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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan Resource Based 

Learning terhadap hasil belajar siswa pada materi ekosistem. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kelas XII SMKN 7 Pekanbaru pada semester ganjil bulan 

November Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini menggunakan kuasi 

eksperimen dengan Nonequivalent Pretest-Posttest Control Group Design. 

Sampel penelitian adalah siswa kelas XII RPL3 dan XII ANIMASI dengan jumlah 

masing-masing kelas 30 siswa, yang diambil dengan teknik simple random 

sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui pretest, posttest dan observasi 

siswa dan guru. Teknik analisis data yang digunakan adalah Independent 2 

Samples t-tes dan Uji U-man Whitney. Rerata N-Gain pada kelas kontrol 0,32 

(Sedang), sedangkan pada kelas eksperimen 0,65 (Sedang). Dari hasil Uji U-man 

Whitney terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan eksperimen. 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran Resource 

Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada materi ekosistem di Kelas XII 

SMKN 7 Pekanbaru Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

Kata Kunci : resource based learning,  hasil belajar, ekosistem 
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EFFECT OF APPROACH RESOURCE BASED LEARNING  

TO IMPROVE STUDENT LEARNING  ACHIEVEMENT  

ON ECOSYSTEMAT CLASS XII SMKN 7 PEKANBARU  

ACADEMIC YEAR 2015/2016 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the influence of approach Resource 

Based Learning to improve student learning achievement on  ecosystem. This 

research be realized was conducted in November 2015 SMKN 7 Pekanbaru. The 

research design used was Quasi experimant whict Nonequivalent Pretest-Posttest 

Control Group Design. The sample is students class XII RPL3 and class XII 

ANIMASI whict each amount 30 students whict taken technique simple random 

sampling. The data collection through pretest, posttest, student observation and 

teacher activities sheet. Data were analysis techniques used was t-test and U 

Mann Whitney. Average of N-Gain at control class 0,32 (category medium) and 

experiment class 0,65 (category medium). From result of test U Mann Whitney 

score was signifikan different between control class and experiment class. It can 

be concluded that there were signifikan effect of approach Resource Based 

Learning to improve student learning achievement on ecosystem of class XII 

SMKN 7 Pekanbaru academic year 2015/2016. 

 

 

Keyword: resource based learning, student learning achievement, ecosystem 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa supaya 

mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya, dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya. Tujuan dari Pendidikan 

yang paling penting adalah mengembangkan kebiasaan mental siswa yang 

memungkinkan siswa mampu memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

yang berkaitan dengan hidupnya. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan 

merupakan suatu komponen sistem yang menempati kedudukan dan fungsi sentral 

(Djamarah & Zein, 2005). 

Menurut Trianto, (2009) pendidikan yang mampu mengembangkan potensi 

siswa, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan 

problema kehidupan yang dihadapi dengan segala konsekuensinya. Komponen 

dalam kegiatan pembelajaran diantaranya adalah guru dan siswa. Guru sebagai 

fasilitator dan siswa sebagai obyek serta subyek dalam pembelajaran. Guru perlu 

menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif agar siswa dapat belajar 

dengan baik dan mencapai prestasi belajar yang cukup memuaskan. Prestasi 

belajar dapat dicapai seiring dengan pemahaman siswa terhadap konsep pelajaran. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

yaitu melalui kreativitas yang dimiliki oleh guru dalam memilih model 

pembelajaran untuk mengaktifkan dan membangkitkan semangat belajar siswa, 

sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai (Winingsih & Suryani, 2012). 

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan 

Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, 

berilmu, kreative, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara 

bertanggung jawab”. Oleh sebab itu manusia memerlukan jenjang sekolah untuk 
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menempuh pendidikan yang lebih layak. Dengan demikian sekolah memerlukan 

adanya perubahan dalam hasil belajar atau hasil dari didikan seorang guru 

(Hasbullah, 2009). 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi proses didik 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungan, dan 

dengan demikian mengakibatkan adanya perubahan dalam dirinya (Hamalik 

2011). Langeveld dalam Hasbullah (2009) Pendidikan ialah dalam setiap usaha, 

pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepda 

pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup terampil dalam 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa 

(atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup 

sehari-hari, dll) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.  

Menurut Mudyahardjo, (2001) menyatakan pendidikan adalah pengalaman-

pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan 

informasi di sekolah, dan di luar sekolah yang berlangsung esumur hidup yang 

bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu agar 

dikemudian hari dapat memainkan hidup secara tepat. Pendidikan adalah usaha 

sadar yang dilakukan keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar 

sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat 

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang 

akan datang.  

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru IPA kelas XII SMKN 7 

Pekanbaru, guru sudah mengaplikasikan metode dengan menggunakan power 

point dalam menyampaikan materi kepada siswa. Akan tetapi metode tersebut 

tidak berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA ini dan juga 

tidak berpengaruh kepada siswa tersebut. Dikarenakan pelajaran IPA ini bukanlah 

pelajaran yang utamakan untuk siswa, sebab sekolah lebih mengarahkan kepada 

pelajaran kejuruannya masing-masing. Pelajaran IPA hanya sebagai pelajaran 

tambahan bagi siswa di SMKN 7 Pekanbaru. Sehingga siswa tersebut kurang 

memperhatikan penjelasan guru, jarang bertanya dan menjawab pertanyaan guru. 
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Ketika diberi latihan soal siswa hanya mengandalkan jawaban dari 

temannya. Ditambahkan materi yang diajarkan oleh guru tersebut berupa uraian 

yang banyak hafalan dan membutuhkan pemahaman yang dalam bagi siswa, 

sehingga sulit untuk dimengerti dan dipahami oleh siswa jika hanya menggunakan 

metode tersebut. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar yang telah 

mereka capai, yaitu 65% siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) dengan KKM 75 dari semua kelas XII dengan jumlah siswa 

sebanyak 315 orang. 

Masalah tersebut bisa diatasi dengan banyak cara yang dapat meningkatkan 

keaktifan dan pemahaman siswa dalam belajar, salah satunya adalah pembelajaran 

kooperatif Resource Based Learning. Resource Based Learning adalah suatu 

pendekatan yang dirancang untuk memudahkan siswa dalam mengatasi hasil 

belajar siswa tentang luas dan keanekaragaman sumber-sumber informasi yang 

dapat dimanfaatkan untuk belajar. Sumber-sumber informasi tersebut dapat 

berupa buku, jurnal, surat kabar, multimedia, dan sebagainya. Dengan 

memanfaatkan sepenuhnya segala sumber informasi sebagai sumber belajar maka 

diharapkan siswa dengan mudah dapat memahami konsep materi pembelajaran. 

Menurut Suryosubroto (2009) Belajar berdasarkan sumber atau “Resource Based 

Learning” bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bertalian dengan 

sejumlah perubahan-perubahan yang mempengaruhi pembinaan kurikulum. 

Berdasarkan uraian di atas penulis telah melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pendekatan Resource Based Learning Terhadap Hasil Belajar 

Pada Materi Ekosistem Kelas XII SMKN 7 Pekanbaru Tahun 2015/2016”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah pengaruh 

pendekatan Resource Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada materi 

ekosistem kelas XII SMKN 7 Pekanbaru tahun 2015/2016?”. 
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1.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini ada dua yang terdiri dari variabel bebas dan variabel 

terikat, variabel bebas yaitu pendekatan Resource Based Learning dan variabel 

terikat yaitu hasil belajar. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka masalah dalam penelitian 

ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Resource Based Learning. 

2. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini yaitu ranah kognitif menurut 

taksonomi Bloom. 

3. Materi yang dipilih dalam penelitian ini merujuk pada (SK. 3 Memahami 

komponen ekosistem serta peranan manusia dalam menjaga keseimbangan 

lingkungan dan Amdal) dan (KD. 3.5 Menjelaskan rantai makanan, 

menjelaskan jaring-jaring makanan, dan menjelaskan piramida makanan). 

Pada semester ganjil kelas XII SMKN 7 Pekanbaru tahun 2015/2016. 

 

1.5 Defenisi Operasional 

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Resource Based Learning adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk 

memudahkan siswa dalam mengatasi keterampilan siswa tentang luas dan 

keanekaragaman sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk 

belajar (Suryosubroto, 2009). 

2. Hasil Belajar adalah kemampuan, pengetahuan, dan perkembangan individu 

yang dicapai pada saat pembelajaran. Sedangkan hasil belajar tampak terjadi 

perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengarahan dan keterampilan, terjadi peningkatan 

dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan 

dan sebagainya (Hamalik, 2011). 
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3. Materi ekosistem adalah suatu kondisi hubungan interdependensi (saling 

ketergantungan) antara faktor biotik (jenis-jenis mahkluk hidup) dengan 

faktor abiotik (fisik dan kimiawi) pada suatu tempat dan waktu tertentu. 

Misalnya ekosistem kolam, dan ekosistem pantai (Zuliyanti, 2009). 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan 

Resource Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada materi ekosistem di 

kelas XII SMKN 7 Pekanbaru tahun 2015/2016. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa, dengan penerapan pendekatan Resource Based Learning dapat 

meningkatkan aktifitas belajar biologi siswa, mengembangkan daya pikir, 

siswa dapat lebih aktif dan meningkatkan kreativitas serta hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran biologi. 

2. Bagi guru, jika penelitian ini berhasil dalam meningkatkan kreativitas dan 

hasil belajar siswa maka pendekatan Resource Based Learning dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan dan pembelajaran dan dapat juga 

dijadikan salah satu alternatif  pendekatan biologi. 

3. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan hasil belajar dan 

kreativitas siswa pada mata pelajaran IPA di SMKN 7 Pekanbaru. 

4. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan peneliti didalam 

penerapan Resource Based Learning pada pelajaran biologi (IPA). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Walker dalam Riyanto (2002) belajar adalah suatu perubahan 

dalam pelaksanaan tugas yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan tidak ada 

sangkut pautnya dengan kematangan rohaniah, kelelahan, motivasi, perubahan 

dalam stimulus atau faktor-faktor samar-samar lainnya yang tidak berhubungan 

langsung dengan kegiatan belajar. Menurut Cronbach dalam Riyanto (2002) 

menyatakan bahwa belajar itu merupakan perubahan perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman. Belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami sesuatu yaitu 

menggunakan panca indra. Dengan kata lain, bahwa belajar adalah suatu cara 

mengamati, membaca, meniru, mengintimasi, mencoba sesuatu, mendengar, dan 

mengikuti arah tertentu. Hal ini dijelaskan kembali oleh Gagne dalam Riyanto 

(2002) bahwa belajar merupakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam kondisi-

kondisi tertentu yang dapat diamati, diubah, dan dikontrol. 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah  laku  yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam intraksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2010). Menurut Hamalik (2011) mengatakan belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. (learning is defened as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing). Menurut 

pengertian ini belajar adalah merupakan suuatu proses suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari 

pada itu, yakni mengalami. 

Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan 

kelakuan. Menurut Sagala, (2010) belajar merupakan komponen ilmu pendidikan 

yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik bersifat implisit 

maupun eksplisit (tersembunyi). Hal-hal pokok dalam pengertian belajar adalah 

belajar itu membawa perubahan tingkah laku karena pengalaman dan latihan, 

perubahan itu pada pokoknya didapatkannya kecakapan baru, dan perubahan itu 

terjadi karena usaha yang disengaja. 
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Dimyati & Mudjiono (2006) mengemukakan bahwa belajar adalah proses 

melibatkan manusia secara orang perorang sebagai satu kesatuan organisme 

sehingga terjadi suatu perubahan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Sedangkan Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk 

membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana belajar memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Pembelajaran berdasarkan makna leksial berarti proses, 

cara, perbuatan mempelajari. Perbedaan esensial istilah ini dengan pengajaran 

adalah pada tindak ajar. Pada pengajaran guru mengajar, siswa belajar, sementara 

pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir 

lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif 

pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi siswa untuk 

mempelajarinya. Jadi, subjek pembelajaran adalah peserta didik. Pembelajaran 

berpusat kepada siswa. Pembelajaran adalah dialog interaktif. Pembelajaran 

merupakan proses organik dan konstruktif, bukan mekanis seperti halnya 

pengajaran. Pembelajaran diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan 

sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua 

pihak, yaitu antara siswa (warga belajar) dan pendidik (sumber belajar) yang 

melakukan kegiatan membelajarkan (Suprijono, 2013).  

Menurut Sadiman (2003), menyatakan belajar adalah suatu yang kompleks 

terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia bayi hingga 

liang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah 

adanya perubahan dalam dirinya sendiri. Perubahan tingkah laku tersebut 

menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotor), maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif). 

Menurut Sudjana (2013) menyatakan pembelajaran sebagai  setiap upaya 

yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi 

educatif secara dua pihak, yaitu siswa (warga belajar) dan pendidik (sumber 

belajar) yang melakukan kegiatan pembelajaran. 
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2.2  Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (2011) bahwa hasil belajar menunjukkan kepada prestasi 

belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya derajat 

perubahan tingkah laku siswa. Menurut Nasution (2011) hasil belajar adalah hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai 

tes yang diberikan oleh guru. Menurut Dimyati dalam Mudjono (2002) hasil 

belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan 

biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru. 

Menurut Sudjana (2009) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Perolehan perubahan itu dapat berupa suatu hasil yang 

baru atau pula penyempurnaan terhadap hasil yang telah diperoleh. Hasil belajar 

adalah kemampuan siswa setelah menerima pengalaman belajar, tingkat 

kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar dapat dikatakan dari hasil 

belajar untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan belajar. Setiap orang 

yang melakukan kegiatan belajar pasti ingin mengetahui hasil dari kegiatan 

belajar yang telah dilakukannya. Setelah proses pembelajaran berlangsung, guru 

selalu mengadakan evaluasi berupa tes terhadap siswa dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang 

diajarkan dan sebagai umpan balik bagi guru untuk melihat keberhasilannya 

dalam mengajar. Hasil belajar merupakan tolak ukur untuk menentukan 

keberhasilan dalam mengetahui dan memahami suatu materi pelajaran (Slameto, 

2010). 

Hasil belajar menurut Bloom dalam Anderson et al (2001) memiliki tiga 

aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Anderson et al  melakukan 

revisi pada taksonomi Bloom karena ketiga ranah dalam taksonomi bloom lama 

bersifat linier, sehingga menimbulkan kesukaran bagi guru dalam menempatkan 

konten isi pembelajaran. Perbaikan yang dilakukan adalah mengubah kata benda 

menjadi kata kerja. hal ini bisa dilihat pada Tabel 2.1 hasil belajar menurut Bloom 

revisi.  
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Tabel 2.1 

Taksonomi Bloom Revisi 

Dimensi Pengetahuan Dimensi Proses Kognitif 

1. Pengetahuan  

a. Pengetahuan tentang terminology 

b. Pengetahuan tentang bagian detail dan 

unsur-unsur 

2. Pengetahuan konseptual 

a. Pengetahuan tentang klasikal dan 

kategori 

b. Pengetahuan tentang prinsip dan 

generalisasi 

c. Pengetahuan tentang teori, model, dan 

struktur 

3. Pengetahuan prosedural 

a. Pengetahuan tentang keterampilan 

khusus yang berhubungan dengan suatu 

bidang tertentu dan pengetahuan 

algoritma. 

b. Pengetahuan tentang teknik dan metode 

c. Pengetahuan tentang kriteria 

penggunaan suatu prosedur 

4. Pengetahuan metakognitif 

a. Pengetahuan strategi 

b. Pengetahuan tentang operasi kognitif 

c. Pengetahuan tentang diri sendiri 

C1. Mengingat (Remember) 

1.1 Mengenali (Recognizing) 

1.2 Mengingat (Recalling) 

C2. Memahami (Understand) 

1.3  Menafsirkan (Interpretaing) 

1.4  Memberi contoh (Examliying) 

1.5  Meringkas (Summarizing) 

1.6  Menarik inferensi (Inferring) 

1.7  Membandingkan (Comparing) 

1.8  Menjelaskan (Explaining) 

C3. Mengaplikasikan (Apply) 

1.9  Menjalankan (Executing) 

1.10 Mengimplementasikan 

(Implementing) 

C4. Menganalisis (Analyze) 

1.11 Menguraikan (Differentiating) 

1.12 Mengorganisir (Organizing) 

1.13 Menemukan makna tersirat  

C5. Evaluasi (Evaluate) 

1.14 Memeriksa (Checking) 

1.15 Mengkritik (Cretiquing) 

C6. Mengcipta (Create) 

1.16 Merumuskan (Genarating) 

1.17 Merencanakan (Planning) 

1.18 Memproduksi (Producing) 

 

Berdasarkan Tabel 2.1  diatas maka hasil belajar dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses 

pelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap 

selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok pembahasan.  

 

2.3 Pendekatan Resource Based Learning 

Resource Based Learning adalah segala bentuk belajar yang langsung 

menghadapkan siswa dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara individual 

atau kelompok dengan segala kegiatan belajar yang bertalian dengan itu, jadi 

bukan dengan cara yang konvensional dimana guru menyampaikan bahan 

pelajaran kepada murid. Jadi dalam Resource Based Learning guru bukan 

merupakan sumber belajar satu-satunya. Siswa dapat belajar dalam kelas, dalam 
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laboratorium, dalam ruang perpustakaan, dalam ruang sumber belajar yang khusus 

atau bahkan di luar sekolah, bila ia mempelajari lingkungan berhubungan dengan 

tugas atau masalah tertentu (Nasution, 2011). 

Resource Based Learning adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk 

memudahkan siswa dalam mengatasi hasil belajar siswa tentang luas dan 

keanekaragaman sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk belajar 

(Suryosubroto, 2009). Sumber-sumber informasi tersebut berupa buku, majalah, 

jurnal, multi media, dll. Dengan memanfaatkan segala sumber informasi sebagai 

sumber belajar maka diharapkan siswa dengan mudah memahami konsep materi 

pembelajaran. 

Pembelajaran ini siswa dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi. 

Siswa bebas belajar dengan kemampuan dan kecepatan sesuai dengan 

kemampuannya. Setiap siswa dituntut untuk memperoleh informasi yang berbeda 

dengan temannya sehingga dapat dapat belajar dengan senang dan semangat. 

 

Menurut Suryosubroto (2009) langkah-langkah pendekatan Resource Based 

Learning adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan alasan kepada siswa tentang tujuan mengumpulkan informasi 

tertentu. 

2. Merumuskan tujuan pembelajarannya (SK, KD, Indikator). 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok yang heterogen yaitu berjumlah 5-6 

orang siswa. 

4. Menyiapkan sumber-sumber belajar yang potensial yang telah tersedia. 

5. Menentukan bagaimana informasi yang diperoleh oleh siswa untuk 

dikumpulkan yaitu dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti 

buku,dan internet 

6. Diskusi dan pertukaran pikiran. 

7. Guru menginstruksikan siswa untuk mempersentasikan hasil diskusinya. 

8. Evaluasi  
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Kelebihan pendekatan Resource Based Learning: 

1. Belajar berdasarkan sumber mengakomodasi perbedaan individu baik dalam 

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

mereka. Dengan demikian siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya 

masing-masing. Sumber belajar bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-

masing siswa. 

2. Belajar berdasarkan sumber mendorong pengembangan kemampuan 

pemecahan masalah, mengambil keputusan, dan keterampilan mengevaluasi. 

Jadi belajar berdasarkan sumber mungkin membuat siswa menjadi kreatif dan 

memiliki ide-ide orisinal (baru, tak terduga). 

3. Proses pembelajaran dengan metode belajar berdasarkan sumber mendorong 

siswa untuk bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri. Jadi dapat melatih 

kemandirian belajar sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna, 

lebih tertanam dalam pada dirinya, karena dia sendiri yang menemukan dan 

membangun pemahaman. 

4. Belajar berdasarkan sumber menyediakan peluang kepada siswa untuk 

menjadi pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang efektif. Dia akan 

mampu bagaimana menemukan dan memilih informasi yang tepat, 

menggunakan informasi tersebut, mengolah dan menciptakan pengetahuan 

baru berdasarkan informasi tersebut serta menyebarkan dan menyajikan 

informasi itu kembali kepada orang lain. 

5. Dengan belajar menggunakan sumber siswa akan belajar bagaimana belajar 

(Learning To Learn). Sekali ia mencari informasi, maka ia akan 

mengembangkan sikap positif dan keterampilan yang sangat berguna bagi 

dirinya dalam era informasi yang sedang dan akan dihadapinya. Jadi pada 

akhirnya belajar berdasarkan sumber dapat membekali keterampilan hidup 

bagi siswa. 

 Kekurangan pendekatan Resource Based Learning: 

1. Menuntut kemampuan dan kreativitas siswa dan guru 

2. Menuntut persiapan pembelajaran yang matang dari seorang guru. 
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2.4 Deskripsi Materi Ekosistem 

2.4.1 Pengertian Rantai Makanan 

Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya 

tumbuhan melalui serangkaian organisme. Organisme konsumen baik herbivora, 

karnivora, maupun omnivora, serta detrivor dan dekomposer berperan penting 

dalam proses tersebut. Demikian pula produsen sebagai pihak yang menyediakan 

energi kimia bagi konsumen. Proses perpindahan materi dan energi melalui 

serangkaian organisme dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan 

tertentu yang berlangsung satu arah dimanakan rantai makanan. Sebagai contoh 

ekosistem sawah. Di sawah terdapat tanaman padi, tanaman padi dimakan oleh 

belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Setelah ular mati 

bangkainya akan dimakan dan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer akan 

menyuburkan tanah dan memberikan makanan bagi tumbuhan. Begitu seterusnya 

hingga siklus berulang kembali. Tiap-tiap kedudukan dalam rantai makanan 

disebut tingakat trofi. Dalam rantai makanan tingkat trofik yang pertama tidak 

selalu di tempati oleh produsen. Oleh karena itu ada beberapa macam rantai 

makanan ditinjau dari komponen yang menduduki tingkat trofik yang pertamanya 

yaitu sebagai berikut: 

1. Rantai makanan perumput (rantai pemangsa) 

Landasan utamanya adalah tumbuhan hijau sebagai produsen. Rantai 

pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen I, 

dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen 

ke II, dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai 

konsumen III. Contoh: rantai makanan di dalam kolam (tumbuhan air – kecebong 

– ular) dan rantai makanan di darat (rumput – belalang – burung – ular). 

2. Rantai Makanan Detritus 

Rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang melibatkan makhluk 

hidup seperti bakteri dan jamur sehingga terbentuk detritus sebagai mata rantai 

pertama. Detritus adalah hancuran dari bahan yang sudah terurai yang dikonsumsi 

atau dimakan oleh makhluk hidup detrivor. Yang termasuk detrivor antara lain 

rayap, keluwing, kecoa, cacing tanah, dan teripang. Selanjutnya detrivor dimakan 
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oleh hewan yang lebih besar dan seterusnya. Contohnya hancuran dedaunan – 

cacing tanah – ayam – manusia. 

3. Rantai makanan parasit 

Pada tipe rantai makanan parsit, terdapat organisme yang lebih kecil yang 

memangsa organisme yang lebih besar. Contoh pohon dengan benalu. Dalam 

ekosistem setiap perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan akan 

membentuk suatu struktur trofik. Struktur trofik adalah tingkatan-tingkatan yang 

terdiri atas berbagai makhluk hidup dengan sumber makanan tertentu. Ada tiga 

macam tingkat trofik yaitu: 

1) Tingkat trofik pertama 

Tingkat trofik pertama diduduki oleh produsen. Produsen terdiri atas 

makhluk hidup autotrof, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat bahan 

makanannya sendiri. Sebagian besar makhluk hidup autotrof biasanya 

menggunakan energi cahaya matahari dalam pembuatan bahan organik. Misalnya 

pembuatan bahan organik melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau, 

ganggang atau alga, dan fitoplankton. Oleh karena itu tumbuhan hijau, ganggang, 

dan fitoplankton dikatakan bersifat fotoautotrof. Sebaliknya, sebagian kecil 

makhluk hidup autotrof lainnya tidak memerlukan cahaya matahari dalam 

pembuatan bahan organik. Mereka biasanya melakukan dengan menggunakan 

energi kimia. Misalnya pada perombakan molekul kompleks menjadi molekul 

sederhana oleh bakteri Nitrosomonas dan bakteri Sulfur. Bakteri demikian disebut 

kemoautotrof. 

2) Tingkat trofik kedua 

Tingkat trofik kedua diduduki oleh konsumen. Konsumen terdiri atas 

makhluk hidup yang tidak dapat membuat bahan organik sendiri dan disebut 

makhluk hidup heterotrof. Kelompok makhluk hidup tersebut dapat memperoleh 

bahan organik dengan cara memakan makhluk hidup lainnya atau berupa sisa-sisa 

makhluk hidup yang telah mati. Mereka dikenal sebagai konsumen primer yaitu 

makhluk hidup pemakan produsen (herbivora). Misalnya serangga, siput, burung 

pemakan biji buah-buahan, plankton, dan crustacea kecil. 
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3) Tingkat trofik ketiga 

Tingkat trofik ketiga diduduki oleh konsumen sekunder. Mereka adalah 

kelompok makhluk hidup pemakan konsumen primer atau disebut juga karnivora 

kecil, karena makanannya berupa hewan yang umumnya berukuran kecil. 

Misalnya katak, burung, ayam, dan laba-laba, kerang dan cumi-cumi. 

4) Tingkat trofik keempat 

Tingkat trofik keempat diduduki oleh konsumen tersier. Anggotanya terdiri 

atas hewan pemakan konsumen sekunder dan mereka sering disebut karnivora 

besar. Misalnya burung elang, burung hantu, singa, harimau, paus, hiu, dan gurita. 

 

2.4.2 Jaring – jaring Makanan 

Di dalam ekosistem alami, satu rantai makanan yang sederhana jarang sekali 

terjadi, kerena hanya sedikit konsumen yang memakan satu jenis organisme. 

Umumnya, di dalam suatu ekosistem membentuk suatu hubungan makan dan 

dimakan yang kompleks. Satu jenis produsen dapat dimakan oleh beberapa 

konsumen primer. Satu konsumen primer dimakan oleh beberapa konsumen 

sekunder atau satu konsumen tersier memakan beberapa konsumen sekunder, 

begitu seterusnya. Hubungan makan dan dimakan yang kompleks tersebut saling 

bercabang dan berkaitan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. 

 

2.4.3 Piramida Makanan 

Dalam jaring-jaring makanan terjadi perpindahan zat makanan dari 

produsen ke konsumen I, konsumen I ke konsumen II, konsumen II ke konsumen 

III, dan seterusnya. Apabila perbandingan kuantitatif kandungan zat makanan 

antar produsen, konsumen I, konsumen II, konsumen III, dan seterusnya 

diwujudkan dalam bentuk gambar akan perbentuk seperti piramida. 

Piramida makanan adalah gambaran piramida yang menunjukkan 

perbandingan kandungan zat makanan produsen, konsumen I, konsumen II, 

konsumen III, dan seterusnya dalam suatu ekosistem. Dalam suatu ekosistem yang 

seimbang, produsen terdapat pada bagian dasar, di atas produsen adalah 
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konsumen I, di atas konsumen I adalah konsumen II, di atas konsumen adalah 

konsumen III, dan seterusnya. 

1. Piramida ekologi 

Struktur trofik pada suatu ekosistem oleh para ahli ekologi sering 

digambarkan dalam bentuk piramida ekologi. Piramida ekologi terdiri dari 

piramida energi, piramida jumlah, piramida biomassa. Dimana pada ketiga 

piramida tersebut bagian dasar piramida adalah produsen, di atasnya konsumen, 

dan paling atas adalah konsumen puncak. 

1) Piramida Jumlah   

Piramida jumlah menggambarkan jumlah organisme yang terdapat dalam 

satu tingkat trofik. Semakin banyak jumlah organisme dalam satu tingkat trofik, 

maka semakin luas bangunan piramida yang terbentuk. Pada bagian dasar 

piramida di tempati oleh tingkat trofik yang memiliki jumlah individu yang paling 

besar. 

2) Piramida Biomassa 

Piramida biomassa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa 

kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu 

ekosistem dalam kuran waktu tertentu.  

3) Piramida Energi  

Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya 

penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. 

 

2.5 Penelitian Relevan 

Ardi et al (2010), dengan judul penelitian ”Penerapan Pendekatan Resource 

Based Learning Dalam (RBL) Pembelajaran Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri 

4 Padang Tahun Ajaran 2008/2009”, vol 13, No.2. yang bertujuan untuk 

menggambarkan pengaruh luar dengan menggunakan pendekatan Resource Based 

Learning (RBL), dan metode ini menggunakan internet untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dalam pembelajaran ini memperlakukan Post-test hanya 

mengendalikan design kelompok. Populasi adalah yang semester pertama para 
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siswa SMAN 4 Padang tahun ajaran 2008/2009. Yang mana mereka telah dibagi 

ke dalam kelas paralel. Sampel diambil dengan memanfaatkan purposive teknik 

sampling. Setelah memutuskan dua kelas untuk menjadi contoh dengan 

menggunakan teknik melempar koin, kelas yang terpilih secara berturut-turut 

untuk menjadi kelas kontrol dan eksperimen yaitu kelas X.5 dan X.6. Data yang 

dianalisis menggunakan t-test. Berdasarkan data analisis, yang telah ditemukan 

nilai yang Thitung adalah 3.87 dibawah derajat-derajat kebebasan 95% (α=0.05) dan 

sedangkan nilai Ttabel adalah 2.00 dibawah derajat kebebasan 69. Oleh karena itu 

Thitung > Ttabel. Maka Ho dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelajaran 

Resource Based Learning (RBL) dengan memanfaatkan internet memberi 

pengaruh penting terhadap hasil belajar biologi siswa SMAN 4 Padang tahun 

ajaran 2008/2009. 

Rahmadani et al (2013) dengan judul penelitian “Penerapan Pendekatan 

Resource Based Learning  Dalam (RBL) Pembelajaran Biologi Siswa Kelas VII 

SMP Bunda Padang”, vol 2, No.4. yang bertujuan untuk menentukan perbedaan 

hasil belajar siswa menggunakan pembelajaran RBL dengan pembelajaran 

Konvensional untuk mengetahui hasil belajar siswa. Untuk kelas eksperimen 

dirancang dengan menggunakan random sedangkan untuk kelas kontrol 

menggunakan design kelompok, dimana populasi adalah kelas junior VII Bunda 

Padang. Untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol maka dilakukan 

dengan menggunakan teknik sampling. Setelah di acak kelas eksperimen yaitu 

kelas VII.1 dengan nilai rata-rata 46.31 dan kelas kontrol yaitu VII.2 dengan nilai 

rata-rata 46.45. Dalam penelitian ini menaksir tiga aspek yaitu aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Untuk menguji hipotesis persamaan menggunakan dua 

rata-rata atau t-test. Nilai T dari Thitung  adalah= 5.769 dan Ttabel = 2.00 (α=0.05).  

oleh karena itu Thitung> Ttabel maka Ho diterima. Untuk pembelajaran kognitif 

dilakukan test kedua, dan kelas eksperimen lebih tinggi dengan nilai rata-rata = 

71.47 dibandingkan dengan kelas kontrol dengan nilai rata-rata = 53.33. Untuk 

afektif dan psikomotor menggunakan lembar observasi dengan nilai afektif kelas 

eksperimen rata-rata = 78.01% dan kelas kontrol nilai rata-rata = 72.13%. 

sedangkan aspek psikomotor kelas eksperimen nilai rata-rata = 78.87% dan kelas 
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kontrol nilai rata-rata = 72.50%. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan hasil belajar biologi dengan menggunakan pendekatan RBL 

dengan nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang 

menggunakan Pembelajaran Konvensional dengan nilai dan persen afektif dan 

psikomotor hampir sama dengan penilaian cukup. 

Aliyah et al (2013) dengan penelitian yang berjudul “Keefektivan Resource 

Based Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Materi 

Lingkaran”, vol.1, No.3. yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan 

pendekaatan Resource Based Learning dan Problem Based Learning efektif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi lingkaran sub 

pokok bahasan persamaan garis singgung lingkaran dan mengetahui apakah 

penerapan model Resource Based Learning lebih baik dari Problem Based 

Learning. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA SMAN 

3 Semarang tahun ajaran 2012/2013. Sampel diambil dengan teknik purposive 

random sampling. Data hasil penelitian diperoleh dengan metode tes yang 

dianalisis dengan uji proporsi dengan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peserta didik kelas eksperimen dan kontrol telah mencapai ketuntasan klasial. 

Keaktifan siswa kelas eksperimen dan kontrol dalam pembelajaran mencapai 

kriteria sangat aktif. Kinerja guru selama pembelajaran mencapai kriteria sangat 

baik. Kelas eksperimen memilki rata-rata kemampuan pemecahan masalah lebih 

tinggi dari kelas kontrol. Simpulan yang diperoleh adalah penerapan Resource 

Based Learning dan Problem Based Learning efektif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik dan penerapan Resource Based Learning lebih 

baik dari Problem Based Learning.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan kuasi eksperimen Nonequivalent Pretest-Posttest 

Control Group Design, dan ini ditegaskan oleh Mc Milan (2001) yang 

menyatakan bahwa desain merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang 

digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan 

penelitian. Pernyataan tersebut bisa dilihat di dalam tabel di bawah ini sebagai 

berikut:  

Kelompok Preetest Treatment Posttest 

Kontrol O1 X1 O2 

Eksperiment O1 X2 O2 

       (Sumber: McMillan & Schumacher, 2001). 

Keterangan: 

X1  : Metode kontrol 

X2  : Metode eksperiment 

O1  : Preetest 

O2  : Posttest 

 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November tahun 2015 di kelas XII 

SMKN  7 Pekanbaru tahun ajaran 2015/2016. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMKN 7 Pekanbaru 

yang terdiri dari 9 kelas paralel. Sebagai sampel diambil 2 kelas yaitu XII RPL3 

adalah kelas eksperimen dan XII ANIMASI adalah kelas kontrol  dengan teknik 

simple random Sampling.  

 

3.4 Parameter Penelitian 

Parameter penelitian ini adalah: 

1. Hasil belajar 

2. Aktivitas guru 

3. Aktivitas siswa 

 

3.5 Instrument Penelitian 

Intrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1 Perangkat Pembelajaran  

1. Silabus yaitu perangkat pembelajaran yang di dalamnya terdapat standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, dan uraian materi, 

kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber/ alat/ bahan yang perlu 

menggambarkan serangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

oleh siswa dalam upaya mencapai kompetensi. Silabus yang digunakan 

adalah standar isi biologi untuk kelas XII SMKN 7 Pekanbaru. 

2. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) : yaitu suatu perangkat atau 

pedoman yang disusun secara sistematis oleh peneliti berisikan langkah-

langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan rincian waktu 

yang telah ditentukan untuk satu kali pertemuan atau lebih. 

3. Bahan ajar : Merupakan materi ajar yang dikemas sebagai bahan untuk 

disajikan dalam proses pembelajaran. Bahan pembelajaran dalam 

penyajiannya berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan dan 

keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, 

konsep, prinsip dan proses yang terkait dengan pokok bahasan tertentu yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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3.5.2 Alat Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan sebagai pengumpul data dalam penelitian ini ada 

2 macam, yaitu: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi ini digunakan untuk melihat aktivitas siswa dan aktivitas 

guru selama belajar mengajar berlangsung. 

2. Lembar Test  

Test hasil belajar digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

menguasai materi pelajaran yang telah dilaksanakan. Test hasil belajar 

berupa pretest dan posttest (lembar soal dengan jumlah soal yang diujikan 

sebanyak 30 soal pilihan ganda dengan 5 option yaitu a, b, c, d dan e). 

Untuk mengetahui kualitas dari soal dapat dilakukan langkah-langkah 

berikut : 

a. Validitas Butir Soal 

Validitas butir soal digunakan untuk mengetahui dukungan suatu butir soal 

terhadap skor total. Untuk menguji validitas setiap butir soal, skor-skor yang ada 

pada butir soal yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Sebuah soal akan 

memiliki validitas yang tinggi jika skor soal tersebut memiliki dukungan yang 

besar terhadap skor total. Dukungan setiap butir soal dinyatakan dalam bentuk 

korelasi sehingga untuk mendapatkan validitas suatu butir soal digunakan rumus 

korelasi. Perhitungan  dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Pearson 

Product Moment (Arikunto, 2012) sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

    = koefisien korelasi antara variable   dan variable    

    = skor butir soal 

    = skor total 

    = jumlah subjek  

     2222 







YYNXXN
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rXY  
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Interprestasi besarnya koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Kategori Validitas Butir Soal 

Koefisien Kategori 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Rendah 

0,00 ≤ rxy ≤ 0,20 Sangat Rendah 

(Sumber :Arikunto, 2012) 

Hasil perhitungan validitas tes terhadap 60 butir soal yang dibagi ke dalam 3 

indikator, yaitu valid dan tidak valid. 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Hasil Uji validitas Butir Soal 

No. Indikator Kategori Jumlah Nomor soal 

1.  

Menjelaskan 

rantai 

makanan 

Valid 10 1,2,3,5,10,12,14,16,17,22 

Tidak 

valid 
14 4,6,7,8,9,11,13,18,19,20,21,23,24,24 

2.  

Menjelaskna 

jaring-jaring 

makanan 

Valid 9 26,27,28,29,30,33,34,35,37 

Tidak 

valid 
4 31,32,37,38 

3.  

Menjelaskan 

piramida 

makanan 

Valid 13 39,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,56 

Tidak 

valid 
 40,41,45,54,55,57,58,59,60 

(Sumber: Penghitungan Anates, 2015). 
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Tabel 3.3 

Kategori Validitas Butir Soal 

No. Indikator Kategori Jumlah Nomor soal 

1.  Menjelaskan 

rantai 

makanan 

Sangat 

Rendah 

13 4,6,7,8,11,13,15,18,19,20,21,23,24 

Rendah 7 1,2,3,9,12,17,25 

Cukup 4 5,14,16,22, 

Sangat 

Tinggi 

- - 

Tinggi 1 10 

2.  Menjelaskna 

jaring-jaring 

makanan 

Sangat 

Rendah 

3 31,36,38, 

Rendah 7 26,29,30,32,33,34,37 

Cukup 3 27,28,35 

Sangat 

Tinggi 

- - 

Tinggi - - 

3.  Menjelaskan 

piramida 

makanan 

Sangat 

Rendah 

5 41,45,57,58,60 

Rendah 8 39,43,46,47,52,54,55,59 

Cukup 7 40,42,44,48,49,50,56 

Sangat 

Tinggi 

- - 

Tinggi 2 51,53 

(Sumber: Penghitungan Anates, 2015) 

 

 

b. Reliabilitas  

Suatu alat ukur (instrumen) memiliki reliabilitas yang baik bila alat ukur itu 

memiliki konsistensi yang handal walaupun dikerjakan oleh siapapun (dalam level 

yang sama), dimanapun dan kapanpun berada (Arikunto, 2012).  
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Reliabilitas tes dihitung dengan menggunakan metode Kuder Richardson-21 

(KR-21) dengan rumus:  

 

 

Keterangan : 

   : reliabilitas instrument 

 : banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

 : skor rata-rata  

 t: varians total 

Hasil perhitungan koefisien reliabilitas dibandingkan dengan rtabel dengan 

kaidah keputusan, jika r11> rtabel berarti reliabel dan jika r11< rtabel berarti tidak 

reliabel. Kemudian hasil perhitungan tersebut ditafsirkan dan diinterprestasikan 

mengikuti tabel dibawah ini. 

Tabel 3.4 

Kategori Reliabilitas Butir Soal  

Koefisien Kategori 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,00r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

(Sumber : Arikunto, 2012) 

Hasil perhitungan didapatkan reliabilitas tes penguasaan konsep r11 = 0,84 

lebih besar dari rtabel = 0,361 maka keputusan adalah reliabel. Apabila 

diklasifikasikan berdasarkan kategori pada Tabel 3.4 di atas, maka hasil koefisien 

reliabilitas ini tergolong sangat tinggi. 

 

c. Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Tingkat kesukaran dari setiap item soal dihitung dengan menggunakan 

persamaan (Arikunto, 2012) sebagai berikut : 

     (
 

   
) (  

       

   
) 
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           B 

   P =     

           JS 

Keterangan : 

P: Indek Kesukaran 

B: banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS: jumlah seluruh siswa peserta tes 

Berdasarkan hasil analisi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 3.5di 

bawah ini. 

Tabel 3.5 

Kategori Tingkat Kesukaran  

Koefisien Kategori 

0,00 < TK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 <TK ≤ 0,70 Sedang 

0,70 <TK ≤ 1,00 Mudah 

(Sumber :Arikunto, 2012) 

Tingkat kesukaran butir soal untuk mahasiswa calon guru pada materi 

ekosistem yang berjumlah 60 butir disajikan pada Tabel 3.6 di bawah. Semua 

hasil perhitungan tentang tingkat kesukaran dapat dilihat pada lampiran 36 

halaman 156. 
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Tabel 3.6 

Hasil Uji Coba Tingkat Kesukaran 

No. Indikator Kategori Jumlah Nomor soal 

1.  Menjelaskan 

rantai 

makanan 

Sukar 7 4,8,13,15,16,23,24 

Sedang 10 1,6,11,14,17,18,19,20,21,25 

Mudah 8 3,2,5,7,9,10,12,22 

2.  Menjelaskan 

jaring-jaring 

makanan 

Sukar 4 26,34,36,38 

Sedang 6 27,30,31,32,33,35 

Mudah 3 28,29,37 

3.  Menjelaskan 

piramida 

makanan 

Sukar 7 39,40,45,54,56,57,59 

Sedang 7 41,42,48,49,51,52,55 

Mudah 8 43,44,46,47,50,53,58,60 

(Sumber : Perhitungan Anates, 2015). 

d. Daya Pembeda Butir Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi test atau daya pembeda (D). daya pembeda dihitung dengan rumus 

(Arikunto, 2012) : 

 

 

 

Keterangan : 

  : Jumlah peserta tes 

  : banyaknya peserta kelompok atas 

  : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA:banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan     

benar 

PA: proporsi kelompok atas yang menjawab benar (ingat, P sebagai indeks 

kesukaran) 

PB: proporsi kelompok bawah yang menjawab benar  
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Kategori daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini : 

Tabel 3.7 

Kategori Daya Pembeda 

Batasan  Kategori 

0,00 <DP≤ 0,20 Jelek (poor) 

0,20 <DP ≤ 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40 <DP ≤ 0,70 Baik (good) 

0,70 <DP ≤ 1,00 Baik Sekali (excellent) 

(Sumber : Arikunto, 2012) 

Hasil belajar siswa pada materi ekosistem dengan jumlah soal 60 dengan 

daya pembeda yang diperoleh berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 

anates 4.0 disajikan dalam Tabel 3.8. Semua hasil perhitungan tentang daya 

pembeda butir soal dapat dilihat pada lampiran 36 halaman 156. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Coba Daya Pembeda Butir Soal 

Kategori Jumlah Nomor soal 

Jelek (poor) 25 8,9,10,11,12,13,15,18,20,21,23,25,29,3

1,32,36,38,40,45,46,54,57,58,59,60 

Cukup (satisfactory) 24 1,2,3,4,5,6,7,17,19,22,24,26,28,30,33,3

4,37,39,41,43,44,47,53,55 

Baik (good) 9 14,16,27,35,42,48,50,52,56 

Baik sekali (exellent) 2 49,51 

(Sumber : Perhitungan Anates, 2015) 

 

Setelah diperoleh hasil analisis validitas, reliabilitas tingkat kesukaran dan 

daya pembeda maka diperoleh karateristik instrumen secara keseluruhan. 

Rekapitulasi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 36 halaman 156. 
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Kumpulan kumpulan soal yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 3.9 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Kumpulan Soal-Soal yang digunakan Dalam Penelitian 

NO Indikator Nomor soal 

1.  Menjelaskan rantai makanan 

 

1,2,3,5,9,12,14,16,17,21 

2.  Menjelaskan jaring-jaring 

makanan 

26,27,28,30,33,34,35,37 

 

3.  Menjelaskan piramida 

makanan 

39,42,43,44,46,47,48,49,50,51,5

6 

  (Sumber : Perhitungan Anates, 2015) 

3.6 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.6.1 Persiapan  

1. Observasi, melakukan observasi ke sekolah yang akan diteliti dengan 

melakukan observasi kepala guru bidang studi dan siswa. 

2. Menentukan kelas Resource Based Learning dan kelas konvensional dengan 

menggunakan teknik sampling random. 

3. Menetapkan materi pembelajaran. 

4. Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, dan RPP. 

5. Pembuatan instrument, membuat instrument berupa soal pilihan ganda. 

6. Kemudian melakukan penyusunan proposal. 

 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian  

1. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran guru memberikan pretest 

kepada siswa yang akan diteliti, yaitu dua kelas yang telah terpilih secara 

random atau acak. 

2. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Resource Based Learning pada kelas eksperimen dan kemudian 
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guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 

konvensional pada kelas kontrol. 

3. Setelah proses belajar mengajar berakhir kemudian guru memberikan 

posttest kepada dua kelas tersebut baik kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. 

 

3.6.3 Penyusunan Laporan  

Data yang diperoleh yaitu berupa data kuantitatif dari hasil pretest dan 

posttest dianalisis dengan uji beda rerata menggunakan uji-t untuk parametrik. 

Data berdistribusi normal atau homogenitas atau U Mann Whitney untuk non 

parametrik (jika data tidak berdistribusi normal atau tidak homogen). Data 

kualitatif berupa observasi kegiatan guru dan siswa dianalisis secara kualitatif 

untuk melihat kegiatan selama proses belajar mengajar di kelas. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Memperoleh data dalam penelitian ini digunakan instrument test hasil 

belajar siswa yang diberikan pada awal dan akhir pembelajaran (pretest dan 

posttest) dan observasi interaksi pembelajaran dikelas. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Perhitungan N-Gain 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, 

yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Analisis data dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi ekosistem di SMKN 7 

Pekanbaru kelas XII tahun ajaran 2015/2016. 

Data yang utama dipakai untuk melihat peningkatan hasil belajar adalah 

data hasil test awal (pretest) maupun test akhir (posttest). Data tersebut dianalisis 

untuk melihat skor hasil test. Selanjutnya hasil test tersebut dihitung rata-ratanya. 

Serta menghitung N-Gain antar test awal dan test akhir. Untuk menghitung N-

Gain dapat digunakan rumus (Meltzer, 2002).  

 



29 
 

 
 

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

N-Gain = Spost - Spre 

                Smaks - Spre 

Keterangan : 

Spost : Skor posttest 

Spre : Skor pretest 

Smaks : Skor maksimal ideal 

 

Tabel 3.10 

Kriteria Skor N-Gain 

Batasan Kategori 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

g ≤ 0,3 Rendah 

  (Sumber : Meltzer.2002)  

 

3.8.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui distribusi data. Kenormalan 

data diketahui melalui sebaran regresi yang merata disetiap nilai. Salah satu 

metode yang digunakan untuk menguji data adalah Metode Kolmogorov Smirnov 

(KS-21). Rumus Uji Kolmogorov Smirnov menurut Steel dalamWulandari, 

(2010). 

KS = |Fn (Yi-1) – Fo(Yi)| 

 

Keterangan : 

KS : Nilai KS hitung 

Fn(Yi-1) : Frekuensi persentasi komulatif pada waktu sebelum i 

Fo(Yi) : Frekuensi data sebaran normal pada saat i 

 

Nilai KS hitung yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan nilai KS 

tabel. Jika nilai Ks hitung < KS tabel maka Ho artinya data model regresi 
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sederhana atau regresi berganda mengikuti sebaran normal. Sebaliknya jika nilai 

KS hitung > KS tabel maka tolak Ho, artinya data model regresi sederhana atau 

regresi berganda tidak mengikuti sebaran normal (Wulandari, 2010). 

 

3.8.3.Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui keseragaman data 

penelitian. Dalam analisi regresi data penelitian yang baik harus mempunyai 

sebaran data yang homogen dan metode yang digunakan untuk mengujinya adalah 

uji Levene (Levene Test). Rumus uji Levene (Levene Test) dalam Wulandari 

(2010) adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

L : Nilai Levene hitung  

X : Nilai data residual 

x  : Rata-rata data residual 

N : Jumlah sampel 

K : Jumlah kelompok 

Nilai Levene yang diperolehakan dibandingkan dengan tabel atau 

menggunakan perbandingan signifikan dengan alpha 5%. Jika nilai Levene hitung 

< Levene tabel atau p value > 5%, maka data regresi sederhana atau regresi 

berganda mempunyai ragam yang homogen. Dan sebaliknya, jika nilai Levene 

hitung > Levene tabel atau p value < 5%, maka data regresi sederhana atau regresi 

berganda mempunyai ragam yang tidak homogen.  

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas dilanjutkan dengan 

pengujian hipotesis komparatif. Sugiyono (2009) mengatakan bahwa hipotesis 

komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan hasil dugaan nilai dalam satu 

variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Untuk menguji hipotesis 

komparatif digunakan Uji t (t-test) untuk parametrik (jika data berdistribusi 

  
     ∑     ̅    

     ∑  ̅    ̅ 

           ̅
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normal dan homogen) dan U Mann-Whitney untuk non parametrik (jika data tidak 

berdistribusi normal dan homogen). 

 

3.8.4.Uji-t 

Sugiyono (2009) menyatakan menguji hipotesis dengan rumus uji-t seperti 

di bawah ini : 

 

 

 

Keterangan : 

X1 : Rata-rata posttetskelompok eksperimen 

X2 :Rata-rata posttest kelompok kontrol 

S1
2
 :Variansposttest kelompok eksperimen 

Sτ
2
 :Variansposttest kelompok kontrol 

Dari data hasil pretest dan posttest jika data terdistribusi normal dan 

homogen maka dianalisis dengan statistik uji-t dan U Mann-Whitney untuk non 

parametrik jika data tidak berdistribusi normal atau tidak homogen. U Mann-

Whitney test merupakan alternatif lain untuk menguji beda dari dua sampel. Uji U 

Mann-Whitney tidak memerlukan asumsi distribusi normal dan homogen, yang 

diperlukan hanya data kontiniu dan mempunyai skala ordinal. Rumus U Mann-

Whitney (Sugiyono, 2009) adalah : 

 

 

 

 

Keterangan : 

 U1 : Nilai Uji Mann-Whitney 

 n1  : Sampel 1 

n2  : Sampel 2  

R1 : Jumlah Ranking untuk sampel 1 

R2 : Jumlah Ranking untuk sampel 2 

  
 ̅   ̅ 

√  
    

 
 

         
         

 
∑   

         
         

 
∑   
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3.9 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0:  Tidak terdapat pengaruh pendekatan Resource Based Learning terhadap 

hasil belajar siswa pada materi ekosistem kelas XII SMKN 7 Pekanbaru 

tahun ajaran 2015/2016. 

H1: Terdapat pengaruh pendekatan Resource Based Learning terhadap hasil 

belajar siswa pada materi ekosistem kelas XII SMKN 7 Pekanbaru tahun 

ajaran 2015/2016. 
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3.10 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian 

 

 

 

 

Observasi 

 

Penyusunan 

Instrument 

Penyusunan 

Proposal 

Validitas soal 

Pretest 

Pembelajaran konsep 

ekosistem kelas kontrol 

konvensional (metode 

power point) 

Observasi 

aktivitas guru 

dan siswa 

Pembelajaran konsep 

ekosistem kelas eksperiment 

dengan pendekatan Resource 

Based Learning 

 

Posttest 

Analisis Data 

Kesimpulan 



34 
 

 
 

3.11 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.11 

Jadwal pelaksanaan penelitian 

No. 

 

Kegiatan Tahun 

2015 2016 

Agus  Sep  Okt  Nov  Des  Jan  Feb  

1 Pengajuan Judul √       

2 Penyusunan 

Proposal 

 √ √     

3 Seminar Proposal     √    

4 Pengumpulan Data    √    

5 Pengolahan Data     √   

6 Penyusunan 

Skripsi 

    √ √  

7 Seminar Hasil      √  

8 Ujian Skripsi       √ 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Data Pretest 

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 26 November 

- 10 Desember 2015 didapatkan hasil pretest pada kelas kontrol dan eksperimen 

seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Rekapitulasi Hasil Pretest Kelas Kontrol dan Eksperimen 

No Kelas n 
Nilai 

Rerata 
Ideal Min Max 

1 Eksperimen 30 100 16,67 66,67 52,33 

2 Kontrol 30 100 16,67 66,67 52,33 

 

Data pada Tabel 4.1 dapat dilihat nilai minimum pada kelas eksperimen dan 

kontrol adalah 16,67 dan nilai maksimum adalah 66,67 dengan nilai ideal 100. 

Rerata  pretest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah 52,33. Data hasil 

nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat dari diagram batang 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram batang rerata pretest siswa pada materi ekosistem 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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Berdasarkan diagram batang di atas, dapat dilihat nilai rerata pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah 52,33. Data yang terdapat pada Tabel 4.1 

kemudian diolah menggunakan program SPSS (sofware statical package for 

social science) versi 16,0 untuk menguji normalitas data, sehingga diperoleh hasil 

uji normalitas pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol yang terdapat pada tabel 

di bawah ini:   

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Data Pretest 

Kelas  
Asymp. Sig. (2-

Tailed) 
α Keputusan  Keterangan  

Eksperimen 0,02 0,05 Tolak H0 Tidak Normal  

Kontrol  0,02 0,05 Tolak H0 Tidak Normal 

  

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa untuk uji normalitas 

pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan α 0,05, nilai Asymp. Sig. 

(2-Tailed) untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 0,02 < 0,05 diperoleh 

keputusan tolak H0 yang artinya data berdistribusi tidak normal. 

Dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan Levens test, uji ini 

dilakukan untuk mengetahui homogenitas sampel baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. Berdasarkan homogenitas yang telah dilakukan diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas Data Pretest 

Jenis Data Based on trimmed mean α Keputusan Keterangan 

Pretest 1,00 0,05 Terima H0 Homogen 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat kita lihat, untuk uji homogenitas nilai 

Based on trimmed mean preetest adalah 1,00 dengan α 0,05. Keputusan yang 

diperoleh adalah Terima H0 kerena nilai Based on trimmed mean adalah 1,00 > 

0,05, maka dapat dikatakan data pretest baik untuk kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol berasal dari varian yang homogen. 
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Data di atas diketahui normal dan homogen, maka dapat diambil keputusan 

untuk melakukan uji hipotesis komparatif yaitu uji t (t-test). Tetapi data di atas 

tidak normal dan homogen maka untuk melakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan U Mann Whitney. Dimana uji hipotesis komparatif ini berguna 

untuk mengetahui apakah data berbeda signifikan atau tidak. Analisis data uji-t 

yang dilihat adalah nilai Asymp. Sig. (2-Tailed)yang dibandingkan dengan taraf 

signifikan 0,05. Jika nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) < 0,05 maka data berbeda 

signifikan dan begitu juga sebaliknya. Hasil U Mann Whitney data pretest seperti 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Hasil Uji U Mann Whitney Data Pretest 

Jenis Data Asymp. Sig. (2-Tailed) α Keputusan Keterangan 

Pretest 1,00 0,05 Terima H0 
Tidak Berbeda 

Signifikan 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat hasil U Mann Whitney  untuk 

data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan α 0,05 diperoleh nilai 

Asymp. Sig. (2-Tailed) 1,00 > 0,05. Keputusan terima H0 yaitu tidak berbeda 

signifikan. Ini artinya data berdistribusi normal. 

Hasil analisis pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh 

rerata sebesar 52,33. Setelah itu data pretest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diuji kenormalan dan kehomogenitasnya dengan menggunakan SPSS versi 

16,0. Untuk itu normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov (KS-21) 

dan hasil dari uji tersebut ternyata data berdistribusi tidak normal, sedangkan 

untuk uji homogenitas dilakukan dengan Levene Test dan hasil dari uji tersebut 

data berdistribusi homogen. 

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010) untuk menguji 

hipotesis komparatif digunakan uji-t untuk parametrik (jika data berdistribusi 

normal dan homogen) atau U Mann-Whitney untuk non parametrik (jika data tidak 

berdistribusi normal atau tidak homogen). Karena data berdistribusi tidak normal 

dan homogen maka digunakan U Mann Whitney, hasil uji tersebut didapatkan 

nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) yaitu: 1,00 dengan α 0,05 maka keputusannya terima 

H0, yang artinya siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi ekosistem 
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tidak terdapat perbedaan signifikan atau mempunyai pengetahuan awal yang 

sama. Karena dilihat dari rerata pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

52,3, maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan. 

 

4.1.2 Analisis Data Posttest 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 26 November - 

10 Desember 2015 diperoleh hasil posttest pada kelas eksperimen dan kontrol 

seperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Hasil Posttest Kelas Kontrol dan Eksperimen 

No Kelas n 
Nilai Rerata 

 Ideal Min Max 

1 Eksperimen 30 100 66,67 96,67 83,78 

2 Kontrol 30 100 50,00 80,00 68,00 

 

Data pada Tabel 4.5 dapat dilihat nilai nimimal posttest  pada kelas 

eksperimen adalah 66,67 dan nilai maksimal adalah 96,67 dengan nilai ideal 100. 

Sedangkan nilai minimal posttest pada kelas kontrol adalah 50,00  dan nilai 

maksimal adalah 80,00 dengan nilai ideal 100. Nilai rerata posttest yang diperoleh 

pada kelas eksperimen adalah 83,78 sedangkan nilai rerata posttest pada kelas 

kontrol adalah 68,00.  

Data hasil nilai posttest kelas kontrol dan eksperimen dapat dilihat dari 

diagram batang sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 4.2  Diagram batang, rerata posttest  siswa terhadap peningkatan 

pemahaman konsep pada materi ekosistem pada kelas 

eksperimen dan kontrol 

83,78 

68,00 

0

20

40

60

80

100

Eksperimen Kontrol

R
E

R
A

T
A

 N
IL

A
I 



39 
 

 
 

Hasil uji posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada 

diagram batang di atas, dimana rerata untuk kelas eksperimen yaitu 83,78 

sedangkan rerata untuk kelas kontrol adalah 68,00. Kemudian dari data Tabel 4.5 

di atas peneliti melakukan uji normalitas untuk data posttest siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui kenormalan data. Berikut adalah 

hasil uji normalitas data posttest  kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.6 

Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Posttest 

Kelas Asymp. Sig. (2-Tailed) α Keputusan Keterangan 

Eksperimen 0,46 0,05 Terima H0 Normal 

Kontrol 0,22 0,05 Terima H0 Normal 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, maka dapat dilihat bahwa untuk ujji normalitas 

dengan α 0,05 nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) pada kelas eksperimen adalah 0,46 dan 

kelas kontrol adalah 0,22. Keputusan yang diperoleh pada kelas eksperimen 

adalah Terima H0 karena nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) 0,46 > 0,05 dan keputusan 

pada kelas kontrol adalah Terima H0 kerena Asymp. Sig. (2-Tailed) 0,22 > 0,05. 

Maka dapat dikatakan data posttest baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal. 

Seperti data pretest dan posttest juga dilakukan uji homogenitas. Uji analisis 

data untuk uji homogenitas ini menggunakan uji Levene. Hasil uji homogenitas 

baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.7 di 

bawah ini: 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas Data Posttest 

Jenis Data 
Based on trimmed 

mean 
α Keputusan Keterangan 

Posttest 0,16 0,05 Terima H0 Homogen 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas hasil uji homogenitas untuk nilai posttest 

dengan α 0,05 nilai Based on trimmed mean pada uji Levene adalah 0,16. 

Keputusan yang diperoleh adalah Terima H0 kerena Based on trimmed mean 0,16 
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> 0,05. Maka dapat dikatakan data posttest baik pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol berasal dari varian yang homogen. 

Data posttest diketahui homogen, maka dapat diambil keputusan untuk 

melakukan uji hipotesis komparatif yaitu uji t (t-test). Uji hipotesis komparatif ini 

berguna untuk mengetahui apakah data posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berbeda signifikan atau tidak. Hasil uji t (t-test) kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Hasil Uji t Data Posttest 

Jenis Data Sig. (2-Tialed) α Keputusan Keterangan 

Posttest 0,00 0,05 Tolak H0 
Berbeda 

signifikan 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas untuk nilai Sig. (2-Tialed) untuk data posttest 

adalah 0,00 dengan α 0,05. Keputusan yang diperoleh adalah Tolak H0 kerena Sig. 

(2-Tialed) 0,00 < 0,05. Maka dapat dikatakan data berbeda signifikan, ini artinya 

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai peningkata hasil 

belajar pada materi ekosistem yang berbeda. 

Hasil analisis posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh 

rerata sebesar 83,78 pada kelas eksperimen dan 68,00 pada kelas kontrol. 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas, data posttest tersebut adalah 

berdistribusi normal dan homogen. Dengan diketahui bahwa data berdistribusi 

normal dan homogen, maka dilakukan uji hipotesis komparatif uji-t yaitu dengan 

menggunakan SPSS versi 16,0. 

Hasil uji hipotesis kompratif didapatkan nilai Sig. (2-Tailed) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,00 dengan α 0,05. Keputusan yang 

diperoleh yaitu tolak H0 ini menunjukan bahwa siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mempunyai pengetahuan yang berbeda. 

Perbedaan pengetahuan ini didapatkan setelah adanya perlakuan yang 

diberikan pada proses pembelajaran yaitu kelas eksperimen menggunakan 

pendekatan Resource Based Learning, sedangkan pada kelas kontrol proses 

belajarnya masih tetap menggunakan cara konvensional (Power point). Perbedaan 

hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada posttest itu sangat 
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kelihatan. Dimana hasil posttest pada kelas eksperimen nilai reratanya 83,78 

sedangkan pada kelas kontrol nilai reratanya adalah 68,00. 

Berdasarkan hasil posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol maka 

dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar dengan menggunakan strategi 

pembelajaran berbasis Resource Based Learning ini siswa dalam proses belajar 

menjadi lebih aktif dan lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru, 

pendekatan Resource Based Learning bisa berpengaruh terhadap pemahaman 

konsep pada materi ekosistem. 

 

4.1.3 Analisis Data N-Gain 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 26 November – 10 

Desember 2015 didapatkan hasil nilai N-Gain pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol seperti pada Tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Hasil N-Gain Kelas Kontrol dan Eksperimen 

 

No 

 

Kelas 

 

n 

Nilai  

Rerata 

 

Kategori 
Ideal Min Max 

1 Eksperimen 30 1,00 0,38 0,92 0,65 Sedang 

2 Kontrol 30 1,00 0,13 0,65 0,32 Sedang 

 

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 4.9 di atas dapat dilihat nilai 

maksimum, nilai minimum dan rerata N-Gian kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Dimana nilai minimum pada kelas 

eksperimen adalah 0,38 sedangkan pada kelas kontrol adalah 0,13. Nilai 

maksimum pada kelas eksperimen adalah 0,92 sedangkan pada kelas kontrol 

adalah 0,65. Kemudian rerata N-Gian pada kelas eksperimen adalah 0,65 

sedangkan pada kelas kontrol adalah 0,32. Maka dapat dikatakan bahwa N-Gain 

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan N-Gain kelas kontrol. 

Perbandingan hasil data N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dilihat pada diagram batang berikut: 
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Gambar 4.3 Diagram batang rerata N-Gain kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, dapat dilihat rerata N-Gain kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rerata N-Gain kelas kontrol. Rerata 

N-Gain untuk kelas eksperimen adalah 0,65 sedangkan rerata N-Gain kelas 

kontrol adalah 0,32. 

Berikut ini merupakan data hasil N-Gain persiswa pada kelas eksperimen 

dan kontrol yang ditunjukkan oleh gambar diagram garis sebagai berikut: 
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kontrol 

Berdasarkan diagram di atas dapat kita lihat N-Gain masing-masing siswa, 

baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pada kelas eksperimen N-Gain 

minimum adalah 0,38 sedangkan N-Gain maksimumnya adalah 0,92, sedangkan 

pada kelas kontrol N-Gain minumumnya adalah 0,13 dan N-Gain maksimumnya 

0.65 

0.32 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Eksperimen Kontrol

R
E

R
A

T
A

 N
IL

A
I 

0.20 

0.52 

0.17 

0.40 0.40 

0.27 

0.47 

0.15 

0.33 0.33 

0.14 

0.38 

0.13 

0.65 

0.17 

0.33 

0.50 

0.40 

0.31 
0.27 

0.36 
0.31 

0.38 0.36 
0.29 

0.25 

0.38 

0.15 
0.23 0.23 

0.80 
0.88 

0.72 

0.87 

0.73 

0.53 
0.60 

0.54 
0.50 

0.75 

0.43 

0.62 
0.53 

0.87 

0.50 

0.80 

0.38 

0.90 

0.38 

0.82 

0.57 

0.92 

0.69 
0.64 

0.57 

0.92 

0.46 0.46 

0.62 
0.54 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

R
E

R
A

T
A

 N
IL

A
I 

KONTROL EKSPERIMENT



43 
 

 
 

adalah 0,65. Secara keseluruhan terlihat nilai N-Gain persiswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Data N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian dianalisis 

dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji lanjutan. Jika data 

berdistribusi normal dan homogen maka uji hipotesis komparatif menggunakan 

statistik parametrik yaitu dengan menggunakan uji-t, tetapi apabila data tidak 

berdistribusi normal dan homogen, maka digunakan statistik non parametrik, yaitu 

salah satunya dengan menggunakan U Mann Whitney. 

Menguji normalitas data maka harus dilakukan uji normalitas yang 

merupakan salah satu syarat untuk menentukan uji lanjutan menggunakan statistik 

parametrik atau non parametrik. Pada penelitian ini uji normalitas dengan 

menggunakan rumus Kalmogorov Smirnov (KS-21). Berikut ini adalah tabel hasil 

uji normalitas N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Data N-Gain 

Kelas Asymp. Sig. (2-Tailed) α Keputusan Keterangan 

Eksperimen 0,80 0,05 Terima H0 Normal 

Kontrol 0,82 0,05 Terima H0 Normal 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas uji normalitas N-Gain dengan taraf 

signifikan (α) 0,05 diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) untuk kelas eksperimen 

adalah 0,80 sedangkan pada kelas kontrol adalah 0,82. Untuk kelas eksperimen 

diperoleh keputusan terima H0 karena nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) 0,80 > 0,05 dan 

untuk kelas kontrol juga diperoleh keputusan terima H0 karena nilai Asymp. Sig. 

(2-Tailed) 0,82 > 0,05. Hal ini berarti data pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal. 

Peneliti melakukan uji homogenitas data N-Gain. Uji homogenitas ini 

berguna untuk menguji homogenitas data. Analisis data uji homogenitas dengan 

menggunakan uji Levene. Hasil uji homogenitas kelas eksperimen dan kontrol 

dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini: 
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Tabel 4.11 

Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas Data N-Gain 

Jenis Data 
Based on trimmed 

mean 
α Keputusan Keterangan 

N-Gain 0,02 0,05 Tolak H0 Tidak Homogen 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, hasil uji homogenitas data N-Gain dengan α 

0,0 diperoleh nilai Based on trimmed mean adalah 0,02. Keputusan yang 

diperoleh adalah tolak H0 karena nilai Based on trimmed mean 0,02 < 0,05. Maka 

dapat dikatakan data N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari 

varian yang tidak homogen. 

Data N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol diketahui 0,02 maka dapat 

diambil keputusan untuk melakukan uji lanjutan. Uji lanjutan yang digunakan 

yaitu U Mann Whitney untuk mengetahui apakah data berbeda signifikan atau 

tidak. Analisis data uji-t ini yang dilihat adalah nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) yang 

dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05. Jika nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) < 

0,05 maka data berbeda signifikan dan begitu juga sebaliknya. Hasil U Mann 

Whitney data N-Gain seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Hasil Uji U Mann Whitney Data N-Gain 

Jenis Data Asymp. Sig. (2-Tailed) α Keputusan Keterangan 

N-Gain 0,00 0,05 Tolak H0 
Berbeda 

signifikan 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat hasil U Mann Whitney untuk 

data N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan α 0,05 diperoleh nilai 

Asymp. Sig. (2-Tailed) 0,00 < 0,05. Keputusan tolak H0 yaitu berbeda signifikan. 

Ini artinya siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai perbedaan 

hasil belajar tentang materi ekosistem. 

Terjadinya peningkatan hasil belajar (N-Gain) dalam Tabel 4.9 pada materi 

ekosistem dapat dilihat dari nilai rerata N-Gain kelas eksperimen adalah 0,65 dan 

nilai rerata kelas kontrol adalah 0,32. 
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4.2 Aktivitas Siswa dan Guru 

Berikut ini merupakan hasil observasi aktivitas guru kelas kontrol dan 

eksperimen pertemuan I sampai dengan pertemuan II yang tertera pada Tabel 

4.13. 

Tabel 4.13 

Rekapitulasi Aktivitas Guru  

Kelas 
 I                 

(%) 

 II 

 (%) 
Rerata Total (%) 

Eksperimen  100 100 100 

Kontrol  90 100 95 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, diketahui aktivitas guru kelas eksperimen  

pada pertemuan I dan II persentasenya adalah 100%. Sedangkan pada kelas 

kontrol pertemuan I persentasenya adalah 90% dan pertemuan II persentasenya 

adalah 100%. Rerata total kelas eksperimen persentasenya adalah 100% 

sedangkan rerata persentasenya adalah 95%. 

Peningkatan aktivitas guru kelas kontrol dan eksperimen juga dipengaruhi 

oleh aktivitas siswa. Aktivitas siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada Tabel 4.14 sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Rekapitulasi Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

Pertemuan 

Aktivitas (%) Rerata 

Persentase 

(%) 
1 2 3 4 

I 90,0 83,3 60,0 83,3 79,15 

II 93,3 90,0 73,3 90,0 86,65 

Rerata Total 82,90 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 terlihat bahwa rerata persentase aktivitas siswa 

kelas eksperimen pertemuan I adalah 79,15%. Sedangkan pada pertemuan ke II 

persentasenya adalah 86,65%. Hal ini berbeda dengan aktivitas siswa kelas 

kontrol yang dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Rekapitulasi Aktivitas Siswa Kelas Kontrol 

Pertemuan 

Aktivitas (%) Rerata 

Persentase 

(%) 
1 2 3 4 

I 63,3 56,6 46,6  100 66,62 

II 86,6 66,6 56,6 100 77,45 

Rerata Total 72,03 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas terlihat bahwa rerata persentase aktivitas 

siswa  di kelas kontrol pertemuan I adalah 66,62%. Sedangkan pada pertemuan ke 

II persentasenya adalah 77,45%.   

 

4.3 Pembahasan 

Data pretest dianalisis dengan menggunakan uji hipotesis komparatif yaitu 

U-Mann-Whitney Sig(2 tailed) adalah 1,00 > 0,05 keputusan yang diambil adalah 

terima H0 yang artinya tidak berbeda signifikan. Artinya siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki pengetahuan awal yang sama pada materi 

ekosistem.  

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 nilai rerata pretest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol adalah 52,33.  Pengetahuan awal yang sama ini kemungkinan 

dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengetahuan yang sama diperoleh oleh 

siswa pada saat pembelajaran dan didukung dengan materi ekosistem ini lebih 

cenderung ke alam atau lingkungan sekitar.   

Berdasarkan data pretest di atas, selanjutnya dilakukan penelitian untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Pada kelas eksperimen menggunakan pendekatan 

Resource Based Learning sedangkan kelas kontrol menggunakan metode 

konvensional (power point). Setelah pembelajaran selesai, maka siswa diberikan 

soal berupa posttest. Pada posttest dianalisis dengan menggunakan uji hipotesis 

komparatif yaitu uji-t (2 tailed) adalah 0,00 < 0,05 keputusan yang diambil adalah 

tolak H0 yang artinya berbeda signifikan. Artinya siswa kelas kontrol dan 

eksperimen memiliki hasil belajar yang berbeda pada materi ekosistem.  
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Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.5 nilai rerata posttest kelas eksperimen 

adalah 83,78 sedangkan rerata nilai posttest kelas kontrol adalah 68,00.  Dari data 

posttest di atas, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa. Hal 

ini sesuai yang diungkapkan oleh Hamalik (2011) bahwa hasil belajar 

menunjukkan kepada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan 

indikator adanya derajat perubahan tingkah laku siswa. 

Pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya perbedaan 

pendekatan pembelajaran yang diterapkan memberikan pengaruh yang baik 

terhadap hasil belajar siswa. Meningkatnya hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen dipengaruhi oleh pendekatan Resource Based Learning (RBL). Hal 

ini berkaitan dengan keunggulan pendekatan Resource Based Learning dimana 

mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, menumbuhkan 

minat siswa dalam belajar, dan menyediakan peluang bagi siswa untuk menjadi 

pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang efektif (Suryosubroto, 2009). 

Hal ini didukung oleh penelitian Ardi (2010) yang menyatakan bahwa dengan 

menggunakan  model  pembelajaran Resource Based Learning (RBL) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan sumber  dari internet 

untuk belajar. Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode konvensional 

(Power Point). 

Keunggulan dari pembelajaran pendekatan Resource Based Learning ini 

tentunya dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen. Sudjana 

(2009) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Perolehan 

perubahan itu dapat berupa suatu hasil yang baru atau pula penyempurnaan 

terhadap hasil yang telah diperoleh. 

Peningkatan hasil belajar siswa pada materi ekosistem terjadi karena pada 

kelas eksperimen menggunakan pendekatan Resource Based Learning sehingga 

membuat siswa lebih memahami pelajaran. Berdasarkan pendapat diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa 

setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditujukan dengan nilai test yang 

diberikan oleh guru. Kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan 
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belajar yang dinyatakan dengan skor yang diperoleh oleh siswa dari test yang 

digunakan. 

Hasil analisis N-Gain dengan menggunakan uji hipotesis komparatif yaitu U 

Mann Whitney Sig (2-tailed) adalah 0,00 < 0,05 keputusan yang di ambil adalah 

tolak H0 yang artinya berbeda signifikan. Artinya siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol mempunyai perbedaan hasil belajar tentang materi ekosistem. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.9 rerata nilai N-Gain kelas eksperimen 

adalah 0,62 termasuk dalam kategori sedang, sedangkan rerata nilai N-Gain kelas 

kontrol adalah 0,32 termasuk dalam kategori sedang. Data nilai N-Gain 

menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa pada materi ekosistem di 

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Rerata nilai N-

Gain pada kelas eskperimen dan kelas kontrol termasuk dalam kategori sedang. 

Tetapi rerata nilai N-Gain pada kelas eksperimen jauh lebih tinggi yaitu 

0,65 sedangkan rerata nilai N-Gain pada kelas kontrol adalah 0,32. Hal ini terjadi 

karena terdapat perbedaan signifikan antara kelas kontrol yang belajarnya dengan  

model  konvensional (power point) sedangkan pada kelas eksperimen proses  

belajarnya dengan menggunakan pendekatan Resource Based Learning (RBL). 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani, et al., (2013), bahwa 

dengan menggunakan pendekatan Resource Based Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

Perbedaan aktivitas siswa dapat dilihat dari lembar observasi siswa yang 

meningkat secara signifikan, pada kelas eksperimen pada pertemuan pertama 

siswa masih menyesuaikan diri dengan kelompoknya sehingga hasil belajar 

terhadap materi masih kurang dimengerti namun pada pertemuan kedua suasana 

kelas kondusif dan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran aktif, 

baik dalam menempatkan posisi dalam kelompok, membaca handout yang telah 

disediakan oleh guru, menggunakan internet dengan tepat, dan berdiskusi serta 

bertukar pikiran. Artinya telah terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Resource Based Learning (RBL). 

Berbeda dengan kelas kontrol  baik pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 

kedua kondisi belajar siswa kurang kondusif, karena siswa lebih banyak enggan 
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mencatat materi pelajaran saat guru sedang menerangkan pembelajaran dan 

banyak siswa melakukan hal-hal yang negatif yaitu mengganggu teman-temannya 

sehingga proses pembelajaran tidak efektif dan efesien sehingga hasil belajar 

siswa tergolong sedang dengan nilai rerata adalah (0,32). Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Aliyah et al., (2013) yang mengatakan bahwa 

pembelajaran pendekatan Resource Based Learning dapat meningkatkan aktifitas 

siswa. 

Secara keseluruhan pembelajaran Biologi materi ekosistem dengan 

menggunakan pendekatan Resource Based Learning (RBL) berpengaruh positif  

terhadap proses  pembelajaran karena selain membantu mengaktifkan siswa juga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini menunjukan bahwa  pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan Resource Based Learning (RBL) yang efektif 

yang diterapkan pada materi ekosistem kelas XII SMKN 7 Pekanbaru mengalami 

perbedaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat aktivitas siswa 

pada kelas eksperimen pada pertemuan I yaitu siswa menempatkan diri pada 

kelompok 90,0% dan pertemuan II 93,3%, membaca handout yang telah 

disediakan oleh guru pada pertemuan I adalah 83,3% dan pada pertemuan II 

adalah 90,0%, menggunakan internet dengan tepat pada pertemuan I adalah 60,0% 

dan pada pertemuan II adalah 73,3%, dan berdiskusi serta bertukar pikiran pada 

pertemuan I adalah  83,3% dan pada pertemuan II adalah 90,0%. Hal ini terjadi 

peningkatan dikarenakan pada pertemuan pertama siswa masih menyesuaikan diri 

dalam proses pembelajaran, dan kurang konsentrasi saat melaksanakan 

pembelajaran. Sedangkan pada pertemuan ke dua, siswa sudah bisa beradaptasi 

dalam proses pembelajaran, sehingga konsentrasi siswa lebih terarah pada 

pelajaran, serta semangat yang tinggi dimiliki oleh siswa. 

Pada kelas kontrol terlihat bahwa aktivitas siswa pada pertemuan I yaitu 

siswa mencatat materi pelajaran adalah 63,3% dan pada pertemuan II adalah 

86,6%, siswa mengajukan pertanyaan pada pertemuan I adalah 56,6% dan pada 

pertemuan II adalah 66,6%, siswa menjawab pertanyaan pada pertemuan I adalah 

46,6% dan pada pertemuan II adalah 56,6%, dan siswa mengerjakan soal evaluasi 



50 
 

 
 

pada pertemuan I dan pertemuan II adalah 100%. Pada kelas kontrol aktivitas 

siswa juga meningkat dikarenakan pada pertemuan pertama siswa lebih banyak 

main-main, bercerita dengan teman sebangku, dan tidak bersemangat, sehingga 

konsentrasinya terganggu. Pada pertemuan ke dua satu per satu siswa sudah mulai 

konsentrasi pada pelajarannya, mencatat penjelasan guru, dan lebih aktif bertanya.  

Berdasarkan lembar observasi aktivitas guru kelas eksperimen pada 

pertemuan I dan II persentasenya adalah 100%,. Pada proses pembelajaran, guru 

memberikan pendahuluan yaitu berupa orientasi, melakukan apersepsi, dan 

memberikan motivasi dengan waktu 10 menit. Kegiatan inti dimulai dengan guru 

menjelaskan tujuan mengumpulkan informasi, selanjutnya guru mengatur 

pembentukan kelompok berjumlah 6-5 orang, guru menyiapkan sumber-sumber 

beajar, kemudian guru menentukan bagaimana informasi yang akan dikumpulkan, 

selanjutnya siswa diskusi dan bertukar pikiran, dan guru menginstruksikan siswa 

untuk persentasikan hasil diskusinya, kegiatan inti dilakukan dengan waktu 65 

menit. Setelah siswa mempersentasikan hasil diskusinya, guru membimbing siswa 

dalam mengkaji ulang hasil diskusi dan selanjutnya siswa mengerjakan evaluasi. 

Kegiatan akhir berlangsung dengan waktu 15 menit. 

Pada kelas kontrol pertemuan I persentasenya adalah 90% dan 10% tidak 

menyampaikan tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran, sedangkan pada 

pertemuan II persentasenya adalah 100%. Pada proses pembelajaran, guru 

memberikan pendahuluan berupa orientasi, apersepsi, motivasi, dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dengan waktu 15 menit. Kegiatan inti 

dimulai dengan guru menyampaikan materi, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, dan guru memberikan jawaban atas pertanyaan 

siswa dengan waktu 60 menit. Kegiatan akhir guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran dan siswa melaksanakan evaluasi dengan 

waktu 15 menit. 

Hal ini karena guru sudah melakukan semua aktivitas sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan langkah-langkah pendekatan Resource 

Based Learning (RBL) dalam penelitian.  
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Hasil pengelolaan kelas yang baik dari pihak guru sangat penting dalam 

keberhasilan pembelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dimyati & 

Mudjiono (2006) mengemukakan bahwa belajar adalah proses melibatkan 

manusia secara orang perorang sebagai satu kesatuan organisme sehingga terjadi 

suatu perubahan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan 

Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan 

siswa dalam belajar bagaimana belajar memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap. Pembelajaran berdasarkan makna leksial berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Perbedaan esensial istilah ini dengan pengajaran adalah pada tindak 

ajar. Pada pengajaran guru mengajar, siswa belajar, sementara pada pembelajaran 

guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir lingkungan terjadinya 

pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru 

menyediakan fasilitas belajar bagi siswa untuk mempelajarinya. Jadi, subjek 

pembelajaran adalah peserta didik. Pembelajaran berpusat kepada siswa. 

Pembelajaran adalah dialog interaktif. Pembelajaran merupakan proses organik 

dan konstruktif, bukan mekanis seperti halnya pengajaran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Resource Based Learning terhadap hasil belajar pada materi 

ekosistem di kelas XII SMKN 7 Pekanbaru tahun ajaran 2015/2016. Peningkatan 

ini dapat dilihat dari hasil N-Gain. Pada kelas kontrol hasil rerata N-Gain nya 

yaitu 0,32 termasuk dalam kategori sedang, sedangkan pada kelas eksperimen 

hasil rerata N-Gain nya yaitu 0,65 termasuk dalam kategori sedang. Hasil analisis 

N-Gain dengan menggunakan uji hipotesis komparatif yaitu uji U Mann Whitney 

Sig (2-tailed) adalah 0,000 < 0,05 keputusan tolak H0 artinya berbeda signifikan. 

Selain meningkatkan hasil belajar siswa, pendekatan Resource Based Learning 

dapat juga meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar khususnya pada mata 

pelajaran IPA materi ekosistem. Hal ini terlihat dari rerata persentase aktivitas 

siswa yang terus meningkat, pada pertemuan I persentasenya 90,0% dan pada 

pertemuan ke II persentasenya meningkat menjadi 93,3%. Dengan demikian 

pendekatan Resource Based Learning berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

siswa. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka beberapa saran yang 

diberikan kepada guru atau pendidik terutama pada mata pelajaran  Biologi materi 

ekosistem, agar menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Resource Based Learning pada materi lain yang sesuai, karena pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan Resource Based Learning memiliki daya tarik 

dan daya ingat tersendiri yang bisa menjadikan siswa dan guru aktif dalam 

kegiatan proses pembelajaran. Dan bagi guru diharapkan untuk memiliki wawasan 
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yang luas, dan memiliki persiapan yang mantap, bisa menguasai kelas dengan 

baik, serta bisa membagi waktu dengan tepat. Bagi peneliti yang melanjutkan atau 

melaksanakan pendekatan Resource Based Learning ini sebaiknya dilaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan sintaks pendekatan pembelajaran agar 

mendapat hasil yang lebih maksimal. 
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RANCANGAN PELAKSANAA PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMKN 7 Pekanbaru 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester : XII/Ganjil 

Pertemuan  : 1 

Alokasi Waktu  : 2 x 45  

 

I. Standar Kompetensi 

Memahami komponen ekosistem serta peranan manusia dalam menjaga 

keseimbangan lingkungan dan Amdal. 

  

II. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasikan komponen ekosistem 

 

III. Indikator 

a. Menjelaskan rantai makanan 

b. Menjelaskan jaring-jaring makanan 

 

IV. Tujuan  

Setelah membaca buku tentang ekosistem secara bersama-sama siswa 

diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan rantai makanan dengan tepat. 

2. Menjelaskan jaring-jaring makanan dengan tepat. 

 

V. Nilai Budaya dan Karakter Bangsa 

Gemar membaca, rasa ingin tahu, jujur, disiplin 
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VI. Alokasi Waktu 

2 x 45 menit  

VII. Materi Pembelajaran 

A. Pengertian Rantai Makanan 

Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya 

tumbuhan melalui serangkaian organisme. Organisme konsumen baik herbivora, 

karnivora, maupun omnivora, serta detrivor dan dekomposer berperan penting 

dalam proses tersebut. Demikian pula produsen sebagai pihak yang menyediakan 

energi kimia bagi konsumen. Proses perpindahan materi dan energi melalui 

serangkaian organisme dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan 

tertentu yang berlangsung satu arah dimanakan rantai makanan. Sebagai contoh 

ekosistem sawah. Di sawah terdapat tanaman padi, tanaman padi dimakan oleh 

belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Setelah ular mati 

bangkainya akan dimakan dan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer akan 

menyuburkan tanah dan memberikan makanan bagi tumbuhan. Begitu seterusnya 

hingga siklus berulang kembali. Tiap-tiap kedudukan dalam rantai makanan 

disebut tingakat trofi. Dalam rantai makanan tingkat trofi yang pertama tidak 

selalu di tempati oleh produsen. Oleh karena itu ada beberapa macam rantai 

makanan ditinjau dari komponen yang menduduki tingkat trofi yang pertamanya 

yaitu sebagai berikut: 

a. Rantai makanan perumput (rantai pemangsa) 

Landasan utamanya adalah tumbuhan hijau sebagai produsen. Rantai 

pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen I, 

dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen 

ke II, dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai 

konsumen III. Contoh: rantai makanan di dalam kolam (tumbuhan air – kecebong 

– ular) dan rantai makanan di darat (rumput – belalang – burung – ular). 

b. Rantai Makanan Detritus 

Rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang melibatkan makhluk 

hidup seperti bakteri dan jamur sehingga terbentuk detritus sebagai mata rantai 

pertama. Detritus adalah hancuran dari bahan yang sudah terurai yang dikonsumsi 
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atau dimakan oleh makhluk hidup detrivor. Yang termasuk detrivor antara lain 

rayap, keluwing, kecoa, cacing tanah, dan teripang. Selanjutnya detrivor dimakan 

oleh hewan yang lebih besar dan seterusnya. Contohnya hancuran dedaunan – 

cacing tanah – ayam – manusia. 

c. Rantai makanan parasit 

Pada tipe rantai makanan parsit, terdapat organisme yang lebih kecil yang 

memangsa organisme yang lebih besar. Contoh pohon dengan benalu.  

 Dalam ekosistem setiap perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan 

akan membentuk suatu struktur trofik. Struktur trofik adalah tingkatan-tingkatan 

yang terdiri atas berbagai makhluk hidup dengan sumber makanan tertentu. Ada 

tiga macam tingkat trofik yaitu: 

1. Tingkat trofik pertama 

Tingkat trofik pertama diduduki oleh produsen. Produsen terdiri atas 

makhluk hidup autotrof, yaitu maklhuk hidup yang dapat membuat bahan 

makanannya sendiri. Sebagian besar makhluk hidup autotrof biasanya 

menggunakan energi cahaya matahari dalam pembuatan bahan organik. Misalnya 

pembuatan bahan organik melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau, 

ganggang atau alga, dan fitoplankton. Oleh karena itu tumbuhan hijau, ganggang, 

dan fitoplankton dikatakan bersifat fotoautotrof. Sebaliknya, sebagian kecil 

makhluk hidup autotrof lainnya tidak memerlukan cahaya matahari dalam 

pembuatan bahan organik. Mereka biasanya melakukan dengan menggunakan 

energi kimia. Misalnya pada perombakan molekul kompleks menjadi molekul 

sederhana oleh bakteri Nitrosomonas dan bakteri Sulfur. Bakteri demikian disebut 

kemoautotrof. 

2. Tingkat trofik kedua 

Tingkat trofik kedua diduduki oleh konsumen. Konsumen terdiri atas 

makhluk hidup yang tidak dapat membuat bahan organik sendiri dan disebut 

makhluk hidup heterotrof. Kelompok makhluk hidup tersebut dapat memperoleh 

bahan organik dengan cara memakan makhluk hidup lainnya atau berupa sisa-sisa 

makhluk hidup yang telah mati. Mereka dikenal sebagai konsumen primer yaitu 
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makhluk hidup pemakan produsen (herbivora). Misalnya serangga, siput, burung 

pemakan biji buah-buahan, plankton, dan crustacea kecil. 

3. Tingkat trofik ketiga 

Tingkat trofik ketiga diduduki oleh konsumen sekunder. Mereka adalah 

kelompok makhluk hidup pemakan konsumen primer atau disebut juga karnivora 

kecil, karena makanannya berupa hewan yang umumnya berukuran kecil. 

Misalnya katak, burung, ayam, dan laba-laba, kerang dan cumi-cumi. 

4. Tingkat trofik ke empat 

Tingkat trofik ke empat diduduki oleh konsumen tersier. Anggotanya terdiri 

atas hewan pemakan konsumen sekunder dan mereka sering disebut karnivora 

besar. Misalnya burung elang, burung hantu, singa, harimau, paus, hiu, dan gurita. 

B. Jaring – jaring Makanan 

Di dalam ekosistem alami, satu rantai makanan yang sederhana jarang selaki 

terjadi, kerena hanya sedikit konsumen yang memakan satu jenis organisme. 

Umumnya, di dalam suatu ekosistem membentuk suatu hubungan makan dan 

dimakan yang kompleks. Satu jenis produsen dapat dimakan oleh beberapa 

konsumen primer. Satu konsumen primer dimakan oleh beberapa konsumen 

sekunder atau satu konsumen tersier memakan beberapa konsumen sekunder, 

begitu seterusnya. Hubungan makan dan dimakan yang kompleks tersebut saling 

bercabang dan berkaitan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. 

VIII. Model dan Metode Pembelajaran. 

Model : Resource Based Laerning (Pembelajaran Berbasis Sumber). 

Metode: Diskusi dan tanya jawab 

IX. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

1. Media  : Gambar, internet 

2. Alat     : Handout  

3. Sumber Belajar: 

 Zuliyanti, dkk. (2009). Biologi Pertanian Untuk Sekolah Menengah 

Kejuruan Jilid 3. Jakarta: Direktorat Pembinanaan Sekolah Menengah 

Kejuruan. 
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 Hidayati, lilik. (2012). adaptasi tingkah laku tumbuhan. Pekanbaru. 

Tersedia di http://lilikhidayati.blogspot.com/2012/12/adaptasi-tingkahlaku-

tumbuhan.html [09/03/15]. 

 Sumber – sumber lain yang relevan. 

X. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Orientasi  

Guru mengkondisikan kelas, mengajak siswa berdoa 

dan mengabsen siswa. 

2. Appersepsi: 

Apakah kalian pernah dengar rantai makanan? 

3. Motivasi: 

Bagaimana siklus rantai makanan?  

 

 

 

 

 

10 menit 

Inti   Eksplorasi  

9. Guru menjelaskan alasan kepada siswa tentang tujuan 

mengumpulkan informasi tertentu. 

10. Guru membagi siswa dalam kelompok yang 

heterogen yaitu berjumlah 5-6 orang siswa. 

11. Menyiapkan sumber-sumber belajar yang potensial 

yang telah tersedia. 

 Elaborasi  

12. Menentukan bagaimana informasi yang diperoleh 

oleh siswa untuk dikumpulkan yaitu dengan 

menggunakan berbagai sumber belajar seperti 

buku,dan internet. 

13. Diskusi dan pertukaran pikiran 

 Konfirmasi  

14. Guru menginstruksikan siswa untuk 

mempersentasikan hasil diskusinya. 

 

 

 

 

 

20 menit  

 

 

 

 

45 menit 

Penutup   Kesimpulan: 

1. Membimbing siswa dalam mengkaji ulang hasil diskusi 

2. Peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilakukan. 

 Evaluasi  

 

 

15 menit 

 

XI. Penilaian 

 

A. Teknik Penilaian 

1. Penilaian Tertulis (Terlampir) 

B. Bentuk Instrumen (Terlampir) 

 Essay 

http://lilikhidayati.blogspot.com/2012/12/adaptasi-tingkahlaku-tumbuhan.html
http://lilikhidayati.blogspot.com/2012/12/adaptasi-tingkahlaku-tumbuhan.html
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Lampiran 3 

 
 

RANCANGAN PELAKSANAA PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMKN 7 Pekanbaru 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester : XII/Ganjil 

Pertemuan  : 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 45  

 

I. Standar Kompetensi 

Memahami komponen ekosistem serta peranan manusia dalalm menjaga 

keseimbangan lingkungan dan Amdal. 

  

1. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasikan komponen ekosistem 

 

2. Indikator  

Menjelaskan piramida ekologi 

 

3. Tujuan 

Setelah membaca buku tentang ekosistem secara bersama-sama siswa 

diharapkan dapat: 

Menjelaskan piramida ekologi 

 

4. Nilai Budaya dan Karakter Bangsa 

Gemar membaca, rasa ingin tahu, jujur, disiplin 

 

5. Alokasi Waktu 

2 x 45  
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6. Materi Pembelajaran 

A. Piramida Makanan 

Tingkat urutan makanan dalam rantai makanan dari suatu komunitas di 

sebut trofik. Jadi semua produsen bersama – sama membentuk tingkat trofik 

pertama, konsumen primer (herbivora) membentuk tingkat trofik dua, karnivora 

yang memakan herbivora membentuk tingkat trofik ke tiga begitu seterusnya. 

Pada setiap tingkat trofik terjadi kehilangan energi dalam suatu sistem tersebut 

memenuhi hukum Thermodinamika II yang menyatakan bahwa setiap perubahan 

energi menyebabkan hilangnya energi yang dipakai. 

 

Gambar: piramida makanan 

Struktur trofik pada ekosistem dapat disajikan dalam bentuk piramida 

ekologi. Ada tiga jenis piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida 

biomassa, dan piramida energi. 

a.  Piramida Jumlah   

Komposisi organisme, tergolong dalam tingkat trofik yang disajikan dalam 

piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah 

organisme pada setiap tingkatan trofik.  

 

Gambar:piramida jumlah 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-baYf04rXRo8/UsOaVimT_sI/AAAAAAAACec/FImDXp64auU/s1600/Rantai+makanan.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-jjXB1PuUr7I/VRqlqI7BsoI/AAAAAAAAEKU/dDThPYfLtGQ/s1600/hsrjtkt.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-baYf04rXRo8/UsOaVimT_sI/AAAAAAAACec/FImDXp64auU/s1600/Rantai+makanan.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-jjXB1PuUr7I/VRqlqI7BsoI/AAAAAAAAEKU/dDThPYfLtGQ/s1600/hsrjtkt.jpg
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b. Piramida Biomassa 

Piramida biomassa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa 

kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu 

ekosistem dalam kuran waktu tertentu.  

  

Gambar: piramida biomassa 

c. Piramida Energi  

Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya 

penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Berkurangnya energi pada 

setiap tingkat trofik terjadi karena hal-hal berikut. 

1. Hanya sebagian pada makanan yang ditangkap dan dimakan oleh tigkat 

trofik selanjutnya. 

2. Makanan yang dimakan tidak akan bisa seluruhnya dicerna dan ada yang 

dikeluarkan sebagai sampah. 

3. Hanya pada sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh 

organisme, sedangkan pada sisanya digunakan sebagai sumber energi. 

  

 

Gambar: piramida energi 

Dari ketiga tipe piramida ekologi, piramida energi yang dianggap model 

piramida terbaik. Alasan piramida energi dianggap paling terbaik adalah sebagai 

berikut. 

http://1.bp.blogspot.com/-9v-sjCjeWvA/VRqg1kHBKsI/AAAAAAAAEKA/_tEB8LwZz1o/s1600/gaehgrhjr.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9v-sjCjeWvA/VRqg1kHBKsI/AAAAAAAAEKA/_tEB8LwZz1o/s1600/gaehgrhjr.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-gUIPR2FSYIo/VRqg3h3u6rI/AAAAAAAAEKI/iaZIAHPmK-4/s1600/gagheh.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9v-sjCjeWvA/VRqg1kHBKsI/AAAAAAAAEKA/_tEB8LwZz1o/s1600/gaehgrhjr.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-gUIPR2FSYIo/VRqg3h3u6rI/AAAAAAAAEKI/iaZIAHPmK-4/s1600/gagheh.jpg
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1. Tidak dipengaruhi dari ukuran organisme dan kecepatan metabolisme 

organisme. 

2. Menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. 

3. Memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional suatu ekosistem 

 

7. Model dan Metode Pembelajaran. 

Model : Resource Based Laerning (Pembelajaran Berbasis Sumber). 

Metode : Diskusi dan tanya jawab 

 

8. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

Media  : Gambar, internet,  

Alat     : Handout  

Sumber Belajar: 

 Zuliyanti, dkk. (2009). Biologi Pertanian Untuk Sekolah Menengah 

Kejuruan Jilid 3. Jakarta: Direktorat Pembinanaan Sekolah Menengah 

Kejuruan. 

 Hidayati, lilik. (2012). adaptasi tingkah laku tumbuhan. Pekanbaru. 

Tersedia di http://lilikhidayati.blogspot.com/2012/12/adaptasi-tingkahlaku-

tumbuhan.html [09/03/15]. 

 Sumber – sumber lain yang relevan. 

 

9. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi waktu 

Pendahuluan 4. Orientasi  

Guru mengkondisikan kelas, mengajak siswa berdoa 

dan mengabsen siswa.  

5. Appersepsi: 

Guru mengingatkan materi yang minggu lalu dan 

mengaitkannya dengan materi yang sekarang. 

6. Motivasi: 

Pernahkah kalian dengar rantai makanan bisa 

digambarkan dalam bentuk piramida? 

 

 

 

 

 

10 menit 

Inti   Eksplorasi  

15. Guru menjelaskan alasan kepada siswa tentang 
 

 

http://lilikhidayati.blogspot.com/2012/12/adaptasi-tingkahlaku-tumbuhan.html
http://lilikhidayati.blogspot.com/2012/12/adaptasi-tingkahlaku-tumbuhan.html
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tujuan mengumpulkan informasi tertentu. 

16. Guru membagi siswa dalam kelompok yang 

heterogen yaitu berjumlah 5-6 orang siswa. 

17. Menyiapkan sumber-sumber belajar yang potensial 

yang telah tersedia. 

 Elaborasi  

18. Menentukan bagaimana informasi yang diperoleh 

oleh siswa untuk dikumpulkan yaitu dengan 

menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku, 

dan internet. 

19. Diskusi dan pertukaran pikiran 

 Konfirmasi  

20. Guru menginstruksikan siswa untuk 

mempersentasikan hasil diskusinya. 

 

 

 

20 menit  

 

 

 

 

45 menit 

Penutup   Kesimpulan: 

3. Membimbing siswa dalam mengkaji ulang hasil diskusi 

4. Peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilakukan. 

 Evaluasi  

 

 

15 enit 

 

10. Penilaian 

Teknik Penilaian 

Penilaian Tertulis (Terlampir) 

Bentuk Instrumen (Terlampir) 

 Essay 
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Lampiran 4 

 
 

LATIHAN I 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rantai makanan? 

2. Jelaskan 2 tipe rantai makanan! 

3. Tuliskan contoh dari konsumen puncak! 

4. Jelaskan perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan! 

5. Apa yang di maksud dengan jaring – jaring makanan? 
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Lampiran 5 

 
 

LATIHAN 2 

1. Apa yang dimaksud dengan piramida biomassa? 

2. Buatlah gambar piramida jumlah! 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan piramida energi? 

4. Apa yang menyebabkan berkurangnya energi piramida makanan? 

5. Apa perbedaan piramida jumlah dengan piramida biomassa? 
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Lampiran 6 

 
 

HANDOUT 

Pertemuan pertama 

 

Nama Sekolah  : SMKN 7 Pekanbaru 

Mata Pelajaran  : IPA 

Materi    : Ekosistem 

Standar Komppetensi : Memahami komponen ekosistem serta peranan manusia 

dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan Amdal. 

Kompetensi Dasar  : Mengidentifikasikan komponen ekosistem 

Indikator :  

1. Menjelaskan rantai makanan 

2. Menjelaskan jaring-jaring makanan 

Ringkasan Materi Kelompok 1 dan 4 

A. Pengertian Rantai Makanan 

Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya 

tumbuhan melalui serangkaian organisme. Organisme konsumen baik herbivora, 

karnivora, maupun omnivora, serta detrivor dan dekomposer berperan penting 

dalam proses tersebut. Demikian pula produsen sebagai pihak yang menyediakan 

energi kimia bagi konsumen. Proses perpindahan materi dan energi melalui 

serangkaian organisme dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan 

tertentu yang berlangsung satu arah dinamakan rantai makanan. Rantai makanan 

adalah salah satu bagian dari jaring makanan, rantai makanan bergerak secara 

linear dari produsen hingga ke konsumen yang paling atas. Panjangnya rantai 

makanan dipengaruhi dengan seberapa banyak titik yang menghubungkan pada 

setiap antar tingkatan trofik. Pada setiap tahap pemindahan energi, sekitar 80%–

90% energi potensial kimia akan hilang sebagai panas, karena itu langkah rantai 

makanan umumnya terbatas 4-5 langkah. Semakin pendek rantai makanan 

semakin besar energi yang tersedia. Sebagai contoh ekosistem sawah. Di sawah 

terdapat tanaman padi, tanaman padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan 

oleh katak, katak dimakan oleh ular. Setelah ular mati bangkainya akan dimakan 
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dan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer akan menyuburkan tanah dan 

memberikan makanan bagi tumbuhan. Begitu seterusnya hingga siklus berulang 

kembali. Tiap-tiap kedudukan dalam rantai makanan disebut tingakat trofi. Dalam 

rantai makanan tingkat trofi yang pertama tidak selalu di tempati oleh produsen. 

Oleh karena itu ada beberapa macam rantai makanan ditinjau dari 

komponen yang menduduki tingkat trofi yang pertamanya yaitu sebagai berikut: 

1. Rantai makanan perumput (rantai pemangsa) 

Landasan utamanya adalah tumbuhan hijau sebagai produsen. Rantai 

pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen I, 

dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen 

ke II, dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai 

konsumen III. Contoh: rantai makanan di dalam kolam (tumbuhan air – kecebong 

– ular) dan rantai makanan di darat (rumput – belalang – burung – ular). 

2. Rantai Makanan Detritus 

Rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang melibatkan makhluk 

hidup seperti bakteri dan jamur sehingga terbentuk detritus sebagai mata rantai 

pertama. Detritus adalah hancuran dari bahan yang sudah terurai yang dikonsumsi 

atau dimakan oleh makhluk hidup detrivor. Yang termasuk detrivor antara lain 

rayap, keluwing, kecoa, cacing tanah, dan teripang. Selanjutnya detrivor dimakan 

oleh hewan yang lebih besar dan seterusnya. Contohnya hancuran dedaunan – 

cacing tanah – ayam – manusia. 

3. Rantai makanan parasit 

Pada tipe rantai makanan parsit, terdapat organisme yang lebih kecil yang 

memangsa organisme yang lebih besar. Contoh pohon dengan benalu. 

Pada umumnya, rantai makanan berperan penting dalam analisis kesehatan 

ekologi. Akumulasi polutan serta dampaknya terhadap hewan dapat ditelusuri 

dengan rantai makanan di dalam ekologi.  
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Di bawah ini Contoh rantai makanan dan keterangannya secara jelas 

 

 

Gambar: 1. Rantai makanan darat, 2. Rantai makanan perairan 

Contoh ke-1 rantai makanan di darat: 

1. Tumbuhan akan menyerap dan menggunakan sinar matahari untuk 

memproduksi atau menghasilkan makanan dalam bentuk gula, dan akan 

disimpan dalam dalam biji, batang, buah, dan tempat penyimpanan yang 

lainnya. 

2. Tikus (Konsumen tingkat I), yaitu hewan herbivora atau pemakan tumbuhan 

akan memakan tumbuhan tersebut. Lalu tubuh tikus mengubah sejumlah 

makanan menjadi energi untuk aktivitasnya dan bereproduksi. 

3. Ular  (Konsumen tingkat II), yaitu hewan karnivora atau pemakan daging 

akan memakan tikus. Tikus merupakan makanan atau sumber energi untuk 

ular, suapa ular tetap bertahan hidup. 

4. Burung Elang (konsumen tingkat III atau konsumen puncak) akan memakan 

ular. Elang memakan ular untuk menggunakan energi yang tersedia dari ular 

agar dapat bertahan hidup. 

http://www.pengertianku.net/wp-content/uploads/2015/03/pengertia-rantai-makanan.jpg
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5. Saat burung elang mati, ia kemudian membusuk. Pada proses pembusukan 

tersebut ia akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri kemudian 

akan diserap lagi oleh tanah tempat tanaman seperti rerumputan tumbuh. 

Contoh ke-2 rantai makanan di air atau laut: 

1. Phytoplankton (Produsen), di dalam ekosistem perairan Phytoplankton 

berperan sebagai produsen karena kemampuannya bisa berfotosintesis, 

membentuk cadangan makanan (amylum). 

2. Ikan (Konsumen tingkat I), yaitu hewan yang memakan phytoplankton, lalu 

tubuh ikan akan mengubah makannanya menjadi energi untuk kelangsungan 

hidupnya. 

3. Anjing laut (Konsumen tingkat II), anjing laut memakan ikan, karena ikan 

merupakan salah satu sumber makannanya. 

4. Paus pembunuh (konsumen tingkat III atau konsumen puncak), akan 

memakan anjing laut. Paus pembunuh memakan anjing laut untuk 

menggunakan energi yang tersedia dari ular agar dapat bertahan hidup. 

5. Saat paus mati, ia kemudian membusuk. Pada proses pembusukan tersebut 

ia akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri kemudian akan 

diserap lagi oleh tanah tempat tanaman atau ekosistem laut seperti 

rerumputan laut dll. 
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Ringkasan Materi Kelompok 2 dan 5 

 

1. Macam-Macam Tingkat Trofik Dalam Rantia Makanan 

Dalam ekosistem setiap perpindahan energi melalui proses makan dan 

dimakan akan membentuk suatu struktur trofik. Struktur trofik adalah tingkatan-

tingkatan yang terdiri atas berbagai makhluk hidup dengan sumber makanan 

tertentu. Ada tiga macam tingkat trofik yaitu: 

1. Tingkat trofik pertama 

Tingkat trofik pertama diduduki oleh produsen. Produsen terdiri atas 

makhluk hidup autotrof, yaitu maklhuk hidup yang dapat membuat bahan 

makanannya sendiri. Sebagian besar makhluk hidup autotrof biasanya 

menggunakan energi cahaya matahari dalam pembuatan bahan organik. Misalnya 

pembuatan bahan organik melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau, 

ganggang atau alga, dan fitoplankton. Oleh karena itu tumbuhan hijau, ganggang, 

dan fitoplankton dikatakan bersifat fotoautotrof. Sebaliknya, sebagian kecil 

makhluk hidup autotrof lainnya tidak memerlukan cahaya matahari dalam 

pembuatan bahan organik. Mereka biasanya melakukan dengan menggunakan 

energi kimia. Misalnya pada perombakan molekul kompleks menjadi molekul 

sederhana oleh bakteri Nitrosomonas dan bakteri Sulfur. Bakteri demikian disebut 

kemoautotrof. Ganggang yang lebih besar dikenal sebagai rumput laut, 

merupakan autotrofik. Beberapa bakteri yang hidup di gunung berapi aktif 

menggunakan senyawa sulfur dengan menghasilkan makanan mereka sendiri, 

proses ini disebut dengan kemosintesis. 

2. Tingkat trofik kedua 

Tingkat trofik kedua diduduki oleh konsumen. Konsumen terdiri atas 

makhluk hidup yang tidak dapat membuat bahan organik sendiri dan disebut 

makhluk hidup heterotrof. Kelompok makhluk hidup tersebut dapat memperoleh 

bahan organik dengan cara memakan makhluk hidup lainnya atau berupa sisa-sisa 

makhluk hidup yang telah mati. Mereka dikenal sebagai konsumen primer yaitu 
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makhluk hidup pemakan produsen (herbivora). Misalnya serangga, siput, burung 

pemakan biji buah-buahan, plankton, dan crustacea kecil. 

3. Tingkat trofik ketiga 

Tingkat trofik ketiga diduduki oleh konsumen sekunder. Mereka adalah 

kelompok makhluk hidup pemakan konsumen primer atau disebut juga karnivora 

kecil, karena makanannya berupa hewan yang umumnya berukuran kecil. 

Misalnya katak, burung, ayam, dan laba-laba, kerang dan cumi-cumi. 

4. Tingkat trofik ke empat 

Tingkat trofik ke empat diduduki oleh konsumen tersier. Anggotanya terdiri 

atas hewan pemakan konsumen sekunder dan mereka sering disebut karnivora 

besar. Misalnya burung elang, burung hantu, singa, harimau, paus, hiu, dan gurita. 
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Ringkasan Materi Kelompok 3 dan 6 

 

A. Jaring-Jaring Makanan 

Di dalam ekosistem alami, satu rantai makanan yang sederhana jarang selaki 

terjadi, kerena hanya sedikit konsumen yang memakan satu jenis organisme. 

Umumnya, di dalam suatu ekosistem membentuk suatu hubungan makan dan 

dimakan yang kompleks. Satu jenis produsen dapat dimakan oleh beberapa 

konsumen primer. Satu konsumen primer dimakan oleh beberapa konsumen 

sekunder atau satu konsumen tersier memakan beberapa konsumen sekunder, 

begitu seterusnya. Hubungan makan dan dimakan yang kompleks tersebut saling 

bercabang dan berkaitan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Dalam 

ekosistem, suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan saja, dan juga 

dapat dimakan oleh beberapa jenis pemangsa. Oleh karena itu terjadi beberapa 

rantai makanan yang saling berhubungan. Jaring makanan merupakan bagian tak 

terpisahkan dari ekosistem, jaring makanan ini memungkinkan organisme untuk 

memperoleh makanan lebih dari dari satu jenis organisme tingkat trofik yang 

lebih rendah. 

 

 

Gambar: Jaring-jaring makanan darat 
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Gambar: Jaring makanan laut 

Energi harus terus-menerus mengalir melalui ekosistem supaya sistem tetap 

stabil. Berarti bahwa organisme harus makan organisme lain. Rantai makanan 

menunjukkan pola makan dalam ekosistem. Energi makanan mengalir dari satu 

organisme ke organisme lain. Panah digunakan untuk menunjukkan hubungan 

antara makan binatang. Anak panah dari organisme yang dimakan ke organisme 

yang memakannya. Sebagai contoh, sebuah panah dari tanaman menuju belalang 

menunjukkan bahwa belalang makan daun. Energi dan nutrisi akan bergerak dari 

tanaman ke belalang. Selanjutnya, burung mungkin memangsa belalang, ular 

dapat makan burung, dan kemudian burung hantu mungkin memakan ular. Rantai 

makanan adalah: 

tanaman → belalang → burung → ular → burung hantu. 

Sebuah rantai makanan tidak bisa terus menerus . Misalnya rantai makanan tidak 

bisa: tanaman → belalang → laba-laba → katak → kadal → rubah → elang. 

Rantai makanan hanya memiliki 4 atau 5 Total tingkat. Oleh karena itu, rantai 

hanya memiliki 3 atau 4 tingkat untuk transfer energi. 
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HANDOUT 

Pertemuan ke dua 

 

Nama Sekolah : SMKN 7 Pekanbaru 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi   : Ekosistem 

Standar Komppetensi : Memahami komponen ekosistem serta peranan manusia 

dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan Amdal. 

Kompetensi Dasar : Mengidentifikasikan komponen ekosistem 

Indikator :  

a. Menjelaskan piramida ekologi 

Ringkasan Materi Kelompok 1 dan 4 

A. Pengertian Piramida Makanan 

Dalam jaring-jaring makanan terjadi perpindahan zat makanan dari 

produsen ke konsumen I, konsumen I ke konsumen II, konsumen II ke konsumen 

III, dan seterusnya. Apabila perbandingan kuantitatif kandungan zat makanan 

antar produsen, konsumen I, konsumen II, konsumen III, dan seterusnya 

diwujudkan dalam bentuk gambar akan perbentuk seperti piramida. 

Piramida makanan adalah gambaran piramida yang menunjukkan 

perbandingan kandungan zat makanan produsen, konsumen I, konsumen II, 

konsumen III, dan seterusnya dalam suatu ekosistem. Dalam suatu ekosistem yang 

seimbang, produsen terdapat pada bagian dasar, di atas produsen adalah 

konsumen I, di atas konsumen I adalah konsumen II, di atas konsumen adalah 

konsumen III, dan seterusnya. 

Pada setiap tingkat trofik terjadi kehilangan energi dalam suatu sistem 

tersebut memenuhi hukum Thermodinamika II yang menyatakan bahwa setiap 

perubahan energi menyebabkan hilangnya energi yang dipakai. Struktur trofik 

pada ekosistem dapat disajikan dalam bentuk piramida ekologi. 
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Ringkasan Materi Kelompok 2 dan 5 

 

1. Piramida Ekologi 

1. Piramida ekologi 

Struktur trofik pada suatu ekosistem oleh para ahli ekologi sering 

digambarkan dalam bentuk piramida ekologi. Piramida ekologi adalah diagram 

yang menggambarkan bagaimana faktor yang penting secara ekologis, seperti 

energi, biomassa, dan ukuran populasi, bervariasi antara tingkat trofik dalam suatu 

ekosistem. Secara tradisional, diagram ini menempatkan produsen primer 

(organisme fotosintesis seperti tanaman) di bagian bawah dan tingkat trofik 

tertinggi di bagian atas diagram. Ukuran porsi diagram yang terkait dengan setiap 

tingkat trofik menggambarkan jumlah energi, biomassa, atau jumlah individu 

yang ditemukan di setiap tingkat trofik. 

Piramida ekologi terdiri dari piramida energi, piramida jumlah, piramida 

biomassa. Dimana pada ketiga piramida tersebut bagian dasar piramida adalah 

produsen, di atasnya konsumen, dan paling atas adalah konsumen puncak. 

a. Piramida Jumlah   

Piramida jumlah menggambarkan jumlah organisme yang terdapat dalam 

satu tingkat trofik. Semakin banyak jumlah organisme dalam satu tingkat trofik, 

maka semakin luas bangunan piramida yang terbentuk. Pada bagian dasar 

piramida di tempati oleh tingkat trofik yang memiliki jumlah individu yang paling 

besar. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme 

pada setiap tingkatan trofik.  

 

Gambar:piramida jumlah 

http://3.bp.blogspot.com/-jjXB1PuUr7I/VRqlqI7BsoI/AAAAAAAAEKU/dDThPYfLtGQ/s1600/hsrjtkt.jpg
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Piramida jumlah umumnya berbentuk menyempit ke atas. Organisme 

piramida jumlah mulai tingkat trofik terendah sampai puncak adalah sama seperti 

piramida yang lain yaitu produsen, konsumen primer dan konsumen sekunder, dan 

konsumen tertier. Artinya jumlah tumbuhan dalam taraf trofik pertama lebih 

banyak dari pada hewan (konsumen primer) di taraf trofik kedua, jumlah 

organisme kosumen sekunder lebih sedikit dari konsumen primer, serta jumlah 

organisme konsumen tertier lebih sedikit dari organisme konsumen sekunder.  
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Ringkasan Materi Kelompok 3 dan 6 

 

A. Piramida Biomassa 

Piramida biomassa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa 

kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu 

ekosistem dalam kuran waktu tertentu. Piramida ini menunjukkan berat suatu 

tingkat trofik dalam ukuran gram pada suatu waktu. Jika yang dihitung adalah 

berat organisme hidup, maka yang didapat adalah berat basah biomassa. 

Umumnya, piramida biomassa lebih sering menggunakan berat kering organisme 

karena bersifat konstan dibandingkan berat basah. Kelemahan dari pada piramida 

biomassa dan piramida jumlah adalah kedua jenis piramida tersebut hanya 

menggambarkan jumlah atau biomassa suatu tingkat trofik pada suatu waktu saja, 

yaitu pada saat sampel organisme diambil. Contohnya, pada piramida biomassa 

yang menggambarkan biomassa atau jumlah fitoplankton (produsen) dan 

zooplankton (konsumen primer) hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat 

sampel kedua jenis hewan tersebut diambil. Fitoplankton dan zooplankton 

memiliki tingkat reproduksi yang cukup singkat, sehingga jumlahnya dapat 

meningkat atau berkurang dalam waktu yang cukup singkat juga. Hal tersebut 

menyebabkan piramida biomassa dan piramida jumlah yang telah dibuat 

sebelumnya tidak akurat untuk dipakai lagi. 

 

  

Gambar: piramida biomassa 

Tetapi piramida biomassa dapat berbentuk terbalik. Misalnya di lautan 

terbuka produsennya adalah fitoplankton mikroskopik, sedangkan konsumennya 

http://1.bp.blogspot.com/-9v-sjCjeWvA/VRqg1kHBKsI/AAAAAAAAEKA/_tEB8LwZz1o/s1600/gaehgrhjr.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9v-sjCjeWvA/VRqg1kHBKsI/AAAAAAAAEKA/_tEB8LwZz1o/s1600/gaehgrhjr.jpg


83 

 

 
 

adalah makhluk mikroskopik sampai makhluk besar seperti paus biru dimana 

biomassa paus biru melebihi produsennya. Puncak piramida biomassa memiliki 

biomassa terendah yang berarti jumlah individunya sedikit, dan umumnya 

individu karnivora pada puncak piramida bertubuh besar. 

B. Piramida Energi  

Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya 

penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Berkurangnya energi pada 

setiap tingkat trofik terjadi karena hal-hal berikut. 

1. Hanya sebagian pada makanan yang ditangkap dan dimakan oleh tigkat 

trofik selanjutnya. 

2. Makanan yang dimakan tidak akan bisa seluruhnya dicerna dan ada yang 

dikeluarkan sebagai sampah. 

3. Hanya pada sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh 

organisme, sedangkan pada sisanya digunakan sebagai sumber energi. 

Dari ketiga tipe piramida ekologi, piramida energi yang dianggap model 

piramida terbaik. Alasan piramida energi dianggap paling terbaik adalah sebagai 

berikut. 

1. Tidak dipengaruhi dari ukuran organisme dan kecepatan metabolisme 

organisme. 

2. Menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. 

3. Memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional suatu ekosistem 

Pada piramida energi setiap faktor yang berhubungan dengan produktifitas 

energi dalam satu tingkat trofik selalu diperhitungkan. Misalnya apabila jumlah 

energi yang dihitung adalah jumlah energi dalam periode satu tahun, maka 

perubahan cuaca dalam satu tahun tersebut juga diperhitungkan. Piramida energi 

memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan piramida 

jumlah dan piramida biomassa. Contohnya energi yang terkandung dalam 1 kg 

lemak akan lebih besar bila dibandingkan dengan 1 kg karbohidrat. Jadi, dua 
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individu yang memiliki berat atau biomassa yang sama belum tentu memiliki 

jumlah energi yang sama. 

 

Gambar: piramida energi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-gUIPR2FSYIo/VRqg3h3u6rI/AAAAAAAAEKI/iaZIAHPmK-4/s1600/gagheh.jpg
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LATIHAN HANDOOUT 1 

 

Latihan kelompok 1 dan 4. 

1. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? 

2. Apa yang mempengaruhi rantai makanan? 

3. Sebutkan tipe-tipe rantai makanan! 

4. Jelaskan yang dimaksud dengan rantai makanan rerumputan? 

5. Tuliskan contoh dari rantai makanan perairan! 

 

 

 

Latihan kelompok 2 dan 5. 

1. Apa yang dimaksud dengan struktur trofik pada rantai makanan? 

2. Apa yang dimaksud dengan autotrof? 

3. Tuliskan contoh dari tingkat trofik ke empat! 

4. Jelaskan tingkat trofik ke tiga! 

5. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam autotrof! 

 

 

 

Latihan kelompok 3 dan 6. 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? 

2. Ada berapakah jaring-jaring makanan? Jelaskan! 

3. Mengapa energi harus terus mengalir pada organisme? 

4. Tuliskan contoh dari jaring-jaring makanan darat! 

5. Mengapa jaring makanan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan makhluk 

hidup? 
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LATIHAN HANDOUT 2 

 

Latihan kelompok 1 dan 4. 

1. Apa yang dimaksud dengan piramida makanan? 

2. Mengapa jaring-jaring makanan bisa terbentuk menjadi piramida makanan? 

3. Sebutkan bunyi hhukum Thermodinamika II? 

4. Buatlah gambar dari piramida makanan? 

5. Jelaskan gambar piramida makanan pada soal no 4! 

 

 

Latihan kelompok 2 dan 5. 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan piramida ekologi? 

2. Bagaimanakah diagram piramida ekologi jika dilihat secara tradisional? 

3. Sebutkan tingkatan organisme di dalam piramida ekologi! 

4. Piramida apa saja yang terdapat di dalam piramida ekologi? 

5. Apa yang dimaksud dengan piramida jumlah? 

 

 

Latihan kelompok 3 dan 6. 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan piramida biomassa? 

2. Apa yang dimaksud dengan piramida energi? 

3. Apa perbedaan piramida biomassa dengan piramida energi? 

4. Mengapa piramida energi dianggap lebih baik dari piramida yang lain? 

5. Apa ynga menyebabnya berkurangnya energi pada setiap trofik? 
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KISI-KISI SOAL 

 

KOMPETENSI 

DASAR  

INDIKATOR SOAL JAWABAN RANAH 

KOGNITIF 

Mengidentifikasikan 

komponen 

ekosistem 

 

1. Menjelaskan 

rantai makanan 

1. Perhatikan komponen biotik berikut ini! 

1.  Ular          4. Walet 

2.  Jagung      5. Belalang 

3.  Elang        6. Tikus 

Yang berperan sebagai konsumen sekunder adalah.... 

a. 1, 4, dan 5  

b. 2, 3, dan 6 

c. 1, 3, dan 4  

d.  2, 5, dan 6 

e. 1, 2, dan 3 

C C2 

2. Terbentuknya rantai makanan disebabkan oleh 

adanya... 

a. Karnivora puncak 

b. Omnivora 

c. Bahan makanan yang melimpah 

d. Proses makan dan dimakan 

e. Predator 

D C3 

3. Rantai makanan dan jaring-jaring kehidupan adalah 

bentuk interaksi antara..... 

a. Biotik dan abiotik 

b. Abiotik dan abiotik 

c. Biotik dan biotik 

C C2 
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d. Biotik dan lingkungan 

e. Abiotik dan lingkungan 

4. Terdapat tiga jenis makhluk hidup yaitu tanaman padi, 

unggas, dan manusia. Tingkat trofik untuk manusia 

terletak pada... 

a. Konsumen primer dan tersier 

b. Konsumen sekunder 

c. Konsumen primer dan sekunder 

d. Konsumen tersier 

e. Konsumen puncak 

C C2 

5. Dalam suatu ekosistem padang rumput dihuni oleh 

beberapa hewan yaitu cacing, ular, kelinci, dan singa. 

Jika populasi kelinci berkembang biak dengan cepat 

maka dapat diperkirakan akan berakibat... 

a. Populasi singa turun, populasi rumtu naik. 

b. Populasi rumput naik, populasi singa naik 

c. Populasi rumput turun, populasi singa turun 

d. Populasi singa naik, populasi rumput turun 

e. Semua populasi tetap kecuali populasi kelinci 

D C5 

6. Perhatikan bagan rantai makanan berikut ini! 

Padi           Hama putih padi         Walet          Elang       

Pengurai. 

Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen 

tingkat II adalah....... 

a. padi 

b.  Walet 

c. Elang  

d. Kemrutu dan Hama putih padi 

B C2 
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e. pengurai 

7. Berikut ini aliran energi yang benar...... 

a. Matahari_ herbivora_ karnivora 

b. Matahari_ produsen_ konsumen I_ konsumen II 

c. Produsen_ karnivora_ herbivora_ matahari 

d. Produsen_matahari_konsumen_ pengurai 

e. Konsumen_produsen_matahari_pengurai 

B C4 

8. Manakah yang benar dari urutan rantai makanan di 

darat pada pernyataan berikut? 

a. tumbuhan – ulat – burung – elang – kucing 

b. kelinci – kambing – rumput – cacing 

c. padi – tikus – ular – burung – elang 

d. belalang – tumbuhan – cahaya matahari 

e. tikus – ular – ulat - elang 

C  

9. Bentuk saling ketergantungan seperti terjadinya jaring-

jaring makanan, piramida makanan, dan rantai 

makanan adalah wujud dari saling ketergantungan 

antara komponen... 

a.  Produsen 

b.  Konsumen 

c. Biotik 

d. Abiotik 

e. Produsen dan konsumen 

C C5 

10. Perpindahan energi yang benar secara berturut-turut 

adalah... 

a.  matahari, tumbuhan, konsumen I, konsumen II, 

konsumen III 

b.  matahari, omnivora, karnivora, herbivora 

C C4 
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c.  tumbuhan, matahari, konsumen I, konsumen II 

d.  tumbuhan, konsumen I, konsumen II, matahari 

e. Konsumen II, konsumen I, tumbuhan 

11. Arus energi adalah... 

a. perpindahan produsen ke predator 

b. perpindahan konsumen ke omnivora 

c. perpindahan energi dalam rantai makanan 

d. rangkaian perpindahan 

e. rangkaian perpindahan materi 

B C1 

12. Di dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik 

seperti produser,  konsumer dan dekomposer. Antara 

produser, konsumer dan dekomposer saling 

ketergantungan untuk dapat melangsungkan hidupnya. 

Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup 

lainnya untuk saling mendukung kehidupan baik secara 

langsung maupun tak langsung. Peristiwa yang 

menunjukkan adanya saling hubungan antara produser, 

konsumer dan dekomposer adalah.... 

a. Jaring - jaring makanan 

b. Piramida jumlah  

c. Rantai makanan 

d.  Piramida biomass 

e. Piramida ekologi 

A C5 

13. Peristiwa makan dan dimakan dengan suatu urutan dan 

arah tertentu dalam suatu ekosistem disebut ....... 

a. Rantai makanan 

b. Simbiosis 

c. Jaring - jaring makanan 

A C2 
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d. Piramida makanan 

e. Hubungan predasi 

14. Golongan pemangsa dalam satu ekosistem dapat 

merupakan.......... 

a.  karnivor  

b. Herbivor 

c. Omnivore 

d. Predator 

e. kanibal  

A C1 

15. pada rantai makanan di laut sancang   pernyataan yang 

benar urutan perpindahan materi dan energinya 

adalah… 

a. plankton – udang  – tuna – hiu  

b.  Detritus – tuna  – udang  – hiu  

c. Plankton – tuna  – udang – hiu 

d. Sisa organisme – hiu – plankton – udang  

e.  Udang  – plankton- tuna- hiu 

A C3 

16. Dalam suatu ekosistem sekitar perumahan jaya asri 

terdapat tikus, kucing, rumput, jamur, bakteri. 

Organisme yang sangat tergantung pada konsumen 

adalah….  

a.  tikus, kucing 

b. kucing, rumput  

c. rumput, jamur 

d. jamur, bakteri 

e.  kucing 

D C2 

17. Rantai makanan merupakan suatu rentetan organisme 

memakan organisme sebelumnya dan sebagai penyedia 

B C5 
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bahan makanan bagi organisme berikutnya. Mata rantai 

yang berawal dari organisme perombak adalah... 

a. Rantai makanan perumput 

b. Rantai makanan detritus 

c. Rantai makanan parasit 

d. Rantai makanan predator 

e. Jaring-jaring makanan 

18. pada umumnya organisme yang menduduki tingkat 

trofik kedua adalah……. 

a.  Kanibal 

b.  Herbivora 

c.  Karnivora 

d. Omnivora 

e. Vegetarian 

B C1 

19. Di area pesawahan di sekitar SMAN 15 GARUT ada 

padi, tikus, ular, dan elang. Apabila populasi padi 

menurun dari pernyataan berikut ini yang benar 

adalah....  

a. ekosistem tetap seimbang 

b.  terjadi ledakan tikus dan elang 

c. tidak berpengaruh terhadap populasi tikus dan ular 

d.  populasi tikus, ular, elang menurun 

e. rantai makanan akan berjalan terus 

D C2 

20. Setiap komponen dalam suatu ekosistem memiliki 

peran masing-masing. Pada umumnya tumbuhan 

memiliki kloroflas yang membantu proses fotosintesis. 

Berdasarkan pernyataan tersebut yang bukan 

merupakan peran tumbuhan adalah …. 

C C2 
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a. sumber makanan bagi herbivora 

b. penghasil O2 

c. sebagai penahan jatuhnya air saat hujan 

d. menghambat pergerakan hewan 

e. menyimpan cadangan air 

21. Di antara tingkatan tropik berikut yang bebas dari 

pemangsa adalah …. 

a. produsen 

b. konsumen pertama 

c. konsumen kedua 

d. predator puncak 

e. Herbivore 

D C1 

22.  Pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan 

melalui sederetan organisme yang makan dan dimakan 

disebut... 

a. Jaring-jaring makanan 

b. Piramida makanan 

c. Ekologi 

d. Ekosistem 

e. Rantai makanan 

E C2 

23. Pada rantai makanan : tumbuhan air – ikan – herbivora 

– ikan karnivora – ular . 

Termasuk dalam tipe rantai makanan.... 

a. Detrivor 

b. Dtritus 

c. Pengurai 

d. Perumput 

e. Parasit 

D C2 
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24. berikut yang membedakan rantai makanan perumput 

dengan rantai makanan detritus adalah... 

a. komponen yang menduduki tingkat trofik pertama 

b. jumlah organisme penyusun rantai makanan 

tersebut 

c. arah aliran energinya 

d. jumlah tingkat trofik pada rantai makanan tersebut 

e. komponen yang menduduki tingkat trofik terakhir 

A C4 

25. pernyataan yang benar tentang rantai makanan di 

bawah ini adalah.... 

a. Rantai makanan merupakan perpindahan energi 

dari organisme satu ke organisme lainnya yang 

berjalan dalam satu arah. 

b. Rantai makanan merupakan energi yang di ambil 

oleh organisme dan tidak berjalan dalam satu arah 

c. Rantai makanan merupakan energi yang dibuat 

oleh makhluk hidup. 

d. Rantai makanan merupakan energi yang tetap pada 

konsumen. 

e. Rantai makanan siklusnya berjalan dalam satu arah 

dan energinya tetap. 

A C3 

2. Menjelaskan 

jaring-jaring 

makanan 

26. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen 

tingkat I adalah... 

a. Ulat, tikus, dan kambing 

b. Katak, burung elang. Dan ular 

c. Tikus, kucing, dan harimau 

d. Burung elang. Kelinci, dan kijang 

e. Kambing, ular, dan harimau 

A C3 
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27. Jaring-jaring makanan adalah......... 

a. hewan, tumbuhan dan lingkungan abiotiknya saling 

ketergantungan  

b. konsumen tergantung pada produsen 

c. peristiwa tergantung pada produsen 

d.  sekumpulan rantai makanan yang saling 

berhubungan. 

e.  komposisi organisme 

D C1 

28. Penghilangan komponen konsumen I pada suatu 

ekosistem kolam akan menyebabkan... 

a. Konsumen II berubah fungsi menjadi konsumen I 

b. Jumlah populasi produsen akan meledak 

c. Status konsumen III merangkap sebagai herbivora 

d. Jumlah dekomposer makin banyak 

e. Konsumen I darat menggantikan konsumen I kolam 

B C3 

29. Dalam aliran energi akan terlihat bahwa tingkat trofik 

yang mengandung energi paling sedikit adalah... 

a. Produsen 

b. Konsumen I 

c. Konsumen II 

d. Konsumen III 

e. Sumber energi 

D C4 

30. Rantai makanan yang berhubungan antara satu sama 

lain disebut... 

a. Suksesi 

b. Perumput 

c. Jaring-jaring makanan 

d. Piramida makanan 

C C2 
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e. Rantai makanan detritus 

31. Urutan perpindahan zat dan energi yang benar adalah... 

a. Srigala, kambing, rumput. 

b. Kambing, manusia, ruput ulat 

c. Padi, ulat, tikus, kambing 

d. Tikus, srigala, ayam 

e. Padi, ulat, ayam, manusia 

E C2 

32. Pernyataan mengenai perpindahan energi dalam rantai 

makanan adalah.. 

a. Energi berpindah dari produsen ke konsumen 

secara searah 

b. Energi berpindah dari cahaya matahari ke produsen 

dan konsumen secara searah 

c. Energi berpindah dari matahari ke produsen dan 

konsumen secara bolak balik. 

d. Energi berpindah dari produsen ke produsen secara 

bolak balik. 

e. Energi berpindah dari konsumen ke produsen 

B C3 

33. Perhatikan data dibawah ini: 

1. Rumput  

2. Ikan 

3. Ketela 

4. Padi 

5. Ayam 

6. Kambing 

Dari data di atas, yang termasuk produsen adalah... 

a. 1,3,4 

b. 1,2,4 

A C3 
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c. 3,4,5 

d. 1,3,6 

e. 2,6,4 

34. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan memiliki 

perbedaan dalam.... 

a. Jenis makhluk hidup dan penyususnnya 

b. Jumlah makhluk hidup dan penyusunnya 

c. Cara hidupnya 

d. Tempat hidupnya 

e. Massa makhluk hidupnya 

A C2 

35. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan sebagai 

berikut! 

 
Organisme yang berkedudukan sebagai konsumen I 

dan II adalah.... 

A C3 
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a. Burung 

b. Manusia 

c. Tumbuhan 

d. Harimau 

e. Siput 

36. pernyataan yang benar tentang jaring-jaring makanan 

adalah.... 

a. satu jenis produsen dapat dimakan oleh beberapa 

konsumen tersier. 

b. Proses berjalannya dalam satu arah. 

c. Konsumen primer hanya dimakan oleh konsumen 

sekunder saja. 

d. Konsumen tersier hanya memakan produsen. 

e. Hubungan makan dan dimakan tidak bercabang-

cabang. 

A C3 

37. Sejak tahun 1970-an, populasi krill (crustacea sejenis 

udang kecil) di Semenanjung Antartika telah berkurang 

hingga 80%-nya. Krill memakan ganggang yang 

menempel dibawah permukaan es.mencairnya lapisan 

es akibat pemanasan global berpengaruh pada 

penurunan populasi krill. Padahal krill merupakan 

makanan utama pinguin, singa, laut, dan paus. 

Ganggang pada populasi krill memengaruhi populasi 

organisme dalam.... 

a. Rantai makanan 

b. Piramida makanan 

c. Jaring-jaring makanan 

d. Piramida jumlah 

C C5 
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e. Piramida biomassa 

38. Perhatikan diagram jaring-jaring makanan berikut ini! 

 
Trofik ketiga ditempati oleh ...... 

a. Singa dan ular 

b.  Ular dan katak 

c.   Elang dan belalang 

d. Kelinci dan belalang 

e.  Katak dan kelinci 

A C2 

3. Menjelaskan 

piramida 

ekologi 

39. Piramida makanan bermanfaat untuk.... 

a. Menentukan jumlah populasi dalam suatu 

ekosistem 

b. Memprediksi terjadinya keseimbangan populasi 

dalam suatu ekosistem 

c. Memperjelas pemahaman tentang keseimbangan 

ekosistem 

d. Menghitung kepadatan populasi dalam suatu 

ekosistem. 

e. Mengurangi kepadatan populasi dalam suatu 

ekosistem 

B C2 

40. Piramida yang menggambarkan jumlah berat dan 

energi mulai dari produsen sampai konsumen tertinggi 

disebut... 

a. Piramida jumlah 

C C1 
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b. Piramida biomassa 

c. Piramida makanan 

d. Piramida jaring-jaring makanan 

e. Piramida energi 

41. Perhatikan data organisme berikut! 

1. Jagung 

2. Rumput 

3. Padi 

4. Kelinci 

5. Ayam 

6. Srigala 

Diantara organisme tersebut yang menempati dasar 

piramida makanan adalah... 

a. 1,2,3 

b. 1,3,4 

c. 1,5,6 

d. 2,4,3 

e. 4,5,6 

A C2 

42. Piramida makanan dua puncak menunjukkan bahwa di 

dalam suatu ekosistem terdapat... 

a. Populasi konsumen I, konsumen II, dan konsumen 

III. 

b. Satu populasi karnivora terbesar 

c. Dua populasi karnivora terbesar 

d. Lebih dari satu populasi herbivora 

e. Hanya terdapat populasi herbivora 

D C2 

43. Berikut ini yang merupakan keuntungan piramida 

energi adalah... 

A C2 
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a. Memiliki tingkat keakuran yang lebih tinggi 

b. Lebih mudah mempelajari 

c. Lebih mudah dalam menghitung 

d. Sampel yang digunakan berubah 

e. Sampel yang digunakan sama 

44. Suatu piramida yang menggambarkan perbandingan 

komposisi jumlah biomassa dan energi dari produsen 

sampai konsumen disebut... 

a. rantai makanan 

b.  jaring makanan 

c.  piramida makanan 

d. siklus makanan 

e. piramida biomassa 

C C1 

45. Makhluk hidup yang pertama kali menyimpan energi 

matahari adalah... 

a.  Hewan 

b. Tumbuhan 

c. hewan dan tumbuhan 

d. tumbuhan dan manusia 

e. pengurai  

B C4 

46. Pernyataan yang benar mengenai perbandingan 

populasi yang menyusun suatu piramida makanan 

adalah... 

a.  produsen lebih kecil dari pada konsumen I 

b.  produsen lebih kecil dari pada konsumen II 

c. konsumen I lebih kecil dari pada produsen 

d.  konsumen II lebih besar dari pada konsumen I 

e. Konsumen I lebih besar dari konsumen II 

D C2 
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47. Totalitas yang diperoleh oleh tumbuhan hijau 

dinamakan dengan... 

a. Produktifitas primer 

b. Produktifitas sekunder 

c. Produktifitas primer kotor 

d. Produktifitas primer bersih 

e. Biomassa 

A C1 

48. jika diketahui biomassa produsen 10.000 maka 

biomassa pada konsumen III adalah... 

a. 100.000 

b. 10.000 

c. 1000 

d. 100 

e. 10 

E C2 

49. Total energy yang dipindahkan dan dihasilkan oleh 

tingkat torfik tertentu dapat disajikan melalui... 

a. Piramida biomassa 

b. Piramida jumlah 

c. Piramida ekosistem 

d. Piramida energi 

e. Piramida ekologi 

D C3 

50. Hal berikut pernyataan yang tidak berhubungan dengan 

piramida ekologi.... 

a. Menggambarkan hubungan antara tingkat trofik 

yang satu dengan trofik lainnya. 

b. Jumlah organisme pada tingkat trofik rendah 

biasanya lebih banyak. 

c. Jumlah organisme pada tingkat trofik tinggi 

E C3 
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biasanya lebih sedikit. 

d. Tingkat trofik terendah biasanya ditempati oleh 

produsen. 

e. Tingkat trofik tertinggi biasanya ditempati oleh 

herbivora. 

51. Pada piramida energi terjadi berturut-turut. Hal yang 

bukan penyebab berkurangnya energi pada tiap 

tingkatan trofik adalah …. 

a. selektivitas makanan oleh tingkat trofik selanjutnya 

b. makanan yang dimakan tidak semua tercerna 

c. hanya sebagian dari makanan itu menjadi energi 

d. sebagian energi terlepas melalui proses ekskresi 

e. setiap makhluk membutuhkan energi 

E C2 

52. piramida yang menggambarkan perpaduan massa 

seluruh organisme di habitas tertentu di sebut…. 

a. piramida jumlah 

b.  piramida energi 

c. piramida biomassa 

d.  biogeokimia 

e. daur sulfur 

C C1 

53. untuk memberikan gambaran yang jelas hubungan 

organisme di dalam suatu ekosistem secara kuantitatif 

digunakan… 

a. piramida ekologi 

b.  produktivitas 

c. Nicea 

d. rantai makanan 

e. jaring-jaring makanan 

A C1 
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54. 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 

C C1 

55. Ciri khas ekosistem yang seimbang adalah.... 

a. Aliran energi dari produsen ke konsumen paling 

cepat. 

b. Pertambahan populasi masing-masing sama. 

c. Tidak terjadi ledakan satu jenis populasi 

d. Bertumbuhnya tumbuhan, hewan, dan 

mikroorganisme  

e. Aliran energi dan materi berjalan searah dari 

produsen ke konsumen. 

E C2 

56. Energi yang tersedia untuk tingkat taraf trofik pada 

rantai makanan adalah semakin tinggi taraf trofik, 

enenrginya semakin sedikit yang disebut piramida 

ekologi. Berikut yang bukan termasuk piramida 

ekologi adalah... 

a. Piramida berat 

b. Piramida jumlah 

c. Piramida energi 

d. Piramida makanan 

e. Piramida materi 

C C5 

57. Puncak piramida makanan terdiri dari... 

a. Produsen 

B C1 
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b. Konsumen tersier 

c. Konsumen sekunder 

d. Konsumen primer 

e. Dekomposer 

58. makhluk yang menerima energi yang paling besar 

adalah... 

a. produsen 

b. konsumen I 

c. konsumen II 

d. konsumen III 

e. dekomposer  

B C2 

59. Energi dapat diubah dari satu bentuk menjadi bentuk 

energy lain, tetapi tidak dapat dimusnahkan. 

Pernyataan tersebut merupakan bunyi… 

a. Hukum newton   

b. Hukum termodinamika I  

c. Hukum grafitasi 

d. Hukum pascal   

e. Hukum termodinamika II 

E C3 

60. Piramida biomaassa disusun berdasarkan… 

a.  Jumlah individu bergenus   

b. Produktifitas setiap tingkat trofik 

c. Berat kering dan total dan nilai kalori lain 

d. Organisme 

e. Aliran energy 

C C2 
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SOAL PREETEST 

Nama   : 

Kelas   : 

Mata Pelajaran :

 

1. Perhatikan komponen biotik berikut ini! 

4.  Ular          4. Walet 

5.  Jagung      5. Belalang 

6.  Elang        6. Tikus 

Yang berperan sebagai konsumen sekunder adalah.... 

a. 1, 4, dan 5  

b. 2, 3, dan 6 

c. 1, 3, dan 4  

d. 2, 5, dan 6 

e. 1, 2, dan 3 

2. Terbentuknya rantai makanan disebabkan oleh adanya... 

a. Karnivora puncak 

b. Omnivora 

c. Bahan makanan yang melimpah 

d. Proses makan dan dimakan 

e. Predator 

3. Rantai makanan dan jaring-jaring kehidupan adalah bentuk interaksi antara..... 

a. Biotik dan abiotik 

b. Abiotik dan abiotik 

c. Biotik dan biotik 

d. Biotik dan lingkungan 

e. Abiotik dan lingkungan 
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4. Dalam suatu ekosistem padang rumput dihuni oleh beberapa hewan yaitu cacing, ular, 

kelinci, dan singa. Jika populasi kelinci berkembang biak dengan cepat maka dapat 

diperkirakan akan berakibat... 

a. Populasi singa turun, populasi rumtu naik. 

b. Populasi rumput naik, populasi singa naik 

c. Populasi rumput turun, populasi singa turun 

d. Populasi singa naik, populasi rumput turun 

e. Semua populasi tetap kecuali populasi kelinci 

5. Bentuk saling ketergantungan seperti terjadinya jaring-jaring makanan, piramida 

makanan, dan rantai makanan adalah wujud dari saling ketergantungan antara 

komponen... 

a.  Produsen 

b.  Konsumen 

c. Biotik 

d. Abiotik 

e. Produsen dan konsumen 

6. Di dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik seperti produser,  konsumer dan 

dekomposer. Antara produser, konsumer dan dekomposer saling ketergantungan untuk 

dapat melangsungkan hidupnya. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup 

lainnya untuk saling mendukung kehidupan baik secara langsung maupun tak langsung. 

Peristiwa yang menunjukkan adanya saling hubungan antara produser, konsumer dan 

dekomposer adalah.... 

a. Jaring - jaring makanan 

b. Piramida jumlah  

c. Rantai makanan 

d.  Piramida biomass 

e. Piramida ekologi 

7. Golongan pemangsa dalam satu ekosistem dapat merupakan.......... 

a.  karnivor  

b. Herbivor 

c. Omnivore 

d. Predator 

e. Kanibal 
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8. Dalam suatu ekosistem sekitar perumahan jaya asri terdapat tikus, kucing, rumput, 

jamur, bakteri. Organisme yang sangat tergantung pada konsumen adalah….  

a.  tikus, kucing 

b. kucing, rumput  

c. rumput, jamur 

d. jamur, bakteri 

e.  kucing 

9. Rantai makanan merupakan suatu rentetan organisme memakan organisme sebelumnya 

dan sebagai penyedia bahan makanan bagi organisme berikutnya. Mata rantai yang 

berawal dari organisme perombak adalah... 

a. Rantai makanan perumput 

b. Rantai makanan detritus 

c. Rantai makanan parasit 

d. Rantai makanan predator 

e. Jaring-jaring makanan 

10. Pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang 

makan dan dimakan disebut... 

a. Jaring-jaring makanan 

b. Piramida makanan 

c. Ekologi 

d. Ekosistem 

e. Rantai makanan 

11. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat I adalah... 

a. Ulat, tikus, dan kambing 

b. Katak, burung elang. Dan ular 

c. Tikus, kucing, dan harimau 

d. Burung elang. Kelinci, dan kijang 

e. Kambing, ular, dan harimau 

12. Jaring-jaring makanan adalah......... 

a. hewan, tumbuhan dan lingkungan abiotiknya saling ketergantungan  

b. konsumen tergantung pada produsen 

c. peristiwa tergantung pada produsen 

d.  sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. 

e. komposisi organisme 
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13. Penghilangan komponen konsumen I pada suatu ekosistem kolam akan menyebabkan... 

a. Konsumen II berubah fungsi menjadi konsumen I 

b. Jumlah populasi produsen akan meledak 

c. Status konsumen III merangkap sebagai herbivora 

d. Jumlah dekomposer makin banyak 

e. Konsumen I darat menggantikan konsumen I kolam 

14. Dalam aliran energi akan terlihat bahwa tingkat trofik yang mengandung energi paling 

sedikit adalah... 

a. Produsen 

b. Konsumen I 

c. Konsumen II 

d. Konsumen III 

e. Sumber energi 

15. Rantai makanan yang berhubungan antara satu sama lain disebut... 

a. Suksesi 

b. Perumput 

c. Jaring-jaring makanan 

d. Piramida makanan 

e. Rantai makanan detritus 

16. Perhatikan data dibawah ini: 

7. Rumput  

8. Ikan 

9. Ketela 

10. Padi 

11. Ayam 

12. Kambing 

Dari data di atas, yang termasuk produsen adalah... 

a. 1,3,4 

b. 1,2,4 

c. 3,4,5 

d. 1,3,6 

e. 2,6,4 
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17. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan memiliki perbedaan dalam.... 

a. Jenis makhluk hidup dan penyususnnya 

b. Jumlah makhluk hidup dan penyusunnya 

c. Cara hidupnya 

d. Tempat hidupnya 

e. Massa makhluk hidupnya 

18. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan sebagai berikut! 

 

Organisme yang berkedudukan sebagai konsumen I dan II adalah.... 

a. Burung 

b. Manusia 

c. Tumbuhan 

d. Harimau 

e. Siput 

19. Sejak tahun 1970-an, populasi krill (crustacea sejenis udang kecil) di Semenanjung 

Antartika telah berkurang hingga 80%-nya. Krill memakan ganggang yang menempel 

dibawah permukaan es.mencairnya lapisan es akibat pemanasan global berpengaruh 

pada penurunan populasi krill. Padahal krill merupakan makanan utama pinguin, singa, 

laut, dan paus. Ganggang pada populasi krill memengaruhi populasi organisme 

dalam.... 

a. Rantai makanan 

b. Piramida makanan 

c. Jaring-jaring makanan 

d. Piramida jumlah 

e. Piramida biomassa 



111 

 

 
 

20. Piramida makanan bermanfaat untuk.... 

a. Menentukan jumlah populasi dalam suatu ekosistem 

b. Memprediksi terjadinya keseimbangan populasi dalam suatu ekosistem 

c. Memperjelas pemahaman tentang keseimbangan ekosistem 

d. Menghitung kepadatan populasi dalam suatu ekosistem. 

e. Mengurangi kepadatan populasi dalam suatu ekosistem 

21. Piramida makanan dua puncak menunjukkan bahwa di dalam suatu ekosistem 

terdapat... 

a. Populasi konsumen I, konsumen II, dan konsumen III. 

b. Satu populasi karnivora terbesar 

c. Dua populasi karnivora terbesar 

d. Lebih dari satu populasi herbivora 

e. Hanya terdapat populasi herbivora 

22. Berikut ini yang merupakan keuntungan piramida energi adalah... 

a. Memiliki tingkat keakuran yang lebih tinggi 

b. Lebih mudah mempelajari 

c. Lebih mudah dalam menghitung 

d. Sampel yang digunakan berubah 

e. Sampel yang digunakan sama 

23. Suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomassa dan 

energi dari produsen sampai konsumen disebut... 

a. rantai makanan 

b.  jaring makanan 

c.  piramida makanan 

d. siklus makanan 

e. piramida biomassa 

24. Pernyataan yang benar mengenai perbandingan populasi yang menyusun suatu 

piramida makanan adalah... 

a.  produsen lebih kecil dari pada konsumen I 

b.  produsen lebih kecil dari pada konsumen II 

c. konsumen I lebih kecil dari pada produsen 

d.  konsumen II lebih besar dari pada konsumen I 

e. Konsumen I lebih besar dari konsumen II 
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25. Totalitas yang diperoleh oleh tumbuhan hijau dinamakan dengan... 

a. Produktifitas primer 

b. Produktifitas sekunder 

c. Produktifitas primer kotor 

d. Produktifitas primer bersih 

e. Biomassa 

26. jika diketahui biomassa produsen 10.000 maka biomassa pada konsumen III adalah... 

a. 100.000 

b. 10.000 

c. 1000 

d. 100 

e. 10 

27. Total energy yang dipindahkan dan dihasilkan oleh tingkat torfik tertentu dapat 

disajikan melalui... 

a. Piramida biomassa 

b. Piramida jumlah 

c. Piramida ekosistem 

d. Piramida energi 

e. Piramida ekologi 

28. Hal berikut pernyataan yang tidak berhubungan dengan piramida ekologi.... 

a. Menggambarkan hubungan antara tingkat trofik yang satu dengan trofik lainnya. 

b. Jumlah organisme pada tingkat trofik rendah biasanya lebih banyak. 

c. Jumlah organisme pada tingkat trofik tinggi biasanya lebih sedikit. 

d. Tingkat trofik terendah biasanya ditempati oleh produsen. 

e. Tingkat trofik tertinggi biasanya ditempati oleh herbivora. 

29. Pada piramida energi terjadi berturut-turut. Hal yang bukan penyebab berkurangnya 

energi pada tiap tingkatan trofik adalah …. 

a. selektivitas makanan oleh tingkat trofik selanjutnya 

b. makanan yang dimakan tidak semua tercerna 

c. hanya sebagian dari makanan itu menjadi energi 

d. sebagian energi terlepas melalui proses ekskresi 

e. setiap makhluk membutuhkan energi 
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30. Energi yang tersedia untuk tingkat taraf trofik pada rantai makanan adalah semakin 

tinggi taraf trofik, enenrginya semakin sedikit yang disebut piramida ekologi. Berikut 

yang bukan termasuk piramida ekologi adalah... 

a. Piramida berat 

b. Piramida jumlah 

c. Piramida energi 

d. Piramida makanan 

e. Piramida materi 
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Lampiran 12 

 

KUNCI JAWABAN PREETEST 

 

 

1. C   11. A    21. D 

2. D   12. D    22. A 

3. C   13. B    23. C 

4. D   14. D    24. D 

5. C   15. C    25. A 

6. A   16. A    26. E 

7. A   17. A    27. D 

8. D   18. A    28. E 

9. B   19. C    29. E 

10. E   20. B    30. C 
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SOAL POSTTETS 

Nama   : 

Kelas   : 

Mata Pelajaran : 

1. Rantai makanan dan jaring-jaring kehidupan adalah bentuk interaksi 

antara..... 

a. Biotik dan abiotik 

b. Abiotik dan abiotik 

c. Biotik dan biotik 

d. Biotik dan lingkungan 

e. Abiotik dan lingkungan 

2. Golongan pemangsa dalam satu ekosistem dapat merupakan.......... 

a.  karnivor  

b. Herbivor 

c. Omnivore 

d. Predator 

e. Kanibal 

3. Pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan 

organisme yang makan dan dimakan disebut... 

a. Jaring-jaring makanan 

b. Piramida makanan 

c. Ekologi 

d. Ekosistem 

e. Rantai makanan 

4. Perhatikan komponen biotik berikut ini! 

7.  Ular          4. Walet 

8.  Jagung      5. Belalang 

9.  Elang        6. Tikus 

Yang berperan sebagai konsumen sekunder adalah.... 
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a. 1, 4, dan 5  

b. 2, 3, dan 6 

c. 1, 3, dan 4  

d.  2, 5, dan 6 

e. 1, 2, dan 3 

5. Di dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik seperti produser,  

konsumer dan dekomposer. Antara produser, konsumer dan dekomposer 

saling ketergantungan untuk dapat melangsungkan hidupnya. Setiap 

makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk saling 

mendukung kehidupan baik secara langsung maupun tak langsung. 

Peristiwa yang menunjukkan adanya saling hubungan antara produser, 

konsumer dan dekomposer adalah.... 

a. Jaring - jaring makanan 

b. Piramida jumlah  

c. Rantai makanan 

d.  Piramida biomass 

e. Piramida ekologi 

6. Dalam suatu ekosistem sekitar perumahan jaya asri terdapat tikus, kucing, 

rumput, jamur, bakteri. Organisme yang sangat tergantung pada konsumen 

adalah….  

a.  tikus, kucing 

b. kucing, rumput  

c. rumput, jamur 

d. jamur, bakteri 

e.  kucing 

7. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan memiliki perbedaan dalam.... 

a. Jenis makhluk hidup dan penyususnnya 

b. Jumlah makhluk hidup dan penyusunnya 

c. Cara hidupnya 

d. Tempat hidupnya 

e. Massa makhluk hidupnya 
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8. Pernyataan yang benar mengenai perbandingan populasi yang menyusun 

suatu piramida makanan adalah... 

a.  produsen lebih kecil dari pada konsumen I 

b.  produsen lebih kecil dari pada konsumen II 

c. konsumen I lebih kecil dari pada produsen 

d.  konsumen II lebih besar dari pada konsumen I 

e. Konsumen I lebih besar dari konsumen II 

9. Suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah 

biomassa dan energi dari produsen sampai konsumen disebut... 

a. rantai makanan 

b.  jaring makanan 

c.  piramida makanan 

d. siklus makanan 

e. piramida biomassa 

10. Energi yang tersedia untuk tingkat taraf trofik pada rantai makanan adalah 

semakin tinggi taraf trofik, enenrginya semakin sedikit yang disebut 

piramida ekologi. Berikut yang bukan termasuk piramida ekologi adalah... 

a. Piramida berat 

b. Piramida jumlah 

c. Piramida energi 

d. Piramida makanan 

e. Piramida materi 

11. Piramida makanan bermanfaat untuk.... 

a. Menentukan jumlah populasi dalam suatu ekosistem 

b. Memprediksi terjadinya keseimbangan populasi dalam suatu ekosistem 

c. Memperjelas pemahaman tentang keseimbangan ekosistem 

d. Menghitung kepadatan populasi dalam suatu ekosistem. 

e. Mengurangi kepadatan populasi dalam suatu ekosistem 
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12. Rantai makanan yang berhubungan antara satu sama lain disebut... 

a. Suksesi 

b. Perumput 

c. Jaring-jaring makanan 

d. Piramida makanan 

e. Rantai makanan detritus 

13. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat I adalah... 

a. Ulat, tikus, dan kambing 

b. Katak, burung elang. Dan ular 

c. Tikus, kucing, dan harimau 

d. Burung elang. Kelinci, dan kijang 

e. Kambing, ular, dan harimau 

14. Bentuk saling ketergantungan seperti terjadinya jaring-jaring makanan, 

piramida makanan, dan rantai makanan adalah wujud dari saling 

ketergantungan antara komponen... 

a.  Produsen 

b.  Konsumen 

c. Biotik 

d. Abiotik 

e. Produsen dan konsumen 

15. Rantai makanan merupakan suatu rentetan organisme memakan organisme 

sebelumnya dan sebagai penyedia bahan makanan bagi organisme 

berikutnya. Mata rantai yang berawal dari organisme perombak adalah... 

a. Rantai makanan perumput 

b. Rantai makanan detritus 

c. Rantai makanan parasit 

d. Rantai makanan predator 

e. Jaring-jaring makanan 

16. Perhatikan data dibawah ini: 

1. Rumput  

2. Ikan 
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3. Ketela 

4. Padi 

5. Ayam 

6. Kambing 

Dari data di atas, yang termasuk produsen adalah... 

a. 1,3,4 

b. 1,2,4 

c. 3,4,5 

d. 1,3,6 

e. 2,6,4 

17. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan sebagai berikut! 

 

Organisme yang berkedudukan sebagai konsumen I dan II adalah.... 

a. Burung 

b. Manusia 

c. Tumbuhan 

d. Harimau 

e. Siput 

18. Sejak tahun 1970-an, populasi krill (crustacea sejenis udang kecil) di 

Semenanjung Antartika telah berkurang hingga 80%-nya. Krill memakan 

ganggang yang menempel dibawah permukaan es.mencairnya lapisan es 

akibat pemanasan global berpengaruh pada penurunan populasi krill. 
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Padahal krill merupakan makanan utama pinguin, singa, laut, dan paus. 

Ganggang pada populasi krill memengaruhi populasi organisme dalam.... 

a. Rantai makanan 

b. Piramida makanan 

c. Jaring-jaring makanan 

d. Piramida jumlah 

e. Piramida biomassa 

19. Berikut ini yang merupakan keuntungan piramida energi adalah... 

a. Memiliki tingkat keakuran yang lebih tinggi 

b. Lebih mudah mempelajari 

c. Lebih mudah dalam menghitung 

d. Sampel yang digunakan berubah 

e. Sampel yang digunakan sama 

20. Totalitas yang diperoleh oleh tumbuhan hijau dinamakan dengan... 

a. Produktifitas primer 

b. Produktifitas sekunder 

c. Produktifitas primer kotor 

d. Produktifitas primer bersih 

e. Biomassa 

21. Pada piramida energi terjadi berturut-turut. Hal yang bukan penyebab 

berkurangnya energi pada tiap tingkatan trofik adalah …. 

a. selektivitas makanan oleh tingkat trofik selanjutnya 

b. makanan yang dimakan tidak semua tercerna 

c. hanya sebagian dari makanan itu menjadi energi 

d. sebagian energi terlepas melalui proses ekskresi 

e. setiap makhluk membutuhkan energi 

22. Dalam suatu ekosistem padang rumput dihuni oleh beberapa hewan yaitu 

cacing, ular, kelinci, dan singa. Jika populasi kelinci berkembang biak 

dengan cepat maka dapat diperkirakan akan berakibat... 

a. Populasi singa turun, populasi rumtu naik. 

b. Populasi rumput naik, populasi singa naik 
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c. Populasi rumput turun, populasi singa turun 

d. Populasi singa naik, populasi rumput turun 

e. Semua populasi tetap kecuali populasi kelinci 

23. Jaring-jaring makanan adalah......... 

a. hewan, tumbuhan dan lingkungan abiotiknya saling ketergantungan  

b. konsumen tergantung pada produsen 

c. peristiwa tergantung pada produsen 

d.  sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. 

e. komposisi organisme 

24. Penghilangan komponen konsumen I pada suatu ekosistem kolam akan 

menyebabkan... 

a. Konsumen II berubah fungsi menjadi konsumen I 

b. Jumlah populasi produsen akan meledak 

c. Status konsumen III merangkap sebagai herbivora 

d. Jumlah dekomposer makin banyak 

e. Konsumen I darat menggantikan konsumen I kolam 

25. Piramida makanan dua puncak menunjukkan bahwa di dalam suatu 

ekosistem terdapat... 

a. Populasi konsumen I, konsumen II, dan konsumen III. 

b. Satu populasi karnivora terbesar 

c. Dua populasi karnivora terbesar 

d. Lebih dari satu populasi herbivora 

e. Hanya terdapat populasi herbivora 

26. jika diketahui biomassa produsen 10.000 maka biomassa pada konsumen III 

adalah... 

a. 100.000 

b. 10.000 

c. 1000 

d. 100 

e. 10 
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27. Total energy yang dipindahkan dan dihasilkan oleh tingkat torfik tertentu 

dapat disajikan melalui... 

a. Piramida biomassa 

b. Piramida jumlah 

c. Piramida ekosistem 

d. Piramida energi 

e. Piramida ekologi 

28. Hal berikut pernyataan yang tidak berhubungan dengan piramida ekologi.... 

a. Menggambarkan hubungan antara tingkat trofik yang satu dengan 

trofik lainnya. 

b. Jumlah organisme pada tingkat trofik rendah biasanya lebih banyak. 

c. Jumlah organisme pada tingkat trofik tinggi biasanya lebih sedikit. 

d. Tingkat trofik terendah biasanya ditempati oleh produsen. 

e. Tingkat trofik tertinggi biasanya ditempati oleh herbivora 

29. Terbentuknya rantai makanan disebabkan oleh adanya... 

a. Karnivora puncak 

b. Omnivora 

c. Bahan makanan yang melimpah 

d. Proses makan dan dimakan 

e. Predator 

30. Dalam aliran energi akan terlihat bahwa tingkat trofik yang mengandung 

energi paling sedikit adalah... 

a. Produsen 

b. Konsumen I 

c. Konsumen II 

d. Konsumen III 

e. Sumber energi 
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Lampiran 14 

 

KUNCI JAWABAN POSTTEST 

 

 

1. C   11. B    21. E 

2. A   12. C    22. D 

3. E   13. A    23. D 

4. C   14. C    24. B 

5. A   15. B    25. D 

6. D   16. A    26. E 

7. A   17. A    27. D 

8. D   18. C    28. E 

9. C   19. A    29. D 

10. C   20. A    30. D 
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Rekapitulasi Hasil Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

NO 
NAMA 

SISWA 

PRETEST POSTTEST 
GAIN 

N-

GAIN SKOR NILAI SKOR NILAI 

1 NA 15 50,00 27 90,00 40,00 0,80 

2 GFZ 5 16,67 27 90,00 73,33 0,88 

3 RP 12 40,00 25 83,33 43,33 0,72 

4 SS 15 50,00 28 93,33 43,33 0,87 

5 MRAR 15 50,00 26 86,67 36,67 0,73 

6 ARY 15 50,00 23 76,67 26,67 0,53 

7 TR 15 50,00 24 80,00 30,00 0,60 

8 AP 17 56,67 24 80,00 23,33 0,54 

9 EMS 18 60,00 24 80,00 20,00 0,50 

10 SP 18 60,00 27 90,00 30,00 0,75 

11 MAS 16 53,33 22 73,33 20,00 0,43 

12 MS 17 56,67 25 83,33 26,67 0,62 

13 TAZ 15 50,00 23 76,67 26,67 0,53 

14 WS 7 23,33 27 90,00 66,67 0,87 

15 AF 18 60,00 24 80,00 20,00 0,50 

16 MH 15 50,00 27 90,00 40,00 0,80 

17 FP 14 46,67 20 66,67 20,00 0,38 

18 RF 20 66,67 29 96,67 30,00 0,90 

19 FZ 17 56,67 22 73,33 16,67 0,38 

20 SF 19 63,33 28 93,33 30,00 0,82 

21 IM 16 53,33 24 80,00 26,67 0,57 

22 I 17 56,67 29 96,67 40,00 0,92 

23 GM 17 56,67 26 86,67 30,00 0,69 

24 YAM 16 53,33 25 83,33 30,00 0,64 

25 WNS 16 53,33 24 80,00 26,67 0,57 

26 DH 18 60,00 29 96,67 36,67 0,92 

27 AM 17 56,67 23 76,67 20,00 0,46 

28 FLP 17 56,67 23 76,67 20,00 0,46 

29 HI 17 56,67 25 83,33 26,67 0,62 

30 VDR 17 56,67 24 80,00 23,33 0,54 

Jumlah 471,0 1570,0 754,0 2513,3 943,3 19,54 

Rerata 15,70 52,33 25,13 83,78 31,44 0,65 

Minimal 5,00 16,67 20,00 66,67 16,67 0,38 

Maksimal 20,00 66,67 29,00 96,67 73,33 0,92 
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Rekapitulasi Hasil Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

NO 
NAMA 

SISWA 

PRETEST POSTTEST 
GAIN 

N-

GAIN SKOR NILAI SKOR NILAI 

1 RD 15 50,00 18 60,00 10,00 0,20 

2 RS 5 16,67 18 60,00 43,33 0,52 

3 NI 12 40,00 15 50,00 10,00 0,17 

4 LQR 15 50,00 21 70,00 20,00 0,40 

5 WRW 15 50,00 21 70,00 20,00 0,40 

6 SW 15 50,00 19 63,33 13,33 0,27 

7 SG 15 50,00 22 73,33 23,33 0,47 

8 DLS 17 56,67 19 63,33 6,67 0,15 

9 CR 18 60,00 22 73,33 13,33 0,33 

10 DL 18 60,00 22 73,33 13,33 0,33 

11 NS 16 53,33 18 60,00 6,67 0,14 

12 ALS 17 56,67 22 73,33 16,67 0,38 

13 AQ 15 50,00 17 56,67 6,67 0,13 

14 AH 7 23,33 22 73,33 50,00 0,65 

15 ETM 18 60,00 20 66,67 6,67 0,17 

16 UI 15 50,00 20 66,67 16,67 0,33 

17 RF 14 46,67 22 73,33 26,67 0,50 

18 TP 20 66,67 24 80,00 13,33 0,40 

19 ES 17 56,67 21 70,00 13,33 0,31 

20 AJFR 19 63,33 22 73,33 10,00 0,27 

21 RF 16 53,33 21 70,00 16,67 0,36 

22 RN 17 56,67 21 70,00 13,33 0,31 

23 RUD 17 56,67 22 73,33 16,67 0,38 

24 LP 16 53,33 21 70,00 16,67 0,36 

25 PTI 16 53,33 20 66,67 13,33 0,29 

26 BJ 18 60,00 21 70,00 10,00 0,25 

27 SFK 17 56,67 22 73,33 16,67 0,38 

28 SW 17 56,67 19 63,33 6,67 0,15 

29 LP 17 56,67 20 66,67 10,00 0,23 

30 RWP 17 56,67 20 66,67 10,00 0,23 

Jumlah 471,0 1570,0 612,0 2040,0 470,0 9,48 

Rerata 15,70 52,33 20,40 68,00 15,67 0,32 

Minimal 5,00 16,67 15,00 50,00 6,67 0,13 

Maksimal 20,00 66,67 24,00 80,00 50,00 0,65 
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Lampiran 21 

 
 

Hasil Uji Normalitas Pretest 

 

Hipotesis  

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 

Pengambilan keputusan: 

Terima H0 jika nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) pada output Kolmogorov Smirnov ≥ 

0,05. 

Descriptive Statistics 

 n Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

pretest_kontrol 30 52,3340 10,28922 16,67 66,67 

pretest_eksperiment 30 52,3340 10,28922 16,67 66,67 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
pretest_kontrol 

pretest_eksperime

nt 

n 30 30 

Normal Parametersa,b Mean 52,3340 52,3340 

Std. Deviation 10,28922 10,28922 

Most Extreme Differences Absolute ,277 ,277 

Positive ,161 ,161 

Negative -,277 -,277 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,517 1,517 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,020 ,020 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Kesimpulan: 

Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed)preetest pada kelas eksperiment dan kelas kontrol: 

0,020 > 0,05, maka tolak H0 artinya: Data berasal dari populasi yang berdistribusi 

tidak  
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Hasil Uji Homogenitas Pretest 

Hipotesis  

H0 : Data berasal dari varian yang homogen 

H1 : Data berasal dari varian yang tidak homogen 

 

Pengambilan keputusan  

Terima H0 jika nilai Based on trimmed mean pada output Levene test ≥ 0,05 

Case Processing Summary 

 

Group 

Cases 

 Valid Missing Total 

 n Percent n Percent n Percent 

nilai pretest_kontrol 30 100,0% 0 ,0% 30 100,0% 

pretest_eksperiment 30 100,0% 0 ,0% 30 100,0% 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

nilai Based on Mean ,000 1 58 1,000 

Based on Median ,000 1 58 1,000 

Based on Median and with 

adjusted df 

,000 1 58,000 1,000 

Based on trimmed mean ,000 1 58 1,000 

 

 

Kesimpulan: 

Nilai Based on trimmed mean pada output Levene test. 1,00 > 0,05 maka terima 

H0 artinya: Data berasal dari varian yang homogen. 
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Hasil Uji-t U Mann Whitney Pretest 

Hipotesis  

H0 :  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest kelas kontrol dan 

kelas eksperimen (µ1 = µ2) 

H1 :  Terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen (µ1 ≠ µ2) 

 

Pengambilan keputusan: 

Terima H0 jika nilai Sig. (2-Tailed) pada output U Mann Whitney≥ 0,05. 

 

Ranks 

 Group n Mean Rank Sum of Ranks 

nilai pretest_kontrol 30 30,50 915,00 

pretest_eksperiment 30 30,50 915,00 

Total 60   

 

Test Statisticsa 

 nilai 

Mann-Whitney U 450,000 

Wilcoxon W 915,000 

Z ,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Grouping Variable: group 

 

 

Kesimpulan: 

Nilai Sig. (2-Tailed) pada output U Mann Whitney1,00 > 0,05 maka terima H0 

artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest kelas kontrol dan 

kelas eksperimen (µ1 = µ2). 
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Hasil Uji Normalitas Posttest 

Hipotesis  

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Pengambilan keputusan: 

Terima H0 jika nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) pada output Kolmogorov Smirnov ≥ 

0,05. 

Descriptive Statistics 

 n Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

posttest_kontrol 30 67,9993 6,28715 50,00 80,00 

posttest_eksperiment 30 83,7780 7,66812 66,67 96,67 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
posttest_kontrol 

posttest_eksperim

ent 

n 30 30 

Normal Parametersa,b Mean 67,9993 83,7780 

Std. Deviation 6,28715 7,66812 

Most Extreme Differences Absolute ,192 ,156 

Positive ,165 ,156 

Negative -,192 -,125 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,049 ,852 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,221 ,462 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Kesimpulan: 

Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed)posttest pada kelas eksperiment: 0,46 > 0,05 maka 

terima H0 artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed)posttest pada kelas kontrol: 0,22 > 0,05 maka terima 

H0 artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Hasil Uji Homogenitas Posttest 

Hipotesis  

H0 : Data berasal dari varian yang homogen 

H1 : Data berasal dari varian yang tidak homogen 

 

Pengambilan keputusan  

Terima H0 jika nilai Based on trimmed mean pada output Levene test ≥ 0,05 

 

Case Processing Summary 

 

Group 

Cases 

 Valid Missing Total 

 n Percent n Percent n Percent 

nilai posttest_kontrol 30 100,0% 0 ,0% 30 100,0% 

posttest_eksperiment 30 100,0% 0 ,0% 30 100,0% 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

nilai Based on Mean 1,787 1 58 ,187 

Based on Median 1,812 1 58 ,183 

Based on Median and with 

adjusted df 

1,812 1 57,827 ,183 

Based on trimmed mean 1,946 1 58 ,168 

 

 

Kesimpulan: 

Nilai Based on trimmed mean pada output Levene test. 0,16 > 0,05 maka terima 

H0 artinya: Data berasal dari varian yang homogen. 
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Hasil Uji t Posttest 

Hipotesis  

H0 :  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara posttestkelas kontrol dan 

kelas eksperiment (µ1 = µ2) 

H1 :  Terdapat perbedaan yang signifikan antara posttest kelas kontrol dan kelas 

eksperiment (µ1 ≠ µ2) 

 

Pengambilan keputusan: 

Terima H0 jika nilai Sig. (2-Tailed) pada output t-test ≥ 0,05. 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

nilai Equal 

variance

s 

assume

d 

1,787 ,187 -8,715 58 ,000 -15,77867 1,81042 -

19,4026

1 

-

12,15

472 

Equal 

variance

s not 

assume

d 

  

-8,715 55,854 ,000 -15,77867 1,81042 -

19,4055

8 

-

12,15

176 

 

 

Kesimpulan: 

Nilai Sig. (2-Tailed) pada output t-test 0,00 < 0,05 maka tolak H0 artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan antara posttest kelas kontrol dan kelas eksperiment (µ1 

≠ µ2). 
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Hasil Uji Normalitas N-Gain 

Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Pengambilan keputusan: 

Terima H0 jika nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) pada output Kolmogorov Smirnov ≥ 

0,05 

Descriptive Statistics 

 n Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

ngain_kontrol 30 .3153 .12451 .13 .65 

ngain_eksperiment 30 .6513 .16982 .38 .92 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ngain_kontrol ngain_eksperiment 

n 30 30 

Normal Parametersa Mean .3153 .6513 

Std. Deviation .12451 .16982 

Most Extreme Differences Absolute .115 .117 

Positive .115 .117 

Negative -.068 -.109 

Kolmogorov-Smirnov Z .629 .643 

Asymp. Sig. (2-tailed) .823 .803 

a. Test distribution is Normal. 

  

Kasimpulan:  

Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) N-Gain pada kelas eksperimen pada output 

Kalmogorov Smirnov adalah: 0,803> 0,05 maka terima H0 artinya data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 
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Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) N-Gain pada kelas kontrol pada output Kalmogorov 

Smirnov adalah: 0,823 > 0,05 maka terima H0 artinya data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 28 

 
 

Hasil Uji Homogenitas N-Gain 

 

Hipotesis  

H0 : Data berasal dari varian yang homogen 

H1 : Data berasal dari varian yang tidak homogen 

 

Pengambilan keputusan  

Terima H0 jika nilai Based on trimmed mean pada output Levene test ≥ 0,05 

 

Case Processing Summary 

 

Group 

Cases 

 Valid Missing Total 

 n Percent n Percent n Percent 

nilai ngain_kontrol 30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 

ngain_eksperiment 30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

nilai Based on Mean 6.011 1 58 .017 

Based on Median 4.624 1 58 .036 

Based on Median and with 

adjusted df 
4.624 1 55.985 .036 

Based on trimmed mean 5.986 1 58 .017 

 

Kesimpulan: 

Nilai Based on trimmed mean kelas kontrol dan eksperiment pada output Levene 

Sig. adalah 0,017 < 0,05 maka tolak H0 artinya: Data berasal dari populasi yang 

berdistribusi tidak homogen. 
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Lampiran 29 

 
 

Hasil Uji U Mann Whitney N-Gain 

 

Hipotesis  

H0 :  Tidak terdapat perbedaan N-Gain antarakelas kontrol dan kelas 

eksperiment (µ1 = µ2) 

H1 :  Terdapat perbedaan N-Gain kelas kontrol dan kelas eksperiment (µ1 ≠ µ2) 

 

Pengambilan keputusan: 

Terima H0 jika nilai Sig. (2-Tailed) pada output U Mann Whitney ≥ 0,05. 

 

Ranks 

 Group n Mean Rank Sum of Ranks 

nilai ngain_kontrol 30 16.97 509.00 

ngain_eksperiment 30 44.03 1321.00 

Total 60   

 

Test Statisticsa 

 nilai 

Mann-Whitney U 44.000 

Wilcoxon W 509.000 

Z -6.006 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: group 

 

Kesimpulan: 

Nilai Sig. (2-Tailed) kelas eksperiment dan kelas kontrol pada output nilai adalah 

0,00 < 0,05 maka tolak H0 artinya terdapat perbedaan antara N-Gain kelas kontrol 

dan kelas eksperiment (µ1 ≠ µ2). 
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Lampiran 30 

 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMK N 7 Pekanbaru 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : XII/I 

Pertemuan   : 1 

 

No 
Nama 

Siswa 

Aktivitas Siswa  

Presentase                                     1 2 3 4 

1 RD √ √ - √ 75 

2 RS √ √ - √ 75 

3 NI - √ √ √ 100 

4 LQR √ - - √ 50 

5 WRW √ √ √ √ 100 

6 SW - - - √ 50 

7 SG √ √ - √ 75 

8 DLS - - √ √ 50 

9 CL √ √ √ √ 100 

10 DL - √ - √ 50 

11 NS √ √ √ √ 100 

12 ALS √ - √ √ 75 

13 AQ - √ - √ 75 

14 AH - √ √ √ 100 

15 ETM √ √ - √ 75 

16 UI √ - - √ 50 

17 RF √ - √ √ 75 

18 TP - √ - √ 75 

19 ES - - √ √ 50 

20 AJFR √ - - √ 50 

21 RF √ - √ √ 75 

22 NR - - - √ 50 

23 RUD √ √ √ √ 100 

24 LP √ - - √ 50 

25 PTI - √ - √ 50 

26 BJ √ - √ √ 75 

27 SFK - √ - √ 75 

28 SW √ - √ √ 75 

29 LP √ √ - √ 75 

30 RWP √ √ √ √ 100 

Jumlah 19 17 14 30 2175 

Persentase 63,3% 56.6% 46.6% 100% 72.5% 
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Lampiran 31 

 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMK N 7 Pekanbaru 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : XII/I 

Pertemuan  : 2 

 

No 
Nama 

Siswa 

Aktivitas Siswa  

Presentase                                     1 2 3 4 

1 RD √ √ - √ 75 

2 RS √ √ - √ 75 

3 NI √ √ √ √ 100 

4 LQR √ - - √ 50 

5 WRW √ √ √ √ 100 

6 SW √ - - √ 50 

7 SG √ √ - √ 75 

8 DLS - - √ √ 50 

9 CL √ √ √ √ 100 

10 DL - √ √ √ 75 

11 NS √ √ √ √ 100 

12 ALS √ √ √ √ 100 

13 AQ √ √ - √ 75 

14 AH √ √ √ √ 100 

15 ETM √ √ √ √ 100 

16 UI √ - - √ 50 

17 RF √ √ √ √ 100 

18 TP √ √ - √ 75 

19 ES - - √ √ 50 

20 AJFR √ - √ √ 75 

21 RF √ - √ √ 75 

22 NR √ √ - √ 75 

23 RUD √ √ √ √ 100 

24 LP √ - - √ 50 

25 PTI - √ - √ 50 

26 BJ √ - √ √ 75 

27 SFK √ √ - √ 75 

28 SW √ - √ √ 75 

29 LP √ √ - √ 75 

30 RWP √ √ √ √ 100 

Jumlah 26 20 17 30 2325 

Persentase 86.6% 66.6% 56.6% 100% 77.5% 
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Lampiran 32 

 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMKN 7 Pekanbaru 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : XII/I 

Pertemuan  : 1 

No 
Nama 

Siswa 

Aktivitas Siswa  

Presentase                                     1 2 3 4 

1 NA √ - √ √ 75 

2 GFZ √ √ √ - 75 

3 RP √ - - √ 50 

4 SS - √ √ √ 75 

5 MRAR √ √ - √ 75 

6 ARY - √ √ - 50 

7 TR √ √ - √ 75 

8 AP √ √ √ √ 100 

9 EMS √ √ √ - 75 

10 SP √ √ - √ 75 

11 MAS √ √ √ - 75 

12 MS √ - √ √ 75 

13 TAZ √ √ - √ 75 

14 WS √ - √ - 50 

15 AF √ √ - √ 75 

16 MH √ √ √ √ 100 

17 FP √ √ √ √ 100 

18 RF √ - - √ 50 

19 FZ √ √ √ √ 100 

20 SF √ √ - √ 75 

21 IM √ √ √ √ 100 

22 I √ √ - √ 75 

23 GM √ √ √ √ 100 

24 YAM √ √ - √ 75 

25 WNS √ √ √ √ 100 

26 DH √ √ - √ 75 

27 AM √ - √ √ 75 

28 FLP - √ - √ 50 

29 HI √ √ √ √ 75 

30 VDR √ √ √ √ 100 

Jumlah 27 25 18 25 2325 

Persentase 90.0% 83.3% 60.0% 83.3% 77.5% 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMKN 7 Pekanbaru 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : XII/I 

Pertemuan  : 2 

No 
Nama 

Siswa 

Aktivitas Siswa  

Presentase                                     1 2 3 4 

1 NA √ - √ √ 75 

2 GFZ √ √ √ √ 75 

3 RP √ - - √ 50 

4 SS - √ √ √ 75 

5 MRAR √ √ - √ 75 

6 ARY - √ √ - 50 

7 TR √ √ - √ 75 

8 AP √ √ √ √ 100 

9 EMS √ √ √ - 75 

10 SP √ √ - √ 75 

11 MAS √ √ √ - 75 

12 MS √ - √ √ 75 

13 TAZ √ √ √ √ 100 

14 WS √ √ √ √ 75 

15 AF √ √ - √ 75 

16 MH √ √ √ √ 100 

17 FP √ √ √ √ 100 

18 RF √ - √ √ 75 

19 FZ √ √ √ √ 100 

20 SF √ √ - √ 75 

21 IM √ √ √ √ 100 

22 I √ √ - √ 75 

23 GM √ √ √ √ 100 

24 YAM √ √ √ √ 100 

25 WNS √ √ √ √ 100 

26 DH √ √ √ √ 100 

27 AM √ √ √ √ 100 

28 FLP √ √ - √ 75 

29 HI √ √ √ √ 100 

30 VDR √ √ √ √ 100 

Jumlah 28 27 22 27 2525 

Persentase 93.3% 90.0% 73.3% 90.0% 84.16% 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMK N 7 Pekanbaru 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : XII/I 

 

No Aspek Yang Diamati 

Aktivitas guru 

Pertemuan I Pertemuan II 

Ya Tidak Ya Tidak 

A Kegiatan Awal 

 

 

 

√ 

 

  

 

√ 

 

 

1. Orientasi 

2. Melakukan apersepsi  √  √  

3. Guru memotivasi siswa dengan cara 

bertanya kepada siswa.  

 

√ 

 √  

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

√ 

 

  

√ 

 

B Kegiatan Inti     

 21. Guru menjelaskan alasan kepada siswa 

tentang tujuan mengumpulkan 

informasi tertentu. 

 

 

√ 

  

√ 

 

 22. Guru membagi siswa dalam kelompok 

yang heterogen yaitu berjumlah 5-6 

orang siswa. 

 

 

√ 

 

  

√ 

 

 23. Menyiapkan sumber-sumber belajar 

yang potensial yang telah tersedia. 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 24. Menentukan bagaimana informasi yang 

diperoleh oleh siswa untuk 

dikumpulkan yaitu dengan 

menggunakan berbagai sumber belajar 

seperti buku, internet, dll. 

 

 

√ 

 

  

 

√ 

 

 25. Diskusi dan pertukaran pikiran. √  √  

 26. Guru menginstruksikan siswa untuk 

mempersentasikan hasil diskusinya. 

 

√ 

 √ 

 

 

C Kegiatan Akhir     
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Lampiran 37 

 
 

Dokumentasi Penelitian Kelas Kontrol 

 

           

 
 

Gambar 1. Siswa saat melakukan  pretes 

 

Gambar 2. Guru menjelaskan materi pelajaran. 
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Gambar 3. Siswa mencatat penjelasan 

 

Gambar 4. Siswa pada saat melakukan postest 
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Dokumentasi Penelitian Kelas Eksperimen 

 

Gambar 1. Siswa saat melakukan pretest 

 

 

Gambar 2.  Siswa diskusi dan bertukar pikiran 
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Gambar 3. Siswa mempresentasikan hasil karya 

   

 

Gambar 4. Siswa saat melakukan posttest 
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