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(Martin Luther) 
 

 v© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PERSEMBAHAN 
 
 
 

Atas karunia dan rasa syukur kepada Allah SWT. kupersembahkan 

Skripsi ini kepada: 

Almamaterku Tercinta  

Program Studi Pendidikan Biologi 

Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 
 

 vi© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Hubungan Kemandirian Belajar dan Fasilitas Belajar 

di rumah dengan Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas x MAN Wonokromo 

Oleh  

MUHAMMAD MAEMUN  

0145 0573 

 

 

Abstraks 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara kemandirian 
belajar dan fasilitas belajar di rumah  dengan prestasi belajar biologi  siswa kelas X 
semester genap Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) Wonokromo Bantul tahun ajaran 
2006/2007.  
 Peneliatian ini merupakan penelitian ex-post facto,sedangkan sampel dalam 
penelitian ini sejumlah 57 siswa dari populasi sebanyak 179 siswa. Metode yang 
digunakan adalah metode angket dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah 
lembar angket kemandirian belajar dengan koefisien reabilitas sebesar 0.904 dan 
angket fasilitas belajar di rumah dengan koefisien reabilitas sebesar 0.901.  
Sedangkan metode dokumentasi untuk mengambil hasil prestasi belajar biologi siswa.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) kemandirian belajar memiliki 
hubungan yang positif dengan prestasi belajar biologi siswa kelas X MAN 
Wonokromo Bantul tahun pelajaran 2006/2007, dengan r sebesar 0.931 dan nilai 
probabilitas Sig sebesar 0.000, 2) fasilitas belajar di rumah memiliki hubungan yang 
positif dengan prestasi belajar biologi siswa kelas X MAN Wonokromo Bantul tahun 
pelajaran 2006/2007, dengan r  sebesar  0.967 dan nilai probabilitas Sig sebesar 
0.000, 3) kemandirian belajar dan fasilitas belajar di rumah secara bersama-sama 
memiliki hubungan yang positif dengan prestasi belajar biologi siswa kelas X MAN 
Wonokoromo Bantul tahun pelajaran 2006/2007, dengan R  sebesar 0.968 dan 
nilai probabilitas Sig. F  sebesar 0.000. 

1yx

2yx

2.1 xyx

change

 
Kata kunci: kemandirian belajar, fasilitas belajar di rumah, prestasi belajar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Islam, manusia pada waktu dilahirkan belum mengetahui 

sesuatu apapun. Mereka hanya sudah dibekali oleh Allah berupa ‘perangkat’ 

yang nantinya diperlukan untuk mengetahui segala sesuatu. Dengan 

perkataan lain, sudah tersedia lengkap indera guna menerima pendidikan 

dari lingkungan, bukan lain agar manusia memperoleh derajat yang tinggi di 

hadapan Allah, sebagaimana firman Allah : 

... Æì sùö tƒ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ öΝ ä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# ;M≈ y_u‘ yŠ 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ 

 tβθè=yϑ÷ès? × Î7 yz ∩⊇⊇∪ 

Artinya:”…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S.Al-
Mujadalah:11)1 

 
Hal tersebut di atas yang melatarbelakangi adanya sebuah pendidikan yang 

didalamnya terdapat proses pembelajaran antara guru dan siswa. 

Pengajaran berintikan interaksi antara guru dengan siswa. Dalam 

interaksi tersebut guru melakukan kegiatan yang disebut mengajar, 

                                                 
1 Depag RI,Al qur’an dan terjemahannya,Bandung: Diponegoro,2000,hal.434 
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sedangkan siswa yang melakukan kegiatan disebut belajar.2 Interaksi guru 

dengan siswa dalam pengajaran ini disebut juga proses pembelajaran. Salah 

satu hal yang memegang peranan penting bagi keberhasilan pembelajaran 

adalah proses pelaksanaan pembelajaran.  

Pelaksanaan pembelajaran yang baik sangat dipengaruhi oleh 

perencanaan yang baik pula. Proses belajar mengajar merupakan dua hal 

yang berbeda tetapi membentuk satu kesatuan. Apabila guru mengajar 

dengan pendekatan yang bersifat menyajikan atau ekspositori, maka para 

siswa akan belajar dengan cara menerima dan apabila guru mengajar dengan 

menggunakan pendekatan yang lebih mengaktifkan siswa, seperti 

pendekatan diskoveri atau inkuiri maka siswa akan belajar dengan cara aktif 

pula.  

Belajar diskoveri atau inkuiri lebih bersifat aktif, karena ada 

sejumlah proses mental yang dilakukan siswa, menuntut aktivitas berpikir 

dan bahkan tidak jarang menuntut sejumlah aktivitas fisik contohnya tanya 

jawab, diskusi, melakukan pengamatan, latihan-latihan, mengerjakan 

tugas,mengadakan penelitian sederhana.3 Untuk itu siswa dituntut untuk 

belajar mandiri sehingga nantinya tidak mengandalkan orang lain. 

Kemandirian dalam belajar merupakan syarat mutlak bagi siswa 

guna mencapai hasil yang memuaskan, hal ini dapat dimengerti karena 

kegiatan belajar merupakan tanggung jawab dari siswa itu sendiri. 

Sebagaimana pendapat Sukarman Purba, kemandirian belajar tampak dalam 
                                                 
2 M.Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung: Remaj Rosda Karya, 2004, hal.4 
3 Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Kompetensi Proses Pendidikan, 
Jakarta: Kencana, 2006, hal.194-195 
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usaha untuk menyadari serta memilih tujuan belajar, keteraturan dan 

kedisiplinan dalam belajar, mendalami bahan pelajaran, kritis dan taktis 

dalam metode serta saran, percaya diri dan optimis terhadap hasil yang 

dicapai, bersikap realistis serta tanggung jawab.4  

Kemandirian dalam belajar memberikan landasan yang kuat bagi 

keberhasilan studi untuk meraih prestasi. Jika mengharapkan prestasi yang 

baik maka hendaknya faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa diperbaiki, segala hambatan harus dihilangkan karena akan 

menimbulkan suatu masalah pada diri siswa tersebut.5 

Masalah-masalah yang banyak dihadapi siswa antara lain:  

menyangkut kesehatan jasmani dan rohani, keadaan ekonomi keluarga, dan 

persoalan-persoalan cara belajar. Kesehatan jasmani yang kurang baik akan 

mempengaruhi prestasi belajar siswa, misalnya pada saat siswa sedang sakit, 

meskipun mempunyai minat belajar yang tinggi, tetapi tidak dapat belajar 

dengan baik karena kondisi fisiknya yang lemah tidak memungkinkan untuk 

belajar. Keadaan ekonomi merupakan masalah bagi siswa. Siswa berasal 

dari keluarga yang ekonominya cukup atau berlebihan tentu saja tidak 

merasakan bahwa keadaan ekonomi merupakan masalah dalam belajar 

karena siswa tersebut tidak perlu memikirkan cara mencari uang untuk biaya 

sekolah dan lain-lainnya, dengan demikian waktu dan pikirannya dapat 

dicurahkan sepenuhnya untuk belajar, sedangkan bagi siswa yang berasal 

                                                 
4 Sukarman Purba, Kesiapan Keja Siswa STM Negeri Se-kota madya Medan, Yogyakarta: Tesis 
UPS IKIP, 1992, hal.16 
5 Tim dosen PPB FIP UNY, Bimbingan  Dan Konseling Sekolah Menengah, Yogyakarta: UPP-
UNY, 1993, hal. 83 
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dari keluarga yang ekonominya kurang atau lemah akan menjadi masalah 

dalam belajar. Disamping belajar, siswa  juga harus berpikir bagaimana cara 

mencari uang untuk tambahan biaya sekolahnya bahkan mungkin juga siswa 

harus bekerja disamping sekolah dan belajar, sehingga waktu dan pikirannya 

harus dibagi untuk belajar dan bekerja.6 

Masalah pokok yang paling banyak dihadapi oleh siswa adalah 

masalah belajar. Biasanya siswa memperoleh kesulitan dalam metode yang 

tepat bagi dirinya, kesulitan dalam mengatur waktu belajar dan sulit dalam 

membangkitkan minat untuk belajar sendiri atau mandiri yang antara lain 

disebabkan kurangnya fasilitas belajar di rumah. 

Fasilitas belajar yaitu segala hal yang menyingkirkan hambatan 

dalam proses perubahan tingkah laku berkat adanya interaksi antara siswa 

dengan lingkungan.7 Dari pendapat tersebut, penelitian hanya ditujukan 

pada faktor kemandirian dalam belajar dan fasilitas belajar siswa yang 

tersedia di rumah. Kedua faktor tersebut diduga mempengaruhi prestasi 

belajar siswa dalam mempelajari dan memahami pelajaran biologi.  

                                                

Selain itu ciri belajar biologi membutuhkan kemandirian dalam 

belajar dan fasilitas belajar yang tersedia di rumah sebagai sarana 

pendukung. Kenyataannya siswa belajar biologi hanya pada waktu akan 

ulangan atau saat ada tugas saja. Cara belajar siswa yang tanpa diikuti 

kemandirian dan fasilitas belajar yang kurang mendukung diduga akan 

mempengaruhi prestasi belajar biologi yang dicapai. Siswa yang memiliki 
 

6 Tim Penulis, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta:UPP-UNY, 1993, hal. 62 
7 Deporter,Bobbi dkk, Quantum Teaching: Mempraktekkan Quantum Teaching Di ruang-ruang 
Kelas, Bandung: Kaifa, edisi terjemahan Ary Nilandari, 2000, hal. 6 
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kemandirian dalam belajar yang tinggi dan fasilitas belajar yang memadai 

diharapkan mampu belajar dengan baik sehingga menguasai pelajaran dan 

dapat meningkatkan prestasi belajar biologi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penting kiranya penelitian 

tentang hubungan kemandirian dalam belajar dan fasilitas belajar yang 

tersedia di rumah dengan prestasi belajar biologi siswa kelas X MAN 

Wonokromo Bantul Yogyakarta.. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap prestasi siswa 

diantaranya kesehatan jasmani dan rohani. Siswa yang kesehatan jasmani 

maupun rohaninya terganggu akan kurang optimal dalam belajar yang 

nantinya berpengaruh terhadap prestasinya. Keadaan ekonomi juga berakibat 

pada siswa dalam mengatur waktu belajar, siswa dari keluarga dengan 

ekonomi rendah mengalami kesulitan waktu belajar karena harus 

memikirkan juga cara mencari uang. 

Kemandirian belajar siswa juga menentukan prestasi dalam artian 

kemandirian dalam memilih metode yang tepat bagi dirinya, 

membangkitkan minat belajar, dan mengatur waktu belajar. Selain itu 

fasilitas dapat menjadi masalah dalam pencapaian prestasi siswa, karena 

kurangnya fasilitas belajar akan menghambat belajar siswa atau kurang 

optimal dalam pemanfaatan fasilitas belajar yang akhirnya berpengaruh 

terhadap prestasi siswa.   

 5© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 

C. Batasan Masalah 

Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang 

berasal dari dalam maupun dari luar siswa. Karena banyak faktor yang 

berpengaruh maka dalam melaksanakan penelitian ini akan dibatasi dua 

faktor yang diduga mempengaruhi prestasi belajar yaitu kemandirian dalam 

belajar dan fasilitas belajar yang tersedia di rumah, sedangkan prestasi 

belajar yang digunakan adalah prestasi belajar bidang studi biologi siswa 

kelas X semester II MAN Wonokromo Bantul Yogyakarta.   

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan antara kemandirian dengan prestasi belajar biologi 

siswa kelas X MAN Wonokromo Bantul.  

2. Adakah hubungan antara fasilitas belajar yang tersedia di rumah dengan 

prestasi belajar biologi siswa kelas X MAN Wonokromo Bantul.  

3. Adakah hubungan antara kemandirian dan fasilitas belajar yang tersedia 

di rumah dengan prestasi belajar biologi siswa kelas X MAN 

Wonokromo Bantul 
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E. Tujuan Penelitian 

Untuk memberikan arahan yang jelas pada penelitian yang 

dilaksanakan maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang 

secara rinci adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi 

belajar biologi siswa kelas X MAN Wonokromo Bantul. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara fasilitas belajar di rumah dengan 

prestasi belajar biologi siswa kelas X MAN Wonokromo Bantul. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kemandirian belajar dan fasilitas 

belajar di rumah dengan prestasi belajar biologi siswa kelas X MAN 

Wonokromo Bantul. 

 

F. Batasan Operasional 

1. Kemandirian dalam penelitian ini meliputi indikator-indikator antara lain 

aspek kebebasan dalam belajar, original atau hasil pemikiran sendiri, 

percaya diri, tidak mengharapkan bantuan orang lain, mencoba atau 

berusaha dalam memecahkan suatu masalah sendiri, kritis dalam 

memilih metode dan sarana, berdisiplin pada waktu belajar dan 

mempunyai sikap kreatif dalam belajar.  

2. Fasilitas belajar meliputi indikator-indikator antara lain fasilitas yang 

tersedia di rumah (ruang belajar, penerangan belajar, peralatan 

belajar,Koran dan buku tulis), almari buku, media belajar yang tersedia 

di rumah, dan alat transportasi. 

 7© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 

3. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa kelas X yang 

dinyatakan dengan skor. Untuk mengungkap tentang data prestasi belajar 

siswa dengan menggunakan metode tes. Tes yang dilakukan adalah tes 

akhir semester. Instrument telah diuji validitas dan reabilitasnya. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun manfaat dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan informasi kepada guru bahwa untuk mencapai prestasi 

balajar yang baik maka perlu memperhatikan siswa dan untuk 

menerapkan sifat kemandirian dalam belajar kepada siswa sehingga 

prestasi siswa dicapai menjadi meningkat. 

2. Memberikan informasi kepada orang tua siswa, bahwa untuk mencapai 

prestasi belajar yang baik maka orang tua perlu memperhatikan fasilitas 

belajar dan menanamkan sifat kemandirian bagi putra-putrinya. 

3. Bagi siswa memudahkan dalam belajar dan menerapkan kepercayaan 

dirinya berkaitan dengan kemandirian dalam belajar dan tersedianya 

fasilitas belajar di rumah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan 

antara kemandirian belajar dan fasilitas belajar di rumah dengan prestasi 

belajar biologi siswa kelas X MAN Wonokromo Bantul tahun ajaran 

2006/2007, maka dapat disimpulkan : 

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian belajar 

dengan prestasi siswa kelas X MAN Wonokromo Bantul tahun ajaran 

2006/2007. 

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara fasilitas belajar di 

rumah dengan prestasi belajar biologi siswa kelas X MAN Wonokromo 

Bantul tahun ajaran 2006/2007. 

3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian belajar 

dan fasilitas belajar di rumah dengan prestasi belajar biologi siswa kelas 

X MAN Wonokromo Bantul tahun ajaran 2006/2007. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih ada beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu disampaikan antara lain : 

1. Pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu sekolah yaitu MAN 

Wonokromo bantul dan tidak menggunakan sekolah lain atau populasi 
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lain sebagai uji coba, sehingga hal ini memberikan indikasi bahwa hasil 

penelitian ini ternyata berlaku sangat terbatas. 

2. Pada penelitian ini hanya meneliti dua faktor yang secara teori 

mempunyai hubungan dalam proses pencapaian tujuan belajar tidak 

seluruh faktor yang secara teori berhubungan dalam proses pencapaian 

tujuan belajar, sehingga hasil penelitian ini tidak menyeluruh. 

3. Pengambilan data penelitian ini tidak dapat dilaksanakan secara 

bersamaan karena adanya perbedaan jadwal pelajaran biologi dari 

masing-masing kelas dan waktu yang diberikan kepada peneliti. 

 

C. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, selanjutnya peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kemandirian belajar memiliki hubungan yang positif dengan prestasi 

belajar biologi siswa, oleh karena itu hendaknya pihak sekolah terutama 

para guru dan orang tua siswa untuk memberikan pengertian, teladan 

(uswah) dan juga memberikan motivasi yang kuat tentang pentingnya 

kemandirian belajar. 

2. Kepada pihak sekolah (para guru) dan orang tua siswa hendaknya lebih 

memperhatikan hal-hal yang bersifat mendukung tercapainya 

keberhasilan dalam belajar dalam hal ini fasilitas belajar di rumah. 

3. Mengetahui kemandirian belajar dan fasilitas belajar di rumah secara 

bersama-sama memiliki hubungan hubungan yang positif dengan 
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prestasi belajar biologi siswa, maka diharapkan pihak sekolah bekerja 

sama dengan pihak orang tua siswa untuk bersama-sama melakukan 

peningkatan terhadap kedua hal tadi dalam rangka tercapainya 

keberhasilan dalam belajar. 

4. Kepada semua pihak baik guru, siswa, orang tua, dan masyarakat pada 

umumnya, bahwa kesadaran untuk memiliki kemandirian belajar serta 

tersedianya fasilitas belajar di rumah adalah hal yang tidak ringan 

sehingga diperlukan eksistensi kebersamaan demi tercapainya tujuan 

bersama. 

5. Kepada pihak yang akan melakukan penelitian pada bidang studi yang 

sama hendaknya materi dan instrumentnya lebih spesifik sehingga dapat 

membedakan dengan penelitian pada bidang studi yang lain. Selain itu 

juga angket disertai dengan pernyataan untuk menjawab dengan 

sejujurnya dan angket tidak mempengaruhi nilai hasil belajar serta 

pernyataan terima kasih. 

   

D. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi allah swt yang telah 

memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih 

sangat jauh dari kesempurnaan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini 

peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. 
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Akhir kata, penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih yang 

tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung selesainya 

penyusunan skripsi ini dengan bantuan yang telah mereka berikan baik 

materiil maupun spirituil. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada 

umumnya. Amien  
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IDENTITAS 

Nama  : 

Kelas  : 

No  : 

 

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberikan tanda 

(X) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. 

 

  SS : sangat setuju 

S : setuju 

TS : tidak setuju 

STS : sangat tidak setuju 

 

I. Angket Kemandirian dalam belajar 

No A. Bebas SS S TS STS 
1.  Kegiatan kelompok belajar siswa, sebaiknya 

ditentukan guru 
    

2. Setiap siswa bebas memilih bimbingan belajar biologi, 
baik yang diselenggarakan sekolah maupun di luar 
sekolah 

    

3. Saya sering mengikuti bimbingan belajar atau les 
biologi di sekolah jika ada anjuran dari guru atau 
teman-teman saja 

    

4. Untuk kegiatan belajar di rumah, saya tidak 
mengharapkan bantuan atau pengarahan dari orang 
lain 

    

5. Dalam memilih buku paket atau modul untuk belajar, 
saya tidak perlu petunjuk orang lain 

    

6. Saya tidak akan belajar sebelum ada perintah dari 
orang tua 

    

 B. Progesif dan Aktif     
7. Jika saya diberi tugas (pekarjaan rumah) biologi oleh 

guru maka saya akan menyelesaikannya 
    

8. Meskipun tidak disuruh oleh guru, saya akan mencoba 
mengerjakan soal-soal biologi dilembar kerja siswa 
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9. Saya belajar biologi dengan sungguh-sungguh     
10. Saya akan menentukan waktu belajar tanpa petunjuk 

orang lain 
    

11. Dengan rajin belajar saya percaya bahwa nilai ulangan 
biologi saya akan lebih baik dibandingkan teman 
sekelas yang tidak belajar 

    

12. Lebih baik belajar tiap hari walaupun  hanya sedikit 
dari pada belajar sistem semalam 

    

 C. Inisiatif     
13. Dalam pembelajaran biologi, sebaiknya soal-soal 

biologi bukan hanya dikerjakan oleh guru 
    

14. Saya berusaha membuat ringkasan atau catatan belajar 
biologi untuk memudahkan dalam belajar 

    

15. Saya percaya bahwa dengan mengulang pelajaran yang 
disampaikan oleh guru, saya akan paham 

    

16. Dengan latihan soal-soal di rumah, saya percaya akan 
bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru di 
sekolah 

    

17. Apabila saya merasa ketinggalan dalam pelajaran 

biologi, saya akan berusaha mengejar ketinggalan 

tanpa harus diingatkan orang lain 

 

    

18. Meskipun memerlukan banyak waktu, saya akan 

mencoba berusaha membuat alat peraga sendiri yang 

kiranya dapat menunjang belajar biologi 

    

 D. Pengendalian Diri     

19. Saya membuat jadwal belajar harian     

20. Saya berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk 

menambah keterampilan diluar program sekolah 

    

21. Saya ikut belajar di rumah teman secara bersama-

sama, walaupun sebenarnya terpaksa 

    

22. Hati saya terasa tenang, jika sudah belajar sungguh-

sungguh 
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23. Jika guru tidak datang, saya tetap tinggal di kelas 

untuk belajar sendiri ataupun balajar bersama-sama 

    

24. Saya merasa senang,jika saya membaca buku-buku 

yang ada hubungannya dengan pelajaran biologi 

    

 E. Kemantapan Diri     

25. Saya merasa benci apabila disuruh mengerjakan soal 

biologi didepan kelas tanpa bimbingan dari guru atau 

teman 

    

26. Jika saya mengalami kesulitan soal biologi, saya selalu 

mencoba untuk mengatasi sendiri walaupun sudah ada 

bimbingan belajar 

    

27. Jika diadakan ulangan, saya sangat optimis dapat 

mengerjakan tanpa harus mencontek karena saya 

sudah belajar 

    

28. Saya selalu menjawab pertanyaan guru walaupun 

jawaban saya salah 

    

29. Jika ada soal yang sulit, saya mengadakan diskusi 

dengan teman sekelas 

    

30. Dalam belajar, bila ada pendapat teman yang berbeda 

saya mengkaji pendapat mana yang benar 
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IDENTITAS 

Nama  : 

Kelas  : 

No  : 

 

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberikan tanda 

(X) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. 

 

  SS : sangat setuju 

S : setuju 

TS : tidak setuju 

STS : sangat tidak setuju 

 
II. Angket Fasilitas Belajar di rumah 
 

No A. Ruang Belajar SS S TS STS 
1. Saya mempunyai ruang belajar khusus     
2. Ruang belajar saya cukup nyaman     
3. Pada malam hari dalam belajar saya menggunakan 

listrik sebagai penerangan 
    

4. Ruang belajar saya jauh dari kebisingan     
5. Untuk menjaga kebersihan ruang belajar saya tersedia 

sapu, tempat sampah dan sulak 
    

 B. Meja dan Kursi Belajar     
6. Setiap saya belajar, saya menggunakan meja belajar 

yang ada 
    

7. Dalam belajar saya menggunakan meja belajar khusus     
8. Meja belajar saya tidak mengkilap     
9. Kursi yang saya gunakan sesuai dengan meja belajar     
10. Dalam belajar kursi yang saya gunakan membuat cepat 

ngantuk 
    

 C. Peralatan Tulis menulis     
11. Saya mempunyai alat tulis sendiri yang lengkap     
12. Untuk menunjang kegiatan belajar, saya mempunyai 

alat bantu belajar seperti gambar, alat peraga dan lain-
lain 
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13. Saya selalu pinjam  bolpoin kepada teman ketika di 
kelas 

    

14. Dalam belajar selalu tersedia cadangan buku tulis     

 D. Media Belajar     
15. Selain buku paket, orang tua saya juga menyediakan 

buku-buku bacaan lainnya yang menunjang pelajaran 
di sekolah 

    

16. Selain buku paket yang diwajibkan guru, saya juga 
membeli atau meminjam buku yang berkaitan dengan 
buku pelajaran tersebut 

    

17. Seminggu sekali di rumah saya selalu tersedia majalah     
18. Jika guru mewajibkan buku tertentu,saya pinjam buku 

di perpustakaan 
    

19. Apabila ada siaran radio yang ada hubungannya 
dengan materi pelajaran, saya selalu mendengarkan 

    

20. Di rumah saya tersedia alat Bantu berupa komputer, 
TV dan radio 

    

21. Orang tua saya selalu menyediakan majalah dan Koran     
 E. Rak Buku     

22. Saya mempunyai rak buku untuk menyimpan buku 
pelajaran 

    

23. Almari buku saya banyak buku-buku bacaan atau 
novel 

    

24. Almari buku saya kurang akan buku-buku pelajaran     
25. Bila buku-buku pelajaran saya berantakan, maka saya 

segera menata kembali 
    

26. Buku-buku pelajaran saya selalu berantakan     
 F. Sarana Penunjang     

27. Setiap berangkat sekolah saya selalu jalan kaki     
28. Saya sering jalan kaki walaupun di rumah ada mobil     
29. Selama ini saya berangkat sekolah menggunakan 

sepeda motor yang dibelikan orang tua 
    

30. Saya sering naik mobil umum kalau berangkat sekolah     
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DOKUMEN NEGARA 
SANGAT RAHASIA 

Departemen Agama 
Uji Kompetensi Semester Genap Madrasah Aliyah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2006/2007 

L E M B A R  S O A L  

  

PETUNJUK UMUM 

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan. 
2. Periksa dan bacalah setiap soal dengan seksama sebelum menjawab. 
3. Laporkan kepada pengawas ujian l̂ alau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah soal 

kurang. 
4. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian apabila diperlukan. 
5. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan menghitamkan bulatan jawaban. 
6. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan dengan menggunakan pensil 2B. 
 Contoh cara menjawab pada lembar jawaban: 

    ●   O   O   O  O       Benar          ○   ●    ●  ○  ○      Salah   

     O   O  O   O   ○      Salah        O   ®   O    O   O         Salah 

 7. Apabila Anda ingin memperbaiki atau mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula dengan karet 
penghapus sampai bersih (jangsai sampai rusak), kemudian hitamkan bulatan jawaban yang menurut 
Anda benar. 

8. Periksalah seluruh pekerjaan Anda sebelum meninggalkan ruang ujian atau diserahkan kepada pengawas 
ujian. 

  

NamaMataUji
Kelas 
Hari & Tanggal 
Alokasi Waktu 
Dimulai Pukul 
Diakhiri Pukul

Biologi
X Umum 
Rabu, 20 Juni 2007 
90 Menit 
10.00 
11.30

SEIAMAT BEKERJA 
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar, dari soal-soal dibawah ini 

1.  Dalam satu kebun terdapat variasi tanaman mangga, yaitu mangga gadung, arummanis, golek, 
manalagi. Variasi tanaman mangga tersebut menunjukkan keanekaragaman ..... 
a.   Ekosistem d.   Jenisdangen 
b.   Gen                                                                         e.  Species dan Ekosistem 
c.   Species                                     ; 

2.  Dibawah ini disebutkan beberapa tumbuh-tumbuhan. Yang menunjukkan keanekaragaman hayati sebagai 
sumber kebutuhan dasar, dan sumber pangan .....  
a.   pohon jati untuk bahan bangunan, tanaman Hibiscus untuk bahan makanan  
b.  pohon pepaya untuk bahan bangunan, tanaman pare untuk bahan makanan 
c.   pohon kelapa untuk bahan bangunan, tanaman Euphorbiaceae untuk bahan makanan  
d.  pohon jati untuk bahan makanan, tanaman kacang-kacangan untuk bahan makanan  
e.   pohon meranti untuk bahan bangunan, tanaman kacang-kacangan untuk bahan makanan 
 

3.  Di bawah ini tertera ciri-ciri morfologi tanaman, antara lain : 
1) Berakar serabut dan tunggang. 
2) Bakal biji ditutupi oleh karpela (daun-daun buah). 
3) Tidak berkambium. 
4) Batangnya bercabang-cabang. 
5) Pertulangan daun sejajar. 
6) Pertulangan daun menyirip, menjari. 
Di antara ciri-ciri tersebut diatas, yang merupakan ciri Angiospermae adalah ..... 
a.   1,2, 3 dan 5 d.   2, 3, 5 dan 6 
b.   1,2,4 dan 6 e.   2,4,5 dan 6 
c.   3,4, 5 dan 6 

4.   Di bawah ini tertulis ciri-ciri morfologi tanaman sebagai berikut: 
1) Sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. 
2) Memiliki daun setebal satu sel, kecuali ibu tulang daun lebih dari satu sel. 
3) Sistem perakarannya serabut. 
4) Dapat mengalami pertumbuhan membesar. 
5) Generasi gametofit lebih dominan dari pada generasi sporofit. 
6) Ujung daun muda menggulung. 
Dari ciri-ciri diatas, yang merupakan ciri Sphagnum adalah ..... 
a.   1,2,4 dan 5 d.   1,3,5 dan 6 
b.   1,2,5 dan6 e.   1,2, 3dan5. 
c.   3,4, 5 dan 6 

5.  Seorang siswa pada waktu "studi lingkungan" di suatu perkebunan, menemukan suatu tanaman dengan ciri-ciri 
morfologi sebagai berikut: 1) Memiliki sistem perakaran serabut. 1) Hanya memiliki pertumbuhan memanjang. 
3) Generasi sporofit lebih dominan dari generasi gametofit. 
4) Pada ujung akar dilindungi oleh kaliptra. 
5) Memiliki alat reproduksi aseksual yang disebut gemma. 
6) Memiliki daun khusus menghasilkan spdra, dan khusus untuk fotosintesis. 
Ternyata setelah diidentifikasi adalah tanaman Lycopodium sp. (paku kawat). Ciri-ciri yang 
dimiliki oleh tanaman tersebut adalah : 
a.   1,2,4 dan 5 d.   1,2, 3 dan 6 
b.   3,4,5 dan 6 e.   3,4, 5 dan 6 
c.   1,3,4 dan 6 

 
6.  Kingdom Plantae (dunia tumbuh-tumbuhan), merupakan tanaman yang hampir mendominasi tanaman yang 

terdapat di permukaan bumi ini. Plantae (tanaman) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali ..... 
      a.   merupakan organisme multiseluler yang telah terdiferensiasi 
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b. sel-sel bersifat eukariotik, memiliki dinding hemiselulose 
c. sel-sel bersifat eukariotik, memiliki dinding sel selulase 
d. bersifatautotrof 
e. memiliki khlorofil "a" dan "b", menyimpan karbohidrat yang biasanya berupa tepung 

7.  Di bawah ini merupakan skema metagenesis pada tanaman paku. 
—————*• Spora (n)   •<———

:— I 
Nomor 1, 2 dan 3 adalah ..... 
a.   Protonema, sporangium dan spora 

              b.   Protonema, tumbuhan paku, sporangium 
              c.   Protalium, tumbuhan paku, sporangium 
              d.  Protonema, spora, sporangium 
              e.   Protalium, tumbuhan paku, spora 

  

  

  

8.   Gambar di bawah ini merupakan 3 macam tipe saluran air pada hewan porifera 

  

  

Yang menunjukkan type saluran air 1, 2, 3 adalah .... 
a.   Ascon, Leucon, Sycon d.  Porus, Gastrodermis,Oskulum 
b.  Sycon, Ascon, Leucon                                         e.   Sycon, Ascon, Oskulum 
c.   Ascon, Sycon, Leucon  

9.   Simetris radial mengambarkan hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar (bulat), bila 
diambil garis lewat mulut menggambarkan bagian-bagian yang sama. Di bawah ini hewan-hewan yang 
mempunyai tubuh simetris radial adalah .....  
a.   Porifera, Coelenterata, Cnidaria  
b.  Coelenterata, Plathyhelminthes, Nemathelminthes  
c.   Eehinodermata, Porifera, Cnidaria  
d.  Echionodermata, Coelenterata, Cnidaria  
e.   Coelenterata, Mollusca, Porifera 

10. Hewan yang memiliki 3 lapisan tubuh (triploblastik) dan memiliki rongga dalam saluran tubuh, 
di dalam rongga tersebut berisi cairan yang memisahkan alat pencernaan dari dinding tubuh 
terluar (pseudoselomata). Hewan yang memiliki ciri-ciri tersebut yaitu 
a.   Coelenterata, Arthropoda                      d.   Nemathelminthes, Rotifera 
b.   Porifera. Mollusca                              e.   Nemathelminthes, Porifera 
c.   Eehinodermata, Coelenterata 

Bioloei, X Semester Genap TA. 2006/2007 
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11. Di bawah ini ada 3 gambar dari hewan triploblastik berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh. 

  

Yang merupakan hewan Pseselomata adalah ..... 
a.   1                                                      d.   1 dan 3 
b.  2                                                      e.   2 dan 3 
c.   3 

12. Di bawah ini menggambarkan daur hidup (siklus hidup) ubur-ubur kuping (Aurelia aurita). 

  
Skifistoma ditunjukkan oleh nomor ...  
a.   1  
b.   2 
c.  3 

13. Skema di bawah ini menggambarkan daur hidup cacing pita pada babi(Taenea solium). Urutan skema yang benar 
dari Taenea solium adalah .....  

a.   larva mengandung telur -» feses manusia -» babi -» sistiserkus dalam otot -» daging -» 
menginfeksi usus manusia  

b.  larva mengandung telur -» babi -» feses manusia -» sistiserkus dalam otot •* daging -» 
menginfeksi usus manusia  

c.   larva mengandung telur -» feses manusia -» babi -» daging -* sistiserkus dalam otot -» 
mengifeksi usus manusia  

d.  larva mengandung telur -» feses manusia -» babi -» daging -* sistiserkus dalam otot -» 
menginfeksi usus manusia  

e.   larva mengandung telur -» sistiserkus'-» daging -> feses manusia •* babi -* menginfeksi 
usus manusia 

14. Di bawah ini merupakan ciri-ciri morfologi yang membedakan cacing Ascaris lumbricaides (cacingperut) 
jantan danbetina adalah .....  

       a.   cacing betina ukuran tubuh besar, ujung posterior bengkok, 
cacing jantan ujung posterior lurus, ukuran tubuh kecil  

b.  cacing betina ukuran tubuh kecil, ujung posterior lurus, 
cacing jantan ujung posterior bengkok, ukuran tubuh besar  

c.   cacing betina ukuran tubuh besar, ujung posterior lurus, 
cacing jantan ujung posterior bengkok, ukuran tubuh kecil  

d.  cacing betina ukuran tubuh kecil, ujung posterior lurus, 
cacing jantan ujung posterior bengkok, ukuran tubuh besar  

e.   cacing betina ukuran tubuh besar, ujung posterior bengkok, 
cacing jantan ujung posterior lurus, ukuran tubuh kecil 

 (1) 

(D 

(5)

d.  4 
e.   5
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15. Ciri-ciri morfologi hewan Hydra tercantum seperti di bawah ini, kecuati...  
       a.   tubuh polip, hidup soliter 

                b.  tubuh berbentuk silinder yang dapat dipendekkan, dijulurkan  
c.   memiliki rongga gastrovaskuler, dan tentakel jumlah 8-12 buah  
d.  bersifat gonochoris (beralat kelamin terpisah) e.  reproduksi generatif secara fertilisasi 

16. Di bawah ini merupakan ciri-ciri Planaria, kecuali..... 
a.   Tubuh pipih, dengan kepala bentuk segitiga, dilengkapi dengan 2 stigma (bintik mata) 
b.  Panjang tubuh planaria 2-3 cm, tubuhnya dilapisi oleh silia (rambut getar) 
c.   Habitat di dalam air tawar, air kolam/sungai yang jernih, melekat pada batu-batuan, daun 
d.  Reproduksi secara generatif saja, dan bersifat gonochoris. 
e.   Sistem pencernaan makanan terdiria tas mulut, kerongkongan, farinks, usus 

17. Hewan yang termasuk kelompok Nemathelminthes adalah ...  
a.   Hydra, Obelia, Scyphoza, Anthozoa 
b.   Fasciola hepatica, Chlonorchis sinensis, Taenea solium, T. Sagenata 
c.   Amphineura, Gastropoda, Scapopoda, Cephalopoda 
d.  Branchiopoda, Copepoda, Cirripedia, Branchiopoda  
e.   Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ankylostoma doudenale, Trichinella spiralis 

18. Hewan yang termasuk kelompok kelas Hirudinea, adalah .....  
a.   Eunice viridis, Lysidie oele, Arenecola  
b.  Lumbricus terestris, Aelosoma, Tubifex 

              c.   Nireis, Eunice viridis, Ascaris lumbricoides  
d.  Haemadipsa zeylanica, Herudomedicinalis, Haemadipsa javanica  
e.   Euinice viridis, Ascaris lumbricoides, Tubifex 

19. Cephalopoda yang memiliki cangkang/cangkok yaitu ..... 
a.   Sepia officinalis (sotong)                        d.  Nautilus pompilus 
b.   Octopus sp. (gurita)                            e.  Argonanta argo         
c.   Lotigo (cumi-cumi) 

20. Pada hewan Arthropoda terdapat perbedaan ciri-ciri morfologi pada masing-masing kelas (Insecta, 
Crustacea, Arachnoidea, Myriapoda). Di bawah ini tertera perbedaan ciri morfologi pada kaki masing-masing 
kelas. Yang merupakan pernyataan yang benar adalah, kecuali.....  

a.   Pada Crustacea terdapat 1 pasang kaki pada setiap ruas dan 5 pasang kaki pada thoraxs(dada) . 
b.  Pada Insecta terdapat 3 pasang kaki pada dada (thoraxs) 
c.   Pada Arachnida terdapat 4 pasang kaki pada thoraxs 
d.  Pada Diplopoda terdapat 2 pasang kaki pada setiap ruas. 
e.   Pada Chilopoda terdapat 1 pasang kaki pada setiap ruas. 

21. Pada hewan-hewan Vertebrata terdapat perbedaan pada organ tubuh. Misal : ruang jantung. Pernyataan yang 
benar... 
a.   Ikan memiliki 3 ruangan, yaitu 2 serambi, 1 bilik  
b.  Katak memiliki 2 ruangan, yaitu 2 serambi, 1 bilik  
c.   Reptilia memiliki 4 ruangan, yaitu 2 serambi, 2 bilik  
d.  Aves memiliki 3 ruangan, yaitu 2 bilik, 1 serambi  
e.   Mamalia memiliki 4 ruangan, yaitu 2 serambi, 2 bilik 

22. Pada Echinodermata terdiri atas 5 (lima) kelas, dan masing-masing kelas tersebut mempunyai 
ciri tubuh yang berlainan. Hewan yang mempunyai bentuk tubuh seperti bola, permukaan 
tubuh berduri panjang, pergerakan dengan kaki ambulakral, mempunyai alat pencernaan yang 
khas yaitu "tembolok". Ciri tubuh tersebut hanya dimiliki oleh hewan ..... 
a.   Ophiuroidea                                              d.  Holothuroidea 
b.  Echinoidea                                        e.  Asteroidea 
c.   Crinoidea 
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23. Pada hewan Plathyhelminthes dari salah satu contoh kelasnya ditemukan ciri-ciri morfologi, antara lain: 
-    tubuhnya pipih dan bersegmen/beruas-ruas 
-    kulit tubuh dilapisi oleh zat khitin 
-    tubuh beruas-ruas, disebut proglotid 
-    tidak mempunyai sistem pencernaan makanan, makan dengan cara difusi 
-    hidup parasit pada tubuh babi, dan manusia 
Ciri-ciri tersebut dapat diketemukan pada 
a.   Taenea sagenata d.   Schistoma 
b.   Fasciola hepatica e.   Taenea solium 
c.   Chlonorchis sinensis 

24. Di bawah ini dituliskan ciri-ciri Polychaeta, kecuali.....  
a.   permukaan tubuh penuh dengan chaeta rambut-rambut  
b.  tubuh beruas-ruas dan setiap ruas mempunyai parapodia dan ceta  
c.   cacing ini tidak memiliki sadel (kletelum)  
d.   pada bagian anterior tubuh terdapat kepala yang dilengkapi mata tentakel, tanpa mulut yang 

 berahang  
  e.   habitat air laut 

25. Di bawah ini ciri-ciri Kingdom Animalia, kecuali.....  
a.   hewan bertulang belakang, dan tidak bertulang belakang  
b.   selnya tidak berdinding sel, tetapi berupa membran sel  
c.   selnya tidak memiliki khlorofil  
d.   tubuhnya simetris radial  
e.   sistem rangka tubuh endoskeleton dan exoskeleton 

26. Perhatikan faktor-faktor lingkungan di bawah ini. 
(1)       Salinitas 
(2)      Curah hujan 
(3)       Mikro organisme 
(4)      Intensitas cahaya 
(5)      Jamur 

               Faktor yang dapat digolongkan abiotik adalah ... 
a.   (1),(2),(3) 
b.   (1),(3),(5) 
c.   (1),(2),(4) 
d.   (2), (3), (4) 
e.   (3), (4), (5) 
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27. Perhatikan skema suksesi dibawah ini: 

  
I..    
 
 
 
II..  
 
 
 

             III..  
 
 

Skema yg menggambarkan suksesi sekunder adalah... 
I 
II 
III 
I & II  
I&III 

 
 

Berdasarkan gambar di atas Komunitas pionir adalah ..... 
               a.   Perdu d.  Semak 

b.  Lumut e.   Tumbuhanpaku 
        c.   Pohon  

 
 

29. Suatu bioma memiliki ciri-ciri : terdapat di daerah khatulistiWa dengan suhu ± 25°C dengan 
curah hujan: 200 — 450 cm pertahun. Bioma yg dimaksud adalah… 
a.   padangpasir                                              d.  hutan hujan tropis 
b.  padang rumput                                           e.   savana 
c.   hutangugur                                                                           

 
30. Di dalam ekosistem air laut, menurut kedalamannya terbagi menjadi beberapa daerah. Daerah 

air laut yang kedalamannya berkisarantara 200-2500 m, merupakan daerah ..... 
a.   literal                                                        d.  neretik 
b.  batial                                                          e.   hadal 
c.   abisal 
      

 
 
31. Ekosistem yang mendapatkan energi paling banyak dalam suatu komponen ekosistem                  

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

28. 

Komunitas 
Klimaks 

Terjadi Letusan 
Gunung Merapi 

Lumut Rumput Semak 
Belukar 

Pohon 

Hutan Terjadi 
Kebakaran  Hutan 

Rumput Semak 
Belukar 

Pohon 

Hutan Terjadi 
Penebangan Hutan 

Tumbuh 
Rerumputan 

Perdu Pohon 
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yaitu…. 
            a. cahaya matahari                                 d. manusia (konsumen 4)  
            b. tanaman (konsumen 1)                       e. burung (konsumen 3) 
            c. ulat/ larva (konsumen 2) 

32. Di bawah ini memmjukkan peristiwa rantai makanan yang belum lengkap. Lengkapilah dengan pernyataan 
yang sudah disediakan ..... 

      

 
a.  burung elang, ular 
b.  ular, burung elang 
c.  ular, singa gunung 
d.  burung elang, singa gunung 
e.  ular, burung gelatik 

33. Di dalam peristiwa rantai makanan, terdapat beberapa rantai pokok. Di bawah ini ada 
pernyataan yang menunjukkan salah satu dan rantai pokok tersebut. Landasan utama tumbuhan 
hijau, dikonsumsi herbivora (konsumen 1), karnivora (konsumen 3), karnivora atau herbivora 
besar (konsumen 4). Rantai makanan yang dimaksud tergolong tipe ... 
a.   rantai parasit                                           d.  rantai parasit dan pemangsa 
b.  rantai pemangsa                                 e.   rantai parasit dan saprofit 
c.   rantai saprofit                                                                                                               

34. Piramida yang menggambarkan keadaan ekosistem pada waktu tertentu adalah piramida....      
a.  jumlah individu                              d.  biomasa                                                         
b.  berat                                               e.  energi 
c.  jumlah populasi 

35. Di dalam pirarnida ekologi, kedudukan serangga pemakan daun-daunan sebagai produsen, 
menempati tingkatan trofi ..... 

     a.   I         '                        
b.  H 

 c.   HI 
d.  
IV 

     e.    V  

36. Dampak yang timbul jika kita menggunakan gas CFC pada kulkas, hair spray dan AC secara 
berlebihan adalah... 

      a.   pencemaran udara di dalam ruangan rumah 
b.  pencemaran udara di lingkungan sekitara perumahan  
c.  munculnya lubang ozdn di stratosfer d.  efek rumah kaca  
e.   terjadi hujan asam 

37. Ada 2 proses yang dilakukan organisme berkaitan dengan siklus karbon. Proses tersebut adalah 
a.  transpirasi dan respirasi 
b.  fotosintesis dan transpirasi 
c.  otosintesis dan respirasi 
d.  ekskresi dan transpirasi 
e.  ekskresi dan respirasi 
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38. Polutan yang dapat menyebabkan hujan asam adalah ..... 
       a..asap dari pembaka ran kayu 
       b. partikel pasir dari pabrik semen 
       c.  kandungan timah hitam dari pembuangan kendaraan bermotor  

d.  sulfur dioksida dari pembakaran batubara di pembangkit listrik 
e.   penguapan air pada menara pendingin pembangkit tenaga listrik 

39. Berikut ini adalah beberapa polutan yang menyebabkan polusi tanah,antara lain: 
a.   sampah botol, kaleng  
b.  pestisida (DDT), herbisida 
c.   minyak (bensin) hasil dari pembuangan bengkel, oli 
d.  pemakaian Hg yang digunakan untuk pemisahan emas dari bijinya 
e. pembakaran Sulfur dioksida (SO2) dan Nitrogen dioksida (NCh) yang dttnsilkan dari 
     pembakaran mesin kendaraan serta pembangkit listrik tenaga disel dan batubara 

40. Di bawah ini tertulis beberapa macam limbah organik maupun anorganik yang menyebabkan macam-
macampolusi, yang merupakan limbah anorganik adalah .....  

      a.  senyawa SOz dan senyawa SO,-NOj       
        b. minyak, asam, herbisida 
         c.  timah, merkuri, pestisida  
        d.  pestisida, fungisida, merkuri  
        e.   insectisida, herbisida, timah 

B. Jawablahsoaldi bawah ini dengan jelas! 

41. Jelaskan 2 macam usaha pelestarian SDA, dan berikan contoh (masing-masing 1)! 
42. Sebutkan 3 macam perbedaan tanaman dikotil dan monokotil kemudian berikan contoh tanamannya 

(masing-masing 1)! 
43. Jelaskan 3 macam keuntungan hewan Mollusca bagi kehidupan manusia ! 
44. Sebutkan perbedaan proses Nitrifikasi dan Dinitrifikasi, disertai contoh (masing-masing 1)! 
45. Jelaskan terjadinya proses Eutrofisikasi di perairan dan berikan contoh ! 
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                                                    Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
kemandirian 57 80 113 90.26 7.222 
fasilitas 57 69 102 82.75 7.940 
prestasi 57 42 86 65.37 11.299 
Valid N (listwise) 57      

 
 
 
 Correlations 
 
    prestasi kemandirian fasilitas 

prestasi 1.000 .931 .967 
kemandirian .931 1.000 .974 

Pearson 
Correlation 

fasilitas .967 .974 1.000 
prestasi . .000 .000 
kemandirian .000 . .000 

Sig. (1-tailed) 

fasilitas .000 .000 . 
prestasi 57 57 57 
kemandirian 57 57 57 

N 

fasilitas 57 57 57 
 
 
 
 
 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     

Fasilitas 
Belajar di 

rumah 
Kemandirian 

Belajar 
Fasilitas Belajar 
di rumah 1,000 -,974 Correlations 

Kemandirian 
Belajar -,974 1,000 

Fasilitas Belajar 
di rumah ,046 -,050 

1 

Covariances 

Kemandirian 
Belajar -,050 ,056 

a  Dependent Variable: Prestasi Belajar Biologi 
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 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
fasilitas, 

kemandirian(a) . Enter

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: prestasi 
 
Model Summary(b) 
 

Mode
l R 

R 
Square 

Adjusted 
 R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate Change Statistics 

          
R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .968(a) .936 .934 2.906 .936 396.317 2 55 .000 
a  Predictors: (Constant), fasilitas, kemandirian 
b  Dependent Variable: prestasi 
 
 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regressio
n 6693.269 2 3346.635 396.317 .000(a)

Residual 455.994 54 8.444    

1 

Total 7149.263 56     
a  Predictors: (Constant), fasilitas, kemandirian 
b  Dependent Variable: prestasi 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) -43.320 5.716  -7.578 .000
kemandiri
an -.303 .237 -.194 -1.278 .207

1 

fasilitas 1.644 .216 1.155 7.624 .000
a  Dependent Variable: prestasi 
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