel secara operasional, 

merencanakan penyelidikan dan melakukan eksperimen.
14

 

2.    Melatih Keterampilan Proses dalam IPA 
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Keterampilan-keterampilan proses yang diajarkan dalam pendidikan IPA 

memberi penekanan pada keterampilan-keterampilan berpikir yang dapat 

berkembang pada anak-anak. Dengan keterampilan tersebut, anak-anak dapat 

mempelajari IPA sebanyak mereka dapat mempelajarinya dan ingin 

mengetahuinya. 

Keterampilan proses perlu dilatihkan atau dikembangkan dalam pengajaran IPA 

karena keterampilan proses mempunyai peranan sebagai: 

a)    Membantu peserta didik belajar mengembangkan pikirannya. 

b)   Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan penemuan. 

c)    Meningkatkan daya ingat. 

d)   Memberikan kepuasan intrinsik bila anak telah berhasil melakukan sesuatu. 

e)    Membantu peserta didik  mempelajari konsep-konsep sains. 

Dengan menggunakan keterampilan proses akhirnya akan terjadi interaksi antara 

konsep/prinsip/teori yang telah ditemukan atau dikembangkan dengan 

pengembangan keterampilan proses itu sendiri. 

3.    Hakikat Melatihkan Keterampilan Proses IPA 

Melatihkan keterampilan proses dalam pelaksanaannya diawali oleh 

pemodelan guru, kemudian peserta didik diminta bekerja dan berlatih sesuai 

petunjuk dan bimbingan guru. Apabila keterampilan proses yang dilatihkan 

secara terpadu merupakan hal yang sulit dan kompleks bagi peserta didik, maka 

guru dapat menguraikan secara lebih sederhana kedalam komponen-

komponennya sampai peserta didik benar-benar dapat memahami dan 



mengerjakannya. Untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami 

dan mengerjakan secara benar, maka guru diharuskan untuk mengecek 

pemahaman dan memberikan umpan balik. Apabila masih ada peserta didik yang 

belum memahami dan mengerjakan secara benar, maka peserta didik tersebut 

harus diberikan latihan lanjutan sampai benar-benar memahami dan menemukan 

sendiri melalui pengamatan atau percobaan. Dari hasil penemuannya sendiri 

diharapkan peserta didik dapat memahami sains secara lebih mendalam dan 

dapat diingat dalam waktu yang relatif lama sehingga dapat mencegah terjadinya 

miskonsepsi.
15

 

4.    Tujuan Melatihkan Keterampilan Proses dalam Pembelajaran IPA 

Melatih keterampilan proses merupakan salah satu upaya yang penting untuk 

memperoleh keberhasilan belajar peserta didik yang optimal. Materi pelajaran 

akan lebih mudah dipelajari, dipahami, dihayati dan diingat dalam waktu yang 

relatif lama bila peserta didik sendiri memperoleh pengalaman langsung dari 

peristiwa belajar tersebut melalui pengamatan atau eksperimen. 

Selain itu tujuan melatih keterampilan proses pada pembelajaran IPA diharapkan: 

a)    Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, karena dalam melatihkan ini siswa    

dipacu untuk berpartisipasi secara aktif dan efisien dalam belajar. 

b)   Menuntaskan hasi belajar siswa secara serentak, baik keterampilan produk, proses, 

maupun keterampilan kinerjanya. 
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c)    Menemukan dan membangun sendiri konsepsi serta dapat mendefenisikan secara 

benar untuk mencegah terjadinya miskonsepsi. 

d)   Untuk lebih memperdalam konsep, pengertian, dan fakta yang dipelajarinya 

karena dengan latihan keterampilan proses, siswa sendiri yang berusaha mencari 

dan menemukan konsep tersebut. 

e)    Mengembangkan pengetahuan teori atau konsep dengan kenyataan dalam 

kehidupan masyarakat. 

f)    Sebagai persiapan dan latihan dalam menghadapi kenyataan hidup di dalam 

masyarakat, karena siswa telah dilatih keterampilan dan berpikir logis dalam 

memecahkan masalah dalam kehidupan.
16

 

B. Media Pembelajaran 

1. Pentingnya Media Pembelajaran 

Mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru agar 

peserta didik belajar. Sedangkan, yang dimaksud dengan belajar itu sendiri 

adalah proses  perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Pengalaman itu 

dapat berupa pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung.pengalaman 

langsung adalah pengalaman yang diperoleh melalui aktivitas sendiri pada situasi 

yang sebenarnya. Contohnya, agar siswa belajar bagaimana mengoperasikan 

komputer, maka guru menyediakan komputer untuk digunakan oleh peserta 

didik. Atau mungkin memberikan pengalaman bermain gitar, mengetik menjahit, 

dan lain sebagainya. 
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Pengalaman langsung semacam itu tentu saja merupakan proses belajar 

yang sangat bermanfaat, sebab dengan mengalami secara langsung kemungknan 

kesalahan persepsi akan dapat dihindari. Namun demikian pada kenyataannya 

tidak semua bahan pelajaran dapat dsajikan secara langsung. Untuk mempelajari 

bagaimana kehidupan makhluk hidup didasar laut, tidak mungkin guru 

membimbing peserta didik angsung meyelam kedasar lautan, atau memelah ada 

manusia hanya untuk mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, seperti cara 

kerja jantung ketika memompakan darah. Untuk memberikan pengalaman belajar 

semacam itu, guru memerlukan alat bantu seperti film, atau foto-foto.
17

 

Peranan media daam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi 

peserta didik, Edgar Dale melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian 

dinamakan kerucut pengalaman (cone of experience). Kerucut pengalaman pada 

saat inidianut secara luas untuk menentukan alat bant atau media apa yang sesuai 

agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara mudah. 

Kerucut halaman yang dikemukan oleh Edgar memberikan gambaran 

bahwa pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dapat melalui proses 

perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan 

mendengarkan melalui media tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa. 

Semakin konkret peserta didik mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui 

pengalaman langsung, maka semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh 
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peserta didik. Sebaliknya, semakin abstrak peserta didik memperoleh 

pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin 

sedikit pengalaman yang akan diperoleh peserta didik. Selanjutnya uraian setiap 

pengalaman belajar seperti yang dgambarkan dalam kerucut pengalaman tersebut 

akan dijelaskan berikut ini: 

a. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh peserta didik 

sebagai hasil dari aktivitas sendiri. Peseta didik, mengalami, merasakan sendiri 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tjuan. Peserta didik 

berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari tanpa menggunakan 

perantara. Karena pengalaman langsung inilah maka ada kecenderungan hasil 

yang diperoleh peserta didik menjadi konkret sehingga akan memiliki ketepatan 

yang tnggi. 

b. Pengalaman tiuan adalah pengalaman yang diperoleh melalui benda atau 

kejadian yang dimanipulasi agar mendeteksi keadaan yang sebenarnya. 

Pengalaman tiruan sudah bukan pegalaman langsung lagi sebab objek yang 

dipelajari bukan yang asli atau yang sesungguhnya, melainkan benda tiruan yang 

menyerupai benda aslinya. Mempelajari objek tiruan sangat besar manfaatnya 

terutama untuk menghindari terjadinya verbalisme. Misalkan peserta didik akan 

mempelajari kanguru. Oleh karena binatang tersebut sulit diperoleh apalagi 



dibawa kedalam kelas, maka untuk mempelajarinya dapat menggunakan model 

binatang dengan wujud yang sama namun terbuat dari plastik.
18

 

c. Pengalaman melali drama, yaitu pengalaman yang diperoleh dari kondisi dan 

situasi yang diciptakan melalui drama, yaitu pengalaman yang diperoleh dari 

kondisi dan situasi yang diciptkan melalui drama (peragaan) dengan 

menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Walaupun peserta didik tidak mengalami secara langsung terhadap kejadian, 

namun melalui drama ini agar peserta didik memperoleh pengalaman yang lebih 

jelas dan konkret. 

d. Pengalaman melalui demonstrasi adalah teknik penyampaian informasi melalui 

peragaan. Kalau dalam drama peserta didik terlibat secara langsung dalam 

masalah yang dipelajari walaupun bukan dalam situasi nyata, maka pengalaman 

melali demostrasi peserta didik hanya melihat peragaan orang lain. 

e. Pengalaman wisata, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui kunjungan peserta 

didik kesuatu objek yang ingin dipelajari. Melalui wisata peserta didik dapat 

mengamati secara langsung, mencatat,dan bertanya tentang hal-hal yang 

dikunjungi.selanjutnya pengalaman yang diperoleh dicatat dan disusun dalam 

cerita/makalah secara sistematis. Isi catatan sesuai dengan tujuan kegiatan. 

f. Pengalaman melalui gambar hidup dan film-film. Gambar hidup dan film 

merupakan rangkaian gambar mati yang diproyeksikan pada layar dengan 
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kecepatan tertentu. Dengan mengamati film peserta didik dapat belajar sendiri 

walaupun bahan belajarnya terbata sesuai dengan naskah yang disusun. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan itu dapat 

diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengalaman tiak langsung. Semakin 

langsung objek yang dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan diperoleh, 

semakin tidak langung pengetahuan itu diperoleh, maka semakin abstrak 

pengetahuan peserta didik. 

2. Fungsi dan Manfaat Penggunaan Media Pembelajaran 

Perolehan Pengetahuan peserta didik seperti digambarkan Edgar Dale 

menunjukan bahwa pengetahuan akan semakin abstrak apabila hanya 

disampaikan melalui bahan verbal. Hal ini memungkinkan terjadinya verbalisme, 

artinya peserta didik hanya mengetahui tentang kata tanpa memahami dan 

mengerti makna yang terkandung dalam kata tersebut. Hal semacam ini dapat 

menimbulkan kesalahan persepsi peserta didik. Oleh sebab itu sebaiknya 

diusahakan agar pengalaman peserta didik menjadi lebih konkret, pesan yang 

ingin disampaikan benar-benar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ingin 

dicapai, dilakukan melalui kegiatan yang dapat mendekatkan peserta didik 

dengan kondisi yang sebenarnya. 

Hal ini, penyampaian informasi yang hanya melalui bahasa verbal selain 

dapat menibulkan verbalisme dan kesalahan persepsi, juga gairah peserta didik 

untuk menangkap pesan akan semakin kurang, karena peserta didik kuang diajak 



berpikir dan menghayati pesan yang disampaikan, padahal untuk memahami 

sesuatu perlu keterlibatan peserta didik baik fisik maupun psikiligis. 

Namun, pada kenyataannya memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa bukan sesuatu yang mdah bukan hanya menyangkut segi perencanaan dan 

waktu saja yang dapat menjadi kendala, akan tetapi memang ada sejumlah 

pengalaman yang sangat tidak mungkin dipelajari secara langsung leh peserta 

didik. Katakanlah ketika guru ingin memberikan informasi tentang kehidupan 

didasar laut, maka tidak mungkin pengalaman tersebut diperoleh secara langsung 

oleh peserta didik. Oleh karena itu, peranan media pembelajaran sangat 

diperlukan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Guru dapat menggunakan 

film, televisi, atau gambar untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada 

peserta diidk. Melalui media pembelajaran hal yang bersifat abstrak bisa lebih 

menjadi konkret. 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi 

antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi 

kapan saja dan dimana saja.salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar 

adalah adanya perubahan tingah laku pada diri orang itu yang mungkin 

disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, 

atau sikapnya.
19
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat 

disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut 

sesuai dengan perkembangan dan tuntunan  zaman. Guru sekurang-kurangnya 

dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang meskipun sederhana dan 

bersahaja, tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan pengajaran 

yang diharapkan. Dismaping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru 

juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan untuk membuat media 

pembelajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. 

Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 

Media Pembelajaran yang meliputi: 

a. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar. 

b. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pedidikan. 

c. Seluk-beluk proses belajar. 

d. Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. 

e. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. 

f. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. 

g. Berbagai alat dan jenis teknik media pembelajaran. 

h. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran. 

i. Usaha inovasi dalam media pendidikan. 



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran disekolah pada 

khususnya.20 

C. Media Kartu Bergambar 

Proses pembelajaran di kelas dapat berlangsung dengan baik dengan 

adanya alat bantu berupa media pembelajaran. kata media berasal dari bahasa 

Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Medoe adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan. Menurut Gagne media adalah jenis komponen 

dalam lingkungan peserta didik  yang dapat merangsang mereka untuk belajar. 

Senada dengan itu briggs mengartikan media sebagai alat untuk memberikan 

perangsang bagi siswa agar terjadi proses belajar.
21

 

Pada pembelajaran biologi seringkali siswa merasa kesulitan memahami 

pelajaran yang diberikan guru, siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran 

biologi bahkan kurang diminati bagi siswa. Hal ini terjadi karena sebagian guru 

biologi masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, dimana metode 

ini guru membacakan dan memberikan bahan yang disiapkan dan siswa hanya 

mendengarkan, mencatat serta menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. 
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Biologi sebagai salah satu bidang ilmu IPA menyediakan berbagai 

pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains. Dalam 

pembelajaran biologi dituntut adanya peran aktif siswa, karena biologi 

merupakan proses ilmiah yang didasari dengan cara berpikir logis berdasarkan 

fakta yang mendukung. Pembelajaran biologi terdapat komponen yang harus 

dimiliki oleh siswa yaitu dapat memahami proses ilmiah sebagai hasil dari 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Materi pembelajaran yang diajarkan 

pada kelas VII semester genap salah satunya adalah Ekosistem.
22

 

Dilihat dari jenisnya, media dibagi kedalam media auditif, visual dan 

media audiovisual. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja, seperti radio, cassht recorder. Media visual adalah media 

yang hanya mengandalakan indera penglihatan. Media visual ada yang 

menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film strip ( film 

rangkai), foto, gambar atau lukisan, cetakan.
23

 

Media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut : 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam bentuk 

kata-kata tertulis atau lisan belaka ) 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, misalnya : 

a. Objek yang terlalu besar bisa digantiakn dengan gambar, film atau model. 
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b. Objek yang kecil bisa di bantu dengan film, gambar dan sebagainya. 

c. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat di bantu dengan timelapse. 

d. Kejadian yang terjadi di masa lampau bisa di tampilkan lagi lewat rekaman film, 

video dan foto. 

3. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap 

pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk :  

a) Menimbulkan kegairahan belajar. 

b) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan. 

c) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya. 

Ada beberapa jenis media pembelajaran, yaitu : 

a) Media dua dimensi seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, 

komik, dan lain-lain. 

b) Media tiga dimensi seperti model padat, model penampang, model susun, model 

kerja, mock up, diorama, dan lain-lain. 

c) Media proyeksi seperti slide, film strips, film, pengguna OHP, dan lain-lain. 

d) Lingkungan. 

Salah satu media pembelajaran adalah media kartu bergambar. Gambar 

merupkan salah satu media visual dua dimensi. Media berbasis visual memegang 

peranan sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 



pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia 

nyata.
24

 

Media kartu bergambar merupakan modifikasi dari media gambar. 

Menurut KBBI ( kamus besar bahasa indonesia) kartu adalah kertas tebal yang 

berbentuk persegi panjang. Sedangkan menurut zukaira yang dimaksud dengan 

media gambar adalah gambar yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang 

di tuangkan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi visual biasanya memuat 

gambar orang tempat dan binatang.
25

  

Kartu bergambar biasanya berukuran 8x12 cm atau disesuaikan dengan 

besar kecilnya kelas yang di hadapi. Gambar yang terdapat pada kartu menjadi 

petunjuk dan rangsangan bagi peserta didik  untuk memberikan respon, yang di 

inginkan. Fungsi dari media gambar adalah untuk mendapatkan gambaran yang 

nyata, menjelaskan ide dan menunjukan objek benda yang sesungguhnya. 

Dengan gambar akan memberikan makna pembelajaran lebih hidup dan tepat di 

banding kata-kata. Bagi peserta didik  hal ini akan lebih menarik dan meransang 

kemampuan berpikirnya.  

Beberapa kelebihan media bergambar diantaranya adalah :  

1. Sifatnya konkret, lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan 

dengan media verbal semata . 
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2. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek, atau 

peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu dapat siswa di bawa ke objek 

atau peristiwa tersebut. 

3. Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

4. Dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untk tingkat usia 

berapa saja sehingga dapat mencegah kesalahpahaman. 

5. Harganya murah, mudah diperoleh dan digunakan tanpa memerlukan peralatan 

khusus. 

Kelemahan dari media kartu bergambar yaitu :  

1. Hanya menekankan perssepsi indera mata. 

2. Benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. 

3. Ukurannya sangat terbatas untung kelompok besar.
26

 

D. Model Examples Non Examples 

Menyikapi perubahan kondisi kehidupan sekarang ini, khususnya 

dibidang pendidikan, para ahli pendidikan terdorong untuk mengembangakan 

berbagai model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan 

atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di 
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dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat kita 

gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas 

atau mengatur tutorial, dan untuk menentukan material/perangkat pembelajaran 

termasuk didalamnya buku-buku, film-film, tipe-tipe, program-program media 

komputer, dan kurikulum (sebagai kursus untuk belajar). Definisi lain juga 

menyebutkan bahwa model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan 

dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun 

generatif. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta 

didik (learning style) dan gaya mengajar guru (teaching style), yang keduanya 

disingkat SOLAT (style of learning and teaching).
27

 Setiap model mengarahkan 

kita untuk mendesain pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai 

berbagai tujuan. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. 

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatan 

partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan 

pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama yang berbeda latar 

belakangnya. Dengan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama, 
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maka siswa akan mengembangakan keterampilan berhubungan dengan sesama 

manusia yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah. 

Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai macam tipe, salah satunya 

adalah tipe examples non examples, konsep pada umumnya dipelajari melalui 

dua cara. Paling banyak konsep yang kita pelajari diluar sekolah melalui 

pengamatan dan juga dipelajari melalui definisi konsep itu sendiri. Examples non 

Examples adalah taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi 

konsep.
28

 Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik secara cepat 

dengan menggunakan dua hal yang terdiri dari examples non examples dari suatu 

definisi konsep yang ada, dan meminta peserta didik  untuk mengklasifikasikan 

keduanya sesuai dengan konsep yang ada. Examples memberikan gambaran akan 

sesuatu yang menjadi contoh akan suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan 

non examples memberikan gambaranan akan sesuatu yang bukanlah contoh dari 

suatu materi yang sedang dibahas.  

Keuntungan model examples non examples antara lain :  

a. Peserta didik  berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk 

memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih kompleks. 

b. Peserta didik  terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang mendorong 

mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari 

examples non examples. 
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c. Peserta didik  diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik 

dari suatu konsep yang mempertimbangkan bagian non example yang 

dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter 

dari konsep yang telah di paparkan pada bagian example.
29

 

Model pembelajaran examples non examples dapat menarik minat belajar 

peserta didik  karena guru menyajikan contoh-contoh berupa gambar yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Namun dalam menyajikan contoh-contoh tersebut 

ada hal-hal yang harus di perhatikan. Ini di perkuat oleh pendapat Tennyson dan 

Pork yang menyarankan bahwa jika guru akan menyajikan contoh dari suatu 

konsep maka ada tiga hal yang seharusnya diperhatikan, yaitu : 

a) Urutkan contoh dari yang gampang ke yang sulit. 

b) Pilih contoh-contoh yang berbeda satu sama lain.  

c) Bandingkan dan bedakan contoh-contoh dan bukan contoh. 

Langkah-langkah pembelajaran model examples non examples adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan gambar-gambar tentang permasalahan yang sesuai dengan 

pembelajaran. 

2. Guru menempelkan gambar di papan/ditayangkan melalui OHP. 
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3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik  untuk 

memperhatikan dan menganalisis permasalahan yang ada di gambar. 

4. Melalui diskusi kelompok, peserta didik  mendiskusikan permasalahan yang ada 

pada gambar. Hasil diskusi dari analisis permasalahan dalam gambar di catat 

pada kertas. 

5. Tiap kelompok diberi kesempatan mempersentasikan hasil diskusinya. 

6. Mulai dari komentar/hasil diskusi dari siswa guru mulai menjelaskan materi 

sesuai tujuan yang ingin di capai. 

7. Menarik kesimpulan.
30

 

Menyiapkan pengalaman dengan examples non examples akan membantu 

siswa untuk membangun pemikiran yang kaya dan lebih mendalam dari sebuah 

konsep penting. Kerangka konsep tersebut antara lain : 

a) Menggeneralisasikan pasangan antara examples non examples yang menjelaskan  

beberapa dari sebagaian besar karakter atau atribut dari konsep baru. Menyajikan 

dalam satu waktu dan meminta siswa untuk memikirkan perbedaan apa yang 

terdapat pada dua daftar tersebut. Selama siswa memikirkan tentang tiap example 

non examples tersebut, tanyakanlah pada mereka apa yang membuat kedua daftar 

tersebut berbeda. 
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b) Menyiapkan examples non examples tambahan, mengenai konsep yang lebih 

spesifik untuk mendorong siswa mengecek hipotesis yang telah dibuatnya 

sehingga mampu memahami konsep yang baru. 

c) Meminta peserta didik  untuk bekerja berkelompok untuk menggeneralisasikan 

konsep examples non examples mereka. Setelah itu meminta tiap pasangan untuk 

menginformasikan di kelas untuk mendiskusikan secara klaikal sehingga tiap 

peserta didik dapat memberikan umpan balik. 

d) Sebagai bagian penutup, adalah meminta peserta didik  untuk mendeskripsikan 

konsep yang telah di peroleh dengan menggunakan karakter yang telah didapat 

dari examples non examples. 

Model pembelajaran examples non examples ini dianggap baik karena 

memiliki beberapa kelebihan, namun model pembelajaran ini juga tidak lepas 

dari adanya kekurangan. Ini dinyatakan oleh kusumah bahwa terdapat kelebihan 

dari model pembelajaran ini yaitu peserta didik  dianggap lebih kritis dalam 

menganalisa gambar, peserta didik  mengetahui aplikasi dari materi berupa 

contoh gambar dan peserta didik  diberi kesempatan untuk mengemukakan 

pendapatnya. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran ini adalah tidak 

semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar serta memakan waktu yang 

lama.  

Salah satu faktor internal yang dirasa berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran adalah gaya belajar. Gaya belajar merupakan modalitas awal dalam 



belajar, yang meliputi modalitas visual, auditorial, dan kinestetik. Gaya belajar 

akan mempengaruhi penyerapan dan kapasitas informasi yang diterima oleh 

peserta didik, penyerapan dan penerimaan informasi akan lebih optimal jika 

pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan gaya belajar peserta didik.
31

 

E. Keterampilan Berpikir Kritis 

a. Berpikir 

Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. 

Walaupun tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kerja otak , pikiran manusia lebih 

dari sekedar kerja organ tubuh yang disebut otak. Kegiatan berfikir juga 

melibatkan seluruh pribadi manusia dan juga melibatkan perasaan dan kehendak 

manusia. Memikirkan sesuatu berarti mengarahkan diri pada obyek tertentu, 

menyadari secara aktif dan menghadirkannya dalam pikiran kemudian 

mempunyai wawasan tentang obyek tersebut. 

Secara sederhana, berfikir adalah proses informasi secara mental atau 

secara kognitif. Secara lebih formal, berfikir adalah penyusunan ulang atau 

manipulasi kognitif baik informasi dari lingkungan maupun simbol-simbol yang 

disimpan dalam long term memory. berfikir adalah sebuah representasi simbol 

dari beberapa peristiwa atau item. Menurut definisi lain berfikir adalah melatih 

ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya 

masalah. berfikir adalah sebuah proses dimana representasi mental baru dibentuk 
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melalui transformasi informasi dan interaksi yang komplek atribut-atribut mental 

seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. 

Konteks pembelajaran mengembangkan kemampuan berfikir ditunjukkan 

untuk beberapa hal, diantaranya adalah : 

1. Mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan 

menyelesaikan masalah dengan bijak, misalnya luwes, reflektif, ingin tahu, 

mampu mengambil resiko, tidak putus asa, mau bekerjasama dan lain-lain. 

2. Mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih 

praktik baik di dalam atau di luar sekolah. 

3. Menghasilkan ide atau ciptaan yang kreatif dan inovatif. 

4. Mengatasi cara-cara berfikir yang terburu-buru, kabur da sempit. 

5. Meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek 

mereka. 

6. Bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membuat 

pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan 

kritik. 

Pengembangan kemampuan berfikir mencakup 4 hal, yakni : 

1. Kemampuan menganalisis, 

2. Membelajarkan siswa bagaimana memahami pernyataan, 

3. Mengikuti dan menciptakan argumen logis, 

4. Mengiliminir jalur yang salah dan fokus pada jalur yang benar. 



1. Keterampilan Berpikir kritis 

a. Pengertian Berpikir kritis 

 Mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berfikir kritis dipandang sebagai 

sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan di sekolah agar peserta didik 

mampu dan terbiasa menghadapi berbagai permasalahan disekitarnya. Pendapat 

lain menyatakan penguasaan berfikir kritis tidak cukup dijadikan sebagai tujuan 

pendidikan semata, tetapi juga sebagai proses fundamental yang memungkinkan 

peserta didik untuk mengatasi berbagai permasalahan masa yang akan mendatang 

di lingkungannya.
32

 

 Proses belajar mengajar guru tidak boleh mengabaikan penguasaan berfikir kritis 

siswa. Berikut pengertian berfikir kritis menurut para ahli: 

1. Keterampilan berpikir kritis di definisikan sebagai proses berfikir secara aktif, 

dimana kita berfikir mengenai segala sesuatu untuk diri sendiri, membangkitkan 

pertanyaan untuk diri sendiri, dan mencari informasi untuk diri sendiri.
33

 

2. Definisi lain menyatakan bahwa, “Critical thinking is areasonable, reflective 

thinking that is focused on deciding what to believe or do”. Berfikir kritis adalah 

pemikiran yang masuk akal dan reflektis yang berfokus untuk memutuskan apa 

yang mesti dipercaya atau dilakukan.
34
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3. Selanjutnya didefinisikan sebagai kemampuan berpikir kritis untuk mengenal 

masalah; menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-

masalah itu; mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan; mengenal 

asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan; memahami dan 

menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas; menganalisis data; menilai 

fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan; mengenal adanya hubungan yang 

logis antara masalah-masalah; menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-

kesamaan yang diperlukan.
35

 

“Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively and 

skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and or evaluating 

information gathered from, or generated by observation, experinces, 

reflection, reasoning, or communication, as guide to belief and action. In 

itsexemplary form, it is based on universal intellectual values that transcend 

subject metter divisions: clarity, accuracy, precision, consistency, relevance, 

sound evidence, good reasons, dept, breadth, and fairness”.  

Berdasarkan dari definisi ini dapat dikatakan bahwa berfikir kritis adalah 

proses disiplin yang secara intelektual aktif dan terampil mengkonseptualisasi, 

menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi yang 

dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh, pengamatan, pengalaman, refleksi, 

penalaran, atau komunikasi, sebagai panduan untuk kepercayaan dan tindakan. 

Dalam bentuk contoh, didasarkan pada nilai-nilai intelektual universal yang 

melampaui bagian-bagian materi subjek, seperti: kejelasan, ketepatan, presis, 
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konsistensi, relevansi, pembuktian, alasan-alasan yang baik, kedalaman, luas, dan 

kewajaran.
36

 

4. Selanjutnya definisi seorang ilmuwan mengemukakan bahwa berpikir kritis 

untuk menganalisis argumen dan memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap 

makna dan interpretasi, untuk mengembangkan pola penalaran yang kohesif dan 

logis, memahami asumsi dan bias yang mendasari tiap-tiap posisi. Akhirnya 

dapat memberikan model presentasi yang dapat dipercaya, ringkas dan 

meyakinkan.
37

 

Berpikir kritis sebagai kegiatan  menganalisis ide atau gagasan kearah 

yang lebih spesifik, mempedayakan secara tajam, memilih, mengidentifikasi, 

mengkaji dan mengembangkan kearah yang lebih sempurna. Dalam pengertian 

ini berpikir kritis digunakan seseorang ketika memilih informasi yang telah 

dipilih, menyimpulkan dan menerapkan konsep tersebut dengan tetap melakukan 

evaluasi. 

Pendapat lain menyatakan berpikir kritis adalah sebuah proses 

terorganisasi yang memungkinkan peserta didk mengevaluasi bukti, asumsi, 

logika dan bahasa yang mendasari pernyataan orang lain ataupun pendapat 

mereka sendiri. Berpikir kritis juga memungkinkan siswa untuk menemukan 

kebenaran ditengah banjir kejadian dan informasi yang mengelilingi mereka 
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setiap hari. Artinya, dengan berpikir kritis siswa dapat membedakan informasi 

yang mereka butuhkan maupun tidak sehingga mereka mampu menemukan suatu 

kebenaran. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa berpikir 

kritis adalah proses mental yang terorganisir untuk menganalisis atau 

mengevaluasi informasi. Proses mental tersebut dapat berupa memperhatikan, 

mengkategorikan, menarik kesimpulan, seleksi, dan menilai atau memutuskan. 

Sedangkan informasi tersebut bisa didapatkan dari hasil pengamatan, 

pengalaman, akal sehat atau komunikasi.
38

 

Tabel 2 

Definisi Berpikir Kritis  

No 
Karakteristik 

Berpikir Kritis 
Keterangan 

1. 

Watak 

Seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir 

kritis mempunyai sikap skeptis, sangat  

terbuka, me berbeda nghargai sebuah 

kejujuran, respek terhadap berbagai data dan 

pendapat, respek terhadap kejelasan dan 

ketelitian, mencari pandangan-pandangan lain 

yang berbeda, dan akan berubah sikap ketika 

terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya 

baik.  

 

2. 

Kriteria 

Dalam berpikir kritis harus mempunyai sebuah 

kriteria atau patokan. Untuk sampai ke arah 

sana maka harus menemukan sesuatu untuk 

diputuskan atau dipercayai. Meskipun sebuah 

argumen dapat disusun dari beberapa sumber 

pelajaran, namun akan mempunyai kriteria 

berbeda. Apabila kita akan menerapkan 

standarisasi maka haruslah berdasarkan 
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kepada relevansi, keakuratan fakta-fakta, 

berlandaskan sumber yang kredibel, teliti, 

tidak bisa, bebas dari logika yang keliru, 

logika yang konsisten, dan pertimbangan 

yang matang. 

 

3. 

Argumen 

Argumen adalah pertanyaan atau proposisi yang 

dilandasi oleh data-data keterampilan berpikir 

kritis akan meliputi kegiatan pengenalan, 

penilaian, dan menyusun argumen. 

 

4. 

Pertimbangan atau 

Pemikiran 

Kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari 

satu atau beberapa premis. Prosesnya akan 

meliputi kegiatan menguji hubungan antara 

beberapa pernyataan atau data. 

 

5. 

Sudut Pandang 

cara memandang atau menafsirkan dunia ini, yang 

akan menentukan konstruksi makna. 

Seseorang yang berpikir dengan kritiskan 

memandang sebuah fenomena dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda. 

 

6. 

Prosedur penerapan 

Kriteria 

Prosedur penerapan berpikir kritis sangat 

kompleks dan prosedural. Prosedur tersebut 

akan meliputi merumuskan permaslahan, 

menentukan keputusan yang akan diambil dan 

mengidentifikasi perkiraan-perkiraan.
39

 

 

 

Indikator kemampuan berpikir kritis dapat diturunkan dari aktivitas kritis 

peserta didik sebagai berikut :  

1. Mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan. 

2. Mencari alasan. 

3. Berusaha mengetahui informasi dengan baik. 
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4. Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya. 

5. Memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. 

6. Mengidentifikasi biasa yang ada. 

7. Mengidentifikasi sudut pandang. 

8. Mengevaluasi bukti yang ditawarkan untuk mendukung pengakuan. 

Tabel 3 

Keterangan Indikator Berpikir Kritis, yaitu: 

No 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan 

1. 

Interpretasi 

(Interpretation) 

1. Pengkategorian 

2. Mengkodekan/membuat makna 

kalimat, 

3. Pengklasifikasian makna 

 

2. 

Analisis (Analysis) 

1. Menguji dan memeriksa ide-ide 

2. Mengidentifikasi argument 

3. Menganalisis argumen 

 

3. 

Evaluasi (Evaluation) 

1. Mengevaluasi dan 

mempertimbangkan 

klain/pernyataan 

2. Mengevaluasi dan 

mempertimbangkan argumen 

 

4. 

Penarikan Kesimpulan 

(Inference) 

1. Menyaksikan fakta atau data  

2. Membuat berbagai alternative 

konjektur 

3. Menjelasakan kesimpulan  

 

5. 

Penjelasan 

(Explanation) 

1. Menuliskan hasil 

2. Mempertimbangkan prosedur 

3. Menghadirkan argumen 

 

6. 
Kemandirian (Self-

Regulation) 

1. Melakukan pengujian secara mandiri 

2. Melakukan koreksi secara mandiri 

 



  

F. Ranah Afektif 

Berbicara mengenai penilaian tidak lepas dari istilah-istilah yang sering 

digunakan dan memiliki arti yang hampir sama dengan penilaian yaitu 

pengukuran, penilaian dan evaluasi. 

Penilaian (assessment) merupakan suatu proses mengumpulkan, 

menganalisis serta menginterprestasikan informasi yang dapat digunakan untuk 

mengukur pencapaian hasil belajara peserta didik dan menentukan seberapa jauh 

mereka mencapai tujuan pembelajaran.
40

 Penilaian (assessment) adalah proses 

pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan 

belajar peserta didik.
41

  Hasil belajar (penilaian) adalah serangkaian kegiatan 

yang dirancang untuk mengukur prestasi belajar (achievement) peserta didik 

sebagai hasi dari suatu program intursional. 

Sesuai beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan dari beberapa 

pengertian diatas bahwasannya penilaian (assessment) adalah proses 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterprestasikan data dan informasi yang 

dapat mengukur prestasi belajar dan perkembangan peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau 

penilaiannya terhadap sesuatu objek. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan 
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dengan sikap dan nilai. Sikap menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang 

yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai 

keberhasilan secara optimal. Seseorang yang beminat dalam suatu mata pelajaran 

diharapkan dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, 

semua pendidik harus mampu membangkitkan minat semua peserta didik untuk 

mencapai kompetensi yang telah ditentukan.untuk itu semua pendidik dalam 

merancang program pembelajaran satuan pendidikan harus memperhatikan ranah 

afektif. 

Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam 

berbagai tingkah laku, seperti: perhatiannya terhadap mata pelajaran IPA, 

kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran IPA diSekolah, motivasinya yang tinggi 

untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran IPA yang diterimanya, penghargaan 

atau rasa hormatnya terhadap guru IPA dan lain sebagainya.
42

 

a. Pengertian Taksonomi Bloom  

Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “Tassein” 

yang berarti mengklasifikasi dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi Taksonomi 

berarti hierarkhi klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian 

digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan 

yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir 

dalam proses pembelajaran. 
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Sejarah Taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an, dalam 

Konferensi Asosiasi Psikolog Amerika, Bloom dan kawan-kawan 

mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di 

sekolah, ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta 

siswa untuk mengutarakan hapalan mereka. Konferensi tersebut merupakan 

lanjutan dari konferensi yang dilakukan pada tahun 1948. Menurut Bloom, 

hapalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir 

(thinking behaviors). Masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus 

dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang kompeten di 

bidangnya. Akhirnya pada tahun 1956, Bloom, Englehart, Furst, Hill dan 

Krathwohl berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang 

dinamakan Taxonomy Bloom.
43

 

 Jadi, Taksonomi Bloom adalah struktur hierarkhi yang 

mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. 

Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus 

dipenuhi lebih dulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh 

Bloom dibagi menjadi tiga domain/ranah kemampuan intelektual (intellectual 

behaviors) yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Ranah Afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, 

misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat,minat, motivasi, dan sikap. 
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Lima kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga 

yang paling kompleks: 

a. Penerimaan (Receiving) – A1 

Mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon 

terhadap sitimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar 

terendah dalam domain afektif. Dan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan 

penghargaan terhadap orang lain. Contoh: mendengar pendapat orang lain, 

mengingat nama seseorang.  

b. Responsive (Responding) – A2 

Satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini siswa menjadi terlibat 

secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. Kemampuan berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil 

tindakan atas suatu kejadian. Contoh: berpartisipasi dalam diskusi kelas.  

c. Nilai yang dianut (Value) – A3 

Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek 

atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak atau tidak 

menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi “sikap dan 

opresiasi”. Serta Kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan 

mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian/obyek, dan nilai 

tersebut diekspresikan dalam perilaku. Contoh: Mengusulkan kegiatan Corporate 



Social Responsibility sesuai dengan nilai yang berlaku dan komitmen 

perusahaan.  

d. Organisasi (Organization) – A4 

Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang 

membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan 

membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin 

dalam suatu filsafat hidup. Dan Kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya 

organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contoh: Menyepakati 

dan mentaati etika profesi, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan 

dan tanggung jawab.  

e. Karakterisasi (characterization) – A5 

Mengacu kepada karakter dan daya hidup sesorang. Nilai-nilai sangat 

berkembang nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih 

mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan 

keteraturan pribadi, sosial dan emosi jiwa. Dan Kemampuan mengendalikan 

perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, 

interpersonal dan social. Contoh: Menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja 

sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok.
44

  

a. Kerangka berpikir 
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Permasalahan yang berkaitan dengan pelajaran IPA khususnya pelajaran 

biologi disekolah saat ini yaitu, masih rendahnya berpikir kritis dan afektif 

peserta didik. Pembelajaran biologi masih didominasi oleh penggunaan model 

konvesional, dimana proses pembelajaranya tidak menarik perhatian peserta 

didik pada proses pembelajaran berlangsung.  

Proses belajar mengajar yang berlangsung selama ini lebih berorientasi 

pada guru atau menggunakan model konvensional, yang membuat peserta didik 

hanya aktip menerima penjelasan. Sehingga perlu adanya model pembelajaran 

yang menjadikan siswa khususnya dalam mata pelajaran  biologi lebih aktif dan 

mampu berpikir kritis afektif. Model exaples non examples merupakan proses 

untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau 

eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap 

pernyataan atau rumusan masalah dengan menggunakan keterampilan berpikir 

kritis dan afektif dan logis. 

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan identifikasi masalah 

sebelumnya, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap 

kemempuan berpikir kritis dan afektif pada mata pelajaran IPA peserta didik 

kelas VII SMP N 28 Bandar Lampung Tahun ajaran 2015/2016 bahwa 

pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen 

berasal dari populasi yang sama dan mengacu pada kurikulum KTSP. 

Diharapkan nantinya pembelajaran Examples non Examples ini dapat 



meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan afektif peseta didik khususnya 

peserta didik  kelas VII SMP N 28  Bandar lampung Pada materi ekosistem.  

b. Penelitian yang Relevan 

Untuk membuat sekripsi ini, penulis mencoba menggali informasi 

terhadap skripsi atau karya ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang 

sedang digarap oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan 

masalah-masalah yang diteliti baik dalam segi metode dan objek penelitian. 

Pertama, “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pemecahan Masalah 

Fisika Menggunakan Model Model Pembelajaran Examples non Examples” 

dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis dalam pemecahan masalah pada materi Fluida Dinamis hingga mencapai 

persentase 80%. 

Kedua jurnal “Pengaruh Media Kartu Bergambar melalui Model 

Pembelajaran Examples non Examples terhadap Hasil Belajar Afektif Siswa 

Kelas X Semester II SMAN Pariaman”. Dalam jurnal ini membahas bagaimana 

prestasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran fisika. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan meningkatnya prestasi belajar peserta didik terhadap 

pelajaran fisika. 

Sedangkan pada penulisan sekripsi ini, penulis lebih menitik beratkan 

pada kajian “Pengaruh Media Kartu Bergambar Melalui Model Pembelajaran 

Examples non Examples terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Afektif 

Peserta Didik pada Materi Pokok Ekosistem Kelas VII Semester II SMP N 28 



Bandar Lampung”. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dan hasil belajar afektif peserta didik terutama pada mata pelajaran 

biologi materi Ekosistem sehingga pembelajaran biologi yang ada dikelas lebih 

efektif dan bermakna bagi peserta didik yang akhirnya akan berpengaruh pada 

keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar afektif serta keberhasilan peserta 

didik dalam belajar. Melalui penelitian Eksperimental yang dilakukan oleh 

peneliti diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pemecahan maalah 

yang ada dalam proses pembelajaran biologi dan sebagai masukan baru bagi 

pendidik agar menjadi lebih kreatif, dan inovatif dalam menyampaikan materi-

materi kepada peserta didik. 

c. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian.
45

 hipotesis adalah suatu kesimpulan sementara yang bersifat teoritis 

dan merupakan jawaban pemasalahan dimana kesimpulan harus diuji 

kebenarannya berdasarkan data hasil penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. H0 : 𝜇0 =  𝜇1 ( Tidak ada pengaruh signifikan Media Kartu Bergambar melalui 

model pembelajaran Examles non Examples terhadap keterampilan berpikir kritis 

dan afektif  pada mata pelajaran IPA peserta didik kelas VII  SMPN 28  Bandar 

Lampung ).  
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2. H1 : 𝜇0 ≠ 𝜇1( Ada pengaruh signifikan Media Kartu Bergambar melalui model 

pembelajaran Examles non Examples terhadap keterampilan berpikir kritis dan 

afektif  pada mata pelajaran IPA peserta didik kelas VII  SMPN 28 Bandar 

Lampung ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB III 

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016 Semester Genap tahun Ajaran 

2015/2016, di SMP N 28 Bandar Lampung. 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen,Quasi Eksperimen 

merupakan desain yang memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan Eksperimen.
46

 Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dengan 

cara responden dikelompokkan menjadi dua kelompok, kelompok pertama 

adalah kelompok eksperimen yaitu peserta didik yang mendapat perlakuan 

pembelajaran biologi dengan penerapan media katu bergambar dengan model 

pembelajaran Examples 2non Examples. Kelompok kedua adalah kelompok 

konrol yaitu peserta didik yang mendapat perlakuan pembelajaran biologi dengan 

penerapan pembelajaran ceramah dan diskusi. Desain penelitian ini adalah the 

matching only postest control group design. Struktur desain penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 4 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

                                                 
 



Tabel 4 

Rancangan Penelitian Eksperimen 

Kelompok Pre-test Perlakuan 

Kelas Eksperimen X1 T2 

Kelas Kontrol X2 T2 

 

 

Keterangan : 

X1 = Perlakuan dengan menggunakan media kartu bergambar melali model                                                       

pembelajaran examples non examples 

X2 = Perlakuan dengan menggunakan pembelajaran langsung 

T  = Test akhir (Posttest) soal keterampilan berpikir kritis dan angket ranah 

afektif. 

 

C. Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini mengkaji keterkaitan variabel bebas dan variabel 

terikat : 

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi perubahan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Examples 

non Examples dan media kartu bergambar. 

2. Variabel terikat (Dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis dan 

afektif. 

Pengaruh hubungan antara variabel bebas ( X ) dengan Variabel terikat ( Y1 dan 

Y2 ) dapat digambarkan sebagai berikut :  

 



 

 

        

        

 

Keterangan:  

X :Media kartu bergambar melalui pembelajaran Examples non Examples 

Y1 :Keterampilan Berpikir Kritis 

Y2 : Ranah  afektif peserta didik 

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
47

 Populasi pada penelitian ini adalah 

peserta didik kelas VII SMP N 28 Bandar Lampung, sebanyak 5 kelas dengan jumlah 

140 siswa: 

Tabel 5 

Data Sampel Penelitian  

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VII A 14 13 27 

2 VII B 19 10 29 

3 VII C 12 14 26 

4 VII D 14 15 29 

5 VII E 12 17 29 

 

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan sampel 

dalam penelitian ini adalah kelas VII D sebagai kelas eksperimen dan kelas VII E 

sebagai kelas kontrol. 
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Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya 

sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan 

memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang 

refrensentatif.
48

 Teknik pengambilan data secara acak kelas. 

 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun  teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Tes  

Tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan 

subjek penelitian dengan cara pengukuran.
49

 Dalam  penelitian ini, tes yang 

digunakan oleh peneliti adalah tes berbentuk uraian untuk mengukur keterampilan 

berpikir kritis. tes tersebut diberikan kepada peserta didik diawal dan diakhir 

pertemuan. 

2. Angket Afektif 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian 

ini angket afektif digunakan untuk menilai afeksi siswa selama pelajaran ekosistem. 
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Angket tersebut diberikan baik dalam jam pelajaran maupun diluar jam pelajaran dan 

dilaksanakan pada setiap tempat baik dikelas maupun diluar kelas.
50

 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Tes Keterampilan Berpikir Kritis 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian.
51

 Data penelitian yang akurat dikumpulkan melalui berbagai 

instrumen. 

Keterampilan berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas 

yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, membujuk, menganalisis asumsi dan melakukan penelitian ilmiah.  

Tabel 6 

 Indikator Berpikir Kritis 

No  Berpikir Kritis  Sub Berpikir Kritis 

1. Memberikan penjelasan 

sederhana 

Menjawab pertanyaan tentang suatu 

penjelasan tantangan 

2. Membangun keterampilan 

dasar 

Mempertimbangkan apakah sumber 

dapat dipercaya atau tidak. 

3. Menyimpulkan  Meninduksi atau mempertimbangkan 

hasil induksi. 

4. Memberikan penjelasan 

lanjut 

Mengidentifikasi asumsi. 

5. Mengatur strategi dan teknik Menentukan tindakan, berinteraksi 

dengan orang lain. 
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Teori Bloom mengemukakan bahwa seseorang harus menguasai satu 

tingkatan berpikir sebelum dia bisa menuju ketingkatan ats berikutnya. Alasannya 

adalah karena tidak bisa meminta seseorang untuk mengevaluasi dia tidak 

mengetahui, tidak memahaminya, tidak bisa menginterpretasikannya, dan tidak bisa 

menerapkannya. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis siswa meliputi: kemampuan mengidentifikasi asumsi yang diberikan, 

kemampuan merumuskan pokok-pokok permaslahan, kemampuan menentukan 

akibat dari suatu ketentuan yang diambil, kemampuan mendeteksi adanya bias 

berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda, kemampuan mengungkap data dalam 

menyelesaikan masalah, dan kemampuan mengevaluasi argumen yang relevan dalam 

penyelesaian suatu masalah.
52

 

2. Angket Afektif 

Berikut ini dideskripsikan indikator dari lima karakteristtik afektif pada 

jenjang SMP/MTS. 

Tabel 7 

Indikator Karakteristik Afektif 

No 
Karakteristik 

Afektif 
Indikator 

1. Menerima Mengikuti pelajaran dengan baik. 

2. Merespon Mendukung media dan model pembelajaran 

yang diterapkan. 

Senang mengikuti pelajaran yang diberikan oleh 

guru. 
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3. Menghargai Meyakini bahwa pembelajaran lebih efektif  bila 

menggunakan media dan model 

pembelajaran yang sesuai. 

4 Mengorganisasikan Mendiskusikan materi yang diberikan oleh guru 

dengan baik. 

5 Karakteristik  Peserta didik menampilkan karakteristik 

penjelasan tentang pelajaran ekosistem. 

 

Instrumen penilaian yang dibuat adalah dalam bentuk skala likert. 

Mengukur sikap seseorang adalah mencoba untuk menempatkan posisinya pada 

suatu kontinum afektf yang berkisar dari sangat afektif sampai sangat negatif 

terhadap suatu objek sikap. Dalam teknik penskalaan likert kuantifikasi ini 

dilakukan dengan mencatat penguatan respon dan untuk pernyataan kepercayaan 

positif dan negative tentang objek sikap.
53

  

Memberikan skor sikap peserta didik pada mata pelajaran Biologi 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam instrumen penilaian. Penskoran 

menggunakan Skala akhir menggunakan rumus: 

Jumlah skor yang muncul pada setiap aspek x 100% 
                           

Jumlah total skor  
G. Uji Coba Instrumen  

1. Uji Validitas  

Validitas atau kesahihan adalah menunjukan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur. Untuk menguji validitas tes uraian, 
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digunakan rumus korelasi produk moment memakai angka kasar (raw score) 
54

. 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan tes uraian, validitas ini dapat dihitung 

dengan koefisien korelasi menggunakan product moment yang dikemukan oleh 

Person sebagai berikut: 

𝒓𝒙𝒚 : 
𝒏 𝑿𝒀−( 𝒀)

(𝒏 𝑿𝟐− ( 𝑿)𝟐 (𝒏 𝒀𝟐− ( 𝒀)𝟐
 

Dimana  :  

𝑟𝑥𝑦  : Koefesien Korelasi  

𝑛 : Jumlah Responden  

𝑋 : Skor untuk butir ke-I (dari subjek uji coba)  

𝑌 : Total Skor (dari subjek uji coba) 

 

Setelah didapatkan harga koefisien validitas maka harga tersebut diinterpretasikan 

terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur mencari angka korelasi “r” product 

moment (rxy) ≥ r tabel maka butir soal dapat dinyatakan valid, sebaliknya jika rxy < 

dari r tabel maka butir soal dinyatakan invalid.
55

 

2. Uji Tingkat Kesukaran 

Untuk mengetahui tingkat/indeks kesukaran dari tiap butir soal, digunakan 

rumus sebagai berikut : 

Untuk menguji taraf kesukaran digunakan rumus berikut:
56

 

JS

B
P   

Keterangan 

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

JS : Jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria menurut 

Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen.
57

 

Tabel 9 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 

Besar P Interprestasi 

P < 0,30 

0,30≤ P ≤0,70 

 P> 0,70 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 Sumber : Anas Sudijono dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan  

 Anas Sudijono menyatakan butir soal dikategorikan baik jika derajat 

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

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

dengan membuang butir-butir soal dengan kategori terlalu mudah dan terlalu sukar.  

3. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda item adalah kemampuan suatu item tes hasil belajar untuk 

dapat membedakan antara testee yang berkemampuan tinggi dengan teste yang 

berkemampuan rendah.
58

 Rumus untuk menentukan daya pembeda adalah sebagai 

berikut :  

Dp = PA -PB 

Dimana :  

PA = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
   dan   

𝑃𝐵

𝐽𝐵
 

Keterangan :  

DP : Daya Beda 

PA : Proposisi peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab butir soal  

   sedang benar. 

PB : Proposisi peserta didik kelompok bawah yang dapat menjawab butir    

soal dengan salah. 

                                                 
57

 Anas Sudijono, Op.Cit,.,h. 372.  
58

 Ibid, h. 385. 



BA : Banyaknya testekelompok atas yang menjawab benar. 

BB : Banyaknya teste kelompok bawah yang menjawab benar. 

JA : Jumlah teste yang termasuk kelompok atas. 

JB : Jumlah teste yang termasuk kelompok bawah. 

 

Adapun klasifikasi interprestasi untuk daya pembeda yang digunakan menurut Anas 

Sudijono adalah: 

Tabel 11 

 Klasifikasi Daya Pembeda 

Kreteria Besar P Interprestasi  

Daya pembeda P< 0,20 Jelek  

0,21 ≤ DP≤ 

0,40 

Cukup  

0,41≤ DP≤ 0,70 Baik  

0,71≤ DP≤ 1,00 Sangat baik 
              Sumber : Anas Sudijono dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan  

 

4. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik.
59

 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan metode satu kali tes 

dengan tehnik Alpha. Perhitungan uji reliabilitas  dengan menggunakan tehnik Alpha, 

yaitu :  

r11 =  
𝑛

𝑛−1
   1 −  

 𝑠12

𝑠12
   

Dimana : 

r11 : koefisien reliabilitas tes  
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k : banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1 : bilangan konstanta 

Si
2 : 

varian skor dari tiap-tiap butir item 

St
2 :

 varian total 

Nilai koefisien alfa (r) akan dibandingkan dengan koofesien tabel rtotal = r(a,n-2). Jika 

rhitung
>
rtabel, maka instrumen realiable. 

Tabel 13 

Interprestasi Indeks Reliabilitas
60

 

 

Koefisien reliabilitas Tingkat reliabilitas 

0,800-1,000 Sangat tinggi 

0,600- 0,799 Tinggi  

0,400-0,599 Cukup  

0,200-0,399 Rendah  

0,00-0,199 Sangat rendah 

            Sumber: Sunarti, Selly Rahmawati, Penilaian dalam Kurikulum 2013, h.99 

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila taraf kepercayaan yang tinggi dan 

memberikan hasil yang tepat. Untuk melihat tingkat reliabilitas instrumen dilakukan 

uji coba soal kepada 36 peserta didik di luar sampel penelitian dengan menggunakan 

tes soal sebanyak 10 soal dalam bentuk essay. Uji ini menggunakan program excel 

2007. Hasil pengujian tersebut dicantumkan pada Tabel 14 di bawah ini: 

5. Uji Kualitas Angket 

Instrumen penilaian yang dibuat adalah dalam bentuk skala likertmengukur 

sikap seseorang adalah mencoba untuk menempatkan posisinya pada suatu kontinum 
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 Sunarti, Selly Rahmawati, Penilaian dalam Kurikulum 2013 Membuat Guru dan Calon 

Guru Mengetahui Langkah-langkah Penilaian Pembelajaran,( Andi Yogyakarta: 
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afektif yang berkisar dari sangat afektif hingga sangat negatif terhadap suatu objek 

sikap. Dalam teknik penskalaan likert kuantifikasi ini dilakukan dengan mencatat 

penguatan respon dan untuk pernyataan kepercayaan positif dan negatif tentang objek 

lain.
61

 

 Pengukuran menggunakan skala Likert, skor tertinggi tiap butir adalah 

5 dan yang rendah 1.
62

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah skala 

Liker. Dalam pengukuran skala Likert sering terjadi kecendrungan responden 

memilih jawaban pada kategori 3 (tiga). Untuk mengatasi hal tersebut skala 

Likert yang digunakan dalam penelitian dimodifikasi dengan hanya 

menggunakan 4 (empat) pilihan, dengan skor tertinggi adalah 4 dan yang 

terendah adalah 1. 

Tabel 15 

 Skor Untuk Butir Pernyataan/Pertanyaan Positif: 

No Keterangan Skor 

1. Sangat setuju 4 

2. Setuju 3 

3. Tidak setuju 2 

4. Sangat tidak setuju 1 

 

Skor untuk butir pernyataan/pertanyaan negatif: 

No Keterangan Skor 

1. Sangat setuju 1 

2. Setuju 2 

3. Tidak setuju 3 

4. Sangat tidak setuju 4 
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 Memberikan skor sikap peserta didik pada mata pelajaran Biologi 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam instrumen penilaian. Penskoran 

menggunakan Skala akhir menggunakan rumus: 

Jumlah skor yang muncul pada setiap aspek x 100 
                           

Jumlah total skor  
 

Tabel 16 

Klasifikasi Indeks sikap Afektif 

 

Tingkat Penguasaan Predikat  

86 -100  Sangat baik 

76 – 85  Baik 

60 – 75  Cukup  

55 – 59  Kurang 

≤ 54  Kurang sekali  

Sumber : Ngalim Purwanto dalam buku Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran 

 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Uji 

t, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat dengan menggunakan uji normalitras dan 

uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang dilakukan adalah uji Liliefors.
63

 

Dengan langkah sebagai berikut :  

a. Mengurutkan data sampel dari kecil ke besar. 

b. Menentukan nilai Z dari tiap-tiap data, dengan rumus Z=xi-x/s 
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 Sudjana, Metoda Statistika, ( Tarsito : Bandung,2005), h.466. 



Keterangan: 

S : simpangan baku data tunggal 

Xi : data tunggal 

Xh : rata-tata tunggal 

 

c. Menentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Z berdasarkan tabel Z 

sebut dengan f(Z) 

d. Menghitung peluang frekuensi komulatif dari masing-masing nilai Z sebut 

dengan nilai S(Z) 

e. Menentukan nilai LO dengan rumus F(Z) - S(Z) kemudian menentukan nilai 

mutlaknya 

f. Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

Tolak H0 jika L0 >Lt 

Terima H0 jika L0 ≤ Lt 

2. Uji Homogenitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau 

populasi. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau 

uji fisher.
64

 

 

F = x1
2 

      S2
2 

 

Keterangan : 

F : Homogenitas  

X1
2 :

 Varian terbesar
 

S2
2 : 

Varian kecil 
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Adapun kriteria untuk uji homogenitas adalah : 

H0 diterima jika Fh ≤ Ft   

H0 ditolak > Ft 

H0 = data memiliki varians homogen 

H0 = data tidak memiliki varians homogen 

 

3. Penilaian Berpikir Kritis 

Penilaian hasil kemampuan berpikir kritis berdasarkan indikator dapat diubah 

dalam bentuk persentase, dengan rumus sebagai berikut : 

Kemampuan berpikir kritis : sigma skor yang diperoleh/sigma jumlah skor 

maksimum X 100% menentukan kategori skala kemampuan peserta didik (baik, 

cukup, kurang, dan tidak baik) berdasarkan hasil yang diperoleh dari tes uraian, yang 

mencerminkan indikator kemampuan berpikir kritis peserta didik.
65

 

Tabel 17 

Persentase Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Persentase Kategori
20 

76 – 100 Baik 

56 – 75 Cukup 

40 – 55 Kurang 

0-39 Tidak baik 
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4. Uji Hipotesis 

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

menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa diantara 

dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. T-test merupakan salah satu uji statistik 

parametrik sehingga mempunyai asumsi yang harus dipenuhi, yaitu normalitas dan 

homogenitas. Jika dua asumsi tidak dipenuhi, maka uji yang digunakan uji non-

parametrik.
66

         

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen. Maka pada penelitian ini menggunakan statistik 

parametik. Statistik parametrik memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang 

utama adalah data harus berdistribusi normal. 

Hipotesis Uji:   

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 

 Untuk menguji hipotesis di atas, penulis dalam penelitian ini menggunakan 

rumus statistik yaitu uji kesamaan dua rata-rata berikut :
28

  

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥 1 − 𝑥 2

  𝑛1 − 1 𝑠1
2

+  𝑛2 − 1 𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1
𝑛1

+
1
𝑛2

)

 

Keterangan  : 
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x1
   = rata–rata kemampuan pemahaman konsep matematika sampel eksperimen 

x2
   =  rata – rata kemampuan pemahaman konsep matematika sampel kontrol  

n1    
= Banyak sampel eksperimen 

n2
   =  Banyak sampel kontrol  

s1
  = Standar Deviasi dari sampel eksperimen  

2s
 
= Standar Deviasi dari sampel kontrol 

S     = Standar Deviasi 

 Kriteria pengujian adalah: tolak Ho jika thitung ≥ ttabel  dimana daftar   distribusi t 

dengan dk = (n1 + n2 – 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 28 Bandar Lampung pada 

bulan Agustus 2016 semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Dalam penelitian 

ini teknik sampling yang digunakan adalah acak kelas yaitu peserta dianggap 

memiliki karakteristik yang sama atau homogen. Peneliti akan mengolah data 

dari hasil posttest keterampilan berpikir kritis dan posttest angket ranah afektif. 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan ada dua kelas yaitu peserta didik 

kelas VII D sebagai kelas eksperimen dan kelas VII E sebagai kelas kontrol. 

Posttest diberikan ketika pembelajaran sudah selesai di akhir pertemuan. Soal 

yang diberikan terdiri dari 10 soal tes keterampilan berpikir kritis dan 20 soal 

angket ranah afektif akhir yang sudah divalidasi oleh dosen ahli dan peserta didik 

di luar sampel.  

B. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Deskripsi data yang disajikan meliputi mean (M), modus 

(Mo) dan median ( Me). Mean merupakan rata-rata hitung, modus adalah nilai dari 

data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul dalam 



kelompok data, sedangkan median yaitu nilai tengah dari gugusan data yang telah 

diurutkan (disusun) mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Dalam menyusun 

distribusi frekuensi, digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Data nilai tes keterampilan berpikir kritis kelas kontrol  

Menentukan jangkauan, J = NT – NR 

= 93 – 60 

= 33 

Banyaknya kelas dalam interval: 

 K = 1 + 3,3 log n (n = jumlah peserta didik) 

= 1 + 3,3 log 33 

= 1 + (3,3) (1,51) 

= 1 + 4,98 

= 5,98 

= 6 

Panjang interval, C = 
𝐽

𝐾
 
33

6
 = 5,5 = 6 

a. (60+6) – 1 = 65 

b. (66+6) – 1 = 71 

c. (72+6) – 1 = 77 

d. (78+6) – 1 = 83 

e. (84+6) – 1 = 89 

f. (90+6) – 1 = 95 



 

 

Tabel 14 

Perhitungan Mencari Mean Nilai Tes Keterampilan Berpikir Kritis Kelas 

Kontrol 

Interval F Nilai tengah (x) f.x 

60 – 65 2 62,5 125 

66 – 71 8 68,5 548 

72 – 77 5 74,5 372,5 

78 – 83 9 80,5 724,5 

84 – 89 6 86,5 519 

90 – 95 3 92,5 277,5 

 n= 33  ∑fx= 2566,5 

 

1) Mean 𝑋  = 
 fx

𝑛
 = 

2566,5

33
 = 77,77 

Tabel 15 

Perhitungan Mencari Median Nilai Tes Awal Kelas Ekperimen 

Interval F 
Fk  

(frekuensi kumulatif) 

60 – 65 2 2 

66 – 71 8 10 

72 – 77 5 15 

78 – 83 9 24 

84 – 89 6 30 

90 – 95 3 33 

 n= 33  

 

1) median = ℓ +  
1

2
𝑁−𝑓𝑘𝑖𝑖

𝑓𝑖
  c 

= 77,5 +  
16,5−15

9
  6 

= 77,5 + (0,16) (6) 

= 77,5 + 0,96 

=  78,46 



2) modus = ℓ +  
𝑓𝑖

𝑓𝑖+𝑓𝑖𝑖
  c 

= 77,5 +  
4

3+4
  6 

= 77,5 +  
4

7
  6 

= 77,5 + (0,45) 6 

= 77,5 + 3,42 

= 80,92 

Data yang diperoleh dapat disusun dalam Tabel distribusi frekuensi dan 

disajikan dalam bentuk grafik yang disebut histogram pada Gambar 2 

 

Gambar 2 

Histogram Frekuensi Hasil Nilai Tes Keterampilan Berpikir Kritis Kelas 

Kontrol 

 

2. Data nilai tes keterampilan berpikir kritis kelas eksperimen 

Menentukan jangkauan, J = NT – NR 

= 100 – 67 

0

2

4

6

8

10

60 - 65 66 - 71 72 - 77 78 - 83 84-89 90-95

fr
ek

u
en

si

interval



= 33 

Banyaknya kelas dalam interval: 

       K = 1 + 3,3 log n (n = jumlah peserta didik) 

= 1 + 3,3 log 34 

= 1 + (3,3) (1,53) 

= 1 + 5,049 

= 6,049 

= 6 

Panjang interval, C = 
𝐽

𝐾
 
34

6
 = 5,66= 6 

g. (67+6) – 1 = 72 

h. (73+6) – 1 = 78 

i. (79+6) – 1 = 84 

j. (85+6) – 1 = 90 

k. (91+6) – 1 = 96 

l. (97+6) – 1 = 102 

 

 

 

 

 

 

Tabel 16 

Perhitungan Mencari Mean Nilai Tes Keterampilan Berpikir Kritis Kelas 

Eksperimen 

Interval F Nilai tengah (x) f.x 

67 – 72 4 69,5 278 



73 – 78 8 75,5 604 

79 – 84 7 81,5 570,5 

85 – 90 6 87,5 525 

91 – 96 6 93,5 561 

  97 – 102 3 99,5 298,5 

 n= 34  ∑fx= 2837 

 

2) Mean 𝑋  = 
 fx

𝑛
 = 

2837

34
 = 83,44 

Tabel 17 

Perhitungan Mencari Median Nilai Tes Awal Kelas Ekperimen 

Interval F 

Fk 

(frekuensi 

kumulatif) 

67 – 72 4 4 

73 – 78 8 12 

79 – 84 7 19 

85 – 90 6 25 

91 – 96 6 31 

  97 – 102 3 34 

 n= 34  

 

3) median = ℓ +  
1

2
𝑁−𝑓𝑘𝑖𝑖

𝑓𝑖
  c 

= 72,5 +  
17−4

8
  6 

= 72,5 + (1,625) (6) 

= 72,5 + 9,75 

=  82,25 

4) modus = ℓ +  
𝑓𝑖

𝑓𝑖+𝑓𝑖𝑖
  c 

= 72,5 +  
4

1+4
  6 



= 72,5 +  
4

5
  6 

= 72,5 + (0,8) 6 

= 72,5 + 4,8 

= 77,3 

Data yang diperoleh dapat disusun dalam Tabel distribusi frekuensi dan 

disajikan dalam bentuk grafik yang disebut histogram pada Gambar 3 

 

Gambar 3 

Histogram Frekuensi Hasil Nilai Tes Keterampilan Berpikir Kritis Kelas 

Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

3. Data nilai angket ranah afektif kelas kontrol  

Menentukan jangkauan, J = NT – NR 

= 90 – 65 
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= 25 

Banyaknya kelas dalam interval: 

       K = 1 + 3,3 log n (n = jumlah peserta didik) 

= 1 + 3,3 log 33 

= 1 + (3,3) (1,51) 

= 1 + 4,98 

= 5,98 

= 6 

Panjang interval, C = 
𝐽

𝐾
 
33

6
 = 5,5= 6 

a. (65+6) – 1 = 70 

b. (71+6) – 1 = 76 

c. (77+6) – 1 = 82 

d. (83+6) – 1 = 88 

e. (89+6) – 1 = 94 

f. (95+6) – 1 = 100 

 

 

 

 

 

 

Tabel 18 

Perhitungan Mencari Mean Nilai Tes Angket Afektif Kelas Kontrol 

 

Interval F Nilai tengah (x) f.x 

65 – 70 8 67,5 540 



71 – 76 8 73,5 588 

77 – 82 5 79,5 397,5 

83 – 88 9 85,5 769,5 

89 – 94 3 91,5 274,5 

  95 – 100 0 97,5 0 

 n= 33  ∑fx=  

 

Mean 𝑋  = 
 fx

𝑛
 = 

2569,5

33
 = 77,86 

Tabel 19 

Perhitungan Mencari Median Nilai Tes Angket Afektif Kelas Kontrol 

 

Interval F 
Fk 

(frekuensi kumulatif) 

65 – 70 8 8 

71 – 76 8 16 

77 – 82 5 21 

83 – 88 9 30 

89 – 94 3 33 

  95 – 100 0 33 

 n= 33  

 

median = ℓ +  
1

2
𝑁−𝑓𝑘𝑖𝑖

𝑓𝑖
  c 

= 82,5 +  
16,5−21

9
  6 

= 82,5 + (-0,5) (6) 

= 82,5 - 3 

=  79,5 

modus = ℓ +  
𝑓𝑖

𝑓𝑖+𝑓𝑖𝑖
  c 

= 82,5 +  
4

6+4
  6 



= 82,5 +  
4

10
  6 

= 82,5 + (0,4) 6 

= 82,5 + 2,4 

= 84,9 

Data yang diperoleh dapat disusun dalam Tabel distribusi frekuensi dan 

disajikan dalam bentuk grafik yang disebut histogram pada Gambar 4 

 

Gambar 4 

Histogram Frekuensi Hasil Nilai Tes Angket Afektif Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

4. Data nilai angket ranah afektif kelas Eksperimen  

Menentukan jangkauan, J = NT – NR 

= 90 – 65 
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= 25 

Banyaknya kelas dalam interval: 

       K = 1 + 3,3 log n (n = jumlah peserta didik) 

= 1 + 3,3 log 33 

= 1 + (3,3) (1,53) 

= 1 + 5,049 

= 6,049 

= 6 

Panjang interval, C = 
𝐽

𝐾
 
34

6
 = 5,66= 6 

a. (65+6) – 1 = 70 

b. (71+6) – 1 = 76 

c. (77+6) – 1 = 82 

d. (83+6) – 1 = 88 

e. (89+6) – 1 = 94 

f. (95+6) – 1 = 100 

 

 

 

Tabel 20 

Perhitungan Mencari Mean Nilai Tes Angket Afektif Kelas Eksperimen 

 

Interval F Nilai tengah (x) f.x 

65 – 70 2 67,5 135 



71 – 76 5 73,5 367,5 

77 – 82 8 79,5 636 

83 – 88 6 85,5 513 

89 – 94 7 91,5 640,5 

  95 – 100 6 97,5 585 

 n= 34  ∑fx=2877  

 

Mean 𝑋  = 
 fx

𝑛
 = 

2877

34
 = 84,61 

Tabel 21 

Perhitungan Mencari Median Nilai Tes Angket Afektif Kelas Eksperimen 

 

Interval F 

Fk 

(frekuensi 

kumulatif) 

65 – 70 2 2 

71 – 76 5 7 

77 – 82 8 15 

83 – 88 6 21 

89 – 94 7 28 

  95 – 100 6 34 

 n= 34  

 

median = ℓ +  
1

2
𝑁−𝑓𝑘𝑖𝑖

𝑓𝑖
  c 

= 76,5 +  
17−7

4
  6 

= 76,5 + 5,25 

=  81,75 

modus = ℓ +  
𝑓𝑖

𝑓𝑖+𝑓𝑖𝑖
  c 

= 76,5 +  
3

3+2
  6 



= 76,5 +  
3

5
  6 

= 76,5 + 3,6 

= 80,1 

Data yang diperoleh dapat disusun dalam Tabel distribusi frekuensi dan 

disajikan dalam bentuk grafik yang disebut histogram pada Gambar 5 

 
 

Gambar 5 

Histogram Frekuensi Hasil Nilai Tes Angket Afektif Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

C. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen Keterampilan Berpikir Kritis dan Angket 

Afektif  
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Data nilai penguasaan konsep diperoleh dengan melakukan uji coba tes 

keterampilan berpikir kritis yang terdiri dari 20 butir soal pada populasi di luar 

sampel penelitian. Uji coba tes dilakukan pada 36 peserta didik kelas VIII SMP 

N 28 Bandar Lampung. Data hasil uji coba tersebut dianalisis untuk mengetahui 

karakteristik setiap butir soal yang meliputi validitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda dan reliabilitasnya 

1. Analisis Uji Validitas  

Tes yang peneliti gunakan untuk diujikan pada kelas eksperimen dan 

kontrol sebelum diuji coba diluar populasi. Uji coba tes yang dimaksud untuk 

mengetahui apakah butir soal dapat untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Upaya untuk mendapatkan data yang akurat maka tes yang digunakan dalam 

penelitian ini harus memenuhi kriteria yang baik.  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid-tidaknya item-item tes. 

Soal yang tidak valid tidak akan digunakan. Item yang valid berarti item tersebut 

dapat mempresentasikan penguasaan konsep dan dapat diujikan kepada kelas 

sampel. Berdasarkan hasil perhitungan validitas butir soal tes awal dan tes akhir 

penguasaan konsep diperoleh hasilsebagaimana ditunjukan oleh Tabel 22 dan 

Tabel 23: 

 

 

 

  



Tabel 22 

Validitas Soal Tes Keterampilan Berpikir Kritis 

 

No.Butir 

Soal 

rxy (Koefisien 

Korelasi) 

rtabel  Kriteria 

Jika rxy>rtabel, 

maka 

valid 

1 0,481 0,329 Valid 

2 0,625 Valid 

3 0,741 Valid 

4 0,453 Valid 

5 0,398 Valid 

6 0,212 Tidak Valid 

7 0,570 Valid 

8 0,630 Valid 

9 0,650 Valid 

10 0,369 Valid  

11 0,454 Valid 

12 0,615 Valid 

13 0,730 Valid 

14 0,489 Valid 

15 0,658 Valid  

16 -0,038 Tidak Valid 

17 0,0008 Tidak Valid 

18 0,70 Valid 

19 0,001 Tidak Valid 

20 0,094 Tidak Valid 

 

Telah ditetapkan bahwa butir soal dikatakan valid jika rhitung  > rtabel atau 

rhitung = rtabel dimana rtabel dengan responden sebanyak 36 peserta didik 0,329, 

sehingga dapat disimpulkan dari Tabel 22 soal yang valid ada 15 butir soal dan 5 

butir soal tidak valid.  

Hasil perhitungan validitas angket afektif diperoleh hasil sebagaimana 

ditunjukkan oleh Tabel 23 



Tabel 23 

Validitas Angket Afektif  

 

No.Butir 

Soal 

rxy (Koefisien 

Korelasi) 

rtabel Kriteria 

Jika rxy>rtabel, 

maka 

valid 

1 0,500 0,329 Valid 

2 0,717 Valid 

3 0,504 Valid 

4 0,740 Valid 

5 0,272 Tidak Valid 

6 0,201 Tidak Valid 

7 0,182 Tidak Valid 

8 0,480 Valid 

9 0,344 Valid 

10 0,465 Valid 

11 0,452 Valid 

12 0,344 Valid 

13 0,527 Valid 

14 0,323 Tidak valid 

15 0,553 Valid 

16 0,146 Tidak valid  

17 0,404 Valid 

18 0,345 Valid 

19 0,463 Valid 

20 0,352 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 23 di atas, hasil perhitungan validitas soal tes akhir 

penguasaan konsep terdapat 12 soal yang valid dan terdapat 1 soal yang tidak 

valid. Penelitian ini menggunakan 𝛼 = 0,05 dikarenakan tidak terlalu ketat ketika 

menarik kesimpulan hasil penelitian, sehingga tingkat kesalahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian sedikit lebih longgar dan lebih sering serta umum 

digunakan oleh para peneliti.  



2. Analisis Uji Reliabilitas  

Pengujian reliabilitas butir soal keterampilan berpikir kritis  diperoleh hasil 

yaitu 0,892 dengan kategori sangat tinggi, sedangkan uji reliabilitas butir soal angket 

afektif diperoleh hasil sebesar 0,734dengan kategori tinggi. Untuk rtabel adalah ,,,. 

Kriteria untuk reliabilitas butir soal adalah apabila rhitung ≥ rtabel, maka instrumen 

tersebut reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian dan dapat dipakai 

sebagai alat ukur. 

3. Analisis Uji Tingkat Kesukaran  

Suatu soal dikatakan baik apabila soal tersebut tidak terlalu sukar dan 

tidak terlalu mudah. Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat 

dibawah ini: 

 

Tabel 24 

Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes Keterampilan Berpikir Kritis  

 

No. Soal 
Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Keputusan 

1 0,574 Sedang  Digunakan 

2 0,648 Sedang Digunakan 

3 0,472 Sedang  Digunakan  

4 0,435 Sedang Digunakan 

5 0,519 Sedang Digunakan 

6 0,556 Sedang  Digunakan  

7 0,519 Sedang Digunakan 

8 0,528 Sedang  Digunakan  

9 0,481 Sedang Digunakan 

10 0,435 Sedang Digunakan 

11 0,565 Sedang  Digunakan  

12 0,639 Sedang Digunakan 

13 0,463 Sedang Digunakan 

14 0,444 Sedang Digunakan 



15 0,490 Sedang  Digunakan  

16 0,481 Sedang  Digunakan 

17 0,509 Sedang  Digunakan 

18 0,463 Sedang Digunakan 

19 0,435 Sedang Digunakan 

20 0,574 Sedang  Digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 24 di atas, hasil analisis tingkat kesukaran butir soal 

tes keterampilan berpikir kritis terdapat 20 soal, semua soal dapat digunakan 

dengan kriteria tingkat kesukarannya sedang.  

Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal angker afektif diperoleh hasil 

sebagaimana ditunjukan oleh Tabel 25 

Tabel 25 

Tingkat Kesukaran Butir Soal angket afektif 

 

No. 

So

al 

Tingkat 

Kesuka

ran 

Kriteria Keputusan 

1 0,458 Sedang  Digunakan 

2 0,590 Sedang Digunakan 

3 0,507 Sedang Digunakan 

4 0,513 Sedang Digunakan 

5 0,715 Mudah Tidak digunakan 

6 0,569 Sedang Digunakan 

7 0,520 Sedang Digunakan 

8 0,514 Sedang Digunakan 

9 0,597 Sedang Digunakan 

10 0,506 Sedang Digunakan 

11 0,513 Sedang Digunakan 

12 0,563 Sedang Digunakan 

13 0,555       Sedang Digunakan 

14 0,514 Sedang Digunakan 

15 0,715 Mudah Tidak digunakan 

16 0,549 Sedang Digunakan 

17 0,514 Sedang Digunakan  

18 0,708 Mudah Tidak digunakan 



19 0,646 Sedang  Digunakan 

20 0,486 Sedang  Digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 25 di atas, hasil analisis tingkat kesukaran butir soal 

angket afektif terdapat 20 butir soal angket afektif  yang terdiri dari 3 soal yang 

tidak digunakan dengan kriteria tingkat kesukarannya mudah dan 17 soal yang 

digunakan dengan kriteria tingkat kesukaran sedang.  

4. Analisis Uji Daya Pembeda 

Hasil analisis Daya Pembeda butir soal keterampilan berpikir kritis dilihat 

pada Tabel 26 

Tabel 26 

Daya Pembeda Tes Keterampilan Berpikir Kritis 

 

No. butir 

indik

ator 

Daya 

Pembed

a 

Kriteria Keputusan 

1 0,15 Jelek  Tidak digunakan 

2 0,259 Cukup Digunakan 

3 0,389 Cukup  Digunakan 

4 0,130 Jelek  Tidak digunakan 

5 0,110 Jelek  Tidak digunakan 

6 0,390 Cukup Digunakan   

7 0,410 Baik Digunakan 

8 0,150 Jelek Tidak digunakan 

9 0,440 Baik Digunakan 

10 0,170 Jelek Tidak digunakan  

11 0,170 Jelek Tidak digunakan 

12 0,200 Cukup Digunakan 

13 0,260 Cukup Digunakan 

14 0,040 Jelek Tidak digunakan 

15 0,170 Jelek Tidak digunakan 

16 0,260 Cukup Digunakan 

17 0,130 Jelek Tidak digunakan 

18 0,259 Cukup Digunakan 



19 0,204 Cukup Digunakan 

20 0,090 Jelek  Tidak digunakan  

 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda di atas, maka diperoleh 8 butir 

soal dengan kriteria cukup (0,20 ≤ DP ≤ 0,39), 10 indikator dengan kriteria jelek 

yaitu nomor: 3, 6, 10 (0,00 ≤ DP ≤ 0,19), dan 2 indikator dengan kriteria baik 

yang memiliki daya beda lebih dari 0,40. Sedangkan analisis daya beda angket 

afektif dapat dilihat pada Tabel 27 

Tabel 27 

Daya Pembeda Angket Afektif 

 

No. butir 

indik

ator 

Daya 

Pembed

a 

Kriteria Keputusan 

1 0,153 Jelek  Tidak digunakan 

2 0,389 Cukup Digunakan 

3 0,250 Cukup  Digunakan 

4 0,388 Cukup   Digunakan  

5 0,208 Cukup   Digunakan 

6 0,222 Cukup Digunakan   

7 0,083 Jelek  Tidak digunakan 

8 0,183 Jelek Tidak digunakan 

9 0,319 Cukup  Digunakan 

10 0,319 Cukup   Digunakan   

11 0,263 Cukup  Digunakan  

12 0,167 Jelek  Tidak digunakan 

13 0,208 Cukup Digunakan 

14 0,208 Cukup  Digunakan  

15 0,389 Cukup  Digunakan  

16 0,250 Cukup Digunakan 

17 0,208 Cukup  Digunakan  

18 0,167 Jelek  Tidak digunakan 

19 0,208 Cukup Digunakan 

20 0,111 Jelek  Tidak digunakan  



Berdasarkan Tabel 27 di atas, hasil analisis daya pembeda butir soal angket 

terdapat 20 soal yang terdiri dari 6 soal yang tidak digunakan dengan kriteria daya 

pembedanya jelek dan 14 soal yang digunakan dengan kriteria daya pembedanya 

cukup.  

D. Uji Hipotesis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Liliefors. Uji normalitas ini 

digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini rekapulasi uji normalitas pada data nilai 

keterampilan berpikir kritis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 28 

Uji Normalitas Pada Materi Ekosistem 

 

Jenis tes Ltabel Lhitung Kesimpulan 

Jika Lhitung < Ltabel Kel. 

Eksperimen 

Kel. 

Kontrol 

Keterampilan 

berpikir kritis   

0,1497 0,126 0,127  

Berdistribusi 

Normal Ranah afektif  0,088 0,13 

 

Dari hasil data uji normalitas dengan nilai Jika Lhitung < Ltabel  maka dapat 

diperolah bahwa semua data berdistribusi normal atau data berasal dari distribusi 

normal, sehingga dapat melanjutkan uji prasyarat selanjutnya yaitu uji 

homogenitas data. 

2. Uji Homogenitas 



Uji homogenitas yang digunakan adalah uji untuk mengetahui kedua 

varian memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Hasil uji homogenitas 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 21  berikut 

Tabel 29 

Uji Homogenitas Pada Materi Ekosistem 

 

Statistik Tes Angket 

Kel. 

Eksperi

men 

Kel. 

Kont

rol 

Kel. 

Eksp

erim

en 

Kel. 

Kontro

l 

S
2 

100,69 88,08 81,42 56,10 

Fhitung 1,14 1,45  

Ftabel 1,77 1,77 

Kesimpulan Homogen Homogen 

 

 Dari hasil uji homogenitas diatas, diketahui semua data memperoleh 

berasal dari data yang sama (homogen). Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas terpenuhi analisis dapat dilanjutkan pada pengujian hipotesis 

penelitian menggunakan uji t independent 

3.  Uji t Independent 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dilanjutkan dengan Uji 

t independent. Uji t independent digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

menggunakan uji t. Hasil uji hipotesis t independent penerapan media kartu 

bergambar melalui model pembelajaran exemples non exemples terhadap 

keterampilan berpikir kritis dan ranah afektif peserta didik pada materi ekosistem 

sebagai berikut: 

 



Tabel 30 

Uji t Independent pada Materi Ekosistem 

Jenis uji  ttabel thitung Kesimpulan  

thitung  > ttabel H1diterima 

Terhadap keterampilan berpikir 

krtitis 

1,997 

 

2,18  

H1 diterima, H0 ditolak 

Terhadap ranah afektif 3,27 

 

Dari perhitungan tersebut, didapatkan hasil thitung terhadap keterampilan 

berpikir kritis = 2,18 sedangkan ttabel (0,05) = 1,997 dengan db 65. Dengan demikian 

kriteria uji H0 ditolak apabila thitung  > ttabel dalam hal ini H1diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan media kartu bergambar melalui 

model pembelajaran exemples non exemples terhadap keterampilan berpikir kritis 

peserta didik pada materi ekosistem. Sedangkan pada uji t independent hasil 

belajar afektif didapatkan hasil thitung = 3,27 sedangkan ttabel (0,05) = 1,997 dengan 

db 65. Dengan demikian kriteria uji H0 ditolak apabila thitung  > ttabel dalam hal ini 

H1diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan media 

kartu bergambar melalui model pembelajaran exemples non exemples ranah 

afektif peserta didik pada materi ekosistem. 

D. PEMBAHASAN  

Pada bagian ini akan membahas tentang pengaruh penerapan media kartu 

bergambar melalui model pembelajaran exemples non exemples terhadap 

keterampilan berpikir kritis dan ranah afektif peserta didik pada materi ekosistem 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pembahasan terhadap hasil penelitian 

dilakukan berdasarkan analisis data dan temuan data dilapangan.  



1. Keterampilan Berpikir Kritis  

Pelaksanaan pembelajaran IPA memiliki tujuan untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi secara 

ilmiah. Hal ini sangat diperlukan sebab pengembangan keterampilan berpikir 

dalam pembelajaran IPA dapat membantu peserta didik dalam menganalisis fakta 

dan konsep yang ada dalam pembelajaran IPA. Salah satu keterampilan berpikir 

yang harus dikembangkan adalah keterampilan berfikir kritis, karena 

keterampilan berpikir kritis dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting untuk 

dikembangkan di sekolah sehingga peserta didik mampu dan terbiasa 

menghadapi berbagai permasalahan di sekitarnya. Jadi, keterampilan berpikir 

kritis merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki peserta didik, 

karena dengan berpikir kritis peserta didik akan lebih mudah untuk mengolah 

informasi yang ditemukan dan digunakan untuk memecahkan permasahan.
67

 

Pada penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai sampel, satu kelas 

kontrol (VII E) dan satu kelas eksperimen (VII D). pada kelas kontrol diterapkan 

metode konvensional berupa metode diskusi sedangkan pada kelas eksperimen 

diterapkan model pembelajaran exemples non exemples melalui media 

bergambar. Pada penelitian ini indikator keterampilan berpikir kritis yang teliti 

antara lain; indikator Memberikan Penjelasan Sederhana, indikator Membangun 

Keterampilan Dasar, indikator Menyimpulkan, indikator Memberikan Penjelasan 
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Lebih Lanjut, indikator Mengatur Strategi dan Taknik. Untuk melihat pencapaian 

keterampilan berpikir kritis siswa pada setiap aspek akan dibahas dibawah ini: 

a. Memberikan Penjelasan Sederhana 

Dalam aspek ini siswa mengalami proses menganalisis argumen dengan 

menyelidiki suatu alasan untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Siswa berpikir 

untuk membaca suatu pendapat dan menterjemahkan dengan bahasanya masing-

masing untuk dapat menjelaskan secara sederhana apa yang mereka ketahui 

secara tertulis. Pada kelas eksperimen memperoleh nilai raat-rata sebesar 89,21 

sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-rata sebesar 86,76. Pada indikator ini 

peserta didik di kelas eksperimen lebih aktif daripada peserta didk di kelas 

kontrol. 

b. Membangun Keterampilan Dasar 

Aspek kedua ini siswa berpikir secara teratur untuk dapat menggunakan 

daya pikirnya sehingga dapat memikirkan baik-baik tentang sebuah sumber 

dengan mempertimbangkan kridebilitas/kriteria dari suatu sumber. Dari keadaan 

ini siswa menggali informasi dengan memahami kejadian-kejadian yang berkaitan 

dengan apa yang sedang mereka alami, dan menghubungkannya dengan sumber 

yang didapatkan dan mengantisipasi suatu informasi dengan menggunakan baik-

baik cara berpikirnya dan memaksimalkan pengamatan secara langsung maupun 

tidak langsung kemudian memikirkan baik-baik hasil pengamatan untuk dijadikan 

pendapatnya. Dari pengetahuan dan pengalaman yang terjadi pada siswa, menjadi 

dasar sehingga siswa dapat memberikan sebuah alasan. Untuk menjadikan lebih 



baik ketika memberikan sebuah alasan. Pada fase ini adalah baik peserta didik 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol melakukannya dengan baik. Adapun nilai 

rata-rata pada indikator membangun keterampilan dasar di eksperimen sebesar 

83,33 sedangkan di kelas kontrol nilai rata-ratanya sebesar 78,92. 

c. Menyimpulkan 

Aspek ketiga memberikan kesempatan siswa dalam menafsirkan, 

menarik sebuah kesimpulan dan mempertimbangkan untuk menentukan hasil dari 

pertimbangannya. Menyatakan tafsiran adalah cara berpikir deduktif yang dalam 

penyampaianya memerlukan sebuah pengetahuan dan pengalaman yang baik, 

sehingga dalam mengemukakan sebuah kesimpulan sementara haruslah dengan 

pemahaman yang mendalam yang berlandaskan latar belakang fakta dan sumber-

sumber yang baik.. Pada fase ini siswa melakukan dengan baik walau pun masih 

perlu berlatih secara terus-menerus. Pada kelas eksperimen nilai rata-rata yang 

diperoleh sebesar 86,3 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 81,86. 

d. Membuat Penjelasan Lebih Lanjut 

Aspek keempat ini mengembangkan keterampilan berpikirnya dalam 

memahami arti dari sebuah istilah untuk menjadi sebuah pengalaman lebih lanjut. 

Dalam hal ini peserta didik sangat baik dalam mengidentifikasi istilah akan tetapi 

masih harus banyak berlatih ketika mengidentifikasi asumsi-asumsi dengan 

mengkonstruk sebuah argumen. Peserta didik belum maksimal dalam 

melakukannya karena mengidentifikasi asumsi-asumsi karena sebuah asumsi baru 

bisa diterima apabila jelas, logis, dan didasarkan pada pengalaman yang luas. 



Ibarat  kepandaian adalah lensa kamera berfokus tajam sedangkang kearifan 

adalah lensa sudut lebar.
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 Artinya anggapan-anggapan yang jelas, logis, syarat 

dengan adanya pengalaman yang baik siswa akan dapat membangun sebuahn 

pendapat yang baik pula jika dibarengi dengan sebuah kearifan. Pada fase ini 

siswa melakukan dengan baik walaupun harus banyak berlatih dalam 

mengidentifikasi asumsi-asumsi. Hasil nilai rata-rata pada indikator membuat 

penjelasan lebih lanjut di kelas eksperimen sebesar 77 sedangkan di kelas kontrol 

sebesar 72,06. 

e. Strategi dan Taktik 

Aspek kelima ini, peserta didik memutuskan suatu tindakan dengan 

mempertimbangkan solusi yang mungkin dari apa yang mereka sedang hadapi. 

Peserta didik melakukan dengan berdasarkan informasi dan pengalaman yang 

telah dimiliki dari interaksi kehidupan sehari-hari. Sehingga peserta didik dapat 

menghasilkan keputusan yang sangat baik dan peserta didik sepenuh hati  

meyakini sebuah hasil dan menetapkannya dalam sebuah tindakan. Karena 

peserta didik sudah melalui pengetahuan dan pengalaman sehari-hari. Dan 

seringnya berinteraksi dengan orang lain menjadi sebuah nilai pengalaman yang 

baik dalam berpikir. Pada fase ini siswa melakukan denagn baik meskipun masih 

banyak yang perlu ditingkatkan. Hasil nilai rata-rata pada indikator strategi dan 

taknik di kelas eksperimen sebesar 76 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 70,01 

2. Ranah Afektif 
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Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap 

menentukan keberhasilan belajar seseorang. Sikap terhadap keberhasilan belajar 

afektif tidak dapat terlepas dengan minat belajar seseorang. Orang yang tidak 

memiliki minat dalam pembelajaran tertentu sulit untuk mencapa keberhasilan secara 

optimal. 

Ciri-ciri ranah afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai 

tingkah laku, seperti: perhatiannnya pada mata pelajaran IPA, kedisiplinnya 

dalam mengikuti pelajaran IPA, motivasi yang tinggi untuk tahu lebih banyak 

mengenai pelajaran IPA yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya 

terhadap guru IPA dan lain sebagainya.
69

 

Ranah Afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, 

misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat,minat, motivasi, dan sikap. 

Lima kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga 

yang paling kompleks: 

 

f. Penerimaan (Receiving) – A1 

Mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon 

terhadap sitimulasi yang tepat. Kemampuan untuk menunjukkan atensi dan 

penghargaan terhadap orang lain. Contoh: mendengar pendapat orang lain, 
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mengingat nama seseorang. Nilai rata-rata pada indikator ini pada kelas eksperimen 

sebesar 87,9 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 78,6.  

g. Responsive (Responding) – A2 

Satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini peserta didik terlibat secara 

afektif, menjadi peserta dan tertarik. Kemampuan berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan 

atas suatu kejadian. Nilai ata-rata pada indikator ini di kelas eksperimen sebesar 86 

sedangkan di kelas kontrol sebesar 83,52. 

h. Nilai yang dianut (Value) – A3 

Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek 

atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak atau tidak 

menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi “sikap dan 

apresiasi”. Serta Kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan 

mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian/obyek, dan nilai tersebut 

diekspresikan dalam perilaku. Nilai rta-rata pada indikator ini di kelas eksperimen 

sebesar 84,6 sedangkan di kelas kontrol sebesar 82,95. 

 

i. Organisasi (Organization) – A4 

Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat 

lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu 

sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat 

hidup. Dan Kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan 



mengharmonisasikan perbedaan nilai. Nilai rata-rata pada indikator ini di kelas 

eksperimen sebesar 87,63 sedangkan di kelas kontrol sebesar 81,63. 

j. Karakterisasi (characterization) – A5 

Mengacu kepada karakter dan daya hidup sesorang. Nilai-nilai sangat 

berkembang nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih 

mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan 

pribadi, sosial dan emosi jiwa. Dan Kemampuan mengendalikan perilaku 

berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, 

interpersonal dan sosial. Contoh: Menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja 

sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok.
70

 Nilai rata-rata pada indikator ini di 

kelas eksperimen sebesar 79,6 sedangkan di kelas kontrol sebesar 71,4. 

Hasil penilaian keterampilan berpikir kritis dan ranah afektif di kelas 

eksperimen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di kelas kontrol sebab di kelas 

eksperimen menggunakan Model Examples Non Examples dengan media kartu 

bergambar. Penerapan Model Examples Non Examples merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan 

materi pelajaran. Model ini bertujuan mendorong peserta didik untuk belajar berpikir 

kritis untuk memecahkan permasalahan-permsalahan yang mermuat dalam contoh-

contoh gambar yang disajikan.
71

 Penggunaan media gambar dirancang agar peserta 

                                                 
70

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.54-56 
71

 M. Wakhid al Qodri, dkk. Penerapan Media Physicusic Dalam Model Exemples Non 

Exemples Untuk Meningkatkan Minat dan Pemahanan Konsep Pada Pembelajaran Hokum 

Newton Kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran.( jurnal unnes: Semarang) h. 65 



didik dapat menganalisis gambar tersebut untuk kemudian dideskripsikan secara 

singkat perihal isi dari sebuah gambar. Dengan demikian, model ini menekankan 

pada konteks analisis peserta didik. Gambar yang digunakan dalam model ini dapat 

ditampilkan melalui OHP, atau yang paling sederhana. 

Model pembelajaran Examples Non Examples berbantu media gambar dapat 

berjalan dengan baik. Beberapa kelebihan model pembelajaran ini yakni: (1) peserta 

didik lebih aktif dalam proses pembelajaran, (2) peserta didik lebih berani untuk 

mengemukakan pendapat, dan (3) menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar. 

Model pembelajaran ceramah dan diskusi merupakan pembelajaran yang 

digunakan pada kelas kontrol. Model pembelajaran yang mengedepankan materi dari 

guru yang menjelaskan materi dan diskusi ini cenderung monoton. Hal ini terlihat 

ketika proses diskusi berlangsung banyak peserta didik yang mengobrol dengan 

teman yang lain. Kendala kedua adalah beberapa peserta didik tidak begitu 

memahami materi yang mereka diskusikan. Beberapa peserta didik yang paham dari 

penjelasan pengajar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, namun bagi siswa 

yang kurang paham cenderung diam dan malu untuk bertanya. Usaha yang 

dilakukan peneliti untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yakni dengan 

memberikan arahan dan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing siswa agar ikut 

aktif dalam pembelajaran.  

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan tentang penerapan media kartu 

bergambar melalui model pembelajaran exemples non exemples terhadap 

keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar afektif peserta didik pada materi 

ekosistem Secara khusus rumusan kesimpulan dalam penelitian diuraikan sebagai 

berikut: 

1.Berdasarkan hasil uji hipotesis t Independent thitung = 2,18 sedangkan ttabel (0,05) 

= 1,997 dengan db 65. Karena thitung  > ttabel dalam hal ini H1diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan media kartu 

bergambar melalui model pembelajaran exemples non exemples terhadap 

keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi ekosistem. 

2.Berdasarkan hasil hipotesis t independent thitung = 3,27 sedangkan ttabel (0,05) = 

1,997 dengan db 65. Dengan demikian kriteria uji H0 ditolak apabila thitung  > 

ttabel dalam hal ini H1diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh penerapan media kartu bergambar melalui model pembelajaran 

exemples non exemples terhadap dan hasil belajar afektif peserta didik pada 

materi ekosistem. 

  



B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

mengetahui kendala-kendala yang ada, bahwa sebaiknya siswa dapat 

memanfaatkan waktu belajar sebaik mungkin dan ketika ada waktu luang 

sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk melakukan diskusi dan 

belajar kelompok atau melakukan kegiatan praktikum guna mengembangkan 

Keterampilan Proses Sains dan sikap ilmiah siswa. 

2. Bagi Guru 

Guru dapat menerapkan metode praktikum inkuiri terbimbing 

dalam berbagai materi biologi lain agar dapat mengembangkan inovasi 

pembelajaran sehingga mampu mengembangkan atau meningkatkan kualitas 

siswa di masa yang akan datang 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti 

lain yang akan melakukan penelitian tentang metode paraktikum inkuiri 

terbimbing terhadap peningkatan Keterampilan Proses Sains dan sikap ilmiah 

siswa, karena hasil penelitian ini kurang dari sempurna dianjurkan bagi 

peneliti lain untuk lebih baik dalam penelitian sehingga nantinya akan 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

4. Bagi Sekolah  

Sekolah perlu mendorong guru dalam melakukan penilaian siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, bukan hanya hasil akhir namun juga 

prosesnya 
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LAMPIRAN 1 : 

Profil Sekolah SMPN 28 Bandar Lampung 
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LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 28 BANDAR LAMPUNG  
Jl. Perumnas Bukit Kemiling Permai Bandar Lampung Telp. (0721) 8011028 

E-mail: smpn_28bdl@yahoo.com 

 
 

PROFIL SEKOLAH 

 

 

1. Nama   : SMP NEGERI 28 BANDAR LAMPUNG 

    Alamat   : Perumnas Bukit Kemiling Permai Bandar Lampung  

 Kecamatan  : Kemiling  

 Kota   : Bandar Lampung 

 Telp.   : ( 0721 ) 8011028 

 E-Mail   : smpn_28bdl@yahoo.com 

2. NSS / NPSN  : 201126013103  / 10807184 

3. Jenjang Akreditasi  : B 

4. Tahun didirikan  : 1999 

5. Tahun Beroperasi  : 1999 

6. Kepemilikan Tanah  : Pemerintah 

 a. Status Tanah : Hak Pakai 

 b. Luas Tanah  : 9.453  m
2
 

 c.Luas Seluruh Bangunan: 9.453  m
2 

7.  Jumlah Rombel  : 21 

8. Status Bangunan Milik  : Pemerintah Kota Bandar Lampung 

9. Nama Kepala Sekolah : Drs. M. HUTASOIT, M.M 

10. Pendidikan Terakhir : Sarjana Pendidikan ( S2 ) 

11. Masa Kerja sebagai Kepsek : 6 Tahun 2 Bulan 

12. Nilai Akreditasi Sekolah  : B ( Baik ) 82 

 

13. Pelatihan yang pernah diikuti Kepala Sekolah : 



 

No 

 

Jenis Diklat 

 

Tempat 

 

Waktu 

 

Penyelenggara 

 

1 

Penataran Keguruan / 

Orientasi Kerja 

Lapangan 

 

Jakarta 

9 s.d 16 Jan 1981 Depdikbud Dirjen 

Pend. Dasar dan 

Menengah 

 

2 

Penataran Guru PMP 

SMTP Prop. 

Lampung 

 

Teluk Betung 

18 s.d 24 Agustus 1985 Depdikbud Kanwil 

Prop. Lampung 

 

3 

Diklat Kerja Instruktur 

Guru PSPB 

Tingkat Pusat 

 

Jakarta 

27 Sept. s.d 6 Okt. 

1991 

Depdikbud Dirjen 

Pend. Dasar 

danMnengah 

 

4 

Penataran Bimbingan 

dan Penyuluhan 

(BP/BK) SLTP 

Lampung 

 

Bandar 

Lampung 

8 s.d 17 Juli 1996 Depdikbud Kanwil 

Prop. Lampung 

 

5 

Penyuluhan 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Kebudayaan 

Daerah Lampung 

 

Bandar 

Lampung 

9 s.d 13 Sept. 1997 Depdikbud Kanwil 

Prop. Lampung 

 

6 

Pelatihan Classroom 

Action Research 

Guru SLTP 

Bandar 

Lampung 

26 s.d 28 Okt. 1999 Depdikbud Kanwil 

Prop. Lampung 

 

7 

Diklat Semiloka 

Penyusunan KBM 

SMP 

Bandar 

Lampung 

15 s.d 20 Des. 2003 Disdik dan 

Perpustakaan Prop. 

Lampung 

 

8 

Diklat Instruktur 

Tingkat Dasar 

Guru Pembimbing 

SMP 

Bandar 

Lampung 

23 Maret s.d 6 April 

2006 

Dirjen PMPTK Pusat 

Pengembangan 

Penataran Guru 

Kejuruan Pusat 

 

9 

Workshop 

Pengembangan 

Profesi Guru SMP 

Gol IV 

Bandar 

Lampung 

12 s.d 21 Oktober 2006 Dirjen PMPTK – 

LPMP Lampung 

 

10 

Diklat Calon Kepala 

Sekolah SMP 

Jakarta  11 s.d 20 Desember 

2006 

Dirjen PMPTK 

Direktorat Tenaga 

Kependidikan 

 

11 

Bimtek Penyusunan 

Karya Tulis Gol 

IV 

Bandar 

Lampung 

4 s.d 9 Dedsember 

2006 

Disdik Perpustakaan 

Kota Bandar 

Lampung 



 

12 

Training Tenaga 

Penyuluh P4GN 

Bandar 

Lampung 

10-12 Maret 2009 Sekretariat 

BadanNarkotika 

dan 

Penanggulangan 

HIP/AIDS Prop. 

Lampung 

13 Diklat Penguatan 

Kemampuan 

Kepala Sekolah 

Bandar 

Lampung 

24 Agustus s.d 7 

September 2011 

(361 jam) 

Kepala P4TK Bisnis 

dan Pariwisata, 

dengan hasil baik 

sekali. 

14 Diklat Tim penilai 

angka kredit PTK 

dasar Nasional 

Bandung Jawa 

Barat 

4-9 Desember 2011 Direktorat P2TK Dirjen 

dikdas 

15 Bimtek pendidikan 

karakter bangsa 

bagi Kepala 

Sekolah dan 

Pengawas 

Hotel Kurnia 

Bandar 

Lampung 

28-30 Mei 2012 Dinas Pendidikan 

Propinsi Lampung 

16 Diklat Penguatan 

tenaga PTK SMP 

Bandar 

Lampung 

4-6 Juli 2012 (32 jam) Dinas Pendidikan Kota 

Bandar Lampung 

17 Workshop Kepala 

SMP Provinsi 

Lampung 

Bandar 

Lampung 

14-16 September 2012 Dinas Pendidikan 

Provinsi Lampung 

18 Diklat Calon 

Pengawas SMP 

Dinas Pendidikan 

Bandar 

Lampung 

18-24 Juni 2013 

Inservice 1, 25 

Juni, 2 Agustus 

2013 OJL dan 1-3 

Agustus 2013 

Inservice 2  

LPMP Provinsi 

Lampung 

19 Diklat Disiminasi 

model 

pengintegrasi 

pendidikan anti 

korupsi ke PKn 

Hotel 

Nusantara  

Bandar 

Lampung 

26-29 Agustus 2013 Dinas Pendidikan Kota 

Bandar Lampung 

 

 

 

 



 

14. Jumlah Peserta Ujian Nasional 

 

Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah 

2004/ 2005 46 51 97 

2005/ 2006 75 72 147 

2006/ 2007 64 74 138 

2007/ 2008 66 73 139 

2008/2009 56 81 136 

2009/2010 75 68 143 

2010/2011 71 72 143 

2011/2012 74 93 167 

2012/2013 81 95 176 

2013/2014 111 127 238 

2014/2015 92 97 189 

 

  



15. Nilai Rata-rata UN 

 

N

o 
Tahun 

B. Indonesia B. Inggris Matematika I P A Rata
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r

a

t

a 
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T 
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R 
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T 
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R 
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R 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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9 
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4 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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7 
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0 
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0 

3,6

0 
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0 

4,6

0 

4,8

0 
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0 

3,2

0 

4,2

0 

6,4

5 
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3 
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7 

7,0

1 
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5 
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0 
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4 
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3 
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7 
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7 
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7 
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0 

9,6
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2,20 
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8,7
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5
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7 
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8 

16,12 

21,93 

18,79 

29,08 

32,26 

34,41 

32,95 

35,31 

26,32 

30,34 

 



16. Kondisi Tamatan/ Kelulusan 

 

No Tahun Tamatan 
% 

Kelulusan 

Rata-Rata 

Terendah Tertinggi 

Rata-

rat

a 

1 2004/2005 97 100 13,00 22,84 22,84 

2 2005/2006 139 100% 15,93 26,33 21,13 

3 2006/2007 116 85,29 11,80 25,07 18,79 

4 20072008 136 97,84 18,83 35,70 29,08 

5 2008/2009 135 100 26,40 37,50 32,26 

6 2009/2010 143 100 27,40 37,70 34,41 

7 2010/2011 143 100 22,10 37,10 32,20 

8 2011/2012 167 100 27,10 38,70 35,31 

9 2012/2013 176 100 13,80 35,10 26,32 

10 2013/2014 238 100 17,55 36,60 30,34 

 

 

 

17.  Data siswa dalam 5 tahun terakhir  

 

Th. 

Ajar

an 

Jml 

Pe

nd

aft

ar 

(si

sw

a 

ba

ru) 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

Jumlah 

(Kls. 

VII,VIII,IX) 

Jml 

s

i

s

w

a 

Jml 

Ro

mb

el 

Jml 

s

i

s

w

a 

Jml 

Ro

mb

el 

Jml 

s

i

s

w

a 

Jml 

Ro

mb

el 

Jml 

sis

w

a 

Jml 

Ro

mb

el 

2005/20

06 
144 160 4 158 4 97 4 414 12 

2006/20

07 
139 160 4 154 4 150 4 456 12 



2007/20

08 
153 160 4 141 4 138 4 430 12 

2008/20

09 
153 160 4 159 4 139 4 455 12 

2009/20

10 
143 158 4 156 4 145 4 459 12 

2010/20

11 
131 185 6 170 6 143 5 498 17 

2011/20

12 
175 262 7 180 5 168 5 610 17 

2012/20

13 
246 195 5 256 7 176 5 627 17 

2013/20

14 
319 289 10 191 8 238 9 703 27 

2014/20

15 
267 267 8 269 7 189 6 725 21 

 

 

18.  Prestasi yang dicapai oleh sekolah 4 tahun terakhir Bidang Akademik dan 

Non Akademik 

 

No Jenis Prestasi Juara Tingkat Tahun 

1 KIR 3 
Kota Bandar 

Lampung 
2006 

2 Lomba KIR 3 
Kota Bandar 

Lampung 
2007 

3 Juara I Lomba KIR 1 
Kota Bandar 

Lampung 
2008 

4 Olimpiade Astronomi 5 besar 
Propinsi 

Lampung 
2008 

5 
Festival Edukasi Pendidikan 

Pustikom (B.Indo, 

B.Ing,MTK, Dan IPA ) 

7 besar 
Propinsi 

Lampung 
2009 



6 Perawatan Keluarga PMR 3 Tk. Madya 2009 

7 Open turnamen karate kite I 

Forky 
1 

Propinsi kata 

perorangan 
2010 

8 Kejuaraan daerah KKI Wali 

Kota Cup ke VI 
3 

Kota Bandar 

Lampung 

(Kata beregu) 

2010 

9 Mendongeng dan membaca 

lancar bahasa lampung 
Harapan 2 

Kota Bandar 

Lampung 
2010 

10 Cerpen Puisi Bahasa 

Indonesia  
1 

Kota Bandar 

Lampung 
2010 

11 
(02SN) Olimpiade olahraga 

siswa nasional karate 

kata perorangan 

2 
Propinsi 

Lampung 
2010 

12 
Simulasi turnamen 3 basket 

laga olahraga mahasiswa 

dan pelajar di unila 

 3 Pria 

2 Putri  

Kota Bandar 

Lampung 
2010 

13 
Speech contest (Pidato 

Bahasa Inggris) HUT Ke 

43 SMTI 

1 
Kota Bandar 

Lampung 
2010 

14 KIR APTEK 1 
Kota Bandar 

Lampung 
2010 

15 PORSENI Olahraga Tolak 

Peluru 
1 

Kota Bandar 

Lampung 
2010 

16 Adiwiyata Kebersihan 

sekolah dan UKS 
3 

Kota Bandar 

Lampung 
2011 

17 KKI Daerah Lampung Kata 

Beregu 
I Provinsi 2011 

18 KKI Daerah Lampung Kata 

perorangan 
II Provinsi 2011 

19 KKI Daerah Lampung Kata 

Beregu 
II Provinsi 2011 

20 KKI Daerah Lampung 

KADET Putri 
III Provinsi 2011 

21 Lomba PMR MAN I Model 

Pertolongan pertama 
I 

Kota Bandar 

Lampung 
2012 

22 Lomba PMR MAN I Model 

Perawatan keluarga 
III 

Kota Bandar 

Lampung 
2012 

23 
Semarak Pramuka Galang 

Tegak ke III Hasta karya 

putrid  

I 
Kota Bandar 

Lampung 
2012 

24 Semarak Pramuka Galang II Kota Bandar 2012 



Tegak ke III 

(Musikalisasi Putri) 

Lampung 

25 
Semarak Pramuka Galang 

Tegak ke III Gugus 

depan penggalang 

III 
Kota Bandar 

Lampung 
2012 

26 Kejuaraan Teakwondo Gedta 

kelas Feather 
II Provinsi 2012 

27 Kejuaraan Teakwondo Gedta 

kelas Bantam 
II Provinsi 2012 

28 Kejuaraan Yudo kls 35 kg I 
Kota Bandar 

Lampung 
2012 

29 Kejuaraan yudo kota Bandar 

lampung 
II 

Kota Bandar 

Lampung 
2012 

30 Menulis puisi balada dalam 

rangka bulan bahasa 
Hrp. III 

Kota Bandar 

Lampung 
2012 

31 Kejuaraan Teakwondo Yonif 

143 
I Provinsi 2013 

32 Kejuaraan Teakwondo Yonif 

143  
II 

Se Kab. Lampung 

Selatan 
2013 

33 Semarak lomba PMR I 

Pembuatan tandu darurat 
III Provinsi 2013 

34 Teakwondo terbuka kelas 

Hevi Pra yunior 
III Provinsi 2013 

33 Basket dan Putsal Persada 

Faer 
Hrp. I 

Kota Bandar 

Lampung 
2013 

34 Teakwondo Gajahmada  cup 

ke VII  
Hrp.II Provinsi 2013 

35 Teakwondo Kyarugi poomsae II Provinsi 2013 

36 Teakwondo Harper cup ke 

XXV 
III Provinsi 2013 

37 Teakwondo Harapan cup ke 

XXV 
II Provinsi 2013 

38 Fourteen cup Basket Ball 

competition 2014 
IV Bandar Lampung 2014 

39 Begawi Teakwondo Lampung I Bandar Lampung 2014 

40 Teakwondo se Lampung 

Selatan (Pomse) 
I Lampung Selatan 2014 

41 Teakwondo se Lampung 

Selatan (Kiorobi) 
I Lampung Selatan 2014 

42 Teakwondo se  Lampung 

Selatan (Kioroci) 
II Lampung Selatan 2014 



43 Teakwondo se  Lampung 

Selatan (Pomse) 
III Lampung Selatan 2014 

44 Taekwondo Tk. Nasional I Nasional 2015 

45 
Gencar Semarak Lomba PMR 

VII SMPN 28 Bandar 

Lampung 

Juara III PTD 

Putri 
Provinsi 2015 

46 Semarak Lomba PMR 

Juara III PTD 

Putri 

Madya 

Bandar Lampung 2015 

     

47 Kejuara terbuka Taekwondo 

Saburai Cup VI 
Juara I 

Provinsi 

Lampung 
2015 

48 Kejuara terbuka Taekwondo 

Saburai Cup VI 
Juara II 

Provinsi 

Lampung 
2015 

49 Volly SMP Putri Juara I 
Kabupaten 

Pringsewu 
2015 

50 Semarak Lomba PMR II 

Juara I PTD 

Putra 

Madya 

Bandar Lampung 2015 

51 Semarak Lomba PMR II 

Juara II PTD 

Putra 

Madya 

Bandar Lampung 2015 

52 Peragaan pertolongan 

pertama Tk. Madya Putra 

Juara 

Harapan 

I 

Bandar Lampung 2015 

53 Peragaan perawatan keluarga 

Tk. Madya 
Juara III Bandar Lampung 2015 

 

  



19.  a) Data Ruang Kelas 
 

 

Jumlah Ruang Kelas Asli (d) 

Jumlah ruang 

lainnya 

yang di 

gunakan 

untuk ruang 

kelas 

Jumlah Kelas 

(VII,VIII,IX) 

Ruang 

Kel

as 

Ukuran 

7x

9 

m2 

(a) 

Ukuran 

63

m2 

(a) 

Ukuran 

63 

m2 

(a) 

Ukuran 

(a+

b+

c) 

(a) 

 

2 
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b) Data Ruang Lain 

 

Jenis Ruangan Jumlah 

(bu

ah) 

Ukuran (M2) Jenis Ruangan Jumlah 

(bu

ah) 

Ukuran (M2) 

1. Perpustakaan 1 63 M2 4. Lab. Bahasa 1 63 M2 

2. Lab. IPA 1 63 M2 5. Lab. Komputer 1 63 M2 

3. Keterampilan 1 63 M2 6. Lab. Asrama Guru -  

 

20.  Jenjang Kependidikan 

      a.  Jenjang Pendidikan Pendidik 

 

Tingkat 

Pendidik

an 

Status Guru Jenis Kelamin 

Jumlah 
GT GTT Laki Peremp 

S2 3 - 1 2 3 

S1 30 6 6 30 36 



D3/Sarmud - - - - - 

D2 - - - - - 

D1 /PGSLTP 1 2 1 2 3 

SLTA - - - - - 

SMP - - - - - 

Jumlah 34 8 8 34 42 

 

21. Jenjang Pendidikan Tenaga Administrasi ( TU ) dan Statusnya : 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah  

Status 

Kepegawaian 

Ket 

PNS Honor 

1 S1 3 2 2 TU 

2 D3/Sarmud 1 - 1 TU 

3 D2 - - - - 

4 D1  - - - - 

5 SLTA 3 3 - TU 

6 SMP 2 - 2 Penjaga 

Sekolah 

7 SD 1 - 1 Satpam 

Jumlah 10 5 6  

 

22. Data Jumlah Guru dan Statusnya 

 

No Mata Pelajaran 

Jumlah 

Gur

u 

Status Guru 

PNS GTT G.Bantu G.Yayasan/LB 

1 
a. Pendidikan Agama Islam 

b. Pendidikan Agama Kristen 

2 

1 

1 1 

1 
  

2 PKN 2 2 -   

3 Bahasa Indonesia 5 5 -   

4 Bahasa Inggris 4 3 1  1 



5 Matematika 5 3 2   

6 IPA 4 4 -   

7 IPS 4 4 -   

8 Seni Budya 3 3 -   

9 PENJAS 2 2 -   

10 TIK 2 - 2  1 

11 Bahasa Lampung 2 1 1   

12 Ketrampilan/Prakarya 2 1 1   

13 Bimbingan Konseling (BK) 5 5    

Jumlah 42 34 8  2 

 

23. Tenaga Perpustakaan ( Pustakawan ) dan Laboratorium / Laboran 

      

No Jenis Tenaga 

Status 

PNS/H

onor 

Jenis Kelamin 
Tingkat 

Pend. 
Jumlah Ket Laki Peremp 

1 Tenaga  Perpustakaan Honor  V S1 2 orang  

2 Tenaga Lab. IPA PNS  V S1 1 orang  

3 TenagaKomputer Honor V V S1 2 orang Honor 

4 Tenaga Lab. Bahasa 

Inggris 

Honor  V D1 B. 

Ingris 

1 orang Honor 

5 UKS Honor  V S1  1 orang  

Jumlah     7 orang  

 

  



24. Buku Perpustakaan 

 

No Jenis Buku 

Jumlah 

Keterangan Judul Buku Exsemplar 

Buku 

1 Buku Paket  14 4,925 kls 7 s.d 9 

2 Buku Atlas  30  

3 Buku Kamus B. Inggris  9  

4 Buku Kamus Pelajar  9  

5 Buku Fiksi  251  

Jumlah  5.224  

 

25. Kondisi Orang Tua 

Pekerjaan 
Jumlah 

(%) 

Penghasil Per 

bulan 
Jumlah % 

Tingkat 

Pendidi

kan 

Jumlah 

PNS 10 ≤ 500.000 5 ≤ SLTA 36 

TNI / POLRI 5 500.000-

1.500.000 

40 SMP 290 

Karyawan Swasta 15 1.000.000-

1.500.000 

46 SLTA 334 

Petani 25 ≥ 1.000.000 9 SLTA 65 

Buruh 30   PT 9 

Pedagang 15     

 

  



26. Anggaran Sekolah Selain Gaji / Pegawai Tetap 

 Tahun 
Pemerintah (Rp) 

BOS dan Rutin 

Orang Tua/ 

Masyarakat 

(Rp) 

Jumlah (Rp) 

1 2005/2006 192.950.000 178.500..000 371,450,000 

2 2006/2007 198.398.000 183.540.000 381,938,000 

3 2007/2008 190.800.000 208.000.000 398,800,000 

4 2008/2009 286.075.000 270.000.000 556,075,000 

5 2009/2010 261.912.500 165.240.000 427,152,500 

6 2010/2011 290.759.850 294.480.000 585,239,850 

7 2011/2012 384.185.000 307.440.000 691,625,000 

8 2012/2013 445.170.000 269.500.000 714,670,000 

9 2013/2014 251,160.000 323.379.000 574.539.000 

 

27. Sarana dan Prasarana 

No Ruang Jumlah Luas (m) Kondisi 

1 Belajar / Kelas 27/17 567 M2 Baik 

2 Laboratorium / IPA 1 63 M2 Baik 

3 Pepustakaan 1 63 M2 Baik 

4 Kepala Sekolah 1 12 M2 Baik 

5 Wakil Kepsek 1 9 M2 Baik 

6 Tata Usaha 1 63 M2 Baik 

7 Guru  2 63 M2 Baik 

9 UKS 1 12 M2 Baik 

10 OSIS 1 9 M2 CB 

11 Pramuka 1 9 M2 TB 

12 B K 1 9 M2 Baik 

13 Komputer 1 63 M2 CB 



14 Lab. Bahasa Inggris 1 63 M2 CB 

15 Kamar Mandi / WC Guru 2 3 M2 Baik 

 Kamar Mandi / WC 

siswa 

10 3 M2 Baik 

16 Keterampilan - -  

17 Mushola 1 - Baik 

18 Rumah Dinas 1 - CB 

19 Koperasi / Kantin 6 - CB 

20 Kantor Komite - -  

21 Gudang  1 - CB 

 

28. Potensi Lingkungan Sekolah : 

 

1. Masyarakat disekitar Sekolah ikut mendukung keberadaan sekolah 

dengan ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah 

2. Luas lahan sekolah masih memadai untuk pengembangan atau 

penambahan fisik bangunan. 

3. Minat masyarakat untuk menyekolahkan ananknya di SMPN 28 Bandar 

Lampung cukup tinggi , terbukti dengan banyaknya pendaftar pada setiap 

penerimaan siswa baru. 

4. Memungkinkan dijadikan menjadi Sekolah Model Sehat berwawasan 

lingkungan. 

Bandar Lampung,  2 Februari 2015 

                            

Kepala SMPN 28 Bandar Lampung 

 

 

 

 

Drs. M. HUTASOIT, M.M 

Pembina Tk. I 

NIP. 19590617 198003 1 003 



VISI MISI DAN TUJUAN 

SMP NEGERI 28 BANDAR LAMPUNG 

 

VISI 

Mewujudkan sekolah bermutu, mandiri, inovatif dan lengkap sarana prasarana 

sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi mengacu pada perkembangan 

IPTEK dan IMTAQ. 

MISI  

1. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan secara 

professional. 

2. Menciptakan kultur sekolah yang kondusif, mandiri dan inovatif sehingga 

menjadi sekolah yang efektif dan efisien. 

3. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang KBM, 

berbasis PAIKEM. 

4. Meningkatkan pelayanan pembelajaran baik intra kurikuler maupun ekstra 

kurikuler menuju standar nasional pendidikan. 

5. Menciptakan kegiatan pelayanan pembelajaran yang menyenangkan mengacu 

pada IPTEK dan IMTAQ berbasis karakter bangsa. 

6. Senantiasa menjalin hubungan silaturahmi yang baik sesama keluarga 

pendidik dan tenaga kependidikan yang masih aktif maupun purna bhakti. 

7.  Memupuk kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dengan pemerintah,  

komite  sekolah, masyarakat serta dunia usaha / kewirausahaan 

 

TUJUAN SEKOLAH 

Secara umum tujuan kelembagaan pada jenjang Pendidikan SMP adalah Meletakkan 

dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut yang ingin dicapai.  

 

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, SMP Negeri 28 Bandar Lampung 

menetapkan target pencapaian sebagai berikut: 

1. Terpenuhinya azas pemerataan dan keadilan pelayanan pendidikan bagi peserta 

didik. 

2. Terlaksananya program pendidikan yang transparan, akuntabel, efektif dan 

pertisipatif. 

3. Sekolah telah memiliki Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) yang  

memenuhi standar isi sesuai dengan peraturan pemerintah No. 22 tahun 2006. 



4. Sekolah telah memenuhi minimal 90% standar kualifikasi pendidik dan 

Tenaga Kependidikan sesuai dengan PP No. 19 Th. 2005. 

5. Sekolah telah memenuhi 90 % standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai 

dengan PP No. 19 Th. 2005.  

6. Sekolah telah memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

KTSP, dan adanya peningkatan Nilai rata-rata UN setiap tahun. 

Menghasilkan lulusan siswa yang bermutu sehingga dapat diterima di Sekolah 

Negeri dan Favorit di Bandar Lampung. 

 
BandarLampung, 9 september 2016  

Kepala SMPN 28 Bandar Lampung 

 

 

 

        Drs. M. HUTASOIT, M.M 

        Pembina Tk. I 

        NIP. 19590617 198003 1 003 

 

 

LAMPIRAN 2 : 

 
1. SILABUS PEMBELAJARAN 
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SILABUS PEMBELAJARAN  

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan             : SMP Negeri 28 Bandar Lampung 

Kelas/ Semester  : VII/ 2 

Mata Pelajaran  : IPA 

Standar Kompetensi             : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Tujuan 

Pembelajar

an 

Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian  Alokasi 

Wakt

u 

Sumber 

Bel

ajar 

7.1 

Menentuk

an 

ekosistem 

dan saling 

hubungan 

antara 

komponen 

ekosistem 

1. Menjelaskan 

komponen-

komponen 

ekosistem. 

2. Menjelaskan 

hubungan 

saling 

ketergantung

an antara 

komponen 

biotik dan 

komponen 

abiotik. 

 

1. Siswa dapat 

menjelaskan 

komponen-

komponen 

ekosistem 

setelah 

melakukan 

kegiatan kerja 

kelompok. 

2. Siswa dapat  

Menjelaskan 

hubungan saling 

ketergantungan 

antara 

komponen  

  Keterkaitan 
antara 

komponen 

biotk dan 

abiotik dalam 

ekosistem. 

 Mendiskripsik

an pola 

interaksi 

antara 

komponen 

biotik dalam 

ekosistem.  

1. Guru membagi 

kelompok 

menjadi 5-6 

kelompok 

2. Guru 

memberikan 

permasalahan 

untuk 

didiskusikan 

dengan cara 

memberi 

gambar-gambar 

yang sesuai 

dengan 

permasalahan. 

3. Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk   

1. Teknik 

a. Tes 

b. Non Tes 

 

2. Bentuk 

a. soal posttest 

b. lembar 

observasi  

c. angket  

4x 45 

menit  

2x 

pertemuan 

 

 Buku IPA 

kelas VII 

Quadra 

Buku IPA 

terpadu 

Erlangga 

Internet  

Buku-buku 

IPA yang 

relevan. 

 



Kompetensi 

Dasar 

Indikator Tujuan 

Pembelaj

aran 

Materi 

Pembelaj

aran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

W

akt

u 

Sumber 

Bel

ajar 

 3. Menjelaskan 

saling 

ketergantungan 

antara 

produsen, 

konsumen dan 

pengurai. 

4. Menjelaskan  

pengertian 

rantai 

makanan, 

jaring-jaring 

makanan dan 

rantai 

makanan,. 

5. Menjelaskan 

arus energidan 

siklus materi. 

 

biotik dan 

komponen 

abiotik 

setelah 

melakukan 

kegiatan 

diskusi 

3. Siswa dapat 

Menjelaskan 

saling 

ketergantung

an antara 

produsen, 

konsumen 

dan pengurai 

setelah 

melakukan 

kegiatan 

Tanya jawab 

dan diskusi. 

4. Siswa dapat 

Menjelaskan 

pengertian 

rantai  

 

 Peranan 

decomposer 

dalam 

ekosistem. 

 pengertian 
rantai 

makanan, 

jaring-jaring 

makanan 

dalam 

ekosistem 

 Arus energi 
dan siklus 

materi dalam 

ekosistem. 

 Mendefinisik
an tentang 

ekologi, dan 

interaksi 

dengan orang 

lain 

mengenai 

habitat dalam 

memperhatikan atau 

menganalisis 

permasalahan  pada 

gambar yang diberikan. 

4.  Setelah dianalisis siswa 

diberi kesempatan untuk 

menempelkan gambar di 

papan tulis sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

5. Guru meminta siswa untuk 

mencatat hasil dari diskusi 

dan dari analisis yang ada 

pada gambar. 

6. Guru menyuruh 

perwakilan setiap 

kelompok secara 

bergantian untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi dari analisis 

gambar-gambar tersebut. 

7.   Guru melakukan tanya 

jawab berdasarkan hasil 

presentasi diskusi. 

8.   Guru memberikan 

mengklarifikasi tentang 

materi yang telah 

    



 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian  Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Bela

jar 

 6. membedakan 

simbiosis 

Mutualisme, 

Simbiosis 

komensalisme 

dan simbiosis 

parasitisme 

makanan, jaring-jaring 

makanan dan 

rantai makanan 

setelah melakukan 

kegiatan tanya 

jawab. 

5. Siswa dapat 

menjelaskan 

perpindahan arus 

energi dalam 

ekosistem setelah 

melakukan 

kegiatan diskusi. 

6. Siswa dapat 

membedakan 

simbiosis 

mutualisme, 

Simbiosis 

komensalisme dan 

simbiosis 

parasitisme 

Ekosistem. 9. Guru bersama-

sama siswa 

menarik 

kesimpulan dari 

materi yang telah 

disampaikan. 

10. Guru memberikan 

angket untuk 

mengetahui 

kemampuan afektif 

siswa. 

11. Pada pertemuan 

akhir guru 

memberikan soal 

posttest berupa 

essay kepada siswa 

untuk menilai daya 

berfikir kritis siswa 

 

 

 

   

         

 

 

didiskusikan bersama. 



                              Bandar Lampung, 

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

 

 

Hj. Mautia, S.Pd      Suryani  

NIP. 19640903 198412 2 001    NPM. 1211060078 

 

Mengetahui, 

    Kepala Sekolah SMP 28 BandarLampung     

 

 

 

Drs. M. Hutasoit, M.M 

    NIP. 195906171980031003 

 

 

 

 

  



SILABUS PEMBELAJARAN  

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan             : SMP Negeri 28 Bandar Lampung 

Kelas/ Semester  : VII/ 2 

Mata Pelajaran  : IPA 

Standar Kompetensi             : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Tujuan 

Pembelaj

aran 

Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian  Alokasi 

Wakt

u 

Sumber 

Bel

ajar 

7.1 

Menentu

kan 

ekosiste

m dan 

saling 

hubunga

n antara 

kompon

en 

ekosiste

m 

7. Menjelaskan 

komponen-

komponen 

ekosistem. 

8. Menjelaskan 

hubungan 

saling 

ketergantung

an antara 

komponen 

biotik dan 

komponen 

abiotik. 

 

3. Siswa dapat 

menjelaskan 

komponen-

komponen 

ekosistem 

setelah 

melakukan 

kegiatan 

kerja 

kelompok. 

4. Siswa dapat  
Menjelaskan 
hubungan 
saling  

 Ekosistem dan 
komponen-
komponen 
penyusunnya. 

 Macam-
macam 
ekosistem. 

 Penggelompo
kkan 
komponen 
biotikdan 
abiotik dan 
hubungannya  

4. Guru membagi 

kelompok belajar 

menjadi lima 

sampai enam 

kelompok dan 

setiap kelompok 

dibagikan lembar 

kerja. 

5. Guru 

mengintruksikan 

setiap kelompok 

untuk diskusi 

sesuai materi 

yang diberikan. 

 

7. Teknik 

c. Tes 

d. Non Tes 

 

8. Bentuk 

d.soal essay 

posttest 

e. lembar 

observasi  

f. angket  

4x 45 

menit  

2x 

pertemuan 

 

 Buku IPA 

kelas VII 

Quadra 

Buku IPA 

terpadu 

Erlangga 

Internet  

Buku-buku 

IPA yang 

relevan. 

 



Kompetensi 

Dasar 

Indikator Tujuan 

Pembelaj

aran 

Materi 

Pembelaj

aran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

W

akt

u 

Sumber 

Bel

ajar 

 9. Menjelaskan 

saling 

ketergantungan 

antara 

produsen, 

konsumen dan 

pengurai. 

10. Menjelaskan  

pengertian 

rantai 

makanan, 

jaring-jaring 

makanan dan 

rantai 

makanan,. 

11. Menjelaska

n arus 

energidan 

siklus materi. 

12. membedak

an simbiosis 

Mutualisme, 

Simbiosis 

komensalisme 

dan simbiosis  

ketergantung
an antara 
komponen 
biotik dan 
komponen 
abiotik 
setelah 
melakukan 
kegiatan 
diskusi. 

5. Siswa dapat 
Menjelaskan 

saling 

ketergantung

an antara 

produsen, 

konsumen 

dan pengurai 

setelah 

melakukan 

kegiatan 

tanya jawab 

dan diskusi. 

 

 Interaksi 

antara 

komponen-

komponen 

ekosistem 

produsen, 
konsumen 

dan 

dekomposer. 

 pengertian 

rantai 

makanan, 

jaring-jaring 

makanan dan 

rantai 

makanan. 

 Arus energi 
dan siklus 

materi dalam 

ekosistem. 

9. Guru  mempersilah 

perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan 

hasil diskusi. 

10. Guru  

mempersilahkan bagi 

siswa kelompok lain untuk 

melakukan tanya jawab. 

11. Guru memberikan 

klarifikasi dari hasil 

diskusi kelompok yang 

telah dilakukan. 

12. Guru bersama-sama 

siswa menarik kesimpulan 

dari materi pembelajaran 

yang telah disampaikan. 

13. Guru memberikan 

angket untuk mengetahui 

kemampuan afektif siswa. 

14. Pada pertemuan akhir 

guru memberikan soal 

posttest berupa essay 

kepada siswa untuk 

menilai daya berfikir kritis 

siswa 

 

    



 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Poko

k 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian  Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Bela

jar 

 parasitisme 6. Siswa dapat 
Menjelaskan 

pengertian rantai 

makanan, jaring-

jaring makanan 

dan rantai 

makanan setelah 

melakukan 

kegiatan tanya 

jawab. 

7. Siswa dapat 

menjelaskan 

perpindahan arus 

energi dalam 

ekosistem setelah 

melakukan 

kegiatan diskusi. 

8. Siswa dapat 
membedakan 

simbiosis 

mutualisme, 

Simbiosis 
komensalisme dan 
simbiosis 
parasitisme 

   

 

   



          

Bandar Lampung, 

Guru Mata Pelajaran                             Peneliti 

 

 

 

Hj. Mautia, S.Pd                              Suryani  

NIP. 19640903 198412 2 001                  NPM. 1211060078 

      Mengetahui, 

     Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Bandar Lampung     

 

 

 

Drs. M. Hutasoit, M.M 

     NIP. 195906171980031003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan  :    SMP Negeri 28 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  :    IPA 

Pokok Bahasan  :    Ekosistem 

Kelas/Semester  :    XI IPA/2 

Alokasi Waktu             :   4x 40 menit  

Model    :   Exlemples Non Exemples 

Pertemuan   :  Satu  

A. Standar Kompetensi                 

7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem        

B. Kompetensi Dasar                    

7.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem 

C. Indikator    

1. Mendeskripsikan komponen-komponen ekosistem. 

2. Mengkaitkan  hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. 

3. Menganalisis saling ketergantungan antara produsen, konsumen dan pengurai. 

4. Menganalisis pengertian rantai makanan, jaring-jaring makanan dan rantai makanan,. 

5. Menghubungkan arus energidan siklus materi dalam ekosistem. 

6. Menganalisis perbedaan simbiosis Mutualisme, Simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme 

  



Pertemuan ke-  :    1 (Satu) 

Alokasi waktu (2 x 45 menit) (Metode Ceramah dan Tanya jawab) 

Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

9.  Siswa dapat 

mendeskripsikan 

komponen-

komponen 

ekosistem setelah 

melakukan  

kegiatan kerja 

kelompok. 

10. Siswa 

dapat  

Mengkaitkan 

hubungan saling 

ketergantungan 

antara komponen 

biotik dan 

komponen abiotik 

setelah 

melakukan 

kegiatan diskusi. 

 

 Keterkaitan komponen biotik dan 
abiotik dalam ekosistem. 

 Komponen biotik 
1. Produsen : organisme yang 

menyusun senyawa organik atau 

membuat makanan sendiri. 

2. Konsumen, yaitu kelompok makhluk 

hidup yang tidak dapat mensintesis 

makanan sendiri. Yaitu hewan dan 

manusim. 
3. Dekomposer, yaitu Kelompok 

mikroba yang bertugas menguraikan 

senyawa organik menjadi senyawa 

anorganik. Yaitu bakteri. 

 Komponen abiotik 

Antara lain: 

     Udara, air, Tanah dan mineral, 

cahaya, pH dan Suhu dan kelembapan 

 

Kegiatan pembuka  10 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Orientasi  

1) Membuka pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

dan berdoa bersama yang 

dipimpin oleh ketua kelas 

dengan penuh khidmat. 

2) Guru memperlihatkan 

kesiapan diri siswa dan 

mengisi lembar kehadiran 

siswa (absen). 

b. Apersepsi 

1). Dalam ekosistem, tumbuhan 

tergolong produsen atau 

konsumen? 

  



Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

11. Siswa dapat 

Menganalisis 

saling 

ketergantungan 

antara produsen, 

konsumen dan 

pengurai setelah 

melakukan 

kegiatan tanya 

jawab dan diskusi. 

12. Siswa dapat 

Menganalisis 

pengertian rantai 

makanan, jaring-

jaring makanan 

dan rantai 

makanan setelah 

melakukan 

kegiatan tanya 

jawab. 

 

 Keterkaitan komponen biotik dan 

abiotik dalam ekosistem, 

keberadaan komponen abiotik 

sangat dipengaruhi oleh komponen 

biotik. Contoh: tumbuhan dapat 

hidup baik apabila lingkingan 

memberikan unsur-unsur yang 

dibutuhkan tumbuhan seperti air, 

udara, cahaya, dan garam-garam 

mineral, begitu juga sebaliknya 

komponen biotik sangat 

mempengaruhi komponen abiotik, 

tumbuhan sangat membuuhkan air 

sehingga mata air akan bertahan, 

tanah menjadi subur. Tetapi jika 

tidak ada tumbuhan, air tidak dapat 

bertahan sehingga dapat 

menyebabkan tanah longsor dan 

menjadi tandus.  Seperti pada 

gambar bi bawah ini memperlihat 

hubungan antara komponen biotic 

dan abiotik dalam ekosistem. 

  

2).  Apakah kucing tergolong 

hewan karnivora atau 

herbivora? 

a. Motivasi 

Sungai dan persawahan tadi 

merupakan contoh dari 

ekosistem. Ekosistem itu 

ada yang alami ada yang 

buatan. Kita harus 

senantiasa bersyukur dengan 

menjaga kelestarian 

ekosistem yang ada di 

lingkungan kita supaya tidak 

rusak. 

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai terkait dengan materi 

ekosistem. 

Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, 

guru: 

 Guru menjelaskan poin-poin 

materi ekosistem yaitu: 

komponen biotik dan abiotik 

dalam ekosistem, hubungan 

interaksi antar komponen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan  Exlemples Non 

Exemples 

6. Guru membagi 

kelompok menjadi 5-

6 kelompok 

7. Guru memberikan 

permasalahan untuk 

didiskusikan dengan 

cara  memberi gamba 



  

Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

13. Siswa dapat 

menghubungkan 

perpindahan arus 

energi dalam 

ekosistem setelah 

melakukan 

kegiatan diskusi. 

14. Siswa dapat 

menganalis 

membedakan 

simbiosis 

mutualisme, 

Simbiosis 

komensalisme dan 

simbiosis 

parasitisme 

 

 Interaksi antar komponen 

biotik dalam ekosistem 

a. Simbiosis mutualisme 

simbiosis mutualisme 

merupakan suatu bentuk 

hubungan antara dua 

makhluk hidup yang 

berbeda jenis yang saling 

menguntungkan kedua 

belah pihak. Contoh: 

hubungan antara tumbuhan 

berbunga dan kupu-kupu, 

b. Simbiosis parasitisme  

Merupakan suatu bentuk 

hubungan antara dua 

biotik, dan peranan dekomposer 

dalam ekosistem. 

 Siswa bergabung ke dalam 

kelompok-kelompok yang sudah 

ditentukan oleh guru, dimana 

satu kelompok terdiri dari lima 

sampai enam siswa. 

 Guru memberikan permasalahan 
untuk didiskusikan dengan cara 

memberi gambar-gambar yang 

sesuai dengan permasalahan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Setiap kelompok mendiskusikan 
tentang permasalahn yang 

diberikan oleh guru. 

 Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk   

memperhatikan atau menganalisis 

permasalahan  pada gambar yang 

diberikan. 

 Setelah dianalisis siswa diberi 
kesempatan untuk menempelkan 

gambar di papan tulis sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

gambar yang sesuai 

dengan  

permasalahan. 

8. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk   

memperhatikan 

atau menganalisis 

permasalahan  pada 

gambar yang 

diberikan. 

9. Setelah dianalisis 

siswa diberi 

kesempatan untuk 

menempelkan 

gambar di papan 

tulis sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran. 

10. Guru meminta 

siswa untuk 

mencatat hasil dari 

diskusi dan 



  

Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

 makhluk hidup yang berbeda 

jenis, di mana makhluk hidup 

yang pertama mendapatkan 

keuntungan, sedangkan 

makhluk hidup yang kedua 

mendapatkan kerugian. 

Contoh: hubungan antara 

benalu dan pohon mangga. 

c. Simbiosis komensalisme 

Merupakan suatu bentuk 

hubungan antara dua 

makhluk hidup pertama 

mendapatkan keuntungan, 

sedangkan makhluk hidup 

lainnya tidak mendapatkan 

keuntungan. 

d. Predatorisme 

Hubungan antara pemangsa dan 

mangsanya. 

 

 Guru meminta siswa untuk 

mencatat hasil dari diskusi dan 

dari analisis yang ada pada 

gambar. 

 Perwakilan dari tiap kelompok 

diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusi. 

 Guru menanggapi hasil diskusi 
peserta didik dan memberikan 

informasi yang sebenarnya. 

 Guru menanggapi hasil diskusi 
peserta didik dan memberikan 

informasi yang sebenarnya. 

 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang 
hal-hal yang belum diketahui 

siswa  

  

 

 

 

 

menempelkan 

gambar di papan 

tulis sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

11. Guru 

meminta siswa 

untuk mencatat 

hasil dari diskusi 

dan dari analisis 

yang ada pada 

gambar. 

12. Guru 

menyuruh 

perwakilan setiap 

kelompok secara 

bergantian 

 

 

 

 



Tujuan 

Pembelajaran 

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

  Perana dekomposer dalam 

ekosistem. 

Dekomposer merupakan 

makhluk hidup yang 

memperoleh makanannya 

dengan cara menguraikan 

senyawa-senyawa organik 

yang berasal dari makhluk 

hidup yang sudah mati. 

Adapun peranan decomposer 

dalam ekosistem antara lain: 

1. Mengembalikan materi ke 

lingkungan abiotik dan 

digunakan kembali oleh 

tumbuhan hijau. 

2. Menguraikan mahkluk hidup 

yang sudah mati menjadi 

unsur hara atau anorganik 

yang penting untuk 

perkembangan tumbuhan. 

3. Menghasilkan gas 

karbondioksida yang berguna 

dalam proses fotosintesis. 

 Guru bersama siswa bertanya 
jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan 

penguatan  dan penyimpulan 

Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta 
didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran. 

 Memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

 Guru menutup proses 
pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah dan di 

akhiri dengan mengucapkan 

salam. 
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13. Guru 

melakukan tanya 

jawab 

berdasarkan hasil 

presentasi diskusi. 

14. memberikan 

mengklarifikasi 

tentang materi 

yang telah 

didiskusikan 

bersama. 

15. Guru bersama-

sama siswa 

menarik 

kesimpulan dari 

materi yang telah 

disampaikan. 

16. Guru 

memberikan 

angket untuk 

mengetahui 

kemampuan 

afektif siswa. 

17. Pada pertemuan 

akhir guru 
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memberikan 

essay kepada 

siswa untuk 

menilai daya 

berfikir kritis 

siswa. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan  :    SMP Negeri 28 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  :    IPA 

Pokok Bahasan  :    Ekosistem 

Kelas/Semester  :    XI IPA/2 

Alokasi Waktu             :   4x 40 menit  

Model     :   Exlemples Non Exemples 

Pertemuan   :   Dua 

A. Standar Kompetensi                 

7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem        

B. Kompetensi Dasar                    

7.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem 

C. Indikator    

1. Mendeskripsikan komponen-komponen ekosistem. 

2. Mengkaitkan hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. 

3. Menganalisis saling ketergantungan antara produsen, konsumen dan pengurai. 

4. Menghubungkan pengertian rantai makanan, jaring-jaring makanan dan rantai makanan,. 

5. Menganalisis arus energidan siklus materi. 



6.  Menganalisi perbedaaan simbiosis Mutualisme, Simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme 

 

Pertemuan ke-  :    II (dua) 

Alokasi waktu (2 x 45 menit) (Exlemples Non Exemples) 

Tujuan Pembelajaran  Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

1. Siswa dapat 

menjelaskan 

komponen-

komponen ekosistem 

setelah melakukan  

kegiatan kerja 

kelompok. 

2. Siswa dapat  

Menjelaskan 

hubungan saling 

ketergantungan 

antara komponen 

biotik dan komponen 

abiotik setelah 

melakukan kegiatan 

diskusi. 

 Rantai makanan dan jaring-jaring 

makanan 

Rantai makanan adalah 
peristiwa memakan dan dimakan 

sederatan organisme dengan urutan 

tertentu. Dari rantai makanan terjadi 

proses pemindahan energi dari 

produsen ke konsumen ( I,II,III dan 

seterusnya). Kemudian ke pengurai. 

Semua rantai makanan selau 

dimulai dari tumbuhan hijau yang 

berperan sebagai produsen dan 

berakhir pada pengurai yang 

berperan sebagai dekomposer. 

Kegiatan pembuka  10 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Orientasi  

1) Membuka pembelajaran 

dengan mengucapkan 

salam dan berdoa bersama 

yang dipimpin oleh ketua 

kelas dengan penuh 

khidmat. 

2) Guru menabsensi siswa. 

b. Apersepsi 

1) Bisakah tumbuhan hidup 

tanpa air? 

2) Apakah peran tumbuhan 

dalam rantai makanan? 

 



  

Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

3. Siswa dapat 

Menjelaskan 

saling 

ketergantungan 

antara produsen, 

konsumen dan 

pengurai setelah 

melakukan 

kegiatan tanya 

jawab dan 

diskusi. 

4. Siswa dapat 

Menjelaskan 

pengertian rantai 

makanan, jaring-

jaring makanan 

dan rantai 

makanan setelah 

melakukan  

kegiatan tanya 

jawab. 

 

Pengurai tersebut 

menghasilkan unsur hara 

yang sangat dibutuhkan 

oleh tumbuhan hijau.  

Pada setiap tingkat pada 

rantai makanan materi 

yang mengandung energi 

dipindahkan dari satu 

organisme ke organisme 

lainnya.  

Setiap tingkat dari 

rantai makanan dinamakan 

tingkat trofik. Satu tingkat 

trofik adalah satu tahapan 

dalam suatu rantai 

makanan dengan 

organisme-organisme 

yang memperoleh 

makanan dengan cara atau 

pola yang sama. Di bawah 

ini contoh dari rantai 

makanan di darat maupun 

di laut. 

 

 

 

 

 

c. Motivasi 

 Kita harus senantiasa bersykur 

dengan menjaga kelestarian 

ekosistem yang ada di 

lingkungan kita supaya tidak 

rusak. 

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

terkait dengan materi ekosistem. 

Kegiatan inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a. Menjelaskan poin-poin materi 

ekosistem yaitu: meneliti 

keterkaitan rantai makanan dan 

jaring-jaring makanan dalam 

ekosistem. 

b. Membuat jaring-jaring makanan 

yang terbentuk dari sekumpulan 

rantai makanan.  

c. Menjelaskan pengertian arus 

energi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan  Exlemples 

Non Exemples 

1. Guru membagi 

kelompok menjadi 

5-6 kelompok 

2. Guru memberikan 

permasalahan 

untuk didiskusikan 

dengan cara  

memberi gambar-

gambar yang 

sesuai dengan 



  

Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

a. Siswa dapat 

menjelaskan 

perpindahan 

arus energi 

dalam 

ekosistem 

setelah 

melakukan 

kegiatan 

diskusi. 

b. Siswa dapat 

membedakan 

simbiosis 

mutualisme, 

Simbiosis 

komensalisme 

dan simbiosis 

parasitisme   

 
 

Rantai makanan yang saling 

berhubungan dengan rantai 

makanan lainnya akan 

membentuk suatu jaring-jaring 

makanan.  Seperti pada 

gambar di bawah ini: 

 

 Menjelaskan siklus materi 

 Mendefinisifan tentang ekologi 
dan habitat dalam sebuah 

ekosistem. 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok. 

 Guru membimbing siswa dalam 
pembentukan kelompok. 

 Siswa (dibimbing oleh guru) 
mendiskusikan hubungan rantai 

makanan dan jaring-jaring 

makanan dalam ekosistem 

 Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa intuk 

menganalisis dan 

memperhatikan permasalahan 

yang diberikan. 

 Siswa mencatat semua 

pengamatan dari hasil diskusi 

dan analisis dari permasalahan 

yang ada. 

 

 

 

 

permasalahan. 

3.Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk   

memperhatikan atau 

menganalisis 

permasalahan  pada 

gambar yang diberikan. 

4. Setelah dianalisis 

siswa diberi 

kesempatan untuk 

menempelkan gambar 

di papan tulis sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

5. Guru meminta siswa 

untuk mencatat hasil 

dari diskusi dan dari 

analisis yang ada pada 

gambar. 

6. Guru menyuruh 

perwakilan setiap 

kelompok secara  



  

Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu Keterangan 

 

 

 Arus energi dan siklus 

materi 

Di dalam ekosistem 

terjadi arus energi yaitu 

perpindahan atau aliran 

energi mulai dari 

matahari, produsen, 

konsumen, hingga ke 

organisme pengurai.  

Arus energi terjadi 

melalui proses memakan.  

 

 Perwakilan dari tiap kelompok 
diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas. 

 Guru menanggapi hasil diskusi 
siswa dan memberikan informasi 

yang sebenarnya. 

 Guru menjelaskan pengertian 

rantai makanan, jaring-jaring 

makanan dan arus energi 

kemudian memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik 

sebagai umpan balik terhadap 

pemahaman materi. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-
hal yang belum diketahui siswa. 

  

 

 

 

 

bergantian untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi dari 

analisis. 

7. Guru melakukan tanya 

jawab berdasarkan 

hasil presentasi 

diskusi. 

8. Guru memberikan 

mengklarifikasi 

tentang materi yang 

telah didiskusikan 

bersama. 

9. Guru bersama-sama 

siswa menarik 

kesimpulan dari materi 

yang telah 

disampaikan. 

10. Guru memberikan 

angket untuk 

mengetahui 

kemampuan afektif 

siswa 



Tujuan   

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu Keterangan 

  Aliran energi  

Merupakan 

rangkaian urutan 

pemindahan bentuk 

energi satu ke bentuk 

energi yang lain di mulai 

dari sinar matahari lalu 

ke produsen, ke 

konsumen primer, ke 

konsumen tingkat tinggi 

sampai ke pengurai.  

 Definisi ekologi dan habitat 

dalam sebuah ekosistem 

1. Ekologi adalah ilmu 

yang mempelajari 

interaksi antara 

organism dengan 

lingkungannya dan 

lainnya. Ekologi 

mempelajari bagaimana 

makhluk hidup dapat 

mempertahankan 

kehidupannya dlam 

mengadakan hubungan 

antar makhluk hidup 

dan dengan benda tak 

 Guru bersama siswa bertanya 
jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan 

penguatan  dan penyimpulan. 

 

Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. bersama-sama dengan peserta 

didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran. 

b. Guru memberikan posttest berupa 

soal essay kepada siswa untuk 

mengetahui tingkat berpikir kritis 

siswa. 

c. memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

d. Guru menutup proses 

pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah dan di 

akhiri dengan mengucapkan 

salam. 
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11. Pada pertemuan akhir 

guru memberikan 

essay kepada siswa 

untuk menilai daya 

berfikir kritis siswa. 
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hidup di dalam tempat 

hidupnya atau 

lingkungannya. 

2. Habitat adalah tempat 

tinggal makhluk hidup 

yang saling melakukan 

hubungan dengan 

lingkungan alamnya. 

Makhluk hidup 

mendapatkan segalanya 

yang dibutuhkan dari 

habitat hidupnya. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan  :    SMP Negeri 28 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  :    IPA 

Pokok Bahasan  :    Ekosistem 

Kelas/Semester  :    XI IPA/2 

Alokasi Waktu             :   4x 45 menit  

Pendekatan    :   Pendekatan student center 

Metode   :   Diskusi, Tanya jawab 

Pertemuan   : 1 dan 2 

A. Standar Kompetensi                 

7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem        

B. Kompetensi Dasar                    

7.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem 

C. Indikator    

7. Menjelaskan komponen-komponen ekosistem. 

8. Menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. 

9. Menjelaskan saling ketergantungan antara produsen, konsumen dan pengurai. 

10. Menjelaskan pengertian rantai makanan, jaring-jaring makanan dan rantai makanan,. 

11. Menjelaskan arus energidan siklus materi. 

12. membedakan simbiosis Mutualisme, Simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme 



 

Pertemuan ke-  :    1 (Satu) 

Alokasi waktu (2 x 45 menit) (Metode Ceramah dan Tanya jawab) 

Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

15.  Siswa 

dapat 

menjelaskan 

komponen-

komponen 

ekosistem setelah 

melakukan  

kegiatan kerja 

kelompok. 

16. Siswa 

dapat  

Menjelaskan 

hubungan saling 

ketergantungan 

antara komponen 

biotik dan 

komponen abiotik 

setelah 

melakukan 

kegiatan diskusi. 

 

 Ekosistem adalah sistem ekologi 
yang terbentuk oleh hubungan 

timbal balik atau interaksi antara 

makhluk hidup dengan lingkungan 

abiotiknya.   

 Komponen biotik. 
1) Produsen : organisme yang 

menyusun senyawa organik atau 

membuat makanan sendiri dengan 

bantuan cahaya matahari, yaitu 

tumbuhan hijau, beberapa jenis 

bakteri, serta ganggang hijau biru. 

2) Konsumen, yaitu kelompok makhluk 

hidup yang tidak dapat mensintesis 

makanan sendiri. Yaitu hewan dan 

manusia. 

3) Dekomposer, yaitu Kelompok 

mikroba yang bertugas menguraikan 

senyawa organik 

Kegiatan pembuka  15 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Orientasi  

3) Membuka pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

dan berdoa bersama yang 

dipimpin oleh ketua kelas 

dengan penuh khidmat. 

4) Guru menabsensi siswa. 

d. Apersepsi 

1). Dalam ekosistem, tumbuhan 

tergolong produsen atau 

konsumen? 

  



Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

17. Siswa dapat 

Menjelaskan 

saling 

ketergantungan 

antara produsen, 

konsumen dan 

pengurai setelah 

melakukan 

kegiatan tanya 

jawab dan 

diskusi. 

18. Siswa dapat 

Menjelaskan 

pengertian rantai 

makanan, jaring-

jaring makanan 

dan rantai 

makanan setelah 

melakukan 

kegiatan tanya 

jawab. 

 

menjadi senyawa anorganik. 

Yaitu bakteri 

 

 Komponen abiotik 

Antara lain: 

a. Udara  

b. Air 

c. Tanah dan mineral 

d. Cahaya 

e. pH 

f. Suhu dan kelembapan 

 Interaksi antarkomponen 

ekosistem 

a. Simbiosis mutualisme simbiosis 

mutualisme merupakan suatu 

bentuk hubungan antara dua 

makhluk hidup yang berbeda jenis 

yang saling menguntungkan kedua 

belah pihak. Contoh: hubungan 

antara tumbuhan berbunga dan 

kupu-kupu, 

b. Simbiosis parasitisme  

Merupakan suatu bentuk hubungan 

antara dua makhluk hidup yang 

berbeda jenis, di mana 

 

 

2).  Apakah kucing tergolong 

hewan karnivora atau 

herbivora? 

e. Motivasi 

Sungai dan persawahan tadi 

merupakan contoh dari 

ekosistem. Ekosistem itu ada 

yang alami ada yang buatan. 

Kita harus senantiasa bersyukur 

dengan menjaga kelestarian 

ekosistem yang ada di 

lingkungan kita supaya tidak 

rusak. 

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

terkait dengan materi ekosistem. 

Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menjelaskan pengertian 

ekosistem. 

 Menjelaskan satuan makhluk 
hidup dalam ekosistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

19. Siswa dapat 

menjelaskan 

perpindahan 

arus energi 

dalam ekosistem 

setelah 

melakukan 

kegiatan diskusi. 

20. Siswa dapat 

membedakan 

simbiosis 

mutualisme, 

Simbiosis 

komensalisme 

dan simbiosis 

parasitisme 

makhluk hidup yang 

pertama mendapatkan 

keuntungan, sedangkan 

makhluk hidup yang kedua 

mendapatkan kerugian. 

Contoh: hubungan antara 

benalu dan pohon mangga. 

c.Simbiosis komensalisme 

Merupakan suatu bentuk 

hubungan antara dua 

makhluk hidup pertama 

mendapatkan keuntungan, 

sedangkan makhluk hidup 

lainnya tidak mendapatkan 

keuntungan. 

f. Predatorisme 

Hubungan antara pemangsa 

dan mangsanya. 

 Menyebutkan macam-macam 

ekosistem. 

 Menjelaskan komponen-
komponen ekosistem. 

 Membedakan organisme autrotof 
dan organisme heterotof. 

 Membedakan organisme 
herbivora, karnivora dan 

omnivora. 

a. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok. 

 Siswa dalam setiap kelompok 
mendiskusikan satuan makhluk 

hidup dalam ekosistem (individu, 

populasi dan komunitas). 

 Siswa dalam setiap kelompok 
mendiskusikan komponen-

komponen ekosistem yaitu 

komponen biotik (produsen, 

konsumen dan dekomposer) dan 

komponen abiotik (air, tanah, 

udara, cahaya matahari, suhu dan 

kelembaban). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu Keterangan 

  Arus energi dan siklus materi 

Di dalam ekosistem terjadi 

arus energi yaitu perpindahan 

ata aliran energi mulai dari 

matahari, produsen, 

konsumen, hingga ke 

organisme pengurai.  Arus 

energi terjaadi melalui proses 

memakan makhluk hidup 

yang lain. proses memakan 

dan dimakan melalui urutan  

dan arah tertentu yang disebut 

rantai makanan. Seperti 

Gambar di bawah ini: 

 

    
  

 Perwakilan dari tiap kelompok 
diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusi. 

 Guru menanggapi hasil diskusi 
peserta didik dan memberikan 

informasi yang sebenarnya. 

 Siswa (dibimbing oleh guru) 

mendiskusikan pengertian dan 

contoh dari organisme autrotof dan 

organisme heterotof. 

 Peserta didik dalam setiap 
kelompok mendiskusikan 

organisme yang termasuk ke dalam 

heterotof (herbivora, karnifora dan 

omnivora). 

 Perwakilan dari tiap kelompok 
diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusi. 

 Guru menanggapi hasil diskusi 
peserta didik dan memberikan 

informasi yang sebenarnya. 

 

b. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

c. Guru bertanya jawab tentang hal-

hal yang belum diktahui siswa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

  

Tujuan 

Pembelajaran 

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu Keterangan 

  Aliran energi  

Merupakan rangkaian urutan 

pemindahan bentuk energi 

satu ke bentuk energi yang 

lain di mulai dari sinar 

matahari lalu ke produsen, ke   

konsumen tingkat tinggi 

sampai ke pengurai. 

Pengalihan energi juga 

berlangsung melalui sederetan 

organisme yang memakan dan 

dimakan di dalam rantai 

makanan seperti Gambar di 

bawah ini: 

 

 Guru bersama siswa bertanya 
jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan 

penguatan  dan penyimpulan 

Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta 
didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran. 

 memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

 Guru menutup proses 
pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah dan di 

akhiri dengan mengucapkan salam. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan  :    SMP Negeri 28 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  :    IPA 

Pokok Bahasan  :    Ekosistem 

Kelas/Semester  :    XI IPA/2 

Alokasi Waktu             :   4x 45 menit  

Pendekatan    :   Pendekatan student center 

Model     :   Diskusi dan Tanya jawab 

Pertemuan   :  Dua  

A. Standar Kompetensi                 

7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem        

B. Kompetensi Dasar                    

7.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem 

C. Indikator    

7. Menjelaskan komponen-komponen ekosistem. 

8. Menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. 

9. Menjelaskan saling ketergantungan antara produsen, konsumen dan pengurai. 



10. Menjelaskan pengertian rantai makanan, jaring-jaring makanan dan rantai makanan,. 

11. Menjelaskan arus energidan siklus materi. 

12. membedakan simbiosis Mutualisme, Simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme 

 

Pertemuan ke-  :    II (dua) 

Alokasi waktu (2 x 45 menit) (Diskusi dan Tanya jawab) 

Tujuan Pembelajaran  Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

1. menjelaskan 

komponen-

komponen ekosistem 

setelah melakukan  

kegiatan kerja 

kelompok. 

2. Siswa dapat  

Menjelaskan 

hubungan saling 

ketergantungan 

antara komponen 

biotik dan komponen 

abiotik setelah 

melakukan kegiatan 

diskusi.  

 Ekologi adalah ilmu yang 
mempelajari tentang interaksi 

makhluk hidup serta makhluk 

hidup dan  lingkungannya. 

 Komponen abotik dan biotik saling 

berhubungan satu sama lain oleh 

karena itu, kedua komponen 

tersebut tidak dapat dipisahkan. 

a. Produsen : organisme yang 

menyusun senyawa organik atau 

membuat makanan sendiri dengan 

bantuan cahaya matahari, yaitu 

tumbuhan hijau, beberapa jenis 

bakteri, serta ganggang hijau biru. 

b. Konsumen, yaitu kelompok makhluk 

hidup yang tidak dapat mensintesis 

makanan sendiri. Yaitu hewan dan 

manusim. 
c. Dekomposer, yaitu Kelompok 

mikroba yang bertugas 

Kegiatan pembuka  15 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Orientasi  

3) Membuka pembelajaran 

dengan mengucapkan 

salam dan berdoa bersama 

yang dipimpin oleh ketua 

kelas dengan penuh 

khidmat. 

4) Guru menabsensi siswa. 

e. Apersepsi 

3) Bisakah tumbuhan hidup 

tanpa air? 

4) Apakah peran tumbuhan 

dalam rantai makanan? 

 



Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

3.    Siswa dapat 

Menjelaskan 

saling 

ketergantungan 

antara produsen, 

konsumen dan 

pengurai setelah 

melakukan 

kegiatan tanya 

jawab dan 

diskusi. 

4.   Siswa dapat 

Menjelaskan 

pengertian 

rantai makanan, 

jaring-jaring 

makanan dan 

rantai makanan 

setelah 

melakukan 

kegiatan tanya 

jawab. 

 

menguraikan senyawa organik 

menjadi senyawa anorganik. 

Yaitu bakteri 

 Komponen abiotik 

Antara lain: 

a. Udara 

b. Air 

c. Tanah dan mineral 

d. Cahaya 

e. pH 

f. Suhu dan kelembapan 

 Interaksi antarkomponen 

ekosistem 

c. Simbiosis mutualisme 

simbiosis mutualisme 

merupakan suatu bentuk 

hubungan antara dua makhluk 

hidup yang berbeda jenis yang 

saling menguntungkan kedua 

belah pihak. Contoh: hubungan 

antara tumbuhan berbunga dan 

kupu-kupu, 

 

f. Motivasi 

Sungai dan persawahan tadi 

merupakan contoh dari 

ekosistem. Ekosistem itu ada 

yang alami ada yang buatan. 

Kita harus senantiasa bersykur 

dengan menjaga kelestarian 

ekosistem yang ada di 

lingkungan kita supaya tidak 

rusak. 

g. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

terkait dengan materi ekosistem. 

 

Kegiatan inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menjelaskan saling 
ketergantungan antara produsen, 

konsumen dan pengurai. 

 Menjelaskan pengertian rantai 

makanan, jaring-jaring makanan 

dan piramida makanan. 

 Membuat jaring-jaring makanan 
yang terbentuk dari sekumpulan 

rantai makanan.  

 Menjelaskan pengertian arus 
energi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tujuan 

Pembelajaran  

Analiis Materi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 

Waktu Keterangan 

5. Siswa dapat 

menjelaskan 

perpindahan arus 

energi dalam 

ekosistem setelah 

melakukan 

kegiatan diskusi. 

6. Siswa dapat 

membedakan 

simbiosis 

mutualisme, 

Simbiosis 

komensalisme dan 

simbiosis 

parasitisme 

b.  Simbiosis parasitisme  

Merupakan suatu bentuk 

hubungan antara dua 

makhluk hidup yang 

berbeda jenis, di mana 

makhluk hidup yang 

pertama mendapatkan 

keuntungan, sedangkan 

makhluk hidup yang kedua 

mendapatkan kerugian. 

Contoh: hubungan antara 

benalu dan pohon mangga. 

e. Simbiosis komensalisme 

Merupakan suatu bentuk 

hubungan antara dua 

makhluk hidup pertama 

mendapatkan keuntungan, 

sedangkan makhluk hidup 

lainnya tidak mendapatkan 

keuntungan. 

f. Predatorisme 

Hubungan antara pemangsa dan 

mangsanya. 

 

 

 Menjelaskan siklus materi 

 Menyebutkan pola interaksi 
organisme 

 Membedakan simbiosis 
mutualime, simbiosis parasitisme 

dan simbiosis komensalisme.  

 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membimbing siswa dalam 
pembentukan kelompok. 

 Guru membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok. 

 Siswa (dibimbing oleh guru) 
mendiskusikan hubungan saling 

ketergantungan antara komponen 

biotik dan abiotik.  

 Siswa mendiskusikan dengan 
kelompoknya mengenai pengaruh 

air dan udara terhadap makhluk 

hidup, pengaruh tumbuhan 

terhadap tanah dan udara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tujuan 

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu Keterangan 

  Arus energi dan siklus 

materi 

Di dalam ekosistem terjadi 

arus energi yaitu 

perpindahan ata aliran 

energi mulai dari matahari, 

produsen, konsumen, hingga 

ke organisme pengurai.  

Arus energi terjaadi melalui 

proses memakan makhluk 

hidup yang lain. proses 

memakan dan dimakan 

melalui urutan  dan arah 

tertentu yang disebut rantai 

makanan. Seperti Gambar di 

bawah ini: 

 

 

 Perwakilan dari tiap kelompok 
diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas. 

 Guru menanggapi hasil diskusi 
siswa dan memberikan informasi 

yang sebenarnya. 

 Siswa (dibimbing oleh guru) 

mendiskusikan saling 

ketergantungan antara produsen, 

konsumen dan pengurai. 

 Guru menjelaskan pengertian 
piramida makanan dan arus energi 

kemudian memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik sebagai 

umpan balik terhadap pemahaman 

materi. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal 
yang belum diktahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab 
meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan 

penyimpulan. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tujuan   

Pembelajaran  

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu Keterangan 

  Aliran energi  

Merupakan rangkaian urutan 

pemindahan bentuk energi 

satu ke bentuk energi yang 

lain di mulai dari sinar 

matahari lalu ke produsen, 

ke konsumen primer, ke 

konsumen tingkat tinggi 

sampai ke pengurai. Dapat 

di liat pada Gambar di 

bawah ini: 

 

 

Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. bersama-sama dengan peserta 

didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran. 

b. Guru memberikan posttest berupa 

soal essay kepada siswa untuk 

mengetahui tingkat berpikir kritis 

siswa. 

c. memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

d. Guru menutup proses 

pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah dan di 

akhiri dengan mengucapkan salam. 
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LAMPIRAN III 
 

1. Materi Ekosistem 

2. Kisi-Kisi Soal Keterampilan Berpikir Kritis 

3. Soal Keterampilan Berpikir Kritis 

4. Kunci Jawaban 

5. Rubrik Penskoran 

6. Kisi-Kisi Angket 

7. Angket 

 

 

 

 

 

 



Standar Kompetensi        : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem        

Kompetensi Dasar          :7.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem 

Materi  Definisi  Contoh  Hubungan  

Ekosistem  Hubungan 

timbal 

balik 

antara 

makhluk 

hidup 

dengan 

lingkunga

nnya. 

 Ekosistem darat 

Contoh: ekosistem 

mangrove, ekosistem 

laut, danau dll. 

 Ekosistem air 

Contoh: ekosistem 

sawah, ekosistem 

padang rumput, 

ekosistem hutan 

hujan tropis dll. 

Suatu ekosistem melibatkan dua proses yaitu aliran energi dan 

siklus kimia. Energi masuk dalam bentuk cahaya matahari 

yang kemudian diubah menjadi energi kimia oleh 

organisme autotrof, dan diteruskan ke organisme heterotrof 

dalam bentuk senyawa organik dalam makanannya, dan 

dibuang dalam bentuk panas. 

 

 
 

Komponen-

kompo

nen 

ekosist

Unit-unit atau 

unsur-

unsur yang 

terdapat 

 Ekosistem padang 

rumput memiliki 

curah hujan lebih 

banyak daripada 

Tumbuhan sebagai produsen, di makan oleh konsumen tingkat I 

(hewan herbivora, selanjutnya konsumen tingkat pertama 

di makan oleh konsumen tingkat II (hewan karnivora) pada 

tahapan selanjutnya konsumen II di makan oleh konsumen 



em dalam 

suatu 

ekosistem. 

gurun. Tumbuhan 

khasnya adalah 

rumput yang 

diselingi semak dan 

beberapa pohon. 

Hewan yang 

mendiami daerah ini 

beragam, mulai dari 

herbivora dan 

karnivora. 

 Ekosistem laut 

terdapat plankton, 

ikan ikan kecil 

sampai ikan yang 

lebih besar  

tingkat III (omnivora) tahapan terakhir konsumen III 

diuraikan oleh pengurai. Pada ekosistem laut fitoplanton di 

makan oleh zooplankton selanjutnya zooplankton 

dimangsa ole ikan-ikan kecil terakhir ikan-ikan kecil di 

makan oleh ikan yang lebih besar dan seterusnya. Tahapan 

tersebut dapat di liat pada Gambar di bawah ini baik 

ekosistem yang di darat maupun yang di lautan: 

 

 

 



Didalam suat ekosistem terdapat lebih dari satu rantai makanan. 

Ketika ditemukan lebih dari satu rantai makanan dengan 

satu produsen yang sama, maka mahkluk hidup tersebut 

akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Seperti pada 

gambar di bawah ini jarring-jaring makanan yang terjadi di 

darat dan air. 

 

 



Siklus materi terjadi dalam proses makan dimakan. Materi pada 

awalnya berupa bahan anorganik, produsen mengubahnya 

menjadi bahan organik sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

konsumen. Bila produsen dan konsumen mati maka akan 

diuraikan oleh pengurai dan menghasilkan bahan anorganik 

yang nantinya akan dimanfaatkan kembali oleh produsen. 

Didalam suatu ekosistem, biasanya produsen memiliki 

jumlah yang lebih besar daripada konsumen. Jika 

digambarkan akan membentuk piramida dengan ujungnya 

yang meruncing disebut piramida ekologi. Seperti gambar 

di bawah ini: 

 
Dalam ekosistem energi akan mengalami aliran energi, 

sedangkan materi akan mengalami daur materi. Hukum 

yang sangat penting dalam daur materi dan aliran energi 

adalah Hukum II, II, dan III Termodinamika. 



Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari 

transformasi energi yang terjadi dalam sekumpulan materi. 

 Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan 

bentuk energi yang lain. aliran energi di mulai dari sinar 

matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke 

konsumen tingkat tinggi, sampai decomposer yang hidup di 

tanah.    

a. Simsiosis mutualisme 

Simsiosis mutualisme merupakan suatu bentuk hubungan 

antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang saling 

menguntungkan satu sama lainnya. Contohnya : hubungan 

antara rayap dan protozoa yang berflagel yang hidup 

didalam saluran pencernaan rayap. Protozoa berflagel akan 

mencerna selulosa dari kayu menjadi molekul-molekul 

karbohidrat yang lebih sederhana sehingga dapat dicerna 

oleh rayap. Prozoa berflagel dapat keuntungan karena 

mendapat makanan dan dapat berlindung di dalam tubuh 

rayap. 

b. Simbiosis parasitisme 



Merupakan suatu bentuk hubungan antara dua mahkluk 

hidup yang berbeda jenis, di mana makhluk hidup yang 

pertama mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk 

hidup yang ke dua mendapat kerugian. Contohnya: 

hubungan antara benalu dengan ohon mangga. Benalu 

yang hidup menumpang pada pohon mangga mendapatkan 

bahan untuk berfotosintesis (air dan mineral) dan 

berlindung dari tanaman mangga, sedangkan tanaman 

mangga dirugikan karena air dan mineral yang disepnya di 

ambil oleh benalu. 

c. Simbiosis komensalisme 

Suatu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda 

jenis, di mana makhluk hidup yang pertama mendapatkan 

keuntungan, sedangkan mahkluk hidup yang ke dua tidak 

dirugikan. Contohnya: hubungan tanaman paku dengan 

pohon besar. Tanaman paku yang bersifat epifit akan 

mendapatkan keuntungan dari pohon besar sebgai tempat 

hidupnya, sedangkan pohon besar tidak merasa dirugikan 

karena tanaman paku tidak mengambil makanan pohon 



besar tidak seperti benalu.  

Biotik Komponen 

makhluk 

hidup 

a. Produsen 

Contohnya: ganggang, 

bakteri dan tumbuhan 

hijau. 

Makhluk hidup yang membuat makannya sendiri yang 

memanfaaykan cahaya matahari atau energi kimia melalui 

proses fotosintesis. 

b. Konsumen  

Contohnya: 

Herbivora,Karnivora,, 

Omnivora.  

Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, 

tetapi memperoleh makanannya dengan cara memakan 

makhluk hidup lain. 

c. Detritivor  

Contohnya: cacing 

tanah, bintang laut, 

dan teripang. 

Organisme pemakan sisa-sisa makhluk hidup  

d. Dekomposer 

Contohnya:bakteri 

dan jamur.  

Organisme yang menguraikan senyawa organik dan makhluk 

hidup yang sudah mai menjadi senyawa anorganik. 

Abiotik  Komponen non 

makhluk 

hidup yang 

terdiri atas 

udara, air, 

tanah, dan 

mineral, 

cahaya, 

pH, serta 

suhu dan 

a. Udara 

 

Gas ini diperlukan oleh makhuk hidup untuk membentuk 

protein dan persenyawaan lainnya. Oksign digunakan untuk 

pernapasan oleh umbuhan, hewan dan manusia. 

Karbondioksida dibutuhkan oleh tumbuhan dalam fotosintesis. 

 



kelembapa

n.  

  b. Air 

 

Air digunakan sebagai pelarut di dalam sitoplasma, tempat 

berlangsung reksi kimia dan menjaga tekanan osmosis sel, 

dan mencengah sel dari kekeringan. Adapun siklus air 

dapat di liat di bawah ini: 

 
 

  b. Tanah dan mineral 

 

Tanah merupakan sumber utama tersedianya mineral yang 

dibuthkn oleh tanaman. Seperti belerang, kalium, kalsium, 

natrium dan fosfor. 

 

  c. Cahaya 

 

Matahari merupakan sumber utama energi bagi kehidupan. 

Tmbuhan memanfaatkan cahaya untuk berfotosintesis. 

 



  d. pH, suhu dan 

kelembapan 

 

sebagian besar makhluk hidup memerlukan lingkungan dengan 

pH 7. Makhluk hidup dapat bertahan hidup pada kisaran suhu 

0-40 derajat celcius. Kelembapan penting bagi makhluk hidup 

untuk menjaga agar tidak terjadi penguapan berlebih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kisi-kisi Instrumen Penelitian Keterampilan Berpikir Kritis 

 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem. 

Kompetensi Dasar  : 7.1 menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem 

Materi Pokok No Indikator Keterampilan Berpikir Kritis 

Nomor 

Butir 

Soal 

 Pengertian ekologi sebagai ilmu 
 Ekosistem dan komponen 

penyusunnya 
 Pengelompokan komponen 

biotik dan abiotik 
 Berbagai interaksi dan 

keseimbangan dalam ekosistem  
 Rantai makanan, jaring-jaring 

makanan, piramida ekologi  
 Aliran energi dan siklus materi  

dalam ekosistem 
 Daur biogeokimia 

1 Menganalisis pernyataan tentang peran dekomposer dalam 

ekosistem. 
1 

Menganalisis pernyataan tentang keterkaitan antara 

komponen biotik dan abiotik. 
2 

Mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang keterkaitan 

antara komponen biotik dan abiotik. 
3 

Mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang lingkungan 

biotik. 
4 

2 
Menilai kredibilitas suatu sumber mengenai daur 

biogeokimia. 
5 

Menilai kredibilitas suatu sumber mengenai interaksi antar 

makhluk hidup dalam ekosistem. 
6 

Meneliti keterkaitan rantai makanan dalam ekosistem. 7 

Meneliti keseimbangan lingkungan ekosistem. 8 

3 Menginduksi dan menilai induksi tentang keseimbangan 

ekosistem. 
9 

Menginduksi dan menilai induksi tentang pola-pola interaksi 

pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran 
10 



Keterangan:  

1 = Memberikan penjelasan sederhana 

2 = Membangun keterampilan dasar 

3 = Membuat Inferensi 

4 = Memberikan penjelasan lebih lanjut 

5 = Mengatur strategi dan taktik 

 

 

 

 

energi. 

Menginduksi dan menilai induksi  mengenai interaksi antara 

komponen biotik dan abiotik. 
11 

Menginduksi dan menilai induksi tentang ciri-ciri komponen 

ekosistem. 
12 

Membuat dan menilai penilaian yang berharga mengenai 

komponen biotik dalam keseimbangan ekosistem. 
13 

4 Mendefinisikan istilah tentang hubungan interaksi antara 

komponen biotik. 
14 

Mendefinisikan istilah tentang ekologi sebagai ilmu. 15 

Menilai definisi tentang lingkungan biotik. 16 

Menilai definisi tentang pola interaksi komponen biotik. 17 

Mengidentifikasi asumsi tentang keseimbangan ekosistem. 18 

5 Memutuskan sebuah tindakan mengenai pelestarian 

lingkungan ekosistem. 
19 

Berinteraksi dengan orang lain mengenai habitat dalam 

sebuah ekosistem. 
20 

 Jumlah 20 



Kisi-Kisi Soal Berpikir Kritis 

 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem. 

Kompetensi Dasar  : 7.1 menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem 

Indikator 

Keteram

pilan 

Berpikir 

Kritis 

Indikator 

Pebelaja

ran 

No 

S

o

a

l 

Butir Soal Kunci Jawaban 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

Menganalisis 

pernyata

an 

tentang 

peran 

dekompo

ser 

dalam 

ekosiste

m. 

1 Jamur saproba merupakan salah satu 

dekomposer yang berperan penting 

dalam ekosistem. Jamur tersebut 

bersifat saprofit (mendapat makanan 

dari organisme yang telah mati atau 

membusuk). Analisislah apa yang 

terjadi jika di dunia ini tidak ada jamur 

saproba? 

Jamur saproba mendapatkan nutrisi dengan 

cara menguraikan organisme yang sudah 

mati, atau bahan organik lainnya dari 

sisa-sisa hewan dan tumbuhan. Sisa-sisa 

organisme tersebut dikembalikan menjadi 

unsur hara ke dalam tanah. Jika di dunia 

tidak ada jamur saproba maka sisa-sisa 

hewan dan tumbuhan akan bertumpuk 

dan menjadi sampah yang mengganggu 

kehidupan di bumi, dan juga unsur hara 

tidak kembali ke tanah sehingga siklus 

biogeokimia terganggu. 
Menganalisis 

pernyataa

n tentang 

keterkaita

n antara 

kompone

n biotik 

dan 

2 Cahaya matahari merupakan komponen 

abiotik yang berfungsi sebagai sumber 

energi primer bagi ekosistem. 

Keberadaannya mampu mempengaruhi 

dan mengontrol organisme yang ada 

pada ekosistem. Analisislah jika di 

dalam sebuah ekosistem tidak ada sinar 

Jika didalam sebuah ekosistem tidak ada 

cahaya matahari maka kondisi 

lingkungan akan gelap dan suhu menjadi 

sangat rendah. Sehingga tidak akan ada 

kehidupan. Terutama bagi tumbuh-

tumbuhan dan hewan, keduanya tidak 

dapat berlangsung hidup. Tumbuh-



abiotik. matahari? tumbuhan menggunakan cahaya matahari 

untuk proses fotosintesis dalam 

menghasilkan energi. Tanpa adanya 

matahari tumbuhan akan mati. Sebagai 

timbal baliknya, ketika tidak ada 

tumbuhan di dalam ekosistem maka 

manusia dan hewan-hewan akan musnah 

akibat tidak adanya suplai oksigen dan 

makanan dari tumbuh-tumbuhan. 

Mengajukan 

dan 

menjawa

b 

pertanya

an 

tentang 

keterkait

an antara 

kompone

n biotik 

dan 

abiotik. 

3 Dalam suatu ekosistem terdapat produsen, 

konsumen, dan pengurai. Bila kadar 

karbon dioksida dalam suatu ekosistem 

menurun, organisme yang pertama kali 

menerima dampak negatifnya adalah 

produsen. Mengapa demikian? 

Karena produsen merupakan kelompok 

organisme yang dapat membuat makanan 

sendiri yaitu bersifat autotrof dengan 

mengubah CO2 dan H2O dibantu cahaya 

matahari. Semua jenis tumbuhan hijau 

termasuk kedalam produsen yang 

menghasilkan makanan sendiri dalam 

proses fotosintesis. Sehingga jika CO2 

menurun maka bahan untuk fotosintesis 

akan berkurang dan mempengaruhi hasil. 

Mengajukan 

dan 

menjawa

b 

pertanya

an 

tentang 

4 Seekor katak sedang mengawasi mangsanya 

di atas batu besar. Katak dikelilingi oleh 

rerumputan yang menjulang tinggi 

sehingga menyempurnakan 

penyamarannya. Di sungai yang airnya 

cukup tenang dan jernih, terlihat banyak 

ikan kecil bergerombol disekitar 

Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup 

yang sejenis yang menempati suatu 

tempat tertentu, berdasarkan ilustrasi 

diatas terdapat 3 populasi yaitu: Rumput, 

Ikan kecil, burung pemangsa. 



lingkung

an biotik. 

bebatuan. Ditepi sungai burung-burung 

pemangsa bersiap untuk mendapatkan 

ikan-ikan tersebut. Berdasarkan ilustrasi 

diatas, berapa populasi yang ditemukan 

disana? 

Membangun 

keterampil

an dasar 

Menilai 

kredibilit

as suatu 

sumber 

mengena

i daur 

biogeoki

mia. 

5 Jakarta Kompas.com 

Dalam konferensi pers yang 

diselenggarakan badan Meteorologi 

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala 

BMKG Sri Woro B Harijono mengatakan 

“jika cuaca panas terik disiang hari maka 

hujan yang lebat akan terjadi di sore atau 

malam hari” ujarnya. 

Benarkah pernyataan kepala BMKG 

tersebut? Berikan alasanmu mengapa 

demikian! 

Benar, karena pada saat siang hari panas terik 

matahari membuat semua komponen baik 

tumbuhan, organisme, air laut, sungai, 

danau, dan selokanpun menguap. Proses 

ini yang dinamakan siklus air. Air hasil 

penguapan tersebut terkumpul diudara 

sehingga menyebabkan kelembababn 

atmosfer meningkat. Akibatnya 

terbentuklah awan, kemudian turun 

hujan. Air hujan akan terus mengalir ke 

permukaan tanah dan digunakan kembali 

oleh seluruh organisme. 

Menilai 

kredibilit

as suatu 

sumber 

mengena

i 
interaksi 

antar 

makhluk 

hidup 

dalam 

6 Simbiosis komensalisme adalah interaksi 

antar organisme yaitu pihak salah satu 

individu diuntungkan sedangkan 

organisme yang lain tidak dirugikan. 

Contoh interaksi tersebut adalah 

hubungan ikan remora dengan ikan hiu, 
serta hubungan anggrek dengan inang. 

Benarkah demikian? 

Benar, interaksi antara ikan remora dengan 

ikan hiu menunjukkan adanya interaksi 

yang menguntungkan pihak ikan remora 

sedangkan tidak merugikan ikan hiu. 

Bentuk interaksinya yaitu ikan remora 

akan mengikuti ikan hiu pergi untuk 
mendapatkan perlindungan dan 

mendapatkan makanan dari sisa-sisa ikan 

hiu. Begitupun dengan interaksi antara 

tanaman anggrek dan inang (pohon yang 

ditempeli). Tanaman anggrek mendapat 



ekosiste

m. 

keuntungan berupa memperoleh tempat 

tingga, sedangkan pohon yang 

ditumpangi tidak merasa dirugikan 

karena anggrek tidak bersifat parasit. 
Meneliti 

keterkaita

n rantai 

makanan 

dalam 

ekosistem

. 

7 Dalam suatu ekosistem laut terdapat 

berberapa jenis hewan yaitu alga, ikan 

tongkol, udang rebon, ikan hiu, zat-zat 

organik, cumi-cumi dan bakteri 

pengurai. Dari beberapa komponen 

tersebut buatlah rantai makanan! 

Rantai makanan ekosistem laut: 

Alga (Produsen)           Udang rebon 

(Konsumen I)             Cumi-cumi ( 

Konsumen II)          Ikan Tongkol 

(Konsumen III)           Ikan hiu  

(Konsumen IV)          Bakteri pengurai 

(Dekomposer)          Zat-zat organik. 



Meneliti 

keseimba

ngan 

lingkunga

n 

ekosistem

. 

8 Alza Munzi. TRIBUNNEWS.COM, BANGKA - 

 
Wilayah laut Bangka Belitung adalah salah 

satu lokasi terumbu karang utama dunia. 

Foto diatas adalah suasana lokasi tambang 

timah yang merusak lingkungan yang 

dikelola oleh rakyat di kawasan Komplek 

Perkantoran Pemerintahan Kepulauan 

Bangka Belitung, Senin (15/10/2015). 

Penambangan secara ilegal dapat berdampak 

pada kerusakan lingkungan apabila tidak 

dikelola dengan baik. 

Identifikasilah 3 masalah apa saja yang 

dapat timbul akibat kerusakan 

lingkungan pertambangan! 

Kegiatan penambangan telah menyebabkan 

sedimentasi membuat terumbu karang hancur 

(bleaching). Akibatnya, tangkapan nelayan 

berkurang. Kemudian akan menyebabkan 

lingkungan ekosistem di lokasi penambangan 

rusak karena struktur tanah akan berubah. 

Serta asenyawa berbahaya yang dilepaskan 

kegiatan pertambangan seperti merkuri akan 

masuk ke dalam rantai makanan, sehingga 

menyebabkan keracunan pada organisme di 

dalam lingkungan. 

Membuat 

inferensi 

Menginduksi 

dan 

menilai 

induksi 

tentang 

keseimba

ngan 

9 Penggunaan sumber daya hutan secara 

berlebihan tanpa dibarengi dengan 

reboisasi akan berdampak negatif 

terhadap ekosistem. Analisislah apa saja 

dampak eksploitasi ekosistem hutan? 

Hutan merupakan pengkonsumsi CO2. Ketika 

banyak wilayah hutan hilang, ditambah 

dengan tingginya buangan gas CO2dari 

berbagai aktivitas manusia, maka akan 

terakumulasi di atmosfer yang dapat 

menimbulkan terjadinya kenaikan suhu 

udara secara global sehingga dapat 



ekosiste

m. 

mengubah pola iklim bumi. Salah satu 

efek dari peningkatan suhu global adalah 

mencairnya es di kutub. Bila es mencair, 

maka permukaan air laut akan naik yang 

dapat memengaruhi keseimbangan 

ekologis di seluruh bumi.  

Kebakaran hutan dan penebangan pohon 

secara dalam jumlah besar menyebabkan 

hilangnya  habitat makhluk hidup yang 

tinggal di dalamnya. Akibatnya banyak 

organisme yang mati karena tidak adanya 

tempat untuk bereproduksi dan hilangnya 

sumber makanan. Dampak lain yang 

dapat ditimbulkan dari eksploitasi 

ekosistem hutan secara berlebihan adalah 

hilangnya daerah resapan air. Hilangnya 

populasi tumbuhan di hutan dan daratan 

lainnya menyebabkan air hujan yang 

jatuh ke tanah tidak terserap, tetapi ikut 

terbawa bersama tanah menuju perairan 

atau disebut dengan peristiwa erosi. 

Sebagai akibatnya, tanah menjadi tandus 

dan kering. 

Menginduksi 

dan 

menilai 

induksi 

tentang 

pola-pola 

10 Perhatikan pernyataan berikut ! 

1) Rantai makanan adalah urutan 

makhluk hidup dalam proses memakan 

dan dimakan 

2) Jaring-jaring makanan adalah 

Pola-pola interaksi terjadi dalam berbagai 

tingkatan, mulai dari individu, populasi, 

komunitas, sampai tingkatan ekosistem. 

Interaksi antara faktor-faktor  

biotik dan abiotik secara garis besar dapat 



interaksi 

pada 

rantai 

makanan

, jaring-

jaring 

makanan

, dan 

aliran 

energi. 

sekumpulan rantai makanan yang 

saling berhubungan. 

3) Aliran energi adalah perpindahan 

energi dari satu tingkatan trofik ke 

tingkatan berikutnya. Pada proses 

perpindahan selalu terjadi 

pengurangan jumlah energi setiap 

melalui tingkat trofik makan-memakan. 

Dari pernyataan diatas, bagaimana rantai 

makanan, jaring-jaring makanan dan 

aliran energi dikatakan sebagai 

persoalan yang membangun proses 

ekosistem? 

dilihat pada pola rantai makanan, aliran 

energi, jaring-jaring makanan, dan sistem 

biogeokimia. Dalam suatu interaksi, 

terjadi proses pengaliran energi. Aliran 

energi terjadi karena adanya peristiwa 

makan memakan. Peristiwa makan-

memakan membentuk suatu rantai 

makanan. Rantai makanan saling terkait 

membentuk jaring-jaring makanan. 

Rantai makanan adalah perpindahan 

materi dan energi dari makhluk yang satu 

ke makhluk yang lainnya melalui 

sederetan organisme yang makan dan 

yang dimakan. Dalam suatu ekosistem 

terjadi proses makan dan di makan yang 

di lakukan organisme untuk memperoleh 

tenaga atau energi. Jadi, proses makan 

dan di makan dalam suatu rantai 

makanan dan jaring-jaring makanan 

dapat di katakan sebagai proses aliran 

energi. Keterkaitan rantai makanan, 

jaring-jaring makanan, dan aliran energi 

membangun proses yang terjadi di dalam 

ekosistem. 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Rantai_makanan


 Menginduksi 

dan 

menilai 

induksi  

mengena

i 

interaksi 

antara 

kompone

n biotik 

dan 

abiotik. 

11 Kupu-kupu berperan penting dalam 

penyerbukan bunga pada tanaman yang 

akan menghasilkan buah-buah yang 

dapat dimanfaatkan oleh manusia. 

Contohnya kupu-kupu akan membantu 

penyerbukan bunga pada buah mangga. 

Buah mangga akan dikonsumsi oleh 

manusia. Buah mangga dan manusia 

membutuhkan air untuk kelangsungan 

hidupnya. Dari keadaan-keadaan 

tersebut kesimpulan apa yang dapat 

kamu ambil berdasarkan pengertian 

ekosistem? 

Ekosistem merupakan kesatuan fungsional 

antara makhluk hidup atau komponen 

biotik dengan komponen abiotik yang 

saling membutuhkan. 

Menginduksi 

dan 

menilai 

induksi 

tentang 

ciri-ciri 

kompone

n 

ekosiste

m. 

12 Diketahui suatu ekosistem dengan ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Memiliki curah hujan yang sangat 

rendah dan turun tidak teratur. 

2. Memiliki cuaca panas yang ekstrim, 

dan ada yang dingin sepanjang 

tahun. 

3. Tumbuhan yang ada tersebar dan 

tidak berdaun. 

4. Hewan yang menghuni antara lain 

unta, kadal, ular, tikus, dan 

serangga. 

Ekosistem gurun atau ekosistem padang pasir. 

Ekosistem tersebut merupakan salah satu 

bioma dalam ekosistem darat (terestrial) 

yang memenuhi 1/3 luasan wilayah 

permukaan daratan bumi. Secara 

geografis, ekosistem gurun dapat 

diartikan sebagai suatu daerah yang 

memiliki curah hujan yang sangat sedikit 

(>25 cm per tahun), bahkan lebih sedikit 

dibandingkan laju penguapannya. Hal ini 

membuat ekosistem gurun menjadi 

sangat gersang, sehingga kecil 

http://www.ebiologi.com/2015/06/ekosistem-darat-ini-7-bioma-yang-paling.html


Berdasarkan pernyataan diatas, dapat 

dikelompokkan kedalam jenis 

ekosistem apa? Jelaskan! 

kemungkinan daerah ini dapat 

mendukung kehidupan organisme 

terutama bila dibandingkan daerah 

dengan iklim basah. 

Membuat dan 

menilai 

penilaian 

yang 

berharga 

mengenai 

kompone

n biotik 

dalam 

keseimba

ngan 

ekosistem

. 

13 Detrivor dan sapotrof adalah organisme 

yang terlibat dalam dekomposisi materi 

biologis yang telah mati. Berikanlah 

penilaian mengenai perbedaan antara 

detrivor dan sapotrof ! 

Detritivor sebagian besar hewan (cacing, 

belatung, bakteri, protozoa, dll) 

sementara saprotrof sebagian besar 

jamur. Detritivor mengkonsumsi 

gumpalan bahan organik mati secara 

terpisah, sementara saprotrof menyerap 

makanan yang dicerna secara kimiawi. 

Saprotrof mencerna makanan mereka 

secara eksternal, sedangkan detritivor 

melakukannya secara internal dalam 

sistem pencernaan. Detritivor 

menumpahkan sebagian besar pencernaan 

zat yang tidak diserap, sedangkan 

saprotrof menyerap seluruh materi yang 

dicerna ke dalam mereka untuk 

pertumbuhan mereka, perbaikan, dan 

reproduksi. 

Memberikan 

penjelasan 

lebih 

lanjut 

Mendefinisik

an istilah 

tentang 

hubunga

n 

interaksi 

antara 

kompone

14 Tali putri merupakan tumbuhan yang tidak 

memiliki krolofil, sehingga ia tidak 

dapat melakukan fotosintesis. Tali putri 

hidup dengan memperoleh makanan 

dari tumbuhan inangnya. Jelaskan 

interaksi yang tejadi antara tali putri 

dengan inangnya! 

Simbiosis parasitisme. Yaitu bentuk 

hubungan hidup bersama antara dua 

makhluk hidup berbeda jenis, tetapi satu 

makhluk hidup diuntungkan dan satu 

makhluk hidup dirugikan. Makhluk hidup 

yang diuntungkan disebut parasit dan 

makhluk hidup yang dirugikan disebut 

inang. Parasit yang hidup di luar tubuh 



n biotik. inang disebut ektroparasit, sedangkan 

parasit yang hidup di dalam tubuh inang 

disebut endoparasit. 

Mendefinisik

an istilah 

tentang 

ekologi 

sebagai 

ilmu. 

15 Pembahasan ekologi tidak lepas dari 

pembahasan ekosistem dengan berbagai 

komponen penyusunnya, yaitu faktor 

abiotik dan biotik. Faktor abotik antara 

lain suhu, air, kelembaban, cahaya, dan 

topografi, sedangkan faktor biotik 

adalah makhluk hidup yang terdiri dari 

manusia, hewan, tumbuhan, dan 

mikroba. Dari pembahasan tersebut 

apakah yang dimaksud dengan ekologi? 

Berdasarkan pembahasan diatas pengertian 

ekologi adalah ilmu yang mempelajari 

interaksi antara organisme dengan 

lingkungannya dan yang lainnya, atau 

dapat juga diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari  baik interaksi antar 

makhluk hidup (biotik) maupun interaksi 

antara makhluk hidup dan lingkungannya 

(abiotik). 

 

Menilai 

definisi 

tentang 

lingkung

an biotik. 

16 Komunitas merupakan interaksi beberapa 

kelompok makhluk hidup didalam suatu 

ekosistem, benarkah demikian? Berikan 

contohnya! 

Benar. Komunitas adalah kumpulan berbagai 

populasi yang hidup di suatu waktu dan 

daerah tertentu yang saling berinteraksi 

dan memengaruhi satu sama lain. Dalam 

derajat keterpaduan komunitas, lebih 

kompleks jika dibandingkan dengan 

individu dan populasi. Semua organisasi 

merupakan bagian dari komunitas dan 

dari komponennya saling terhubung 

dengan keragaman interaksinya. Contoh 

yang termasuk komunitas adalah populasi 

ganggang, populasi ikan, dan populasi 

hewan di sekitarnya yang membetuk 

suatu komunitas terumbu karang.  



Menilai 

definisi 

tentang 

pola 

interaksi 

kompone

n biotik. 

17 Allelopati merupakan hubungan suatu 

populasi yang menghasilkan zat tertentu 

dan dapat menghalangi tumbuhnya 

populasi lain. Dari definisi tersebut, 

jelaskan bagaimana pola interaksi 

allelopati terhadap populasi lain! 

Alelopati  adalah hubungan atau interaksi 

antaraorganisme, yang mana keberadaan 

satu organisme dapat menghambat 

pertumbuhan atau perkembangan 

organism lainya melalui pelapisan toksin 

atau racun. Tanaman pinus misalnya, 

menyekresikan zat yang menyebabkan 

tanah disekitarnya menjadi terlalu asam 

untuk pertumbuhan tanaman jenis 

lainnya. 

Mengidentifik

asi asumsi 

tentang 

keseimba

ngan 

ekosistem

. 

18 Karbondioksida (CO2) merupakan salah satu 

gas penyusun  atmosfer bumi. CO2 

memiliki peranan yang penting bagi 

bumi, yaitu untuk menjaga suhu bumi 

agar tetap hangat. Namun kadar CO2 di 

bumi tidak boleh dalam porsi yang 

kurang ataupun lebih. 

Jelaskan dampak yang terjadi apabila kadar 

CO2 di udara  meningkat, ataupun kadar 

CO2 menurun! 

Dampak yang terjadi apabila kadar CO2 di 

udara  meningkat adalah akan 

menyebabkan udara panas di bumi 

terperangkap dan akhirnya suhu bumi 

meningkat dan menjadi panas. jika kadar 

CO2 menurun jika kadar CO2 menurun 

maka akan menyebabkan bumi menjadi 

dingin. 

 

Mengatur 

strategi 

dan taktik 

Memutuskan 

sebuah 

tindakan 

mengena

i 

pelestari

an 

lingkung

19 Kalian tentu pernah mendengar atau 

membaca pemberitaan tentang peristiwa 

kebakaran hutan di Kalimantan dan 

Sumatera yang terjadi pada tahun 2015. 

Peristiwa tersebut telah menimbulkan 

berbagai masalah, baik yang bersifat 

lokal maupun regional. Asap yang 

berasal dari kebakaran hutan tersebut 

Untuk mengatasi hal tersebut agar tidak 

terulang terjadinya kebakaran hutan 

kembali tindakan yang harus dilakukan 

yaitu : 

1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pinggiran atau dalam kawasan 
hutan, sekaligus berupaya untuk 



an 

ekosiste

m. 

dapat menyebabkan udara dipenuhi 

oleh gas karbondioksida maupun 

monoksida, serta gas yang menganggu 

sistem pernapasan manusia dan 

makhluk hidup lainnya. Bagaimana 

upaya yang harus dilakukan pemerintah 

untuk mengatasi hal tersebut agar tidak 

terulang kembali?  

meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang bahaya kebakaran hutan dan 
semak belukar. 

2. Memberikan penghargaan terhadap 
hukum adat sama seperti hukum negara, 
atau merevisi hukum negara dengan 
mengadopsi hukum adat. 

3. Peningkatan kemampuan sumberdaya 
aparat pemerintah melalui pelatihan 
maupun pendidikan formal. Pembukaan 
program studi penanggulangan kebakaran 
hutan merupakan alternatif yang bisa 
ditawarkan. 

4. Melengkapi fasilitas untuk menanggulagi 
kebakaran hutan, baik perangkat lunak 
maupun perangkat kerasnya. 

5. Penerapan sangsi hukum pada pelaku 
pelanggaran dibidang lingkungan 
khususnya yang memicu atau penyebab 
langsung terjadinya kebakaran. 

 Berinteraksi 

dengan 

orang 

lain 

mengena

i habitat 

dalam 

sebuah 

20 Pada saat pembelajaran biologi materi 

ekosistem, franda dihadapkan pada 

kedua gambar berikut: 

Gambar 1. 

Habitat makhluk hidup akan mempengaruhi 

bentuk struktur, fungsi, serta moprfologi 

tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup  

atau organisme hanya dapat tumbuh dan 

berkembang pada lingkungan yang 

sesuai. Lingkungan yang sesuai adalah 

lingkungan yang mampu menyediakan 

kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan 



ekosiste

m. 

 
Gambar 2. 

 
Franda terlihat bingung terhadap gambar 

karena terdapat dua macam rumput. 

Gambar 1 memiliki ciri-ciri berdaun 

tipis dan lebar, serta ringan. Gambar 2 

memiliki daun yang sedikit lebih tebal 

dan tidak memanjang. Bentuk dan 

struktur dari kedua tumbuhan tersebut 

berbeda. Tuliskan penjelasan yang 

masuk akal untuk mengatasi 

kebingungan franda terhadap gambar 

tersebut yang memiliki perbedaan  

makanan, suhu, cahaya, air, dan 

perlindungan dalam suatu habitat. 



Lampiran 2 

SOAL UJI COBA KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS MATERI 

EKOSISTEM KELAS VII SMP N 28 BANDAR LAMPUNG TAHUN 

AJARAN 2015/2016 

Kerjakansoal-soal di bawahinidenganbaikdanbenar ! 

1. Jamur saproba merupakan salah satu dekomposer yang berperan penting 

dalam ekosistem. Jamur tersebut bersifat saprofit (mendapat makanan dari 

organisme yang telah mati atau membusuk). Analisislah apa yang terjadi jika 

di dunia ini tidak ada jamur saproba? 

2. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik yang berfungsi sebagai 

sumber energi primer bagi ekosistem. Keberadaannya mampu mempengaruhi 

dan mengontrol organisme yang ada pada ekosistem. Analisislah jika di dalam 

sebuah ekosistem tidak ada sinar matahari? 

3. Dalamsuatuekosistemterdapatprodusen, konsumen, danpengurai. 

Bilakadarkarbondioksidadalamsuatuekosistemmenurun, organisme yang 

pertama kali menerimadampaknegatifnyaadalahprodusen. Mengapademikian? 

4. Dalam suatu ekosistem laut terdapat berberapa jenis hewan yaitu alga, ikan 

tongkol, udang rebon, ikan hiu, zat-zat organik, cumi-cumi dan bakteri 

pengurai. Dari beberapa komponen tersebut buatlah rantai makanan! 

5. Penggunaan sumber daya hutan secara berlebihan tanpa dibarengi dengan 

reboisasi akan berdampak negatif terhadap ekosistem. Analisislah apa saja 

dampak eksploitasi ekosistem hutan? 

6. Kupu-kupuberperanpentingdalampenyerbukanbungapadatanaman yang 

akanmenghasilkanbuah-buah yang dapatdimanfaatkanolehmanusia. 

Contohnya kupu-kupu akan membantu penyerbukan bunga pada buah 

mangga. Buah mangga akan dikonsumsi oleh manusia. Buah mangga dan 

manusia membutuhkan air untukkelangsunganhidupnya. Dari keadaan-

keadaantersebutkesimpulanapa yang 

dapatkamuambilberdasarkanpengertianekosistem? 

7. Detrivor dan sapotrof adalah organisme yang terlibat dalam dekomposisi 

materi biologis yang telah mati. Berikanlah penilaian mengenai perbedaan 

antara detrivor dan sapotrof! 

8. Tali putri merupakan tumbuhan yang tidak memiliki krolofil, sehingga ia 

tidak dapat melakukan fotosintesis. Tali putri hidup dengan memperoleh 

makanan dari tumbuhan inangnya. Jelaskan interaksi yang tejadi antara tali 

putri dengan inangnya! 

9. Karbondioksida (CO2) merupakan salah satu gas penyusun  atmosfer bumi. 

CO2 memiliki peranan yang penting bagi bumi, yaitu untuk menjaga suhu 



bumi agar tetap hangat. Namun kadar CO2 di bumi tidak boleh dalam porsi 

yang kurang ataupun lebih. 

Jelaskan dampak yang terjadi apabila kadar CO2 di udara  meningkat, ataupun 

kadar CO2 menurun! 

10. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai 

komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abotik antara 

lain suhu, air, kelembaban, cahaya, dan topografi, sedangkan faktor biotik 

adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan 

mikroba. Dari pembahasan tersebut apakah yang dimaksud dengan ekologi? 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

GOOD LUCK !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNCI JAWABAN SOAL KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS 

 

1. Jamur saproba mendapatkan nutrisi dengan cara menguraikan organisme 

yang sudah mati, atau bahan organik lainnya dari sisa-sisa hewan dan 

tumbuhan. Sisa-sisa organisme tersebut dikembalikan menjadi unsur hara 

ke dalam tanah. Jika di dunia tidak ada jamur saproba maka sisa-sisa 

hewan dan tumbuhan akan bertumpuk dan menjadi sampah yang 

mengganggu kehidupan di bumi, dan juga unsur hara tidak kembali ke 

tanah sehingga siklus biogeokimia terganggu. 

2. Jika didalam sebuah ekosistem tidak ada cahaya matahari maka kondisi 

lingkungan akan gelap dan suhu menjadi sangat rendah. Sehingga tidak 

akan ada kehidupan. Terutama bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan, 

keduanya tidak dapat berlangsung hidup. Tumbuh-tumbuhan 

menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis dalam 

menghasilkan energi. Tanpa adanya matahari tumbuhan akan mati. 

Sebagai timbal baliknya, ketika tidak ada tumbuhan di dalam ekosistem 

maka manusia dan hewan-hewan akan musnah akibat tidak adanya suplai 

oksigen dan makanan dari tumbuh-tumbuhan. 

3. Karena produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat 

makanan sendiri yaitu bersifat autotrof dengan mengubah CO2 dan H2O 

dibantu cahaya matahari. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk kedalam 

produsen yang menghasilkan makanan sendiri dalam proses fotosintesis. 

Sehingga jika CO2 menurun maka bahan untuk fotosintesis akan 

berkurang dan mempengaruhi hasil. 

4. Alga (Produsen)           Udang rebon (Konsumen I)             Cumi-cumi ( 

Konsumen II)          Ikan Tongkol (Konsumen III)           Ikan hiu  

(Konsumen IV)          Bakteri pengurai (Dekomposer)          Zat-zat 

organik. 

5. Hutan merupakan pengkonsumsi CO2. Ketika banyak wilayah hutan 

hilang, ditambah dengan tingginya buangan gas CO2dari berbagai 

aktivitas manusia, maka akan terakumulasi di atmosfer yang dapat 

menimbulkan terjadinya kenaikan suhu udara secara global sehingga dapat 

mengubah pola iklim bumi. Salah satuefekdaripeningkatansuhu global 

adalahmencairnyaes di kutub. Bilaesmencair, makapermukaan air 

lautakannaik yang dapatmemengaruhikeseimbanganekologis di 

seluruhbumi.  



Kebakaranhutandanpenebanganpohonsecaradalamjumlahbesarmenyebabk

anhilangnya  habitatmakhlukhidup yang tinggal di dalamnya. 

Akibatnyabanyakorganisme yang 

matikarenatidakadanyatempatuntukbereproduksidanhilangnyasumbermak

anan.Dampaklain yang 

dapatditimbulkandarieksploitasiekosistemhutansecaraberlebihanadalahhila

ngnyadaerahresapan air. Hilangnyapopulasitumbuhan di 

hutandandaratanlainnyamenyebabkan air hujan yang 

jatuhketanahtidakterserap, 

tetapiikutterbawabersamatanahmenujuperairanataudisebutdenganperistiwa

erosi.Sebagaiakibatnya, tanahmenjaditandusdankering. 

6. Ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup atau 

komponen biotik dengan komponen abiotik yang saling membutuhkan. 

7. Detritivorsebagianbesarhewan(cacing, belatung, bakteri, protozoa, dll) 

sementarasaprotrofsebagianbesarjamur. 

Detritivormengkonsumsigumpalanbahanorganikmatisecaraterpisah, 

sementarasaprotrofmenyerapmakanan yang 

dicernasecarakimiawi.Saprotrofmencernamakananmerekasecaraeksternal, 

sedangkandetritivormelakukannyasecara internal dalamsistempencernaan. 

Detritivormenumpahkansebagianbesarpencernaanzat yang tidakdiserap, 

sedangkansaprotrofmenyerapseluruhmateri yang 

dicernakedalammerekauntukpertumbuhanmereka, perbaikan, 

danreproduksi. 

8. Simbiosis parasitisme. Yaitu bentuk hubungan 

hidupbersamaantaraduamakhlukhidupberbedajenis, 

tetapisatumakhlukhidupdiuntungkandansatumakhlukhidupdirugikan. 

Makhlukhidup yang diuntungkandisebutparasitdanmakhlukhidup yang 

dirugikandisebutinang. Parasit yang hidup di luartubuh 

inangdisebutektroparasit, sedangkanparasit yang hidup di 

dalamtubuhinangdisebutendoparasit. 

9. Dampak yang terjadi apabila kadar CO2 di udara  meningkat adalah akan 

menyebabkan udara panas di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi 

meningkat dan menjadi panas. jika kadar CO2 menurun jika kadar CO2 

menurun maka akan menyebabkan bumi menjadi dingin. 

10. Berdasarkan pembahasan diatas pengertian ekologi adalah ilmu yang 

mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang 

lainnya, atau dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari  baik 



interaksi antar makhluk hidup (biotik) maupun interaksi antara makhluk 

hidup dan lingkungannya (abiotik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 

Rubrik Penskoran Jawaban Soal Uraian Soal Uji Coba Keterampilan Berpikir Kritis 

Nama Sekolah  : SMPN 28 Bandar Lampung    Jumlah Soal : 20 Soal 

Tahun Ajar  : 2015/2016      Waktu  : 90 menit 

Materi   : Ekosistem      Bentuk Soal : Uraian 

Standar Kompetensi   : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

Kompetensi Dasar      : 7.1. Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem  

 
No Soal Jawaban Rubrik Skor 

1 Jamur saproba merupakan salah satu 

dekomposer yang berperan penting dalam 

ekosistem. Jamur tersebut bersifat saprofit 

(mendapat makanan dari organisme yang 

telah mati atau membusuk). Analisislah apa 

yang terjadi jika di dunia ini tidak ada 

jamur saproba? 

Jamur saproba mendapatkan nutrisi dengan cara 

menguraikan organisme yang sudah mati, atau 

bahan organik lainnya dari sisa-sisa hewan dan 

tumbuhan. Sisa-sisa organisme tersebut 

dikembalikan menjadi unsur hara ke dalam 

tanah. Jika di dunia tidak ada jamur saproba 

maka sisa-sisa hewan dan tumbuhan akan 

bertumpuk dan menjadi sampah yang 

mengganggu kehidupan di bumi, dan juga unsur 

hara tidak kembali ke tanah sehingga siklus 

biogeokimia terganggu. 

Jawaban benar dan lengkap sesuai 

dengan kunci jawaban. 
3 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap, 

hanya menjawab cara hidup 

saproba dan akibat jika tidak ada 

jamur saproba. Tidak menyinggung 

masalah unsur hara. 

2 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap 

hanya menyebutkan akibat jika 

tidak ada jamur saproba. 

1 

Jawaban  tidak benar. 0 

2 Cahaya matahari merupakan komponen abiotik 

yang berfungsi sebagai sumber energi 

primer bagi ekosistem. Keberadaannya 

mampu mempengaruhi dan mengontrol 

organisme yang ada pada ekosistem. 

Analisislah jika di dalam sebuah ekosistem 

tidak ada sinar matahari? 

Jika didalam sebuah ekosistem tidak ada cahaya 

matahari maka kondisi lingkungan akan gelap 

dan suhu menjadi sangat rendah. Sehingga tidak 

akan ada kehidupan. Terutama bagi tumbuh-

tumbuhan dan hewan, keduanya tidak dapat 

berlangsung hidup. Tumbuh-tumbuhan 

menggunakan cahaya matahari untuk proses 

fotosintesis dalam menghasilkan energi. Tanpa 

adanya matahari tumbuhan akan mati. Sebagai 

timbal baliknya, ketika tidak ada tumbuhan di 

dalam ekosistem maka manusia dan hewan-

hewan akan musnah akibat tidak adanya suplai 

oksigen dan makanan dari tumbuh-tumbuhan. 

Jawaban benar dan lengkap sesuai 

dengan kunci jawaban. 
3 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap, 

menjawab cahaya matahari 

dibutuhkan untuk fotosintesis dan 

timbal-baliknya terhadap kehidupan 

dibumi. 

2 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap 

hanya menyebutkan Tumbuh-

tumbuhan menggunakan cahaya 

matahari untuk proses fotosintesis 

dalam menghasilkan energi. Tanpa 

adanya matahari tumbuhan akan 

1 



mati. 

Jawaban  tidak benar. 0 

3 Dalam suatu ekosistem terdapat produsen, 

konsumen, dan pengurai. Bila kadar karbon 

dioksida dalam suatu ekosistem menurun, 

organisme yang pertama kali menerima 

dampak negatifnya adalah produsen. 

Mengapa demikian? 

Karena produsen merupakan kelompok organisme 

yang dapat membuat makanan sendiri yaitu 

bersifat autotrof dengan mengubah CO2 dan 

H2O dibantu cahaya matahari. Semua jenis 

tumbuhan hijau termasuk kedalam produsen 

yang menghasilkan makanan sendiri dalam 

proses fotosintesis. Sehingga jika CO2 menurun 

maka bahan untuk fotosintesis akan berkurang 

dan mempengaruhi hasil. 

Jawaban benar dan lengkap sesuai 

dengan kunci jawaban. 
3 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap, 

tidak menjawab sifat autotrof.  
2 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap 

hanya menyebutkan jika CO2 

menurun maka bahan untuk 

fotosintesis akan berkurang dan 

mempengaruhi hasil. 

1 

Jawaban  tidak benar. 0 

4 Seekor katak sedang mengawasi mangsanya di 

atas batu besar. Katak dikelilingi oleh 

rerumputan yang menjulang tinggi 

sehingga menyempurnakan 

penyamarannya. Di sungai yang airnya 

cukup tenang dan jernih, terlihat banyak 

ikan kecil bergerombol disekitar bebatuan. 

Ditepi sungai burung-burung pemangsa 

bersiap untuk mendapatkan ikan-ikan 

tersebut. Berdasarkan ilustrasi diatas, 

berapa populasi yang ditemukan disana? 

Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang 

sejenis yang menempati suatu tempat tertentu, 

berdasarkan ilustrasi diatas terdapat 3 populasi 

yaitu: Rumput, Ikan kecil, burung pemangsa. 

Jawaban  benar dan lengkap sesuai 

dengan kunci jawaban. 
3 

Jawaban benar tetapi tidak menyebutkan 

pengertian populasi. 
2 

Hanya menyebutkan 2 populasi. 1 

Jawaban  tidak benar. 

0 

5 Jakarta Kompas.com 

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan 

badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika 

(BMKG). Kepala BMKG Sri Woro B Harijono 

mengatakan “jika cuaca panas terik disiang 

hari maka hujan yang lebat akan terjadi di 

sore atau malam hari” ujarnya. 

Benarkah pernyataan kepala BMKG tersebut? 

Berikan alasanmu mengapa demikian! 

Benar, karena pada saat siang hari panas terik 

matahari membuat semua komponen baik 

tumbuhan, organisme, air laut, sungai, danau, 

dan selokanpun menguap. Proses ini yang 

dinamakan siklus air. Air hasil penguapan 

tersebut terkumpul diudara sehingga 

menyebabkan kelembababn atmosfer 

meningkat. Akibatnya terbentuklah awan, 

kemudian turun hujan. Air hujan akan terus 

mengalir ke permukaan tanah dan digunakan 

kembali oleh seluruh organisme. 

Menyebutkan alasan dengan benar dan 

lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Menyebutkan alasan dengan benar dan 

kurang lengkap. 
2 

Menyebutkan  alasan benar dan tidak 

lengkap. 
1 

Jawaban tidak benar. 
0 

6 Simbiosis komensalisme adalah interaksi antar Benar, interaksi antara ikan remora dengan ikan hiu Jawaban benar dan lengkap sesuai kunci 3 



organisme yaitu pihak salah satu individu 

diuntungkan sedangkan organisme yang 

lain tidak dirugikan. Contoh interaksi 

tersebut adalah hubungan ikan remora 

dengan ikan hiu, serta hubungan anggrek 

dengan inang. Benarkah demikian? 

 

menunjukkan adanya interaksi yang 

menguntungkan pihak ikan remora sedangkan 

tidak merugikan ikan hiu. Bentuk interaksinya 

yaitu ikan remora akan mengikuti ikan hiu pergi 

untuk mendapatkan perlindungan dan 

mendapatkan makanan dari sisa-sisa ikan hiu. 

Begitupun dengan interaksi antara tanaman 

anggrek dan inang (pohon yang ditempeli). 

Tanaman anggrek mendapat keuntungan berupa 

memperoleh tempat tingga, sedangkan pohon 

yang ditumpangi tidak merasa dirugikan karena 

anggrek tidak bersifat parasit. 

jawaban. 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap.  2 

Jawaban hanya menyebutkan interaksi 

dari salah satu contoh yang telah 

disebutkan. 

1 

Jawaban tidak benar. 

0 

7 Dalam suatu ekosistem laut terdapat berberapa 

jenis hewan yaitu alga, ikan tongkol, udang 

rebon, ikan hiu, zat-zat organik, cumi-cumi 

dan bakteri pengurai. Dari beberapa 

komponen tersebut buatlah rantai makanan! 

Rantai makanan ekosistem laut: 

Alga (Produsen)              Udang rebon (Konsumen I) 

                Cumi-cumi ( Konsumen II)          Ikan 

Tongkol (Konsumen III)            Ikan hiu  

(Konsumen IV)          Bakteri pengurai 

(Dekomposer)             Zat-zat organik. 

Jawaban benar dan lengkap sesuai 

dengan kunci jawaban. 
3 

Jawaban benar tetapi tidak diberi 

keterangan tingkatan organisme 

dalam rantai makanan. 

2 

Jawaban tidak lengkap, ada 1 komponen 

yang tidak berada pada rantai 

makanan. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

8 Alza Munzi. TRIBUNNEWS.COM, 

BANGKA - 

 
Wilayah laut Bangka Belitung adalah salah satu 

lokasi terumbu karang utama dunia. Foto diatas 

adalah suasana lokasi tambang timah yang 

Kegiatan penambangan telah menyebabkan 

sedimentasi membuat terumbu karang hancur 

(bleaching). Akibatnya, tangkapan nelayan 

berkurang. Kemudian akan menyebabkan 

lingkungan ekosistem di lokasi penambangan 

rusak karena struktur tanah akan berubah. Serta 

asenyawa berbahaya yang dilepaskan kegiatan 

pertambangan seperti merkuri akan masuk ke 

dalam rantai makanan, sehingga menyebabkan 

keracunan pada organisme di dalam lingkungan. 

 

Jawaban benar dan lengkap sesuai 

dengan kunci jawaban. 
3 

Jawaban benar tetapi hanya 

menyebutkan 2 masalah yang dapat 

timbul akibat kerusakan lingkungan 

pertambangan. 

2 

Jawaban tidak lengkap, hanya 

menyebutkan 2 masalah yang dapat 

timbul akibat kerusakan lingkungan 

pertambangan. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 



merusak lingkungan yang dikelola oleh rakyat di 

kawasan Komplek Perkantoran Pemerintahan 

Kepulauan Bangka Belitung, Senin 

(15/10/2015). Penambangan secara ilegal dapat 

berdampak pada kerusakan lingkungan apabila 

tidak dikelola dengan baik. 

Identifikasilah 3 masalah apa saja yang dapat 

timbul akibat kerusakan lingkungan 

pertambangan! 

 

 

 

 

 

9 Penggunaan sumber daya hutan secara 

berlebihan tanpa dibarengi dengan reboisasi 

akan berdampak negatif terhadap 

ekosistem. Analisislah apa saja dampak 

eksploitasi ekosistem hutan? 

Hutan merupakan pengkonsumsi CO2. Ketika banyak 

wilayah hutan hilang, ditambah dengan 

tingginya buangan gas CO2 dari berbagai 

aktivitas manusia, maka akan terakumulasi di 

atmosfer yang dapat menimbulkan terjadinya 

kenaikan suhu udara secara global sehingga 

dapat mengubah pola iklim bumi. Salah satu 

efek dari peningkatan suhu global adalah 

mencairnya es di kutub. Bila es mencair, maka 

permukaan air laut akan naik yang dapat 

memengaruhi keseimbangan ekologis di seluruh 

bumi.  

Kebakaran hutan dan penebangan pohon secara 

dalam jumlah besar menyebabkan hilangnya 

 habitat makhluk hidup yang tinggal di 

dalamnya. Akibatnya banyak organisme yang 

mati karena tidak adanya tempat untuk 

bereproduksi dan hilangnya sumber makanan. 

Dampak lain yang dapat ditimbulkan dari 

eksploitasi ekosistem hutan secara berlebihan 

adalah hilangnya daerah resapan air. Hilangnya 

populasi tumbuhan di hutan dan daratan lainnya 

menyebabkan air hujan yang jatuh ke tanah 

tidak terserap, tetapi ikut terbawa bersama tanah 

menuju perairan atau disebut dengan peristiwa 

Menganalisis argument dengan benar dan 

lengkap menyebutkan poin  peran 

hutan dalam mengurangi CO2,  efek 

CO2, dan dampak-dampak jika 

eksploitasi hutan yang berlebihan. 

3 

Menganalisis argument dengan benar 

tetapi kurang lengkap dalam 

menyebutkan poin  peran hutan 

dalam mengurangi CO2,  efek CO2, 

dan dampak-dampak jika 

eksploitasi hutan yang berlebihan. 

2 

Jawaban kurang lengkap, terdapat poin 

yang tidak terjawab. 
1 

Jawaban tidak benar. 

0 



erosi. Sebagai akibatnya, tanah menjadi tandus 

dan kering. 

10 Perhatikan pernyataan berikut ! 

4) Rantai makanan adalah urutan makhluk 

hidup dalam proses memakan dan dimakan 

5) Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan 

rantai makanan yang saling berhubungan. 

6) Aliran energi adalah perpindahan energi 

dari satu tingkatan trofik ke tingkatan 

berikutnya. Pada proses perpindahan selalu 

terjadi pengurangan jumlah energi setiap 

melalui tingkat trofik makan-memakan. 

Dari pernyataan diatas, bagaimana rantai 

makanan, jaring-jaring makanan dan aliran 

energi dikatakan sebagai persoalan yang 

membangun proses ekosistem? 

Pola-pola interaksi terjadi dalam berbagai tingkatan, 

mulai dari individu, populasi, komunitas, 

sampai tingkatan ekosistem. Interaksi antara 

faktor-faktor  

biotik dan abiotik secara garis besar dapat 

dilihat pada pola rantai makanan, aliran energi, 

jaring-jaring makanan, dan sistem biogeokimia. 

Dalam suatu interaksi, terjadi proses pengaliran 

energi. Aliran energi terjadi karena adanya 

peristiwa makan memakan. Peristiwa makan-

memakan membentuk suatu rantai makanan. 

Rantai makanan saling terkait membentuk 

jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah 

perpindahan materi dan energi dari makhluk 

yang satu ke makhluk yang lainnya melalui 

sederetan organisme yang makan dan yang 

dimakan. Dalam suatu ekosistem terjadi proses 

makan dan di makan yang di lakukan organisme 

untuk memperoleh tenaga atau energi. Jadi, 

proses makan dan di makan dalam suatu rantai 

makanan dan jaring-jaring makanan dapat di 

katakan sebagai proses aliran energi. 

Keterkaitan rantai makanan, jaring-jaring 

makanan, dan aliran energi membangun proses 

yang terjadi di dalam ekosistem. 

Jawaban benar dan lengkap sesuai 

dengan kunci jawaban. 
3 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap. 2 

Jika peserta ddik hanya mampu 

memberikan kunci pokok jawaban 

tanpa penjelasan. 

1 

Jawaban tidak benar. 

0 

11 Kupu-kupu berperan penting dalam penyerbukan 

bunga pada tanaman yang akan 

menghasilkan buah-buah yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya 

Ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara 

makhluk hidup atau komponen biotik dengan 

komponen abiotik yang saling membutuhkan. 

Jawaban benar dan lengkap.  3 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap. 2 

Jawaban benar tetapi tidak lengkap. 1 

Jawaban tidak benar. 0 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rantai_makanan


kupu-kupu akan membantu penyerbukan 

bunga pada buah mangga. Buah mangga 

akan dikonsumsi oleh manusia. Buah 

mangga dan manusia membutuhkan air 

untuk kelangsungan hidupnya. Dari 

keadaan-keadaan tersebut kesimpulan apa 

yang dapat kamu ambil berdasarkan 

pengertian ekosistem? 

12 Diketahui suatu ekosistem dengan ciri-ciri 

sebagai berikut: 

5. Memiliki curah hujan yang sangat 

rendah dan turun tidak teratur. 

6. Memiliki cuaca panas yang ekstrim, 

dan ada yang dingin sepanjang tahun. 

7. Tumbuhan yang ada tersebar dan tidak 

berdaun. 

8. Hewan yang menghuni antara lain unta, 

kadal, ular, tikus, dan serangga. 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat 

dikelompokkan kedalam jenis ekosistem 

apa? Jelaskan! 

Ekosistem gurun atau ekosistem padang pasir. 

Ekosistem tersebut merupakan salah satu bioma 

dalam ekosistem darat (terestrial) yang 

memenuhi 1/3 luasan wilayah permukaan 

daratan bumi. Secara geografis, ekosistem gurun 

dapat diartikan sebagai suatu daerah yang 

memiliki curah hujan yang sangat sedikit (>25 

cm per tahun), bahkan lebih sedikit 

dibandingkan laju penguapannya. Hal ini 

membuat ekosistem gurun menjadi sangat 

gersang, sehingga kecil kemungkinan daerah ini 

dapat mendukung kehidupan organisme 

terutama bila dibandingkan daerah dengan iklim 

basah. 

Jawaban benar menjawab gurun. 

Memberikan penjelasan pengertian 

dan ciri-ciri secara lengkap dan 

jelas. 

3 

Jawaban benar menjawab gurun. 

Memberikan penjelasan pengertian 

dan ciri-ciri tidak lengkap atau 

kurang lengkap. 

2 

Jawaban hanya menjawab ekosistem 

gurun. 
1 

Jawaban tidak benar. 

0 

13 Detrivor dan sapotrof adalah organisme yang 

terlibat dalam dekomposisi materi biologis 

yang telah mati. Berikanlah penilaian 

mengenai perbedaan antara detrivor dan 

sapotrof ! 

Detritivor sebagian besar hewan (cacing, belatung, 

bakteri, protozoa, dll) sementara saprotrof 

sebagian besar jamur. Detritivor mengkonsumsi 

gumpalan bahan organik mati secara terpisah, 

sementara saprotrof menyerap makanan yang 

dicerna secara kimiawi. Saprotrof mencerna 

makanan mereka secara eksternal, sedangkan 

detritivor melakukannya secara internal dalam 

sistem pencernaan. Detritivor menumpahkan 

Jawaban  benar dan lengkap sesuai 

dengan kunci jawaban. 
3 

Jawaban  benar, menyebutkan contoh 

dari detrivitor dan saprotof, dan cara 

hidupnya,. 

2 

Jawaban  hanya menyebutkan salah satu 
pernyataan antara contoh dari 
detrivitor dan saprotof, atau cara 
hidupnya,. 

1 

http://www.ebiologi.com/2015/06/ekosistem-darat-ini-7-bioma-yang-paling.html


sebagian besar pencernaan zat yang tidak 

diserap, sedangkan saprotrof menyerap seluruh 

materi yang dicerna ke dalam mereka untuk 

pertumbuhan mereka, perbaikan, dan 

reproduksi. 

Jawaban tidak benar. 

0 

14 Tali putri merupakan tumbuhan yang tidak 

memiliki krolofil, sehingga ia tidak dapat 

melakukan fotosintesis. Tali putri hidup 

dengan memperoleh makanan dari 

tumbuhan inangnya. Jelaskan interaksi 

yang tejadi antara tali putri dengan 

inangnya! 

Simbiosis parasitisme. Yaitu bentuk hubungan hidup 

bersama antara dua makhluk hidup berbeda 

jenis, tetapi satu makhluk hidup diuntungkan 

dan satu makhluk hidup dirugikan. Makhluk 

hidup yang diuntungkan disebut parasit dan 

makhluk hidup yang dirugikan disebut inang. 

Parasit yang hidup di luar tubuh inang disebut 

ektroparasit, sedangkan parasit yang hidup di 

dalam tubuh inang disebut endoparasit. 

Menjawab benar. Menyebutkan alasan 

yang benar dan lengkap, 

mengaitkan interaksi antara tali 

putri dan inang. 

3 

Menjawab benar. Menyebutkan alasan 

kurang lengkap tentang  keterkaitan 

tali putri dengan inangnya. 

2 

Menjawab benar. Tetapi tidak 

menyebutkan alasan yang benar dan 

lengkap. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

15 Pembahasan ekologi tidak lepas dari 

pembahasan ekosistem dengan berbagai 

komponen penyusunnya, yaitu faktor 

abiotik dan biotik. Faktor abotik antara lain 

suhu, air, kelembaban, cahaya, dan 

topografi, sedangkan faktor biotik adalah 

makhluk hidup yang terdiri dari manusia, 

hewan, tumbuhan, dan mikroba. Dari 

pembahasan tersebut apakah yang 

dimaksud dengan ekologi? 

 

Berdasarkan pembahasan diatas pengertian ekologi 

adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara 

organisme dengan lingkungannya dan yang 

lainnya, atau dapat juga diartikan sebagai ilmu 

yang mempelajari  baik interaksi antar makhluk 

hidup (biotik) maupun interaksi antara makhluk 

hidup dan lingkungannya (abiotik). 

 

Jawaban benar dan lengkap.  3 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap. 2 

Jawaban benar tetapi tidak lengkap. 1 

Jawaban tidak benar. 

0 

16 Komunitas merupakan interaksi beberapa 

kelompok makhluk hidup didalam suatu 

ekosistem, benarkah demikian? Berikan 

contohnya! 

Benar. Komunitas adalah kumpulan berbagai 

populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah 

tertentu yang saling berinteraksi dan 

memengaruhi satu sama lain. Dalam derajat 

keterpaduan komunitas, lebih kompleks jika 

Jawaban menjawab benar dan 

memberikan penjelasan yang 

lengkap dan sesuai dengan poin 

pada kunci jawaban. 

3 

Jawaban menjawab benar dan 2 



dibandingkan dengan individu dan populasi. 

Semua organisasi merupakan bagian dari 

komunitas dan dari komponennya saling 

terhubung dengan keragaman interaksinya. 

Contoh yang termasuk komunitas adalah 

populasi ganggang, populasi ikan, dan populasi 

hewan di sekitarnya yang membetuk suatu 

komunitas terumbu karang.  

memberikan penjelasan yang 

kurang  lengkap. 

Jawaban menjawab benar tetapi 

penjelasan tidak sesuai dengan poin 

pada kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 
0 

17 Allelopati merupakan hubungan suatu populasi 

yang menghasilkan zat tertentu dan dapat 

menghalangi tumbuhnya populasi lain. Dari 

definisi tersebut, jelaskan bagaimana pola 

interaksi allelopati terhadap populasi lain! 

Alelopati  adalah hubungan atau interaksi 

antaraorganisme, yang mana keberadaan satu 

organisme dapat menghambat pertumbuhan atau 

perkembangan organism lainya melalui 

pelapisan toksin atau racun. Tanaman pinus 

misalnya, menyekresikan zat yang 

menyebabkan tanah disekitarnya menjadi terlalu 

asam untuk pertumbuhan tanaman jenis lainnya. 

Jawaban lengkap dan jelas, sesuai 

dengan kunci jawaban. 
3 

Jawaban hanya  menyebutkan 

pengertian allelopati dan hanya 

menyebutkan contohnya saja tidak 

dijelaskan bagaimana pola inteaksi 

yang terjadi. 

2 

Jawaban tidak lengkap, dan hanya 

menjawab pengertian allelopati. 
1 

Jawaban tidak benar. 0 

18 Karbondioksida (CO2) merupakan salah satu gas 

penyusun  atmosfer bumi. CO2 memiliki 

peranan yang penting bagi bumi, yaitu 

untuk menjaga suhu bumi agar tetap 

hangat. Namun kadar CO2 di bumi tidak 

boleh dalam porsi yang kurang ataupun 

lebih. 

Jelaskan dampak yang terjadi apabila kadar CO2 

di udara  meningkat, ataupun kadar CO2 

menurun! 

Dampak yang terjadi apabila kadar CO2 di udara  

meningkat adalah akan menyebabkan udara 

panas di bumi terperangkap dan akhirnya suhu 

bumi meningkat dan menjadi panas. jika kadar 

CO2 menurun jika kadar CO2 menurun maka 

akan menyebabkan bumi menjadi dingin. 

 

Jawaban benar dan lengkap sesuai kunci 

jawaban. 
3 

Jawaban benar tetapi kurang sesuai 

dengan kunci jawaban. 
2 

Jawaban benar tetapi tidak menguraikan 

dampak secara jelas. 
1 

Jawaban tidak benar. 
0 

19 Kalian tentu pernah mendengar atau membaca 

pemberitaan tentang peristiwa kebakaran 

hutan di Kalimantan dan Sumatera yang 

Untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terulang 

terjadinya kebakaran hutan kembali tindakan 

yang harus dilakukan yaitu : 

Jawaban lengkap dan jelas, dan 

menyebutkan 5 jawaban yang 

sesuai dengan perintah. 

3 



terjadi pada tahun 2015. Peristiwa tersebut 

telah menimbulkan berbagai masalah, baik 

yang bersifat lokal maupun regional. Asap 

yang berasal dari kebakaran hutan tersebut 

dapat menyebabkan udara dipenuhi oleh 

gas karbondioksida maupun monoksida, 

serta gas yang menganggu sistem 

pernapasan manusia dan makhluk hidup 

lainnya. Bagaimana upaya yang harus 

dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal 

tersebut agar tidak terulang kembali? 

6. Melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pinggiran atau dalam kawasan hutan, sekaligus 

berupaya untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan 

semak belukar. 

7. Memberikan penghargaan terhadap hukum adat 

sama seperti hukum negara, atau merevisi hukum 

negara dengan mengadopsi hukum adat. 

8. Peningkatan kemampuan sumberdaya aparat 

pemerintah melalui pelatihan maupun pendidikan 

formal. Pembukaan program studi 

penanggulangan kebakaran hutan merupakan 

alternatif yang bisa ditawarkan. 

9. Melengkapi fasilitas untuk menanggulagi 

kebakaran hutan, baik perangkat lunak maupun 

perangkat kerasnya. 

10. Penerapan sangsi hukum pada pelaku 

pelanggaran dibidang lingkungan khususnya 

yang memicu atau penyebab langsung terjadinya 

kebakaran. 

Jawaban lengkap dan jelas, tetapi hanya  

menyebutkan kurang dari 4  

jawaban yang sesuai. 

2 

Jawaban tidak lengkap, dan hanya 

menjawab kurang dari 3 jawaban. 
1 

Jawaban tidak benar. 

0 

20 Pada saat pembelajaran biologi materi 

ekosistem, franda dihadapkan pada kedua 

gambar berikut: 

Gambar 1. 

Habitat makhluk hidup akan mempengaruhi bentuk 

struktur, fungsi, serta moprfologi tubuh 

makhluk hidup. Makhluk hidup  atau organisme 

hanya dapat tumbuh dan berkembang pada 

lingkungan yang sesuai. Lingkungan yang 

sesuai adalah lingkungan yang mampu 

menyediakan kebutuhan hidupnya, baik 

kebutuhan makanan, suhu, cahaya, air, dan 

perlindungan dalam suatu habitat. 

Jawaban benar dan lengkap.  3 

Jawaban benar tetapi kurang lengkap. 2 

Jawaban benar tetapi tidak lengkap. 1 

Jawaban tidak benar. 

0 



 
 

 

Gambar 2. 

 
Franda terlihat bingung terhadap gambar karena 

terdapat dua macam rumput. Gambar 1 

memiliki ciri-ciri berdaun tipis dan lebar, 

serta ringan. Gambar 2 memiliki daun yang 

sedikit lebih tebal dan tidak memanjang. 

Bentuk dan struktur dari kedua rumput 

tersebut berbeda. Tuliskan penjelasan yang 

masuk akal untuk mengatasi kebingungan 

franda terhadap gambar tersebut yang 

memiliki perbedaan bentuk dan struktur ! 

 



DAFTAR ANGKET AFEKTIF UNTUK PESERTA DIDIK SMP NEGERI 28 

BANDAR LAMPUNG 

 

Assalamualikum Wr. Wb 

 

Bersama ini saya : Suryani, NPM : 1211060161, Judul Penelitian: 

“Pengaruh Media Kartu Bergambar Melalui Model Pembelajaran Examples non 

Examples Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Afektif  Peserta Didik 

Kelas VII SMP Negeri 28 Bandar Lampung Pada Materi Ekosistem”, Mahasiswa 

IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Biologi ingin 

menyampaikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik dengan maksud untuk 

mendapatkan informasi tentang hasil pembelajaran terutama pada afektif peserta 

didik khususnya pada mata pelajaran Biologi guna penulisan skripsi, sehubungan 

dengan ini saya mengharapkan kesediaan peserta didik untuk dapat mengisi dan 

menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur.  

Atas kesediaan dan bantuan peserta didik dalam membantu  saya, saya 

ucapkan terimakasih. Wassalamualikum Wr. Wb   

 

 

 

 

 

  



ANGKET RANAH AFEKTIF PESERTA DIDIK 

 

Nama  : 

Hari/tanggal : 

Kelas/semester : 

 

Petunjuk  

1. Pada angket ini terdapat 20 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap 

pernyataan dalam kaitannya dengan pembelajaran biologi, kemudian jawablah 

dengan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  

2. Berilah tanda chek list (√) untuk jawaban yang tepat sesuai pendapat anda 

sendiri. 

3. Angket ini dibuat hanya untuk kepentingan ilmiah dalam rangka penelitian. 

Oleh karena itu jawaban anda dijamin kerahasiaannya dari siapapun. Terima 

kasih. 

 

Keterangan pilihan jawaban 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Saya berminat untuk mempelajari materi 

ekosistem. 

    

2 Pertama kali saya melihat pembelajaran ini,saya 

percaya bahwa pembelajaran ini mudah bagi 

saya. 

    

3 Saya mendukung pembelajaran yang diberikan oleh 

pendidik, karena dapat meningkatkan 

pemahaman saya terhadap materi ekosistem. 

    

4 Saya mematuhi ketika diberi tugas untuk mencatat 

poin-poin penting saat pembelajaran materi 

ekosistem. 

    

5 Pada awal pembelajaran, ada sesuatu yang menarik 

bagi saya. 

 

 

   



6 Saya meyakini bahwa lebih mudah memahami 

materi ekosistem dengan adanya kegiatan 

diskusi. 

    

7 Dengan mempelajari konsep ekosistem, saya 

berharap agar lebih mengerti dan dapat 

meningkatkan pemahaman saya terhadap 

konsep ekosistem. 

    

8 Saya tidak berminat untuk mempelajari materi 

ekosistem. 

    

9 Dengan adanya pembelajaran  yang diterapkan oleh 

pendidik, saya lebih termotifasi untuk belajar. 

    

10 Saya mengobrol dengan teman ketika pendidik 

menjelaskan materi ekosistem. 

    

11 Tidak adanya interaksi/diskusi/tanya jawab antara 

peserta didik dan pendidik pada saat 

pembelajaran.   

    

12 Pemanfaatan lingkungan sekolah menjadi sumber 

belajar membuat pelajaran di kelas tidak 

monoton. 

    

13 Saya terbiasa mengantuk ketika mendengar 

penjelasan dari pendidik mengenai materi 

pelajaran.  

    

14 Pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik 

mengubah saya menjadi tekun mempelajari 

materi ekosistem. 

    

15 Lebih efektif belajar di dalam kelas dari pada di 

luar kelas(lingkungan sekolah). 

    

16 Pembelajaran yang diberikan oleh pendidik 

mengubah saya menjadi pemalas. 

    

17 Saya tidak peduli ketika teman mengajukan 

pertanyaan pada materi ekosistem. 

    

18 Saya tidak akan bertanya walaupun saya tidak 

mengerti dengan materi ekosistem. 

    

19 Saya tidak yakin bisa membuat kesimpulan dari 

hasil pengamatan. 

    

20 Saya mampu mempresentasikan hasil diskusi. 

 

    

 

 

 



KISI-KISI LEMBAR ANGKET UJI COBA  

 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

No Pertanyaan Jumlah 

Pertan

yaan 

Positif Negatif 

Afektif 

Pesert

a 

didik 

1. Menerima 

(Receiving) 

- Meminati 

- Mematuhi 
1, 4 8, 10 4 

2. Merespon 

(Responding) 

- Menyenangi 

- Mendukung  
2, 3 11, 5 4 

3. Menilai (Valuing) - Meyakini 

- Menekankan  
6, 7 19, 17 4 

4. Organisasi 

(Organization) 

- Mengombinasik

an 

- Mengubah  

12, 14 15, 16 4 

5. Karakteristik 

dengan suatu nilai 

(Caracterization 

by a value) 

- Membiasakan 

- Membuktikan  
9, 20 13, 18 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN PENSEKORAN ANGKET 

 

Skor Alternatif Untuk Jawaban Positif  

Sangat Setuju (SS)  = 4 

Setuju (S)    = 3 

Tidak Setuju (TS)   = 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1  

 

 

Skor Alternatif Untuk Jawaban Negatif 

Sangat Setuju (SS)  = 1 

Setuju (S)    = 2 

Tidak Setuju (TS)   = 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


