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MOTTO 

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, 

Karena dengan itu anda dapat mengubah dunia” 

(Nelson Mandela) 

 

“Seberapapun kemajuanmu setiap hari, Apresiasilah ! 

Sedikit, dinikmati 

Banyak, disyukuri 

Sadari ! Setiap orang memiliki jalannya masing-masing” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui 

pengaruh penggunaan model guided inquiry terhadap hasil 

belajar biologi materi pokok ekosistem  pada aspek kognitif 

siswa kelas X MIPA SMA N 8 Yogyakarta 2) mengetahui 

pengaruh penggunaan model guided inquiry terhadap hasil 

belajar biologi materi pokok ekosistem  pada aspek afektif 

siswa kelas X MIPA SMA N 8 Yogyakarta 3) mengetahui 

pengaruh penggunaan model guided inquiry terhadap hasil 

belajar biologi materi pokok ekosistem  pada aspek 

psikomotor siswa kelas X MIPA SMA N 8 Yogyakarta 4) 

mengetahui tanggapan siswa terhadap penggunaan model 

guided inquiry pada pembelajaran materi pokok ekosistem  di 

kelas X MIPA SMA N 8 Yogyakarta. Penelitian ini termasuk 

penelitian quasi experiment dengan desain nonequivalent 

control group design. Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh kelas X MIPA yang terdiri dari 7 kelas. Sampel 

penelitian ini terdiri dari 2 kelas yaitu, kelas X MIPA 1 

sebagai kelas kontrol dan kelas X MIPA 2 sebagai kelas 

eksperimen. Teknik pengambilan data hasil belajar siswa 

aspek kognitif menggunakan tes, dengan instrumen berupa 

soal pretest dan posttest. Teknik pengumpulan data hasil 

belajar aspek afektif dan psikomotorr menggunakan non tes, 

dengan instrumen berupa lembar angket hasil belajar siswa 

aspek afektif dan lembar observasi hasil belajar siswa aspek 

psikomotor. Analisis data menggunakan uji Mann-Whitney 

untuk data hasil belajar aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor siswa serta analisis deskriptif untuk tanggapan 

siswa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, 1) 

terdapat pengaruh model pembelajaran Guided inquiry 

terhadap hasil belajar siswa pada aspek kognitif, hal ini 
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dibuktikan dari hasil uji Mann-Whitney menunjukkan nilai 

sig. 0,000>0,05; 2) terdapat pengaruh model pembelajaran 

Guided inquiry terhadap hasil belajar siswa pada aspek 

afektif, hal ini dibuktikan dari hasil uji Mann-Whitney 

menunjukkan nilai sig. 0,000>0,05; 3) terdapat pengaruh 

model pembelajaran Guided inquiry terhadap hasil belajar 

siswa pada aspek psikomotor, hal ini dibuktikan dari hasil uji 

Mann-Whitney menunjukkan nilai sig. 0,000>0,05; 4) 

penerapan model pembelajaran guided inquiry mendapatkan 

tanggapan yang baik dari siswa dibuktikan dengan rata-rata 

skor presentase sebesar 75,24%. 

 

 

 

 

Kata kunci: Guided Inquiry, Hasil Belajar Aspek 

Kognitif, Hasil Belajar Aspek Afektif, Hasil 

Belajar Aspek Psikomotor, Tanggapan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha yang secara sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan yang 

mampu mengembangkan potensi siswa merupakan 

pendidikan yang mendukung pembangunan dimasa 

mendatang karena siswa dapat menghadapi dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan (Novana, 2014 

:108). Hal tersebut menuntut manusia untuk terus 

meningkatkan kualitas dan kemampuan diri agar tetap 

mampu mengikuti perkembangan yang ada. Maka 

diperlukan sistem pendidikan yang berimplikasi kepada 

pembelajaran yang dilandasi oleh pengetahuan (Suyono, 

2012 :6).   

Proses pembelajaran dapat berlangsung secara 

efektif dengan menciptakan suasana interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, sehingga siswa dapat memperoleh 

tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan 

(Wahyuni, 2014 :105). Hal tersebut dapat diwujudkan 

dengan mengoptimalkan interaksi antara siswa dan guru. 

Guru sangat berperan dalam menentukan keberhasilan 
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pembelajaran, yaitu dapat memfasilitasi siswa untuk aktif 

dan kreatif dalam belajar (fasilitator), mampu 

memotivasi siswa untuk terus menggali potensinya 

(motivator), dan mampu membimbing siswa baik secara 

akademik maupun sosial (pembimbing) (Mulyasa, 2004 : 

24). 

Menurut Suyono (2012 :12) belajar dikatakan 

berhasil jika seseorang mampu mengulangi kembali 

materi yang telah dipelajarinya. Keterlibatan siswa dalam 

mengkontruksi materi sangat dibutuhkan siswa pada 

materi sains. Pendidikan sains mengarahkan siswa dalam 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dengan 

cara mencari tahu dan berbuat sesuatu dengan alam 

sekitar.  Pendidikan sains idealnya diarahkan pada proses 

menemukan konsep, bukan hanya sekedar menghafal 

konsep. Proses penemuan konsep berpotensi mampu 

memberdayakan kemampuan berpikir siswa dengan lebih 

optimal (Febriana,dkk, 2015 :97). Pengoptimalan 

kemampuan berpikir siswa melalui proses penemuan 

konsep salah satunya diaplikasikan pada pembelajaran 

biologi.  

Pembelajaran biologi idealnya menekankan 

penyampaian materi pada pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar siswa mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah 
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(Trianto, 2011 :21). Guru dalam pembelajaran dituntut 

mampu membimbing siswa dalam membentuk 

pengetahuannya sendiri (konstruktivis). Pembelajaran 

biologi sebagai bagian dari sains hendaknya mengacu 

pada hakikat sains sebagai proses. Jadi dalam 

pembelajaran biologi mengacu pada proses, sikap, dan 

produk ilmiah (Febriana, dkk, 2015 :98). Ketika guru 

mampu berperan dengan baik dalam pembelajaran, maka 

dapat mewujudkan terciptanya pembelajaran yang 

berkualitas. Suatu pembelajaran dikatakan berkualitas 

apabila siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental, 

maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping 

menunjukan kegairahan belajar yang tinggi, semangat 

belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri 

secara efektif (Mulyasa, 2009 : 209). Kurangnya 

keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi kurang 

optimal (Arifin, 2011). Sehingga untuk mewujudkan 

keberhasilan dalam pembelajaran, guru diharapkan 

mampu membimbing dan menerapkan model 

pembelajaran yang dapat mengoptimalkan 

pengembangan potensi pada diri siswa baik aspek 

pengetahuan, afektif, maupun keterampilan. 

Permasalahan belum adanya model pembelajaran yang 

aktif melibatkan siswa dan mampu mengoptimalkan 
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potensi siswa dalam pembelajaran berimplikasi pada 

hasil belajar siswa seperti halnya yang dijumpai di SMA 

N 8 Yogyakarta.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 

tiga bab berturut-turut di bulan September-November 

2018 dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 

Januari 2019, diperoleh informasi bahwa dalam kegiatan 

belajar mengajar biologi, guru menggunakan model 

pembelajaran yang kurang bervariasi dan sama pada 

setiap bab. Guru menggunakan model pembelajaran 

Direct Instruction dengan metode ceramah dan diskusi 

ataupun dengan model pembelajaran kooperatif learning 

dengan diskusi-presentasi dengan hanya mengandalkan 

slide power point. Penggunaan model pembelajaran 

direct instruction  maupun kooperatif learning membuat 

siswa kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga 

interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran 

menjadi tidak maksimal. Siswa cenderung bosan dan 

kurang memperhatikan. Penulis juga masih menjumpai 

adanya siswa yang mengobrol, bermain handphone dan 

tidur-tiduran. Hal ini dikarenakan tidak terdapat model 

pembelajaran khusus yang mampu mengajak siswa untuk 

belajar secara aktif dan melakukan penemuan secara 

pribadi untuk membentuk konsep pengetahuan, yang 

akibatnya hal tersebut berpengaruh pada kemampuan 
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ilmiah siswa. Sehingga dalam mempelajari beberapa 

konsep materi yang abstrak, siswa kurang mampu dalam 

memahami dan mengikuti proses pembelajarannya. 

Rendahnya pemahaman siswa berdampak pada 

capaian hasil belajar siswa yang kurang optimal seperti 

yang terjadi pada materi ekosistem. Berdasarkan hasil 

wawancara, diperoleh keterangan bahwa pembelajaran 

biologi pada meteri ekosistem kurang dapat 

dimaksimalkan. Hal tersebut dikarenakan banyak jadwal 

pembelajaran yang bergeser karena terdapat suatu acara 

atau hari libur di sekolahan yang mengakibatkan 

pertemuan untuk pembelajaran materi ekosistem kurang 

dari ketentuan yaitu 8 jam pelajaran. Hal tersebut 

mempengaruhi model pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru dan cakupan materi yang dapat di dapatkan oleh 

siswa. Selain itu, kurang maksimalnya jam pembelajaran 

juga berpengaruh pada tidak diadakannya observasi 

ataupun penyelidikan sederhana, mengingat bahwa 

materi ekositem merupakan materi yang bersifat 

kontekstual dan bisa diamati melalui lingkungan sekitar.  

 Rendahnya capaian hasil belajar siswa materi 

ekosistem dibuktikan dengan  hasil soal uji kemampuan 

pra penelitian yang termasuk ke dalam LOTS (Low 

Order Thingking Skills) mencakup domain kognitif 

taksonomi Bloom C1-C2. Hasil soal uji kemampuan 
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tersebut menunjukan rata-rata nilai siswa pada materi 

ekosistem masih berada jauh di bawah nilai 76, yang 

merupakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata 

pelajaran biologi. Nilai rata-rata siswa pada soal uji 

kemampuan adalah 35,5. Kemudian berdasarkan data 

kuisioner pendahuluan tentang model pembelajaran yang 

disebarkan kepada 50 siswa diperoleh hasil bahwa 

sebanyak 85.33% siswa menginginkan suatu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam proses 

pembelajaran dan sebanyak 86.67% siswa menginginkan 

suatu model pembelajaran yang mengajak siswa 

melakukan penyelidikan sederhana ataupun kompleks 

dalam upaya mencari konsep materi biologi. Oleh sebab 

itu, dibutuhkan suatu inovasi model pembelajaran untuk 

mengatasi masalah tersebut.   

Peranan guru dalam pembelajaran biologi sangat 

menentukan dalam pengimplementasian proses 

pembelajaran. Namun perubahan kebiasaan 

pembelajaran di kelas akan sukar dirubah tanpa 

kemampuan guru mempraktekannya (Nurcan, 2016 : 70). 

Seperti yang dikemukakan oleh Sitanggang dan 

Yulistiana (2015 : 158) dalam proses belajar mengajar 

guru perlu menerapkan model pembelajaran yang tepat, 

sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. 

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 
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digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah 

model pembelajaran guided inquiry. Inquiry sebagai 

model merupakan salah satu pembelajaran yang dapat 

diadaptasikan dengan kemampuan siswa, dapat 

membangun struktur pengetahuan, dan dapat memotivasi 

siswa untuk berpikir kritis. Menurut Fathurrahman (2015 

:107), pembelajaran melalui guided inquiry mengarahkan 

siswa untuk menemukan konsep-konsep sendiri. Artinya, 

siswa tidak hanya pasif sebagai penerima konsep 

melainkan aktif menemukan suatu konsep. Penggunaan 

model guided inquiry dapat meningkatkan pemahaman 

siswa dengan melibatkan siswa dalam proses kegiatan 

pembelajaran secara aktif, sehingga konsep yang dicapai 

lebih baik. 

Pembelajaran biologi yang dikembangkan dari 

lingkungan diharapkan dapat mendorong dan membantu 

siswa dalam pembelajaran. Penggunaan guided inquiry 

dirasa tepat untuk maksud ini. Menurut Kuhlthau & 

Todd (2007) siswa dibimbing oleh guru dalam 

membangun pengetahuan dan pemahaman mengenai 

objek dan persoalan sains. Menurut Julisafitri (2017) 

model pembelajaran guided inquiry menekankan kepada 

pengembangan aspek pengetahuan, afektif dan 

keterampilan secara seimbang sehingga pembelajaran 

melalui strategi ini dianggap lebih bermakna.. 
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Berdasarkan penelitian Sukamti (2004)  guided inquiry 

memungkinkan siswa terlibat secara aktif menggunakan 

proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep 

dan prinsip materi yang sedang dipelajari. Murtiani 

(2008) melaporkan guided inquiry dapat meningkatkan 

hasil belajar dan aktivitas siswa. Berdasarkan paparan di 

atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai ”Pengaruh Model Pembelajaran  Guided 

Inquiry terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa di Kelas X 

MIPA SMA N 8 Yogyakarta”. 

B. Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi 

berdasarkan latar belakang adalah: 

1. Siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran 

biologi. 

2. Model pembelajaran berupa cooperative learning dan 

direct instruction masih mendominasi dalam proses 

pembelajaran Biologi, terkhusus pada materi 

ekosistem. 

3. Materi ekosistem merupakan salah satu materi yang 

membutuhkan pengalaman dan dapat dikembangkan 

dari penyelidikan sederhana  di dalam kelas ataupun 

penyeliikan di lingkungan agar siswa mampu 

memahami alam sekitar secara ilmiah. 
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4. Presentase penguasaan materi ekosistem belum 

maksimal, dibuktikan dengan hasil angket pra 

penelitian dan soal uji pemahaman. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini harus difokuskan agar tidak 

melebar, sehingga peneliti membatasi ruang lingkup 

permasalahan pada penelitian, yaitu : 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA SMA N 

8 Yogyakarta Tahun ajaran 2018/2019. 

2. Objek Penelitain 

a. Model pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini terbatas pada model guided inquiry. 

b. Materi yang diajarkan dibatasi pada materi pokok 

ekosistem kelas X MIPA Semester genap Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

c. Hasil belajar materi ekosistem  pada aspek 

pengetahauan (kognitif), meliputi C1 (mengingat), 

C2 (memahami), C3 (mengaplikasikan), dan C4 

(menganalisis) melalui pre-test  dan post-test. Hasil 

belajar pada aspek sikap (afektif) meliputi A1 

(penerimaan), A2 (tanggapan), dan A3 (tata nilai). 

Sedangkan hasil belajar pada aspek keterampilan 

(psikomotor) meliputi P1 (persepsi), P2 

(persiapan), P3 (respon terbimbing), P4 (respon 

mekanis), dan P5 (respon kompleks). 
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d. Penelitian ini mengacu pada Kurikulum 2013 yang 

diterapkan di SMA N 8 Yogyakarta. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apa pengaruh model guided inquiry terhadap hasil 

belajar biologi materi pokok Ekosistem pada aspek 

pengetahuan siswa kelas X MIPA SMA N 8 

Yogyakarta? 

2. Apa pengaruh model guided inquiry terhadap hasil 

belajar biologi materi pokok Ekosistem  pada aspek 

sikap siswa kelas X MIPA SMA N 8 Yogyakarta? 

3. Apa pengaruh model guided inquiry terhadap hasil 

belajar biologi materi pokok Ekosistem pada aspek 

keterampilan siswa kelas X MIPA SMA N 8 

Yogyakarta ? 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan 

model guided inquiry dalam pembelajaran biologi 

materi pokok Ekosistem di kelas X MIPA SMA N 8 

Yogyakarta ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan model guided 

inquiry terhadap hasil belajar biologi materi pokok 

ekosistem  pada aspek pengetahuan siswa kelas X 

MIPA SMA N 8 Yogyakarta. 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan model guided 

inquiry terhadap hasil belajar biologi materi pokok 

ekosistem  pada aspek sikap siswa kelas X MIPA 

SMA N 8 Yogyakarta. 

3. Mengetahui pengaruh penggunaan model guided 

inquiry terhadap hasil belajar biologi materi pokok 

ekosistem  pada aspek keterampilan siswa kelas X 

MIPA SMA N 8 Yogyakarta 

4. Mengetahui tanggapan siswa terhadap penggunaan 

model guided inquiry pada pembelajaran materi 

pokok ekosistem  di kelas X MIPA SMA N 8 

Yogyakarta. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan diantaranya : 

1. Bagi Guru 

a. Sebagai alternatif baru model pembelajaran untuk 

membantu guru lebih mudah dalam menyampaikan 
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materi ekosistem  sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran biologi. 

b. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif 

antara pendidik dengan siswa. 

2. Bagi Siswa 

a. Mendapatkan pengalaman belajar dengan model 

pembelajaran baru yang menarik bagi siswa dalam 

aktivitas pembelajaran biologi. 

b. Membantu menjawab pemikiran siswa mengenai 

konsep materi ekosistem  sehingga dapat dipahami 

secara utuh dan terpadu. 

c. Untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar 

siswa terhadap pelajaran biologi. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai referensi yang dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan kebijakan model 

pembelajaran, terutama mata pelajaran biologi. 

4. Bagi Peneliti 

a. Untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam 

merancang dan mengembangkan model 

pembelajaran yang mandiri, tepat dan praktis dalam 

pembelajaran. 

b. Meningkatkan motivasi untuk menciptakan inovasi 

model pembelajaran  baru untuk meningkatkan 

kualitas siswa. 
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G. Definisi Operasional 

1. Model pembelajaran guided inquiry adalah 

rangkaian pembelajaran yang menekankan proses 

berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah 

yang dipertanyakan (Mulyasa, 2007 :108). Menurut 

Hanson (2005 : 202) langkah-langkah dalam model 

pembelajaran guided inquiry terdiri atas orientasi, 

eksplorasi, pembentukan konsep, aplikasi, dan 

validasi. 

2. Hasil belajar adalah suatu yang digunakan untuk 

menilai hasil pelajaran yang telah diberikan kepada 

siswa dalam waktu tertentu (Purwanto, 2002 :3). 

Hasil belajar yang akan diteliti dalam penelitian ini 

mencakup aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap 

(afektif), dan aspek keterampilan (psikomotor). 

Instrument yang digunakan untuk menguktur aspek 

pengetahuan berupa lembar soal pre-test  dan  post-

test, aspek keterampilan berupa lembar observasi 

dan aspek sikap berupa angket. Hasil belajar pada 

aspek pengetahuan merupakan kawasan yang 

berkaitan dengan aspek intelektual atau berpikir 

nalar (Krathwohl, 2002 :214). Hasil belajar pada 

aspek sikap yaitu kawasan yang berkaitan dengan 

emosional seperti perasaan, minat, kepatuhan 
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terhadap moral dan sebagainya (Solichin, 2012 : 86). 

Hasil belajar pada aspek keterampilan yaitu kawasan 

yang berkaitan dengan aspek-aspek yang melibatkan 

fungsi sistem syaraf dan otot dan berfungsi psikis. 

Aspek ini terdiri dari persepsi, persiapan, respon 

terbimbing, respon mekanis, dan respon kompleks 

(Popham, 2001 :20). 

3. Ekosistem merupakan unit fungsional dasar dalam 

ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan 

lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan  

diantara keduanya saling memengaruhi. Ekosistem 

dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam 

ekologi karena merupakan satuan yang memiliki 

komponen lengkap, relung ekologi yang luas serta 

proses ekologi yang juga menyeluruh, sehingga 

dalam unit tersebut siklus materi dan arus energi 

terjadi berdasarkan kondisi ekosistem  

(Odum, 1993 :3) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh model pembelajaran guided 

inquiry terhadap hasil belajar biologi aspek 

pengetahuan siswa kelas X MIPA di SMA N 8 

Yogyakarta 

2. Terdapat pengaruh model pembelajaran guided 

inquiry terhadap hasil belajar biologi aspek sikap 

siswa kelas X MIPA di SMA N 8 Yogyakarta 

3. Terdapat pengaruh model pembelajaran guided 

inquiry terhadap hasil belajar biologi aspek 

keterampilan siswa kelas X MIPA SMA N 8 

Yogyakarta 

4. Penerapan model pembelajaran guided inquiry 

terhadap materi ekosistem mendapat tanggapan 

“baik” dari siswa kelas X MIPA SMA N 8 

Yogyakarta 

B. Saran 

1. Bagi guru, hendaknya melakukan inovasi dalam 

menerapkan model pembelajaran, seperti model 

pembelajaran guided inquiry sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran untuk 
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meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada 

materi ekosistem. 

2. Bagi peneliti, selanjutnya dapat melakukan 

pengkajian leboh lanjut terkait hasil penelitian ini. 

 



159 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arifin, Zainal. 2011. Penelitian Pendidikan :Metode dan 

Paradigma Baru. Bandung :Remaja Rosdakarya 

Arikunto, Suharsimi. 2013. Dasar-dasar Evaluasi 

Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara. 

Campbell, N. A. dkk. 2004. Biologi Jilid 3 (Edisi kelima). 

Penerjemah Manula, Wasmen. Jakarta : Erlangga. 

Campbell, N. A. dkk. 2016. Biology Elevent Edition.New 

York : Pearson. 

Chiras, D.D. 1988. Enviromental Science ; Aframework for 

Decision Making Second Edition. California : The 

Benjamin. 

Cunningham, William P., Mary Ann Cunningham. 200. 

Principles Enviromental Science Inquiry and 

Aplications Third Edition. New York : Mc-Graw 

Hill. 

Daulat, A., dkk. 2014. Sebaran Kandungan CO2 Terlarut di 

Perairan Pesisir Selatan Kepulauan Natuna. Jurnal 

Depik. 02:166-177. 

Departemen Pendidikn Nasional. 2003. Standar Kompetensi 

Mata Pelajaran Biologi SMA dan MA. Jakarta : 

Balitbang Depdiknas. 

Fathurrahman, Muhammad dan Sulistyorini. 2015. Belajar 

dan Pembelajaran : Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Sesuai Standar Nasional. Yogyakarta 

: Teras. 

Febriana, Deny,dkk. 2015. Pengembangan Multimedia 

Interaktif Berbasis Group Discovery Learning 

(GDL) pada Materi Protista Kelas X SMA Negeri 



160 
 

 
 

Karangpandan. Jurnal Inkuiri. Vol. A No. 2 (hal 97-

108). 

Habibi, F. M. 2018. Pengembanan Multimedia Pembelajaran 

Interaktif pada Materi Protista Mata pelajaran 

Biologi Kelas X MIA 2 SMA Negeri 1 Depok 

Sleman. E-Journal Prodi Teknologi Pendidikan Vol. 

7 No. 2. 

Hamalik, Oemar. 2010. Perencanaan Pengajaran 

Berdasarkan Pendekatan Sistem. Jakarta : Bumi 

Aksara 

Hanson, David M. 2005. Disigning Process-Oriented 

Guided-Inquiry Activites. Departement of 

Chemistery, Stony Brook University. 

http://quarknet.fnal.gov/fellows/TLDownloads/Desi

gning_POGIL_Activities.pdf 

Hariyanto, S. 2008. Teori dan Praktek Ekologi. Surabaya : 

Universitas Airlangga Press. 

Hidayatussaadah, R., Hidayati, S dan Umniyatie S. 2016. 

Identifikasi Kesu;itan Belajar Siswa pada Materi 

Archaebacteria da Eubacteriadi SMA Negeri 1 

Muntilan. 

Ibrahim. 2015. Pengembanagn Pembelajaran IPA/Biologi 

Berbasis Discovery/Inquiry dan Potensi Lokal untuk 

Meningkatkan Keterampilan dan Sikap Ilmiah serta 

Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan. Prosiding 

Seminar Internasional Sains dan Interpreneurship II 

FKIP UNS. 

Irwan, Zoer’Aini Djamal. 2003. Prinsip-prinsip Ekologi dan 

Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan. 

Jakarta : Bumi Aksara. 

Kardi, S. dan M. Nur. 2000. Pengajaran Langsung. Surabaya 

: Unesa. 

http://quarknet.fnal.gov/fellows/TLDownloads/Designing_POGIL_Activities.pdf
http://quarknet.fnal.gov/fellows/TLDownloads/Designing_POGIL_Activities.pdf


161 
 

 
 

Kemenristekdikti. 2018. Kreatif dan Inovatif di Era Revolusi 

Industri 4.0. Jakarta : Direktorat Jenderal 

Kelembagaan Iptek dan Dikti. 

Kimball, John W. 1999. Biologi Jilid 3. Jakarta : Erlangga. 

Komalasari,Kokom. 2010. Pembelajaran Kontekstual:Konep 

dan Aplikasi. Bandung :Refika Aditama. 

Krathwall dan Anderson. 2002. Revisi Taksonomi Bloom. 

Jakarta  Rineka Cipta. 

Kuhlthau dan Todd. 2007. Guided Inquiry : A framework to 

learning though school librariesin 21st century 

school. New Jearsey : CISSL. 

Molles Jr., Manuel C. Jr. 2010. Ecology Concepts & 

Aplications Fifth Editions. New York : Mc Graw 

Hill.  

Mulyasa, E. 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep 

Karakteristik, dan Imlementasi. Bandung : Rosda 

Karya. 

Mulyasa, E. 2006. Menjadi Guru Profesional : 

MenciptakanPembelajaran yang Kreatif & 

Menyenangkan. Bandung ; PT Rosda Karya. 

Mulyasa, E. 2009. Praktik Penelitian Tindakan 

Kelas.Bandung: Rosda Karya. 

Mustafa, Zainal. 2009. Mengurai Variabel Hingga 

Instrumentasi. Yogyakarta : Graha Ilmu 

Novana, T., Sajidan, dan Mardi. 2014. Pengembangan Modul 

Inkuiri Tebimbing Berbasis Potensi Lokal pada 

Materi Tumbuhan Lumut (Bryophyta) dan 

Tumbuhan Paku (Pteridophyta). Jurnal Inkuiri. Vol. 

3 No. II. ISSN  : 2252-7893. 



162 
 

 
 

Nugroho, L. H. dan Issirep Sumardi. 2004. Biologi Dasar. 

Jakarta : Penebar Swadaya. 

Nurcan dan Mustafa. 2016. Preservice Science Teachers’s 

Orientation Toward Teaching Science To Middle 

Schoolers. International Journal on New Trends in 

Education and Their Implications, 7(3):69-78. 

Nusantara, Toto. 2018. Desain Pembelajaran 4.0. Seminar 

Nasional LPP Mandala. Lombok 

Odum, E.P. 1995. Dasar-dasar Ekologi. Yogyakarta : UGM 

press. 

Opara, Jacinta Agrabachi dan Nkasiobi Silas Oguzar. 2011. 

Inquiry Instructional Methd and the school Science 

Curriculum. Jurnal of Social Science. 

Osman. 2012. Primary Science: Knowing About The World 

Through Science Process Skills. Asian Social 

Science. 8.(16):1-7. 

Popham, W. James dan Eva L. 2001.  Teknik Mengajar 

Secara Sistematis, terjemahan: Amirul Hadi, dkk. 

Jakarta : PT Rineka Cipta. 

Prabawati, Susy Yunita., dkk. 2008.  Kimia Lingkungan . 

Yogyakarta  UIN Suka. 

Pribadi, Benny. 2009. Model Desain Sistem Pembelajaran. 

Jakarta :PT. Dian Rakyat 

Purwanto. 2002. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar. 

Ramli, Dzaki. 1989. Ekologi . Jakarta : FKIP UNLAM 

Banjarmasin. 

Sanjaya, Wina. 2010. Strategi Pembelajaran:Berorientasi 

Standar Proses Pendidikan. Jakarta :Kencana. 



163 
 

 
 

Setyowati dan M. Arifana. 2004. Studi Keefektifan 

Pengembangan Pendidikan Masa Depan. Jurnal 

Pendidikan Dasar Vol. 5 No. 2. 

Shintania, Yunita dan M. Fahrudin. 2009. Uji Kompetensi 

Biologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  

Shao, X dan Purpur G. 2016. Effects of Information Literacy 

Skills on Student Writing and Course Performances. 

The Journal of Academic Librarianship, 42(6), 670-

678. 

Siregar, Sofyan. 2015. Statistika Terapan Untuk Perguruan 

Tinggi. Jakarta : Kharisma Putra Utama. 

Sitanggang, N. D., dan Yulistiana. 2015. Peningkatan Hasil 

Belajar Ekosistem Melalui Penggunaan 

Laboratorium Alam. Jurnal Formatif, 5(2) :156-167. 

Soemarwoto, Otto. 2004. Ekologi Lingkungan Hidup dan 

Pembangunan. Jakarta : Djambatan. 

Sofyan, Ahmad, dkk. 2006. Evaluasi Pembelajaran. Jakarta : 

UIN Jakarta Press. 

Stilling, Peter D. 1999. Ecology : Theories and Aplications 

Third Edition. USA : Prentice-Hall.  

Subekti, Hasan dkk. 2018. Mengembangkan Literasi 

Informasi Mellaui Belajar Berbasis Kehidupan 

Terintegrasi STEM Untuk Menyiapkan Calon Guru 

Sains Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 : 

Revieu Literatur. Education and Human 

Development Journal. Vol. 3 No. 1. 

Sudijono, Anas. 2003. Pengantar Evaluasi Pendidikan. 

Jakarta :Raja Grafindo Persada. 

Sudjana, Nana. 2008. Penilaian Hasil Belajar Mengajar. 

Bandung : Remaja Rosdakarya. 



164 
 

 
 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D). Bandung : 

Alfabeta.  

Sujana, Arman. 2007. Kamus Lengkap Biologi. Jakarta : 

Mega Aksara. 

Sujarweni, V.W. 2012. SPSS Untuk Paramedis. Yogyakarta : 

Gava Media.Graha Ilmu. 

Suparno, Paul. 2013. Metodologi Pembelajaran Fisika 

Konstruktivistik dan Menyenangkan. Yogyakarta : USD.  

Suryosubroto. 2009. Proses Belajar Mengajar di Sekolah. 

Jakarta : PT Rineka Cipta. 

Suyanti, retno Dwi. 2010. Strategi Pembelajaran Kimia. 

Yogyakarta :  

Suyono dan Hariyanto. 2012. Belajar dan Pembelajaran : 

Teori dan Konsep Dasar. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya. 

Trianto, 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif 

Prograsif. Jakarta  Kencana Prenada Media Grup. 

Trianto. 2011. Model Pembelajaran Terpadu Konsep, 

Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta : Bumi 

Aksara. 

Uno, Hamzah B. Dan Nurdin Muhammad. 2011. Belajar 

dengan Pendekatan PAILKEM. Jakarta : Bumi 

Aksara. 

Wardhana, W. A. 1994. Dampak Pencemaran Lingkungan. 

Yogyakarta : Andi Offset. 

Wirakusumah,Sambas. 2003.  Dasar-dasar Ekologi 

Menopang Pengetahuan Ilmu-ilmu Lingkungan. 

Jakarta  UI Press 



 
 

165 
 

 

 

 

 

 LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 

 

 



 
 

166 
 

LAMPIRAN I 

UJI PRASYARAT 

1.1 Hasil Uji Validitas 

1.2 Hasil Uji Reliabilitas 
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LAMPIRAN 1.1 

Hasil Uji Validitas Soal 
 
 

No 
Pearson 

correlation 

rtabel;p=0,05; 

n=47 
Kesimpulan Keterangan 

1 konstan 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

2 0.095 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

3 0,393 0,28716 valid 

tidak 

digunakan 

4 0,672 0,28716 valid digunakan 

5 0,26 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

6 -0,023 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

7 0,049 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

8 0,351 0,28716 valid digunakan 

9 0,122 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

10 0,051 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

11 -0,24 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

12 0,111 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

13 0,791 0,28716 valid digunakan 

14 -0,129 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

15 0,319 0,28716 valid digunakan 

16 -0,095 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

17 0,031 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

18 0,267 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

19 0,589 0,28716 valid digunakan 
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20 0,123 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

21 -0,06 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

22 0,051 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

23 0,01 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

24 -0,116 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

25 0,229 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

26 0,111 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

27 0,005 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

28 0,294 0,28716 valid digunakan 

29 -0,04 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

30 0,353 0,28716 valid digunakan 

31 0,441 0,28716 valid digunakan 

32 0,138 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

33 0,254 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

34 0,436 0,28716 valid 

tidak 

digunakan 

35 0,108 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

36 0,26 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

37 0,199 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

38 0,062 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

39 0,582 0,28716 valid digunakan 

40 -0,18 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

41 0,234 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

42 0,592 0,28716 valid 

tidak 

digunakan 
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43 konstan 0,28716 tidak 

tidak 

digunakan 

44 0,764 0,28716 valid 

tidak 

digunakan 

45 0,586 0,28716 valid 

tidak 

digunakan 

46 0,628 0,28716 valid 

tidak 

digunakan 

47 0,309 0,28716 valid digunakan 
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LAMPIRAN 1.2 
 

Hasil Uji Reliabilitas Soal 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.587 47 
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LAMPIRAN II 

INSTRUMEN  PENELITIAN 

2.1 Silabus Kelas Kontrol 

2.2 Silabus Kelas Eksperimen 

2.3 RPP Kelas Kontrol 

2.4 RPP Kelas Eksperimen 

2.5 Lembar Kerja Kelas Kontrol 

2.6 Lembar Kerja Kelas Eksperimen 

2.7 Kisi-Kisi Soal Pretest-Posttest 

2.8 Soal Pretest-Posttest 

2.9 Kisi-Kisi Angket Hasil Belajar Siswa Aspek Sikap 

2.10 Angket Hasil Belajar Siswa Aspek Sikap 

2.11 Kisi-Kisi Lembar Observasi Hasil Belajar Siswa 

Aspek Keterampilan 

2.12 Lembar Observasi Hasil Belajar Siswa Aspek 

Keterampilan 

2.13 Kisi-Kisi Angket Tanggapan Siswa 

2.14 Angket Tanggapan Siswa 
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LAMPIRAN 2.1 
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LAMPIRAN 2.2 
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LAMPIRAN 2.3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 8 Yogyakarta 

Mata Pelajaran :  Biologi 

Kelas / Semester :  X MIPA  / Genap 

Materi Pokok : Ekosistem 

Alokasi Waktu :  3 kali pertemuan (5 x 45 menit) 

Tahun Pelajaran : 2018 / 2019 

A. Kompetensi Inti  
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, 

gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, senibudaya, dan 

humaniora dengan wawasan, kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 
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KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji dalam ranah kongkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta 

bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 
No Kompetensi Dasar No Kompetensi dasar 

3.10 Menganalisis komponen-

komponen ekosistem dan 

interaksi antar komponen 

tersebut 

 

4.10 Menyajikan karya yang 

menunjukakan 

interaksi antar 

komponen ekosistem 

(jaring-jaring makanan, 

daur biogeokimia) 

 

No Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

(IPK) 

No Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

(IPK) 

3.10.1 Mengidentifikasi 

komponen penyusun 

ekosistem 

4.10.1   Membuat majalah 

dinding sederhana 

mengenai daur 

biogeokimia 

3.10.2 Mengidentifikasi satuan 

organisasi dalam 

ekosistem 

  

 

 3.10.3 Mengidentifikasi tipe-tipe 

ekosistem  



 
 

180 
 

3.10.4 Mendeskripsikan peran 

komponen ekosistem 

dalam aliran energi 

 

3.10.5 Mendeskripsikan peran 

komponen ekosistem 

dalam daur biogeokimia 

3.10.6 Mengidentifikasi 

pemanfaatan komponen 

ekosistem bagi kehidupan 

  

 

C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem 

dengan benar 

2. Siswa mampu menjelaskan satuan organisasi dalam ekosistem 

3. Siswa mampu menjelaskan pola interaksi dalam ekosistem 

4. Siswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis interaksi juga 

berbagai kemungkinan yang terjadi dalam interaksi 

5. Siswa mampu menjelaskan tipe-tipe ekosistem dan perbedaannya 

satu sama lain dengan benar 

6. Siswa mampu mendeskripsikan peran komponen ekosistem 

dalam aliran energi 

7. Siswa mampu membuat bagan tentang rantai makanan dan  

jaring-jaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem 

8. Siswa mampu mendeskripsikan peran komponen ekosistem 

dalam daur biogeokimia 

9. Siswa mampu mengidentifikasi tahapan siklus dalam daur 

biogeokimia 

10. Siswa mampu membuat media pembelajaran berupa majalah 

dinding sederhana mengenai daur biogeokimia 

 

D. Materi Pembelajaran 
Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh 

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan 

menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling 

mempengaruhi. 
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Ekosistem disusun oleh komponen antara lain : 

1. Komponen Biotik , adalah komponen yang meliputi semua makhluk 

hidup yang ada di bumi ,terdiri dari: 

a. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan 

dan penyedia makanan untuk makhluk hidup yang lain. Contoh 

:Tumbuhan hijau. 

b. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat 

makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain dalam 

hal makanan.Contoh :belalang , sapi, kambing ,dll. 

c. Pengurai adalah organisme yang menguraikan organisme 

mati.Contoh pengurai adalah jamur dan bakteri. 

d. Detritivor adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan 

serpihan organik sebagai sumber makanan . Contohnya : Cacing 

tanah. 

2. Komponen Abiotik , adalah komponen tak hidup yang berada 

disekitar makhluk hidup , terdiri dari:  

a. Cahaya matahari 

b. Tanah 

c. Air 

d. Udara 

e. Suhu 

f. Kelembaban 

Satuan Organisasi Dalam Ekosistem 

1. Individu, yaitu satu makhluk hidup tunggal 

2. Populasi, yaitu individu-individu sejenis yang mendiami suatu 

wilayah tertentu 

3. Komunitas, yaitu sekelompok populasi dari berbagai spsesies 

yang mendiami suatu wilayah tertentu. 

Rantai Makanan 
Seperti yang Anda ketahui saling ketergantungan antara 

produsen dan konsumen tampak pada peristiwa makan dan dimakan. 

Energi dalam bentuk makanan akan berpindah dari organisme tingkat 

tinggi ke organisme lain yang tingkatannya lebih rendah melalui rentetan 

organisme memakan organisme sebelumnya dan sebagai penyedia bahan 

makanan bagi organisme berikutnya yang disebut rantai makanan. Pada 

umumnya, tipe rantai makanan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Rantai Makanan Perumput 

Pada tipe ini, mata rantai makanannya berawal dari tumbuhan, 

maka tingkat trofik 1 diduduki oleh tumbuhan hijau (produsen), tingkat 

trofik 2 diduduki oleh herbivora (konsumen 1), tingkat trofik 3 diduduki 
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oleh karnivora (konsumen 2), dan seterusnya. Contoh : 

Padiulatkatakular. 

2. Rantai Makanan Detritus 

Mata rantai makanan pada tipe ini berawal dari organisme 

perombak. Ingat kembali, detritus merupakan hancuran (fragmen) dari 

bahan-bahan sudah terurai yang dikonsumsi hewan hewan kecil seperti 

rayap, cacing tanah, tripang, dan sebagainya. Contoh: Sampah kayu 

cacing tanahburungular  

3. Rantai Makanan Parasit 

Pada tipe rantai makanan parasit, terdapat organisme lebih kecil 

yang memangsa organisme lebih besar. Contoh: Kerbau 

(darahnya)kutuburung jalakburung elang 

Jaring-jaring makanan 
Dalam kehidupan ini, rantai makanan dapat saling berhubungan 

satu dengan yang lain sehingga dapat membentuk suatu jaring-

jaring  yang sangat kompleks. Keadaan inilah yang disebut dengan jaring-

jaring makanaan. 

E. Pendekatan Pembelajaran / Metode / Model Pembelajaran 
1. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan ilmiah (Scientific 

Approach) 

2. Model pembelajaran  : Direct Instruction  

3. Metode pembelajaran  : ceramah, presentasi, tanya 

jawab 
F. Alat/Media Pembelajaran, Sumber Pembelajaran 

1. Alat/media pembelajaran: 

- Power point 

- LCD Proyektor 

- Laptop 

2. Sumber belajar 

- Campbell, et all. 2002. Biologi. Jakarta: Erlangga. 

- Kimball.2005. Biologi.jld 2.Jakarta: erlangga 
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G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 (2x45 menit) 

Sintak DI Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

Kegiatan Awal 

- Guru memberikan salam 
pembuka dilanjutkan  
berdoa sebelum melakukan 
pembelajaran dan 
mengecek kehadiran siswa. 

- Guru mengkondisikan siswa 
agar pembelajaran 
berlangsung dengan 
kondusif. 

- Guru memberikan soal 
pretest pada siswa. 

15  menit 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

- Guru melakukan apersepsi 
mengenai materi ekosistem 
“coba bayangkan jika kalian 
sedang berada di sawah 
belakang sekolah, kira-kira 
apa saja yang dapat kalian 
temui disana?” 

- Guru menyampaikan tujuan 
dan kerangka pembelajaran, 
serta meminta siswa untuk 
menyiapkan alat dan bahan 
pembelajaran. 

 

Demonstrasi Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Guru menjelaskan materi 
apa saja yang akan dipelajari 
dalam sub bab ekosistem, 
Guru menjelaskan materi: 

1. Komponen dalam 
Ekosistem 

2. Tipe-tipe ekosistem 

60 menit 
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3. Suksesi 

Membimbing 

pelatihan 

Menanya 

- Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait 
mengenai materi yang telah 
diajarkan 

Mengecek 

pemahaman 

dan 

memberikan 

umpan balik 

Mengumpulkan Data 

- Guru memberikan beberapa 
pertanyaan dalam bentuk 
LKS terkait materi yang telah 
dipelajari, dan dikerjakan 
secara individu oleh siswa. 
Materi meliputi : 

1. Komponen dalam 
Ekosistem 

2. Tipe-tipe ekosistem 
3. Suksesi 

- Guru mendampingi siswa 
mengerjakan LKS, dan 
mengarahkan siswa untuk 
mencari jawaban di 
berbagai sumber belajar 
 

Mengasosiasikan 

- Guru berkeliling dan 
membantu kesulitan siswa 
dalam mengerjakan LKS. 

- Siswa bertanya kepada guru 
mengenai pertanyaan di LKS 
jika ada yang 
membingungkan 

 

Memberikan 

kesempatan 

untuk pelatihan 

lanjutan dan 

Mengkomunikasikan 

- Guru mempersilahkan 
beberapa siswa untuk 

 



 
 

185 
 

penerapan menjawab pertanyaan. 
- Guru mempersilahkan siswa 

lainnya untuk menanggapi 
atau menambahkan 
jawaban. 

- Guru melakukan konfirmasi 
terhadap jawaban yang 
disampaikan siswa, dan 
menambahkan apabila ada 
yang kurang. 

- Guru memberikan 
kesempatan bertanya bagi 
siswa jika ada materi yang 
belum jelas. 

 Kegiatan Penutup  

- Guru memberikan 
penguatan dan 
menyimpulkan mengenai 
materi yang telah 
disampaikan. 

- Guru memberi tugas kepada 
siswa untuk meringkas 
materi untuk pertemuan 
selanjutnya. 

- Guru menutup pelajaran 
dengan salam penutup. 

15 menit 

 

Pertemuan 2 (1x45 menit) 

Sintak DI Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

Kegiatan Awal 

- Guru memberikan salam 
pembuka dilanjutkan  
berdoa sebelum melakukan 
pembelajaran dan 
mengecek kehadiran siswa. 

- Guru mengkondisikan siswa 
agar pembelajaran 

5  menit 
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berlangsung dengan 
kondusif 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

- Guru melakukan apersepsi 
mengenai materi ekosistem 
“ketika kalian melihat ulat 
memakan daun, apakah 
nantinya ulat itu akan 
dimakan organisme lain? 
Apakah energi yang didapat 
oleh ulat dari hasil 
memakan daun akan 
pindah sepenuhnya kepada 
organisme yang memakan 
ulat? ” 

- Guru menyampaikan tujuan 
dan kerangka 
pembelajaran, serta 
meminta siswa untuk 
menyiapkan alat dan bahan 
pembelajaran. 

Demonstrasi Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Guru menjelaskan materi 
apa saja yang akan 
dipelajari dalam sub bab 
ekosistem,  
Guru menjelaskan materi: 

1. Peran komponen 
ekosistem dalam aliran 
energi (Rantai makanan 
dan jaring-jaring 
makanan) 

30 menit 

Membimbing 

pelatihan 

Menanya 

- Guru memberikan 
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kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait 
mengenai materi yang telah 
diajarkan 

Mengecek 

pemahaman dan 

memberikan 

umpan balik 

Mengumpulkan Data 

- Guru memberikan 
beberapa pertanyaan dalam 
bentuk LKS terkait materi 
Peran komponen ekosistem 
dalam aliran energi (Rantai 
makanan dan jaring-jaring 
makanan) yang telah 
dipelajari, dan dikerjakan 
secara individu oleh siswa 

- Guru mendampingi siswa 
mengerjakan LKS, dan 
mengarahkan siswa untuk 
mencari jawaban di 
berbagai sumber belajar 
 

Mengasosiasikan 

- Guru berkeliling dan 
membantu kesulitan siswa 
dalam mengerjakan LKS. 

- Siswa bertanya kepada guru 
mengenai pertanyaan di LKS 
jika ada yang 
membingungkan 

 

Memberikan 

kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan 

dan penerapan 

Mengkomunikasikan 

- Guru mempersilahkan 
beberapa siswa untuk 
menjawab pertanyaan 

- Guru mempersilahkan siswa 
lainnya untuk menanggapi 
atau menambahkan 
jawaban 

- Guru melakukan konfirmasi 
terhadap jawaban yang 
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disampaikan siswa, dan 
menambahkan apabila ada 
yang kurang 

- Guru memberikan 
kesempatan bertanya bagi 
siswa jika ada materi yang 
belum jelas. 

 Kegiatan Penutup  

- Guru memberikan 
penguatan dan 
menyimpulkan mengenai 
materi yang telah 
disampaikan 

- Guru memberi tugas 
kepada siswa untuk 
meringkas materi untuk 
pertemuan selanjutnya 

- Guru menutup pelajaran 
dengan salam penutup. 

10 menit 

 

Pertemuan 3 (2x45 menit) 

Sintak DI Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

Kegiatan Awal 

- Guru memberikan salam 
pembuka dilanjutkan  
berdoa sebelum 
melakukan pembelajaran 
dan mengecek kehadiran 
siswa. 

- Guru mengkondisikan 
siswa agar pembelajaran 
berlangsung dengan 
kondusif 

15  menit 
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Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

- Guru melakukan apersepsi 
mengenai materi 
ekosistem : 

1. “bagaimana proses 
terjadinya hujan?” 

2. “apa saja unsur-unsur 
yang terkandung dalam 
udara? Apakah oksigen, 
nitrogen, dan 
karbondioksida dapat 
digunakan oleh tumbuhan 
secara langsung? Mengapa 
nitrogen tidak bisa 
digunakan secara 
langsung? Bagaimana cara 
tumbuhan menggunakan 
nitrogen?” 

- Guru menyampaikan 
tujuan dan kerangka 
pembelajaran, serta 
meminta siswa untuk 
menyiapkan alat dan 
bahan pembelajaran. 

Demonstrasi Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Guru menjelaskan materi 
apa saja yang akan 
dipelajari dalam sub bab 
ekosistem,  

- Guru menjelaskan materi: 
1. Peran komponen 

ekosistem dalam daur 
biogeokimia 

30 menit 

Membimbing 

pelatihan 

Menanya 

- Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait 
mengenai materi yang 
telah diajarkan 
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Mengecek 

pemahaman dan 

memberikan 

umpan balik 

Mengumpulkan Data 

- Guru memberikan 
beberapa pertanyaan 
dalam bentuk LKS terkait 
materi Peran komponen 
ekosistem dalam daur 
biogeokimia yang telah 
dipelajari, dan dikerjakan 
secara individu oleh siswa 

- Guru mendampingi siswa 
mengerjakan LKS, dan 
mengarahkan siswa untuk 
mencari jawaban di 
berbagai sumber belajar 

Mengasosiasikan 

- Guru berkeliling dan 
membantu kesulitan siswa 
dalam mengerjakan LKS. 

- Siswa bertanya kepada 
guru mengenai pertanyaan 
di LKS jika ada yang 
membingungkan 

 

Memberikan 

kesempatan 

untuk pelatihan 

lanjutan dan 

penerapan 

Mengkomunikasikan 

- Guru mempersilahkan 
beberapa siswa untuk 
menjawab pertanyaan 

- Guru mempersilahkan 
siswa lainnya untuk 
menanggapi atau 
menambahkan jawaban 

- Guru melakukan 
konfirmasi terhadap 
jawaban yang disampaikan 
siswa, dan menambahkan 
apabila ada yang kurang 

- Guru memberikan 
kesempatan bertanya bagi 
siswa jika ada materi yang 
belum jelas. 
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 Kegiatan Penutup  

- Guru memberikan 
penguatan dan 
menyimpulkan mengenai 
materi yang telah 
disampaikan 

- Guru memberikan soal 
posttest terkait materi 
ekosistem yang sudah 
dipelajari pada siswa 

- Guru menutup pelajaran 
dengan salam penutup. 

35 menit 

 

H. Penilaian 
1. Aspek Kognitif 

Bentuk Instrumen : soal pretest dan  posttest dan LKS 

 

 

2. Aspek Afektif 
Bentuk Instrumen : Pengamatan sikap serta keaktifan siswa dalam 

presentasi, bertanya, menjawab pertanyaan 

serta menyampaikan pendapat. 

3.  Aspek Psikomotor 
Bentuk Instrumen : Pengamatan tingkah laku siswa saat 

pembelajaran berlangsung, mengikuti 

pretest-posttest, selalu mengerjakan LKS 

yang diberikan. 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran        Mahasiswa Peneliti, 

 

(___________________)   (Husna Arifatun Najwa) 

NIP.                                                                        NIM. 15680028 
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LAMPIRAN 2.4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 8 Yogyakarta 

Mata Pelajaran :  Biologi 

Kelas / Semester :  X MIPA  / Genap 

Materi Pokok : Ekosistem 

Alokasi Waktu :  4 kali pertemuan (6 x 45 menit) 

Tahun Pelajaran : 2018 / 2019 

A. Kompetensi Inti  
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, 

gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, senibudaya, dan 

humaniora dengan wawasan, kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 
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KI  : Mengolah, menalar, menyaji dalam ranah kongkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta 

bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 
No Kompetensi Dasar No Kompetensi dasar 

3.10 Menganalisis komponen-

komponen ekosistem 

dan interaksi antar 

komponen tersebut 

4.10 Menyajikan karya yang 

menunjukakan 

interaksi antar 

komponen ekosistem 

(jaring-jaring 

makanan, daur 

biogeokimia) 

No Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

(IPK) 

No Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

(IPK) 

3.10.1 Mengidentifikasi 

komponen penyusun 

ekosistem 

4.10.1   Membuat majalah 

dinding sederhana 

mengenai daur 

biogeokimia 

3.10.2 Mengidentifikasi satuan 

organisasi dalam 

ekosistem 

  

 

 

 

3.10.3 Mengidentifikasi tipe-

tipe ekosistem  

3.10.4 Mendeskripsikan peran 

komponen ekosistem 
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dalam aliran energi 

3.10.5 Mendeskripsikan peran 

komponen ekosistem 

dalam daur biogeokimia 

3.10.6 Mengidentifikasi 

pemanfaatan komponen 

ekosistem bagi 

kehidupan 

  

 

C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem 

dengan benar 

2. Siswa mampu menjelaskan satuan organisasi dalam ekosistem 

3. Siswa mampu menjelaskan pola interaksi dalam ekosistem 

4. Siswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis interaksi juga 

berbagai kemungkinan yang terjadi dalam interaksi 

5. Siswa mampu menjelaskan tipe-tipe ekosistem dan perbedaannya 

satu sama lain dengan benar 

6. Siswa mampu mendeskripsikan peran komponen ekosistem 

dalam aliran energi 

7. Siswa mampu membuat bagan tentang rantai makanan dan  

jaring-jaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem 

8. Siswa mampu mendeskripsikan peran komponen ekosistem 

dalam daur biogeokimia 

9. Siswa mampu mengidentifikasi tahapan siklus dalam daur 

biogeokimia 

10. Siswa mampu membuat media pembelajaran berupa majalah 

dinding sederhana mengenai daur biogeokimia 

D. Materi Pembelajaran 
Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh 

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan 

menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling 

mempengaruhi. 

Ekosistem disusun oleh komponen antara lain : 

1. Komponen Biotik , adalah komponen yang meliputi semua makhluk 

hidup yang ada di bumi ,terdiri dari: 
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a. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan 

dan penyedia makanan untuk makhluk hidup yang lain. Contoh 

:Tumbuhan hijau. 

b. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat 

makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain dalam 

hal makanan.Contoh :belalang , sapi, kambing ,dll. 

c. Pengurai adalah organisme yang menguraikan organisme 

mati.Contoh pengurai adalah jamur dan bakteri. 

d. Detritivor adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan 

serpihan organik sebagai sumber makanan . Contohnya : Cacing 

tanah. 

2. Komponen Abiotik , adalah komponen tak hidup yang berada 

disekitar makhluk hidup , terdiri dari:  

a. Cahaya matahari 

b. Tanah 

c. Air 

d. Udara 

e. Suhu 

f. Kelembaban 

Satuan Organisasi Dalam Ekosistem 

1. Individu, yaitu satu makhluk hidup tunggal 

2. Populasi, yaitu individu-individu sejenis yang mendiami suatu 

wilayah tertentu 

3. Komunitas, yaitu sekelompok populasi dari berbagai spsesies 

yang mendiami suatu wilayah tertentu. 

Dalam suatu ekosistem pola interaksi dibedakan menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Interaksi Antarorganisme 

Semua makhluk hidup selalu bergantung pada makhluk hidup 

lain. Interaksi Antarorganisme dapat digolongkan menjadi : 

a. Netral, merupakan bentuk hubungan tidak saling mengganggu 

antarorganisme dalam habitat yang sama. Contoh: Belalang dan 

kambing 

b. Predasi, merupakan bentuk hubungan antara mangsa (prey) dan 

pemangsa (predator). Predator memiliki fungsi sebagai pengontrol 

populasi mangsa. Contoh: Singa dan kijang, Kucing dan tikus 

c. Simbiosis, merupakan bentuk hubungan antara dua makhluk hidup 

yang berbeda jenis dalam suatu ekosistem. Simbiosis dibedakan 

menjadi 3 macam berdasarkan sifatnya, yakni: 
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1) Mutualisme, merupakan bentuk hubungan antar organisme 

berbeda jenis yang saling menguntungkan. Contoh: kupu-kupu 

dengan tumbuhan berbunga. 

2)  Komensalisme, merupakan bentuk hubungan antara dua 

organisme yang berbeda jenis dimana salah satu diuntungkan 

dan yang lain tidak dirugikan. Contoh: Anggrek dengan pohon 

inang (host) 

3) Parasitisme, merupakan bentuk hubungan antara dua organisme 

dimana yang satu diuntungkan tetapi yang lain dirugikan.Contoh 

:benalu dengan pohon mangga. 

d. Kooperatif, merupakan bentk hubungan antara dua organisme 

berbeda jenis yang saling menguntungkan, tetapi jika keduanya 

terpisah proses hidup masing-masing organisme tidak terganggu. 

Contoh: ganggang dan jamur yang membentuk liken (lichenes) 

2. Interaksi Antarpopulasi 

Antara populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu 

terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung. Interaksi 

antarpopulasi dibedakan menjadi : 

a. Alelopati, merupakan bentuk interaksi antarpopulasi dimana 

populasi yang satu menghasilkan zat yang menghambat 

pertumbuhan populasi lain. Contoh: Pohon walnut, disekitarnya 

tidak ditumbuhi tanaman lain. Hal ini disebabkan pohon walnut 

menghasilkan zat yang bersifat toksik; Jamur Penicillium, sp 

menghasilkan zat antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri 

tertentu, hubungan semacam ini juga dinamakan Antibiosis. 

b. Kompetisi, merupakan bentuk interaksi antarpopulasi karena 

terdapat kepentingan yang sama untuk mendapatkan apa yang 

diperlukan. Contoh: Populasi kambing dan populasi sapi di padang 

rumput; populasi rumput dan populasi jagung di kebun. 

Rantai Makanan 
Seperti yang Anda ketahui saling ketergantungan antara 

produsen dan konsumen tampak pada peristiwa makan dan dimakan. 

Energi dalam bentuk makanan akan berpindah dari organisme tingkat 

tinggi ke organisme lain yang tingkatannya lebih rendah melalui rentetan 

organisme memakan organisme sebelumnya dan sebagai penyedia bahan 

makanan bagi organisme berikutnya yang disebut rantai makanan. Pada 

umumnya, tipe rantai makanan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Rantai Makanan Perumput 

Pada tipe ini, mata rantai makanannya berawal dari tumbuhan, 

maka tingkat trofik 1 diduduki oleh tumbuhan hijau (produsen), tingkat 

trofik 2 diduduki oleh herbivora (konsumen 1), tingkat trofik 3 diduduki 

oleh karnivora (konsumen 2), dan seterusnya. Contoh : 

Padiulatkatakular. 

2. Rantai Makanan Detritus 

Mata rantai makanan pada tipe ini berawal dari organisme 

perombak. Ingat kembali, detritus merupakan hancuran (fragmen) dari 

bahan-bahan sudah terurai yang dikonsumsi hewan hewan kecil seperti 

rayap, cacing tanah, tripang, dan sebagainya. Contoh: Sampah kayu 

cacing tanahburungular  

3. Rantai Makanan Parasit 

Pada tipe rantai makanan parasit, terdapat organisme lebih kecil 

yang memangsa organisme lebih besar. Contoh: Kerbau 

(darahnya)kutuburung jalakburung elang 

Jaring-jaring makanan 
Dalam kehidupan ini, rantai makanan dapat saling berhubungan 

satu dengan yang lain sehingga dapat membentuk suatu jaring-

jaring  yang sangat kompleks. Keadaan inilah yang disebut dengan jaring-

jaring makanaan. 

E. Pendekatan Pembelajaran / Metode / Model Pembelajaran 
4. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan ilmiah (Scientific 

Approach) 

5. Model pembelajaran  : Guided Inquiry (Inkuiri 

Terbimbing) 

6. Metode pembelajaran  : diskusi, penyelidikan, 

demonstrasi, tanya jawab 
F. Alat/Media Pembelajaran, Sumber Pembelajaran 

3. Alat/media pembelajaran: 

- Power point 

- LCD Proyektor 

- Laptop 

4. Sumber belajar 

- Campbell, et all. 2002. Biologi. Jakarta: Erlangga. 

- Kimball.2005. Biologi.jld 2.Jakarta: erlangga 
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G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 (1x45 menit) 

Sintak Guided 

Inquiry 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

 Kegiatan Awal 

- Guru memberikan salam 
pembuka dilanjutkan  
berdoa sebelum 
melakukan pembelajaran 
dan mengecek kehadiran 
siswa. 

- Guru mengkondisikan 
siswa agar pembelajaran 
berlangsung dengan 
kondusif. 

- Guru memberikan soal 
pretest pada siswa 

15 menit 

Orientasi 

(Pengenalan) 

- Guru menyiapkan siswa 
untuk belajar serta 
memotivasi siswa 

- Guru melakukan apersepsi 
mengenai materi 
ekosistem “coba 
bayangkan jika kalian 
sedang berada di sawah 
belakang sekolah, kira-kira 
apa saja yang dapat kalian 
temukan disana?” 

- Guru menyampaikan 
tujuan dan kerangka 
pembelajaran, serta 
meminta siswa untuk 
menyiapkan alat dan 
bahan pembelajaran. 

- Guru menjelaskan materi 
apa saja yang akan 
dipelajari dalam sub bab 
ekosistem pada pertemuan 
ini, yaitu : 
4. Komponen dalam 

Ekosistem 

5 menit 
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Eksplorasi 

Kegiatan Inti 

- Guru membagi siswa 
dalam beberapa kelompok 

- Guru memberikan LKS  
pada siswa 

- Guru melibatkan  siswa 
secara aktif dalam 
kelompok untuk 
melakukan penyelidikan 
disekitar sekolahan untuk 
mengamati komponen 
ekosistem yang ada 
disekitar sekolah.  

- Siswa dapat 
mengemukakan 
pertanyaan pada guru jika 
ada konsep yang kurang 
dapat dipahami 

- Guru memberikan 
kesempatan kepada setiap 
kelompok  siswa untuk 
aktif, berpikir, 
menganalisis, 
menyelesaikan  masalah, 
dan bertindak tanpa ada 
rasa takut 

35 menit 

 

 

Pembentukan 

Konsep 

 

 

- Sebagai hasil eksplorasi, 
dibawah bimbingan guru 
siswa mengumpulkan data 
LKS  dan menemukan 
konsep baru. 

- Guru membantu siswa 
dalam upaya penemuan, 
pengenalan, dan 
pembentukan konsep baru 

- Pemahaman konseptual 
diperoleh dari keterlibatan 
siswa dalam 
observasi/penyelidikan 

- Siswa mendapatkan 
konsep pengetahuan baru 
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dari hasil observasi, 
penyelidikan dan 
analisisnya di bawah 
bimbingan guru. 

Aplikasi - Siswa tetap berada dalam 
kelompok belajarnya. 

- Guru membimbing siswa 
mengerjakan soal dalam 
LKS dengan tujuan 
mengaplikasikan konsep 
pengetahuan yang baru 
saja di dapat oleh siswa. 

- Siswa mengerjakan soal 
LKS  bersama dengan 
kelompoknya. 

 

15 menit 

Validasi  - Guru membimbing siswa 
untuk mempresentasikan 
hasil diskusi dengan cara 
guru menunjuk salah satu 
siswa dalam setiap 
kelompok untuk 
menjelaskan  hasil 
diskusinya di depan kelas. 

- Guru memberikan umpan 
balik positif terhadap 
siswa yang telah 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya, 
misalnya dengan bertepuk 
tangan atau memuji hasil 
diskusinya. 

- Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya bagi siswa 
jika ada materi yang belum 
di fahami. 

15 menit 
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 Kegiatan Penutup  

- Guru memberikan 
penguatan dan 
menyimpulkan mengenai 
materi yang telah 
disampaikan. 

- Guru memberi tugas 
kepada siswa untuk 
meringkas materi untuk 
pertemuan selanjutnya. 

- Guru menutup pelajaran 
dengan salam penutup. 

5 menit 

 

Pertemuan 2 ( 2x45 menit) 

Sintak Guided 

Inquiry 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

 Kegiatan Awal 

- Guru memberikan salam 
pembuka dilanjutkan  
berdoa sebelum 
melakukan pembelajaran 
dan mengecek kehadiran 
siswa. 

- Guru mengkondisikan 
siswa agar pembelajaran 
berlangsung dengan 
kondusif. 

15 menit 

Orientasi 

(Pengenalan) 

- Guru menyiapkan siswa 
untuk belajar serta 
memotivasi siswa 

- Guru melakukan 
apersepsi mengenai 
materi ekosistem “apakah 
komponen ekosistem itu 
dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan ? misalkan 
komponen di lingkungan 
dengan ekosistem gurun 
apakah sama dengan 

5 menit 



 
 

202 
 

komponen di ekosistem 
hutan basah ?” 

- Guru menyampaikan 
tujuan dan kerangka 
pembelajaran, serta 
meminta siswa untuk 
menyiapkan alat dan 
bahan pembelajaran. 

- Guru menjelaskan materi 
apa saja yang akan 
dipelajari dalam sub bab 
ekosistem pada 
pertemuan ini, yaitu : 

1. Tipe-tipe ekosistem 
2. Suksesi 

Eksplorasi 

Kegiatan Inti 

- Guru membagi siswa 
dalam beberapa 
kelompok 

- Guru memberikan LKS  
pada siswa 

- Guru melibatkan  siswa 
secara aktif dalam 
kelompok untuk 
mengerjakan LKS dengan 
membahas hasil 
observasi/penyelidikan 
individu mengenai 
komponen ekosistem di 
lingkungan sekitar. 

- Di bawah bimbingan guru 
siswa satu sama lain 
saling melengkapi data 
yang penyelidikan yang 
diperoleh untuk mengisi 
LKS  

- Di bawah bimbingan 
guru, siswa menganalisis 
video pembelajaran dari 
guru terkait materi tipe-
tipe ekosistem dan 

35 menit 
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suksesi untuk 
mengumpulkan data LKS. 

- Siswa dapat 
mengemukakan 
pertanyaan pada guru jika 
ada konsep yang kurang 
dapat dipahami 

- Guru memberikan 
kesempatan kepada 
setiap kelompok  siswa 
untuk aktif, berpikir, 
menganalisis, 
menyelesaikan  masalah, 
dan bertindak tanpa ada 
rasa takut 

 

 

Pembentukan 

Konsep 

 

 

- Sebagai hasil eksplorasi, 
dibawah bimbingan guru 
siswa mengumpulkan 
data LKS  dan 
menemukan konsep baru. 

- Guru membantu siswa 
dalam upaya penemuan, 
pengenalan, dan 
pembentukan konsep 
baru 

- Pemahaman konseptual 
diperoleh dari 
keterlibatan siswa dalam 
observasi/penyelidikan 

- Siswa mendapatkan 
konsep pengetahuan baru 
dari hasil observasi, 
penyelidikan dan 
analisisnya di bawah 
bimbingan guru. 

Aplikasi - Siswa tetap berada dalam 
kelompok belajarnya. 

- Guru membimbing siswa 
mengerjakan soal dalam 
LKS dengan tujuan 
mengaplikasikan konsep 
pengetahuan yang baru 

 

15 menit 
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saja di dapat oleh siswa. 
- Siswa mengerjakan soal 

LKS  bersama dengan 
kelompoknya. 

Validasi  - Guru membimbing siswa 
untuk mempresentasikan 
hasil diskusi dengan cara 
guru menunjuk salah satu 
siswa dalam setiap 
kelompok untuk 
menjelaskan  hasil 
diskusinya di depan kelas. 

- Guru memberikan umpan 
balik positif terhadap 
siswa yang telah 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya, 
misalnya dengan 
bertepuk tangan atau 
memuji hasil diskusinya. 

- Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya bagi siswa 
jika ada materi yang 
belum di fahami. 

15 menit 

 Kegiatan Penutup  

- Guru memberikan 
penguatan dan 
menyimpulkan mengenai 
materi yang telah 
disampaikan. 

- Guru memberi tugas 
kepada siswa untuk 
meringkas materi untuk 
pertemuan selanjutnya. 

- Guru menutup pelajaran 
dengan salam penutup. 

5 menit 
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 Pertemuan 3 (1x45 menit) 

Sintak Guided 

Inquiry 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

 Kegiatan Awal 

- Guru memberikan 
salam pembuka 
dilanjutkan  berdoa 
sebelum melakukan 
pembelajaran dan 
mengecek kehadiran 
siswa. 

- Guru mengkondisikan 
siswa agar 
pembelajaran 
berlangsung dengan 
kondusif. 

3 menit 

Orientasi 

(Pengenalan) 

- Guru menyiapkan siswa 
untuk belajar serta 
memotivasi siswa 

- Guru melakukan 
apersepsi mengenai 
materi ekosistem 
“ketika kalian melihat 
ulat memakan daun, 
apakah nantinya ulat itu 
akan dimakan 
organisme lain? Apakah 
energi yang didapat oleh 
ulat dari hasil memakan 
daun akan pindah 
sepenuhnya kepada 
organisme yang 
memakan ulat? ” 

- Guru menyampaikan 
tujuan dan kerangka 
pembelajaran, serta 
meminta siswa untuk 
menyiapkan alat dan 
bahan pembelajaran. 

- Guru menjelaskan 

4 menit 
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materi apa saja yang 
akan dipelajari dalam 
sub bab ekosistem pada 
pertemuan ini, yaitu : 

1.  Peran komponen 
ekosistem dalam aliran 
energi (Rantai makanan 
dan jaring-jaring 
makanan) 
 

Eksplorasi Kegiatan Inti 

- Guru membagi siswa 
dalam beberapa 
kelompok 

- Guru memberikan LKS 2 
pada siswa 

- Guru melibatkan  siswa 
secara aktif dengan 
memberikan tugas 
observasi/penyelidikan 
kepada setiap 
kelompok. 

- Di bawah bimbingan 
guru, siswa melakukan 
observasi/penyelidikan 
sederhana dengan 
menganalisis video 
pembelajaran dari guru 
mengenai Peran 
komponen ekosistem 
dalam aliran energi 
(Rantai makanan dan 
jaring-jaring makanan) 
untuk merumuskan dan 
mengumpulkan 
jawaban dari LKS 2 

- Siswa dapat 
mengemukakan 
pertanyaan pada guru 
jika ada konsep yang 
kurang dapat dipahami 

15 menit 
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- Guru memberikan 
kesempatan kepada 
setiap kelompok  siswa 
untuk aktif, berpikir, 
menganalisis, 
menyelesaikan  
masalah, dan bertindak 
tanpa ada rasa takut 

 

 

Pembentukan 

Konsep 

 

 

- Sebagai hasil eksplorasi, 
dibawah bimbingan 
guru siswa mengerjakan 
LKS 2 dan menemukan 
konsep baru. 

- Guru membantu siswa 
dalam upaya 
penemuan, pengenalan, 
dan pembentukan 
konsep baru 

- Pemahaman konseptual 
diperoleh dari 
keterlibatan siswa 
dalam 
observasi/penyelidikan 

- Siswa mendapatkan 
konsep pengetahuan 
baru dari hasil 
observasi, penyelidikan 
dan analisisnya di 
bawah bimbingan guru. 

Aplikasi - Siswa tetap berada 
dalam kelompok 
belajarnya. 

- Guru memberikan LKS 3 
dengan tujuan 
mengaplikasikan konsep 
pengetahuan yang baru 
saja di dapat oleh siswa. 

- Siswa mengerjakan LKS 
3 bersama dengan 
kelompoknya. 

 

10 menit 

Validasi  - Guru membimbing 
siswa untuk 

10 menit 
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mempresentasikan hasil 
diskusi dengan cara 
guru menunjuk salah 
satu siswa dalam setiap 
kelompok untuk 
menjelaskan  hasil 
diskusinya di depan 
kelas. 

- Guru memberikan 
umpan balik positif 
terhadap siswa yang 
telah 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya, 
misalnya dengan 
bertepuk tangan atau 
memuji hasil diskusinya. 

- Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
bagi siswa jika ada 
materi yang belum di 
fahami. 

 Kegiatan Penutup  

- Guru memberikan 
penguatan dan 
menyimpulkan 
mengenai materi yang 
telah disampaikan. 

- Guru memberi tugas 
kepada siswa untuk 
meringkas materi untuk 
pertemuan selanjutnya 
dalam bentuk majalah 
dinding sederhana. 

- Guru menutup pelajaran 
dengan salam penutup. 

3 menit 
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Pertemuan 4 (2x45 menit) 

Sintak Guided Inquiry Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

 Kegiatan Awal 

- Guru memberikan 
salam pembuka 
dilanjutkan  berdoa 
sebelum melakukan 
pembelajaran dan 
mengecek 
kehadiran siswa. 

- Guru 
mengkondisikan 
siswa agar 
pembelajaran 
berlangsung dengan 
kondusif. 

5 menit 

Orientasi 

(Pengenalan) 

- Guru menyiapkan 
siswa untuk belajar 
serta memotivasi 
siswa 

- Guru melakukan 
apersepsi mengenai 
materi ekosistem  

1. “bagaimana 
proses terjadinya 
hujan?” 

2. “apa saja unsur-
unsur yang 
terkandung dalam 
udara? Apakah 
oksigen, nitrogen, 
dan 
karbondioksida 
dapat digunakan 
oleh tumbuhan 
secara langsung? 
Mengapa nitrogen 
tidak bisa 

5 menit 
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digunakan secara 
langsung? 
Bagaimana cara 
tumbuhan 
menggunakan 
nitrogen?” 

- Guru 
menyampaikan 
tujuan dan 
kerangka 
pembelajaran, serta 
meminta siswa 
untuk menyiapkan 
alat dan bahan 
pembelajaran. 

- Guru menjelaskan 
materi apa saja 
yang akan dipelajari 
dalam sub bab 
ekosistem pada 
pertemuan ini, 
yaitu : 

1. Peran komponen 
ekosistem dalam 
daur biogeokimia 
 

Eksplorasi Kegiatan Inti 

- Guru membagi 
siswa dalam 
beberapa kelompok 

- Guru memberikan 
LKS 4 pada siswa 

- Guru melibatkan  
siswa secara aktif 
dengan 
memberikan tugas 
observasi/penyelidi
kan kepada setiap 
kelompok. 

- Di bawah 
bimbingan guru, 

30 menit 
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siswa melakukan 
observasi/penyelidi
kan sederhana 
dengan 
menganalisis video 
pembelajaran dari 
guru mengenai 
materi Peran 
komponen 
ekosistem dalam 
daur biogeokimia 
untuk merumuskan 
dan mengumpulkan 
data dari LKS 4 

- Siswa dapat 
mengemukakan 
pertanyaan pada 
guru jika ada 
konsep yang kurang 
dapat dipahami 

- Guru memberikan 
kesempatan kepada 
setiap kelompok  
siswa untuk aktif, 
berpikir, 
menganalisis, 
menyelesaikan  
masalah, dan 
bertindak tanpa ada 
rasa takut 

 

 

Pembentukan Konsep 

 

 

- Sebagai hasil 
eksplorasi, dibawah 
bimbingan guru 
siswa mengerjakan 
LKS 4 dan 
menemukan 
konsep baru. 

- Guru membantu 
siswa dalam upaya 
penemuan, 
pengenalan, dan 
pembentukan 
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konsep baru 
- Pemahaman 

konseptual 
diperoleh dari 
keterlibatan siswa 
dalam 
observasi/penyelidi
kan 

- Siswa mendapatkan 
konsep 
pengetahuan baru 
dari hasil observasi, 
penyelidikan dan 
analisisnya di 
bawah bimbingan 
guru. 

Aplikasi - Siswa tetap berada 
dalam kelompok 
belajarnya. 

- Guru mengingatkan 
kembali untuk 
mengumpulkan 
tugas minggu lalu, 
yaitu membuat 
majalah dinding 
sederhana 
mengenai siklus 
biogeokimia 

- Guru membimbing 
siswa untuk 
melengkapi hasil 
pekerjaannya 
dengan konsep baru 
yang telah di dapat 
siswa yang 
sekiranya belum 
tercantum di 
majalah dindingnya.  

 

15 menit 

Validasi  - Guru membimbing 
siswa untuk 
mempresentasikan 
hasil diskusi dengan 

10 menit 
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cara guru menunjuk 
salah satu siswa 
dalam setiap 
kelompok untuk 
menjelaskan  hasil 
diskusinya di depan 
kelas. 

- Guru memberikan 
umpan balik positif 
terhadap siswa 
yang telah 
mempresentasikan 
hasil diskusi 
kelompoknya, 
misalnya dengan 
bertepuk tangan 
atau memuji hasil 
diskusinya. 

- Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
bertanya bagi siswa 
jika ada materi yang 
belum di fahami. 

 Kegiatan Penutup  

- Guru memberikan 
penguatan dan 
menyimpulkan 
mengenai materi 
yang telah 
disampaikan. 

- Guru memberi soal 
post test pada 
siswa. 

- Guru menutup 
pelajaran dengan 
salam penutup. 

25 menit 

 

 

 



 
 

214 
 

I. Penilaian 
1. Aspek Kognitif 

Bentuk Instrumen : soal pretest dan  posttest dan LKS 

2. Aspek Afektif 
Bentuk Instrumen : Pengamatan sikap serta keaktifan siswa dalam 

presentasi, bertanya, menjawab pertanyaan 

serta menyampaikan pendapat. 

3.  Aspek Psikomotor Bentuk Instrumen : Pengamatan tingkah laku 

siswa saat pembelajaran berlangsung, mengikuti pretest-posttest, 

selalu mengerjakan LKS yang diberikan. 

 

Mengetahui, 

     Guru Mata Pelajaran                                  Mahasiswa Peneliti 

 

 

 

(________________)                       (Husna Arifatun Najwa) 
       NIP. NIM. 15680028 
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LAMPIRAN 2.5 

PERTEMUAN 1 
LEMBAR KERJA SISWA 

Materi: Ekosistem 

 

 

  

 
A. Tujuan 

1. Siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun 

ekosistem  

2. Siswa mampu menjelaskan pola interaksi dalam 

ekosistem 

 

B. Langkah – langkah kegiatan  
a. Berdoalah terlebih dahulu 

b. Bacalah soal dibawah ini dengan seksama 

c. Optimalkan sumber belajar yang ada untuk mencari 

jawaban 

d. Jawablah soal secara individu/mandiri dengan jelas  

e. Kumpulkan hasil jawaban pada guru 

SOAL 

1. Apa saja komponen penyusun ekosistem ? berilah contoh tiap 

komponennya (minimal 3) ! 

2. Apa yang anda ketahui tentang : 

a. Individu 

b. Populasi  

c. Komunitas  

3. Sebutkan minimal 3 tipe bioma dalam ekosistem darat, dan jelaskan 

ciri khususnya ! 

4. Apa yang anda ketahui tentang suksesi primer ? berikan contohnya ! 

5. Apa yang anda ketahui tentang suksesi sekunder ? berilah cobtohnya 

! 

 

 

 

 

 

Kelas:    

Nama : 
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PERTEMUAN KE 2 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 
Materi: Ekosistem 

 

 

 

A. Tujuan 
1. Siswa mampu mendeskripsikan peran komponen ekosistem 

dalam aliran energi 

2. Siswa mampu membuat bagan tentang rantai makanan dan  

jaring-jaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem 

 

B. Langkah – langkah kegiatan  
a. Berdoalah terlebih dahulu 

b. Bacalah soal dibawah ini dengan seksama 

c. Optimalkan sumber belajar yang ada untuk mencari jawaban 

d. Jawablah soal secara individu/mandiri dengan jelas  

e. Kumpulkan hasil jawaban pada guru 

SOAL 

1. Apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan ? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.................................... 

2. Buatlah sebuah jaring-jaring makanan kemudian urutkan 

organisme penyusunnya dalam piramida makanan sesuai dengan 

tingkat trofiknya, dengan ketentuan : 

a. Jaring-jaring makanan minimal terdiri dari 2 rantai makanan 

b. Jaring-jaring makanan minimal terdiri dari 8 organisme 

Kelas:    

Nama : 
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PERTEMUAN KE 3 
LEMBAR KERJA SISWA 

Materi: Ekosistem 

 

 

  

A. Tujuan 
1. Siswa mampu mendeskripsikan peran komponen ekosistem 

dalam daur biogeokimia 

2. Siswa mampu mengidentifikasi tahapan siklus dalam daur 

biogeokimia 

 

B. Langkah – langkah kegiatan  
a. Berdoalah terlebih dahulu 

b. Bacalah soal dibawah ini dengan seksama 

c. Optimalkan sumber belajar yang ada untuk mencari 

jawaban 

d. Jawablah soal secara individu/mandiri dengan jelas  

e. Kumpulkan hasil jawaban pada guru 

SOAL 

1. Apa yang anda ketahui tentang daur biogeokimia? Sebutkan 

siklus-siklus yang termasuk dalam daur biogeokimia ! 

 

2. Gambarkan salah satu siklus dalam daur biogeokimia, kemudian 

jelaskan prosesnya !

Kelas:    

Nama : 
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LAMPIRAN 2.6 

PERTEMUAN KE 1 

 
LEMBAR KERJA SISWA 1 

Materi: Ekosistem 

 

 

 

Kegiatan Pertama 
A. Tujuan 

2. Siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun 

ekosistem  

3. Siswa mampu menjelaskan pola interaksi dalam ekosistem 

 

B. Langkah – langkah kegiatan  
a. Pergilah ke lapangan atau halaman di sekitar lingkungan 

sekolah ! 

b. Amati dan datalah komponen apa saja yang ada di 

lingkungan tersebut ! 

c. Masukkan hasil penyelidikanmu pada tabel di bawah ini ! 

 

C. Data Hasil Penyelidikan 
D.  

No Nama 

Komponen 

Tergolong 

Biotik Abiotik Produsen Konsumen Dekomposer 

       

       

       

 

Keterangan: Isilah dengan tanda (√) jika terdapat ciri-ciri komponen 

yang sesuai pada kolom yang telah disediakan  

Kelas:    

Nama : 
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E. Analisis Data Hasil Pengamatan 
1. Apakah yang dimaksud dengan faktor biotik ? komponen apa 

sajakah yang termasuk di dalamnya ? 

2. Apakah yang dimaksud dengan faktor abiotik ? komponen apa 

sajakah yang termasuk di dalamnya ? 

3. Merupakan komponen penyusun apakah faktor biotik dan abiotik ? 

4. Apakah yang dimaksud dengan produsen ? apakah peranannya 

dalam ekosistem ? dan organisme apa saja yang termasuk di 

dalamnya? 

5. Apakah yang dimaksud dengan konsumen ? organisme apa sajakah 

yang termasuk di dalamnya ? 

6. Apakah yang dimaksud dengan dekomposer ? organisme apa 

sajakah yang termasuk di dalamnya?  

 

Kegiatan Kedua 
A. Tujuan 

1. Siswa mampu mengidentifikasi satuan organisasi dalam 

ekosistem 

B. Langkah – langkah kegiatan  
a. Amatilah video/gambar yang diberikan guru ! 

b. Amati dan datalah komponen apa saja yang ada di lingkungan 

tersebut ! 

c. Masukkan hasil penyelidikanmu pada tabel di bawah ini ! 

 

C. Data Hasil Pengamatan 
 
No. Video/gambar 

ke- 

Tergolong 

Individu Populasi Komunitas 

     

     

     

 

Keterangan: Isilah dengan tanda (√) jika terdapat ciri-ciri komponen 

yang sesuai pada kolom yang telah disediakan ! 

 

 



 
 

220 
 

F. Analisis Data Hasil Pengamatan 
1. Apakah yang dimaksud dengan individu? Berilah contohnya ! 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................. 

2. Apakah yang dimaksud dengan populasi ? Berilah contohnya ! 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................. 

3. Apakah yang dimaksud dengan komunitas ? berilah contohnya ! 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................. 
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PERTEMUAN KE 2 
 

LEMBAR KERJA SISWA 2 
Materi: Ekosistem 

 

  

 
A. Tujuan 

1. Siswa mampu mendeskripsikan peran komponen ekosistem 

dalam aliran energi 

2. Siswa mampu membuat bagan tentang rantai makanan dan  

jaring-jaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem 

B. Langkah – langkah kegiatan  
a. Berdoalah terlebih dahulu 

b. Amati video yang diputarkan oleh guru 

c. Analisis dan jawablah beberapa soal di bawah ini ! 

SOAL 

1. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan ? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................. 

2. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan ? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................. 

3. Sebutkan perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring 

makanan ! 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................. 

 

4. Apakah yang dimaksud dengan predasi ? komponen apa saja 

yang menyusun adanya predasi ? jelaskan ! 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................. 

5. Dari video yang anda lihat, golongkan organisme-organisme 

yang anda temui berdasarkan tingkat trofiknya ! 

Kelas:    

Nama : 
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..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................. 

6. Apakah energi yang dimiliki suatu organisme akan berpindah 

secara keseluruhan pada organisme yang memangsanya ? 

mengapa ? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................. 

7. Mengapa semakin besar tingkat trofik organisme maka jumlah 

energinya semakin sedikit ? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................. 

8. Jelaskan perbedaan mengenai piramida energi, piramida jumlah, 

dan piramida biomassa ! 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................. 
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PERTEMUAN KE 2 

LEMBAR KERJA SISWA 3 
Materi: Ekosistem 

 

 

 
A. Tujuan 

1. Siswa mampu mendeskripsikan peran komponen ekosistem 

dalam aliran energi 

2. Siswa mampu membuat bagan tentang rantai makanan dan  

jaring-jaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem 

B. Langkah – langkah kegiatan  
a. Berdoalah terlebih dahulu 

b. Analisis dan jawablah beberapa soal di bawah ini ! 

 

SOAL 
1. Buatlah sebuah jaring-jaring makanan kemudian urutkan organisme 

penyusunnya dalam piramida makanan sesuai dengan tingkat 

trofiknya, dengan ketentuan : 

c. Jaring-jaring makanan minimal terdiri dari 3 rantai makanan 

d. Jaring-jaring makanan minimal terdiri dari 10 organisme 

Kemudian analisislah beberapa pernyataan dibawah ini berdasarkan 

jaring-jaring makanan yang telah anda buat! 

e. Apakah yang akan terjadi jika jumlah produsen paling 

sedikit dibandingkan dengan tingkat trofik yang lain? 

f. Apa yang terjadi jika konsumen II sedikit dan terancam 

punah ? 

2. Dari jaring-jaring makanan yang telah anda buat, buatlah piramida 

makanannya ! 

3. Di dalam suatu ekosistem terjadi aliran energi. Perhatikan gambar 

berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas:    

Nama : 
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a. Dari manakah sumber energi berasal? 

b. Pada tiap tingkat trofik terdapat energi yang terbuang, mengapa? 

c. Mengapa energi yang diterima tingkat trofik semakin tinggi, 

semakin berkurang ?
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PERTEMUAN KE 3 

LEMBAR KERJA SISWA 4 
Materi: Ekosistem 

 

 

 
A. Tujuan 

1. Siswa mampu mendeskripsikan peran komponen ekosistem 

dalam daur biogeokimia 

2. Siswa mampu mengidentifikasi tahapan siklus dalam daur 

biogeokimia 

 

B. Langkah – langkah kegiatan  
a. Berdoalah terlebih dahulu 

b. Amati video yang diputarkan oleh guru ! 

c. Analisislah beberapa persoalan di bawah ini ! 

SOAL 

1. Apa sajakah tahapan yang terjadi pada siklus air ? sebutkan dan 

jelaskan secara singkat ! 

2. Berikut adalah gambar siklus karbon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas:    

Nama : 
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a. Tuliskan proses yang terjadi pada X dan Y! 

b. Karbon akan mengalami perpindahan dari tumbuhan menuju 

hewan. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi ? 

c. Tuliskan proses yang terjadi pada Z Bagaimana mekanismenya 

? 

3. Apa sajakah tahapan yang terjadi pada siklus nitrogen ? jelaskan 

secara singkat ! 

4. Sebutkan organisme-organisme yang berperan pada siklus 

nitrogen dan jelaskan peranannya ! 

5. Jelaskan tahapan yang terjadi dalam siklus fosfor menggunakan 

bahasa kalian sendiri ! 
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LAMPIRAN 2.7 

KISI-KISI SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

Materi Pokok  : Ekosistem 

Kelas/Semester : X/2 

Kompetensi Inti :  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah ilmu 
Kompetensi Dasar : 

3.10 Menganalisis Komponen-komponen ekosistem dan interaksi 

antar komponen tersebut 

4.10 Menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar 

komponen ekosistem (jaring-jaring makanan, daur 

biogeokimia) 

No Indikator C1 C2 C3 C4 Jumlah 

1 Mengidentifikasi 

komponen penyusun 

ekosistem 

1   2 2 

2 Mengidentifikasi satuan 

organisasi dalam 

ekosistem 

3,4  5 6,7 5 

3 Mengidentifikasi tipe-

tipe ekosistem dan 

suksesi 

8,1

1 

  9,1

0 

4 

4 Mendiskripsikan peran 

komponen ekosistem 

12 15,  13, 5 
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dalam aliran energi 16 14 

5 Mendiskripsikan peran 

komponen ekosistem 

dalam daur biogeokimia 

18,

21,

22 

19,

20 

17 23 6 

6 Mengidentifikasi 

pemanfaatan komponen 

ekosistem bagi 

kehidupan 

24,

25 

   2 

Jumlah 25 
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LAMPIRAN 2.8 

SOAL PRETEST-POSTEST 

Waktu : 20 menit 

Petunjuk Mengerjakan 

1. Tulislah nama, nomor absen dan kelas anda pada sudut kiri atas 

lembar soal 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat 

3. Berilah tanda silang (X) pada opsi A, B, C, D dan E sesuai 

dengan pilihan anda 

4. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal-soal berikut 

ini 

5. Selamat mengerjakan “ SEMOGA SUKSES” 

Jawablah soal-soal pilihan ganda berikut ini dengan tepat ! 

 

1. Salah satu fungsi angin sebagai faktor abiotik adalah dapat 

membantu penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan oleh angin 

disebut dengan... 

a. Entomogami 

b. Ornitogami 

c. Anemogami 

d. Hidrogami 

e. Antropogami 

2. Akuarium air tawar merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari 

komponen biotik dan abiotik. Ikan-ikan yang hidup dalam akuarium 

tersebut harus mendapatkan oksigen. Kandungan oksigen terlarut 

dapat bertambah dari... 

a. Hasil respirasi hewan dan tumuhan air yang hidup dalam 

akuarium 

b. Pemecahan unsur hara dalam air 

c. Tumbuhan air yang ada di dalam akuarium 

d. Zooplankton yang hidup dalam akuarium 

3. Makhluk hidup dan faktor biotik pada suatu lingkungan merupakan 

satu kesatuan yang disebut... 

a. Populasi 

b. Komunitas 

c. Ekosistem 

d. Biosfer 

e. Bioma 

4. Kumpulan seluruh populasi jenis-jenis makhluk hidup yang hidup 

bersama-sama di suatu daerah tertentu disebut... 

a. Populasi 
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b. Individu 

c. Komunitas 

d. Ekosistem 

e. Nisia 

5. Dalam sebuah akuarium hiduplah beberapa ekor ikan dan tumbuhan 

air. Berdasarkan konsep ekologi pernyatan tersebut merupakan 

suatu... 

a. Ekosistem 

b. Habitat 

c. Populasi 

d. Substrat 

e. Komunitas 

Soal nomor 6-7 berhubungan dengan pernyataaan berukut ini. 

Pada sebidang tanah yang panjangnya 200 m dan lebarnya 100 m 

terdapat 150 ekor tikus kebun, 75 ekor kadal, 400 pohon karet, 125 

pohon kelapa, 50 pohon mangga, 50 batu besar, dan 425 bata merah. 

6. Banyaknya jenis populasi pada sebidang tanah tersebut adalah... 

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

e. 7 

7. Organisme yang termasui produsen pada ekosistem tersebut adalah... 

a. Pohon karet 

b. Pohon kelapa 

c. Pohon mangga 

d. Pohon karet dan pohon mangga 

e. Pohon karet, pohon kelapa dan pohon mangga 

8. Tumbuhan yang mendominasi bioma taiga adalah... 

a. Rumput palem 

b. Palem 

c. Pinus 

d. Kaktus 

e. Lumut 

9. Tanah pada beberapa tempat menunjukan bahwa daerah yang 

sekarang merupakan hutan dengan pohon berkayu semula adalah 

danau yang ditumbuhi tumbuhan air, kemudian tumbuhan rawa, 

tumbuhan paku, dan kemudian tumbuhan berkayu. Peristiwa di atas 

dikenal sebagai... 

a. Seleksi alam 

b. Suksesi ekologi 

c. Bukti geologi 

d. Proses evolusi 



 
 

235 
 

e. Kompetisi alam 

10. Perhatikan daftar organisme berikut !. 

1. Pohon 

2. Lumut 

3. Lumut kerak 

4. Perdu 

5. Rumput 

Urutan rangkaian terjadinya suksesi dengan komponen-komponen 

di atas adalah... 

a. 1-2-3-4-5 

b. 2-3-4-5-1 

c. 3-4-5-1-2 

d. 3-2-4-5-1 

e. 3-2-5-4-1 

11. Pada dasarnya ekosistem akuatik di bagi berdasarkan... 

a. Arus air 

b. Suhu air 

c. Salinitas (kadar garam) 

d. Kedalaman pH air 

12. Piramida ekologi yang tidak pernah ditemukan dalam keadaan 

terbalik adalah... 

a. Piramida jumlah 

b. Piramida biomassa 

c. Piramida energi 

d. Piramida trofika 

e. Piramida bioenergetika 

13. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ! 

 
Bila terjadi penurunan populasi pada ayam dan katak,  maka yang 

akan terjadi adalah... 

a. Populasi  elang dan ular akan meningkat 

b. Populasi produsen akan berkurang 
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c. Populasi ulat dan belalang meningkat 

d. Populasi tikus meningkat 

e. Populasi ulat dan belalang menurun 

14. Pada suatu areal terdapat populasi sebagai berikut : 

A. Padi                                                                                                                                                                        

B. Burung pipit 

C. Tikus 

D. Belalang 

E. Katak 

F. Ulat 

G. Ular  

Bila populasi ular dimusnahkan akan berakibat... 

a. Populasi katak meningkat, populasi belalang menurun 

b. Populasi tikus meningkat, populasi belalang meningkat 

c. Populasi ulat menurun, populasi padi meningkat 

d. Populasi burung meningkat, populasi padi menurun 

e. Populasi katak meningkat, populasi tikus menurun 

15. Pada piramida energi, energi akan semakin berkurang dari trofik 

dasar sampai trofik puncak. Kehilangan energi itu terjadi karena... 

a. Jumlah individu dari trofik dasar semakin besar 

b. Penurunan biomassa 

c. Konsumen kedua memakan konsumen pertama 

d. Respirasi dan aktivitas metabolisme 

e. Penurunan jumlah organisme 

 

 

 

16. Perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem laut berikut ! 

 
Jika populasi ikan kecil menurun, maka akan berdampak pada 

populasi... 

a. Udang menurun 

b. Tuna meningkat 

c. Udang meningkat 

d. Ikan sedang meningkat 

e. Kakap meningkat 
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17. Bintil-bintil akar ditemukan pada akar kedelai (kacang-kacangan)  

merupakan bentuk interaksi antara tanaman dan bakteri Rhizobium. 

Interaksi ini... 

a. Bakteri dan tanaman kedelai sama-sama dirugikan 

b. Tanaman kedelai dirugikan karena akar menjadi membesar 

c. Bakteri dirugikan karena tidak dapat berkembang biak 

d. Tanaman kedelai diuntungkan karena mendapat sumber 

nitrogen 

e. Bakteri diuntungkan karena mendapat sumber nitrogen 

18. Dalam daur karbon, kandungan CO2 digunakan untuk... 

a. Respirasi 

b. Bernapas 

c. Fotosintesis 

d. Katabolisme 

e. Menarik oksigen 

19. Perhatikan gambar berikut ! 

 
Berdasar gambar tersebut, bakteri denitrifikasi bekerja pada 

nomor... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 
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20. Perhatikan daur nitrogen berikut ! 

 
Proses nitritasi dan nitratasi secara berturut-turut terjadi pada 

nomor ... 

a. I dan III 

b. II dan III 

c. II dan V 

d. I dan IV 

e. I dan II 

21. Bakteri yang berperan dalam daur sulfur untuk mereduksi sulfat 

menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida (H2S) adalah... 

a. Desulfomaculum dan Desulfibrio 

b. Chromatium 

c. Thiobacillus 

d. Anabaeba 

e. Pseudomonas 

22. Fosfor dialam terdapat dalam bentuk ... 

a. Ion karbonat 

b. Ion fosfat 

c. Ion nitrat 

d. Cair 

e. Padat 

23. Perhatikan siklus karbon berikut ! 

 
Proses yang terjadi pada X, Y dan Z adalah... 

a. Respirasi aerob, fotosintesis, respirasi anaerob 

b. Respirasi anaerob, fotosintesis, respirasi aerob 

c. Fotosintesis, respirasi aerob, respirasi anaerob 

d. Fotosintesis, respirasi anaerob, respirasi aerob 

e. Respirasi anaerob, respirasi aerob, fotosintesis 
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24. Setiap komponen dalam suatu ekosistem memiliki peran masing-

masing. Berikut ini yang bukan manfaat tumbuhan dalam ekosistem 

adalah... 

a. Sumber makanan bagi herbivora 

b. Penghasil oksigen 

c. Sebagai penahan jatuhnya air saat hujan 

d. Menghambat pergerakan hewan 

e. Menyimpan cadangan air 

25. Organisme yang berperan dalam mengembalikan unsur hara ke 

lingkungan abiotik adalah... 

a. Produsen dan detritivor 

b. Detritivor dan dekomposer 

c. Produsen dan konsumen 

d. Dekomposer dan produsen 

e. Konsumen dan dekomposer 
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LAMPIRAN 2.9 
KISI-KISI ANGKET SIKAP SISWA 

 

No Indikator 
No Angket 

Jumlah 
Positif Negatif 

1 A1 (receiving/attending), 

kepekaan dalam menerima 

rangsangan yang datang dari luar 

kepada dirinya dalam bentuk 

masalah, situasi, gejala dan lain-

lain 

1, 7, 13 3, 12, 14 6 

2 A2 (responding/tanggapan), yakni 

reaksi yang diberikan oleh 

seseorang terhadap rangsangan 

yang datang dari luar 

4, 8, 19, 

20 

2, 5, 16 7 

3 A3 (valuing), berkenaan dengan 

nilai atau kepercayaan terhadap 

suatu gejala yang diterimanya. 

6, 10, 

11, 17, 

18 

9, 15 7 

Jumlah  20 

Adaptasi dari skripsi Siti Madinah yang berjudul “ Efektivitas Model 

Guided Inquiry Berbasis Scientific Approach Terhadap Hasil Belajar IPA 

Biologi Siswa Kelas VII SMP Negeri 14 Yogyakarta Tahun Ajaran 

2014/2015” 
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LAMPIRAN 2.10 

LEMBAR ANGKET SIKAP  SISWA 

 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian angket : 

1. Tulislah nama dan nomor absen anda pada sudut kanan atas 

2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut anda 

3. Bertilah tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 

pilihan anda 

4. Satu soal hanya untuk satu jawaban 

5. Keterangan jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No  Pernyataan  SS S TS STS 

1 Saya selalu menyimak materi Ekosistem 

yang disampaikan guru dengan seksama 

    

2 Saya tidak bertanya apabila saya kurang 

jelas dalam proses pembelajaran materi 

Ekosistem 

    

3 Saya tidak mencatat poin-poin penting 

yang disampaikan guru terkait materi 

Ekosistem yang tidak ada di dalam buku 

paket 

    

4 Saya mempersiapkan sebaik-baiknya 

materi Ekosistem sebelum kelompok saya 

    

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 
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melakukan kegiatan diskusi atau 

pengamatan 

5 Saya tidak pernah berusaha menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru 

tentang materi Ekosistem 

    

6 Saya merasa puas dengan materi 

Ekosistem yang disampaikan oleh guru 

    

7 Saya tertarik dan termotivasi untuk belajar 

dengan model pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru, seperti halnya 

dalam pembelajaran materi Ekosistem 

    

8 Saya senang dapat menyampaikan 

pendapat dalam proses pembelajaran 

    

9 Saya tidak mempersiapkan materi 

Ekosistem dengan sebaik-baiknya sebelum 

ulangan berlangsung 

    

10 Saya merasa puas dengan nilai yang saya 

dapatkan dalam materi Ekosistem, karena 

sesuai dengan kemampuan yang saya 

miliki 

    

11 Saya dapat mengaitkan materi Ekosistem 

yang saya pelajari dengan kehidupan 

sehari-hari 

    

12 Saya selalu datang tidak tepat waktu pada 

pelajaran Biologi 

    

13 Saya menyukai pelajaran Biologi     

14 Saya tidak senang mengerjakan tugas-

tugas Biologi 

    

15 Saya merasa waktu yang disediakan oleh 

sekolah untuk mempelajari Biologi tidak 
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membuat saya paham 

16 Saya tidak membantu teman yang kesulitan 

dalam mempelajari materi Biologi, 

khususnya materi Ekosistem 

    

17 Saya lebih mudah dalam memahami mata 

pelajaran Biologi materi Ekosistem 

    

18 Saya dapat beraktivitas secara maksimal 

pada pembelajaran dengan model dan 

pendekatan yang digunakan guru, sehingga 

saya terhindar dari salah pengertian tentang 

konsep biologi 

    

19 Saya selalu menyumbangkan ide-ide dalam 

diskusi kelompok mengenai materi 

Ekosistem 

    

20 Saya mengerjakan tugas-tugas dari guru 

terkait materi Ekosistem dengan baik 
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LAMPIRAN 2.11 

Kisi-kisi Instrumen Penilaian Aspek Keterampilan Siswa 

No Aspek 

Psikomotorik 

Indikator Butir 

Pernyataan 

1. Persepsi Menyadari bahwa materi 

yang akan dipelajari 

terdapat di lingkungan 

sekitar 

1 

Menyadari kejadian-

kejadian di sekitar dan 

mengaitkan dengan konsep 

materi 

2 

2. Persiapan 

pembelajaran 

Memperhatikan instruksi 

guru 

3 

Membaca/mempersiapkan 

materi 

4 

3. Respon 

terbimbing 

Menanyakan hal yang 

belum jelas 

5 

Mengeluarkan pendapat 6 

4. Respon 

mekanis 

Menggali informasi 7 

Keterampilan dalam 

mencari informasi 

8 

Menanggapi pertanyaan 9 

Mengumpulkan data 10 

Kelengkapan dalam 

mengumpulkan data 

11 
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Berdiskusi  12 

Mencatat hasil diskusi dan 

hal-hal penting 

13 

Memaksimalkan waktu 

diskusi 

14 

5. Respon 

Kompleks 

Proses Pengerjaan LKS 15, 16 

Hasil Pengerjaan LKS 17 

LKS dikumpulkan tepat 

waktu 

18 

Penguasaan materi 19 

Presentasi dengan efisien 

waktu 

20 

 Jumlah 20 

 

Kisi-kisi instrumen penilaian aspek psikomotor siswa disusun 

berdasarkan aspek psikomotorik dari Benjamin S. Bloom dalam James 

Popham dan Eva L (2001), dan indikator diadaptasi  dari penelitian  Siti 

Madinah (2014) 
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LAMPIRAN 2.12 
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LAMPIRAN 2.13 

KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 

No Aspek 
No Butir Soal 

Jumlah 
Positif Negatif 

1 Tanggapan terhadap 

kegiatan pembelajaran 

1, 3, 4, 6, 8 2, 5, 7 8 

2 Tanggapan terhadap 

uraian materi 

9, 11, 12 10 5 

3 Tanggapan terhadap 

soal-soal atau 

permasalahan 

13, 14  2 

4 Tanggapan terhadap 

pemahaman konsep 

15 - 1 

5 Tanggapan terhadap 

mata pelajaran biologi 

16, 17 18 3 

Jumlah  18 

 

Adaptasi dari Skripsi Riyanti (2013) yang berjudul Efektivitas Metode 

Resitasi Berbasis Inkuiri Terbimbing Terhadap Kemandirian dan Hasil 

Belajar IPA Biologi Siswa Kelas VII SMP Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta. (Skripsi) 
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LAMPIRAN 2.14 

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PENGARUH 

MODEL PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY TERHADAP 

HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian angket : 

1. Tulislah nama dan nomor absen anda pada sudut kanan atas 

2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut anda 

3. Bertilah tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 

pilihan anda 

4. Satu soal hanya untuk satu jawaban 

5. Keterangan Jawaban 

SS : Sangat Setuju   TS : Tidak 

Setuju 

S : Setuju    STS : Sangat 

Tidak Setuju 

No Pernyataan SS S TS STS 

Tanggapan terhadap kegiatan pembelajaran 

1 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

membuat saya merasa 

nyaman/rileks/santai dalam 

belajar 

    

2 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry tidak 

membuat saya merasa lebih 

    

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 
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bersemangat dalam belajar 

3 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

membuat saya merasa senang 

dalam belajar 

    

4 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

membuat saya lebih serius dalam 

belajar 

    

5 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry tidak 

membuat saya diberikan 

kebebasan untuk menggali 

informasi 

    

6 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

membuat saya ingin selalu 

mengikuti pembelajaran biologi 

    

7 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry tidak 

membuat saya berpartisipasi 

secara aktif 

    

8 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

membuat saya selalu mengerjakan 

tugas yang diberikan guru dengan 

sungguh-sungguh 
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Tanggapan terhadap uraian materi 

9 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

membuat materi biologi tampak 

lebih riil/nyata 

    

10 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry tidak 

melatih saya untuk berpikir secara 

sistematis 

    

11 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

membantu saya untuk mengaitkan 

dengan keadaan sebenarnya 

(dunia nyata) 

    

12 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

membantu saya untuk 

menemukan konsep-konsep yang 

belum saya pahami 

    

Tanggapan terhadap soal-soal atau permasalahan 

13 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

membuat saya dapat memusatkan 

perhatian dengan baik saat 

mengidentifikasi masalah 

    

14 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 
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memberi kemudahan bagi saya 

dalam memecahkan masalah 

biologi 

Tenggapan terhadap pemahaman konsep 

15 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

mendukung peningkatan hasil 

belajar saya 

    

Tanggapan terhadap mata pelajaran biologi 

16 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

menambah motivasi belajar 

biologi saya 

    

17 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry 

membuat saya tertarik untuk 

mempelajari materi biologi 

selanjutnya 

    

18 Pembelajaran materi ekosistem 

menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry tidak 

mendorong saya untuk memiliki 

buku-buku pelajaran biologi dan 

buku-buku referensi yang 

berkaitan dengan mata pelajaran 

biologi 
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LAMPIRAN III 

HASIL PENELITIAN  

3.1 Hasil Uji SPSS Nilai Pretest 

3.2 Hasil Uji SPSS Nilai Posttest 

3.3 Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar Siswa Aspek Sikap 

3.4 Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar Siswa Aspek    

      Keterampilan 
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LAMPIRAN 3.1 
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LAMPIRAN 3.2 
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LAMPIRAN 3.3 
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LAMPIRAN 3.4 
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LAMPIRAN IV 

DOKUMENTASI PENELITIAN  

Lampiran 4.1 Dokumentasi Proses Pembelajaran di Kelas 

Kontrol 

Lampiran 4.2 Dokumentasi Proses Pembelajaran di Kelas 

Eksperimen 

 

Dokumentasi Proses Pembelajaran di Kelas Kontrol 

 

 

Pembelajaran awal (menjelaskan tentang apa saja materi yang akan 

dipelajari) 
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Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru 

 

 
 

Siswa mengerjakan posttest dan angket dari guru 

Dokumentasi Proses Pembelajaran di Kelas Eksperimen 
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Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah pembelajaran 

serta materi apa saja yang akan dipelajari 

 

 
Proses diskusi kelompok, serta penilaian lembar observasi hasil belajar 

siswa aspek psikomotor 
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Siswa mengerjakan Posttest  dan angket dari guru 
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LAMPIRAN V 
 

ADMINISTRASI PENELITIAN  

Lampiran 5.1 Surat Izin Penelitian DIKPORA DIY 

Lampiran 5.2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

Lampiran 5.3 Curriculum Vitae 

Surat Izin Penelitian DIKPORA DIY 
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SURAT IZIN KETERANGAN TELAH MELAKUKAN 
PENELITIAN 
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