
PERBANDINGAN KEEFEKTIFAN METODE OBSERVASI DAN DISKUSI
TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI POKOK BAHASAN EKOSISTEM

PADA SISWA KELAS X SEMESTER 2 SMA NEGERI 1 MIJEN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

SKRIPSI

Oleh:
EDI KURNIAWAN

NPM. 05320096

IKIP PGRI SEMARANG
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI

SEMARANG
2011



PERBANDINGAN KEEFEKTIFAN METODE OBSERVASI DAN DISKUSI
TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI POKOK BAHASAN EKOSISTEM

PADA SISWA KELAS X SEMESTER 2 SMA NEGERI 1 MIJEN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

SKRIPSI

Diajukan kepada IKIP PGRI Semarang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Pendidikan Biologi

Oleh:
EDI KURNIAWAN

NPM. 05320096

IKIP PGRI SEMARANG
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI

SEMARANG
2011



HALAMAN PERSETUJUAN

Kami sebagai pembimbing I dan pembimbing II dari mahasiswa IKIP PGRI

Semarang.

Nama : Edi Kurniawan

NPM : 05320096

Jurusan : Pendidikan Biologi

Judul Skripsi : Perbandingan Keefektifan Metode Observasi dan Diskusi terhadap

Hasil Belajar Biologi Pokok Bahasan Ekosistem pada Siswa Kelas X Semester 2

SMA Negeri 1 Mijen Tahun Pelajaran 2010/2011.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah dibuat mahasiswa tersebut diatas

telah selesai dan siap diujikan.

Semarang, Juni 2011

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Harsoyo Purnomo, MS Ary Susatyo Nugroho, S.Si,M.Si
NPP.195011151981111001 NIP. 196908261994031002



HALAMAN PENGESAHAN

PERBANDINGAN KEEFEKTIFAN METODE OBSERVASI DAN DISKUSI
TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI POKOK BAHASAN EKOSISTEM

PADA SISWA KELAS X SEMESTER 2 SMA NEGERI 1 MIJEN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Ditulis oleh
Edi Kurniawan
NPM : 05320096

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Pendidikan
Biologi IKIP PGRI Semarang.

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Juni 2011

Panitia Ujian

Ketua Sekretaris

Drs. Nizaruddin, M.Si Endah Rita S.D. S.Si, M.Si
NIP. 196803251994031004 NPP. 973001100

Penguji Tanda Tangan

1. Drs. Harsoyo Purnomo, MS ( ..................................................... )
NPP.195011151981111001

2. Ary Susatyo Nugroho, S.Si,M.Si ( ..................................................... )
NIP. 196908261994031002

3. Fenny Roshadiyanti, S.Pd, M.Pd ( ..................................................... )
NIP. 196909291994032002



ABSTRAK

Kurniawan, E. 2011. Perbandingan Keefektifan Metode Observasi dan Metode
Diskusi Terhadap Hasil Belajar Biologi Pokok Bahasan Ekosistem pada Siswa Kelas
X Semester 2 SMA Negeri 1 Mijen Tahun Pelajaran 2010/2011. Skripsi. Pembimbing
I Drs. Harsoyo Purnomo, M.S; Pembimbing II Ary Susatyo Nugroho, S.Si, M.Si.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Mijen
yang tidak sesuai harapan guru yang dibuktikan dengan kebanyakan nilai siswa yang
kurang dari KKM yaitu 65.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar
siswa antara menggunakan metode observasi dan metode diskusi pada pokok
bahasan ekosistem di kelas X semester 2 SMA Negeri 1 Mijen tahun ajaran
2010/2011.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X jurusan IPA semester 2
SMA Negeri 1 Mijen tahun ajaran 2010/2011 dan diperoleh sample sebanyak 80
siswa yang diambil dari data populasi dengan menggunakan teknik cluster random
sampling. Sample ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok observasi (kelas
X IPA 1) dan kelompok diskusi (kelas X IPA 2).Desain penelitian yang digunakan
dalam penelitian adalah quasi-eksperimen (eksperimen semu). Metode pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes. Instrumen yang disusun
dengan jumlah 30 butir soal terlebih dahulu diujicobakan pada kelas X IPA 3 untuk
mengukur validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal. Setelah
dilakukan analisis uji coba diperoleh sejumlah 25 soal yang memenuhi syarat sebagai
alat penelitian. Data yang diperoleh dinalisis menggunakan SPSS versi 15 dan secara
manual di analisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas (uji barlett) dan uji
kesamaan dua mean.

Berdasarkan analisis uji t diperoleh thitung = 4,934 > ttabel = 1,667 sehingga hipotesis
alternative diterima atau hipotesis nihil ditolak. Hal ini berarti hasil belajar siswa
pada pembelajaran biologi dengan menggunakan metode observasi lebih tinggi dari
pada hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi dengan menggunakan metode
diskusi pokok bahasan ekosistem.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan ada perbedaan hasil
prestasi siswa pada pembelajaran dengan menggunakan metode observasi dan
metode diskusi pada materi ekosistem kelas X semester 2 SMA Negeri 1 Mijen tahun
ajaran 2010-2011. Nilai pada metode observasi lebih efektif daripada menggunakan
metode diskusi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun kebelakang, hasil nilai ujian semester siswa kelas X

IPA di SMA Negeri 1 Mijen sangat rendah dan kurang dari KKM sebesar 65. Untuk

itu peneliti ingin mengetahui sebab-sebab rendahnya hasil nilai ujian semester siswa

kelas X IPA di SMA Negeri 1 Mijen.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru dan siswa,

penyebab hasil belajar biologi di SMA Negeri 1 Mijen yang rendah adalah

pembelajaran biologi berlangsung satu arah dan penggunaan metode pembelajaran

yang kurang tepat. Akibatnya, Biologi dianggap siswa sebagai pelajaran yang kurang

menarik dan sulit untuk dimengerti. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang

tepat menyebabkan siswa sulit untuk memahami materi.

Siswa hanya sekedar mengetahui konsep tanpa memahaminya secara

mendalam dan kurang aktif selama proses pembelajaran. Akibatnya informasi yang

diterima siswa tidak maksimal dan hasil belajar biologi menjadi rendah.Hal ini

ditunjukkan dengan rata-rata hasil evaluasi mata pelajaran biologi menunjukkan

nilai dibawah 65 yaitu dibawah standar kurikulum penilaian SMA Negeri 1 Mijen,

sedangkan untuk standar kurikulum penilaian minimal 65.

Berdasarkan rendahnya nilai di bawah minimal standar kurikulum penilaian

di SMA Negeri 1 Mijen, maka perlu diadakan pembuktian penelitian dengan

membandingkan dua metode yaitu, metode observasi dan metode diskusi. Metode



observasi yang biasa digunakan guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1

Mijen, sedangkan metode diskusi yang ditawarkan oleh peneliti untuk

meningkatkan pembelajaran pada materi ekosistem atau eksperimen.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa SMA Negeri 1

Mijen sehingga hasil belajar siswa akan tercapai.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas bahwa hasil belajar siswa kelas X

SMA Negeri 1 Mijen masih rendah karena dipengaruhi oleh metode pembelajaran

kelas yang bersifat monoton. Perlu adanya alternatif metode-metode yang dapat

meningkatkan hasil belajar siswa. Peneliti berusaha menemukan metode yang tepat

untuk pembelajaran Biologi di kelas X SMA Negeri 1 Mijen.

Adapun masalah yang akan diangkat sebagai berikut: Apakah hasil

belajar siswa pada pembelajaran biologi dengan menggunakan metode observasi

lebih tinggi dari pada hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi dengan

menggunakan metode diskusi pokok bahasan ekosistem.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil

belajar siswa dengan menggunakan metode observasi dan metode diskusi pokok

bahasan ekosistem dikelas X semester II SMA Negeri 1 Mijen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain



1. Bagi guru

Memberi gambaran kepada guru dalam menentukan atau memilih metode

pembelajaran biologi yang tepat sehingga dapat menentukan prestasi belajar yang

diharapkan.

2. Bagi siswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa mampu lebih mudah

memahami materi mata pelajaran biologi pokok bahasan ekosistem.

3. Bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti menjadi tahu bahwa melakukan

variasi model pembelajaran sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan

prestasi belajar siswa.

E. Penegasan Istilah

Untuk memeperjelas permasalahan dan pencapaian hasil sesuai yang

diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan tentang

arti beberapa kata atau istilah yang tercantum dalam judul skripsi.

Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Keefektifan

Keefektifan yaitu sesuatu yang menunjukkan keberhasilan dari segi

tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (membawa hasil atau berhasil

guna).



2. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan langsung menggunakan alat indera

atau alat bantu untuk pnginderaan suatu subjek atau objek. Observasi juga

merupakan basis sains yang dilakukan dengan menggunakan panca indera atau

instrumen sebagai alat penginderaan.

3. Metode Diskusi

Metode diskusi yang akan digunakan adalah jenis diskusi kelompok kecil.

Diskusi kelompok kecil adalah bentuk diskusi kelas dimana para peserta didik

sesuai dengan kelompoknya, diskusi ini terdiri dari 4-6 orang tiap kelompoknya.

4. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah penguasaan yang diperoleh atau diterima oleh siswa

setelah mengikuti proses pembelajaran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembelajaran

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.

Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru dalam

suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi

dalam konteks kegiatan belajar mengajar.

B. Proses Pembelajaran

Suatu pembelajaran akan tercapai dengan baik apabila menggunakan proses

pembalajaran berjalan secara aktif. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk

pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses

pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun siswa

dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut.

Tujuan dari pembelajaran aktif adalah untuk mengembangkan kemampuan

berpikir analitis dari siswa dan kapasitas siswa untuk menggunakan kemampuan



tersebut pada materi-materi kuliah yang diberikan. Pembelajaran aktif tidak semata-

mata digunakan untuk menyampaikan informasi saja.

Dalam PP No 19 pasal 19 ayat 1 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup prakarsa, kreativitas dan kemandirian, sesuai dengan

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

C. Mutu Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada lingkungan (Anon, 2003). Sementara mutu bermakna antara

lain ukuran baik atau buruk suatu benda, taraf atau derajat (pendidikan,

pembelajaran, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).

Mutu pembelajaran dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, dan

mutu pembelajaran memiliki hubungan positif dengan prestasi belajar.

Indikator rendahnya mutu pendidikan (pembelajaran) antara lain mutu guru

yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan,murid yang rendah, media dan

sumber belajar-mengajar seperti buku teks, peralatan laboratorium dan bengkel

kerja yang memadai. Hal ini juga tergantung pada besarnya biaya pendidikan per

unit, maupun alokasi dana dari APBN (Tilaar, 2006).

D. Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran



Peningkatan mutu berkaitan dengan target yang harus dicapai, proses untuk

mencapai dan faktor-faktor yang terkait. Dalam peningkatan mutu ada dua aspek

yang perlu mendapat perhatian, yakni aspek kualitas hasil dan aspek proses mencapai

hasil tersebut.

Peningkatan mutu proses pembelajaran dapat diartikan dengan standar hasil

penilaian hasil pembelajaran yang ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik

penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik.

Teknik yang dimaksud dapat berupa tes tertulis, observasi, uji praktik dan penugasan

perseorangan atau kelompok. Untuk memantau proses dan kemajuan belajar serta

memperbaiki hasil belajar peserta didik dapat digunakan teknik penilaian portofolio.

Secara umum penilaian dilakukan untuk mengukur semua aspek perkembangan

peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan mengacu

dan sesuai dengan standar penilaian (Mahmudi, 2010 dikutip oleh Muljono, 2006).

Peningkatan mutu pembelajaran melalui Pembelajaran aktif, kreatif, efektif

dan menyenangkan (PAKEM).

1. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan

suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan

mengemukakan gagasan. Belajar merupakan proses aktif dari si pembelajar (siswa)

dalam membangun pengetahuannya. Siswa bukanlah gelas kosong yang pasif yang

hanya menerima kucuran ceramah sang guru tentang pengetahuan/informasi.

2. Kreatif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus mampu

menciptakan kegiatan belajar yang beragam serta mampu membuat alat bantu/media



belajar sederhana yang dapat memudahkan pemahaman siswa. Kegiatan

pembelajaran tidak musti dilakukan di dalam kelas secara klasikal, namun proses

pembelajaran juga dapat dilakukan di luar kelas, belajar berkelompok, belajar secara

kontekstual, bermain peran, dsb. Disamping itu siswa aktif pula bertanya, berdiskusi,

mengemukan pendapat, merancang , membuat sesuatu, melalukan demonstrasi,

membuat laporan, membuat refleksi, mempresentasikan pengetahuannya.

3. Efektif dimaksudkan selama proses pembelajaran berlangsung, terwujudnya

ketercapaian tujuan pembelajaran. Siswa menguasai kompetensi dan ketrampilan

yang ditargetkan kurikulum.

4. Menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan

nyaman. Siswa selaku subjek belajar tidak takut dimarahi jika ia salah, tidak takut

ditertawakan jika ia keliru, tidak dianggap sepele, berani mencoba karena tidak takut

salah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu proses pembelajaran disekolah menurut

Sudarwan Danim ( 2007 ) adalah

A. Kepemimpinan Kepala sekolah

Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu

dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah

dalam bekerja, memberikanlayananyang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.

B. Siswa



Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat sehingga

kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat

menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa .

C. Guru

Pelibatan guru secara maksimal , dengan meningkatkan kopmetensi dan profesi

kerja guru dalam kegiatan seminar, MGMP, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil

dari kegiatan tersebut diterapkan disekolah.

D. Kurikulum

Adanya kurikulum yang tetap tetapi dinamis , dapat memungkinkan dan

memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga tujuan dapat dicapai secara

maksimal

E. Jaringan Kerjasama

Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat

semata (orang tua dan masyarakat ) tetapi dengan organisasi lain.

E. Metode Observasi

Metode Observasi ialah pengamatan langsung menggunakan alat indera atau

alat bantu untuk penginderaan suatu subjek atau objek. Observasi juga merupakan

basis sains yang dilakukan dengan menggunakan panca indera atau instrument

sebagai alat bantu penginderaan ( Purnomo, 2008).



1. Penggunaan Metode Observasi

a. Melatih siswa untuk peka terhadap peristiwa atau gejala yang terjadi dalam

lingkungannya.

b. Melatih siswa untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan nilai-

nilai moral yang diperoleh di kelas.

c. Memperluas cakrawala siswa mengenai nilai-nilai moral atau ilmu

pengetahuan yang diperoleh didalam kelas dipadukan dengan kenyataan.

2. Tujuan Metode Observasi

a. Untuk memperoleh data atau fakta.

b. Untuk melihat, mengamati dan menghayatinya secara langsung dan nyata

mengenai objek tertentu.

c. Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil observasi yang dilakukan

peneliti.

3. Langkah-langkah Metode Observasi

a. Melakukan pengamatan

b. Mengumpulkan data (inventarisasi data)

c. Analisis, interpretasi, dan evaluasi data

d. Penarikan kesimpulan

e. Penyusunan laporan (Purnomo, 2008)



4. Kelebihan Metode Observasi

a. Metode observasi sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa

sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi.

b. Menyajikan media obyek secara nyata tanpa manipulasi.

c. Mudah pelaksanaanya.

d. Siswa akan merasa tertantang.

e. Siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi.

f. Memungkinkan pengembangan sifat ilmiah dan menimbulkan semangat ingin

tahu siswa.

5. Kelemahan Metode Observasi

a. Memerlukan waktu persiapan yang lama.

b. Memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar dalam pelaksanaannya.

c. Obyek yang diobservasi akan menjadi sangat kompleks ketika diknjungi dan

mengaburkan tujuan pembelajaran

6. Hubungan antara Metode Observasi dengan Prestasi Siswa

Metode observasi merupakan cara belajar mengajar yang dipandang

mudah dalam proses belajar mengajar karena pada metode observasi ini akan

melatih siswa untuk peka atau gejala yang terjadi dilingkungannya, selain itu



juga dapat melatih siswa kritis dalam mengambil keputusan yang tepat serta

akana memperluas cakrawala siswa dalam pengetahuan dan wawasan.

Jadi hubungannya dengan prestasi adalah ketika siswa peka dengan gejala

sekitar, kritis dalam mengambil keputusan yang tepat dan bisa memperluas

cakrawala dalam pengetahuan dan wawasan, maka factor-faktor tadi akan

memotivasi siswa dalam berprestasi (Akhmad, 2008).

F. Metode Diskusi Kelompok Kecil

Metode diskusi adalah metode dengan cara penyampaian bahan pelajaran

dimana guru member kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat,

membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah.

Metode diskusi kelompok kecil dijadikan variabel kontrol karena memiliki

kelemahan dimana siswa merasa kesulitan dalam menyimpulkan materi sehingga

sering menyebabkan tidak ada penyelesaian selain itu metode diskusi juga

membutuhkan waktu yang cukup banyak sehingga peneliti mencari metode yang

lebih efektif dan efisien dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi

untuk dijadikan sebagai variable eksperimen.

Selain itu metode diskusi mempelajari materi pelajaran dengan

memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara

rasional dan objektif. Metode ini bertujuan untuk merangsang siswa dalam belajar

dan berpikir secara kritis dan mengeluarkan pendapatnya.

1. Peranan Guru atau Pemimpin Diskusi



a. Pengatur Jalannya Diskusi

Guru sebagai seorang pemimpin harus dapat mengatur pembicaraan

dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan rasa tertekan, marah atau rendah

diri.

b. Pemimpin Diskusi

Pemimpin diskusi senantiasa menerima pertanyaan-pertanyaan pada

peserta dan diberikan kembali.

2. Langkah-langkah yang Perlu Diperhatikan dalam Pelaksanaan Diskusi

a. Pemilihan topik yang akan didiskusikan

b. Dibentuk kelompok-kelompok diskusi

c. Para siswa melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing.

3. Jenis Diskusi

a. Diskusi kelompok kecil

Merupakan bentuk diskusi kelas dimana para peserta didik sesuai dengan

kelompoknya, diskusi ini terdiri dari 4-6 orang.

b. Diskusi kelompok besar

c. Diskusi panel

d. Simposium



e. Diskusi terbuka

f. Diskusi tertutup

4. Kelebihan Metode Diskusi Kelompok Kecil

a. Siswa belajar bermusyawarah

b. Siswa mendapat kesempatan untuk menguji tingkat pengetahuan masing-

masing

c. Siswa dapat belajar menghargai pendapat orang lain.

5. Kelemahan atau Kekurangan Metode Diskusi Kelompok Kecil

a. Tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar

b. Peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas

c. Dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara

d. Biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal (Sagala, 2006).

6. Hubungan Metode Diskusi Kelompok Kecil dengan Prestasi Belajar

Metode diskusi sebagai salah satu metode pengajaran untuk kelompok

kecil, khususnya mempelajari ketrampilan yang kompleks seperti memikirkan

secara kritis, pemecahan masalah dan komentar pribadi, pembelajaran metode

diskusi dapat melaksanakan pertukaran gagasan, fakta dan pendapat antara murid,

sehingga menjadikan suasana belajar lebih dinamis. Karena metode diskusi dapat

memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berpartisipasi secara langsung,



baik sebagai partisipan, ketua kelompok atau penyusun pertanyaan diskusi. Adanya

partisipasi langsung ini memungkinkan terjadinya keterlibatan intelektual, sosial-

emosional dan mental para siswa dalam proses belajar. Selain itu mampu

meningkatkan kemungkinan berpikir kritis, partisipasi demokratis,

mengembangkan sikap motivasi dan kemampuan berbicara yang dilakukan tanpa

persiapan.

Metode diskusi dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk

memahami kebutuhan member dan menerima, sehingga siswa dapat mengerti dan

mempersiapkan dirinya sebagai warga yang demokratis.

Sedangkan prestasi belajar adalah kemampuan yang berupa pengetahuan,

pemahaman dan skill siswa dalam kurun waktu tertentu yang memprediksikan

performan dan kompetensi siswa dalam materi pelajaran yang dipelajari siswa.

Jadi penggunaan metode diskusi kelompok kecil akan mempengaruhi

prestasi siswa, dimana dengan menggunakan metode diskusi ini siswa akan menjadi

lebih kreatif, berpikir kritis, berpartisipasi demokratis, dan lain-lain. Sehingga siswa

mampu memahami dan mengetahui materi pada proses pembelajaran. Dengan

demikian dapat memicu prestasi pada siswa (Akhmad, 2008).

G. Prestasi Belajar

1. Pengertian

Prestasi menurut Djamarah (1994) adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah

dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan



belajar menurut Slameto (1995) adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.

Berdasarkan pengertian diatas, jadi prestasi belajar adalah hasil atau taraf

kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar

dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan

pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan

dalam angka atau pernyataan (Nurkencana, 1986).

2. Faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar

a. Kompetensi Guru

Berdasarkan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

pasal 28menyatakan bahwa “ Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan

kompetisi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional “. Kualifikasi

akademik minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik harus dibuktikan

dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogic merupakan kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran.



2) Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian sekarang mencakup kepribadian beriman dan

bertakwa serta bertingkah laku.

3) Kompetensi professional

`Kompetensi professional merupakan kemampuan guru dalam menguasai

pengetahuan bidang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya yang di ampu.

b. Kurikulum

Kurikulum diartikan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa, kegiatan

itu sebagian besar menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan

mengembangkan bahan pelajaran itu

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 ayat 9

meyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Sedangkan dalam pasal 37 menyebutkan bahwa kurikulum disusun untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap

perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan

pembangunan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

kesenian, sesuai dengan jenis jenjang masing-masing satuan pendidikan.



c. Model pembelajaran

Dalam hal ini model atau metode pembelajaran yang digunakan oleh guru

tidak hanya terpaku pada satu model pembelajaran saja, akan tetapi harus bervariasi

yang disesuaikan dengan konsep yang diajarkan dan sesuai dengan kebutuhan

siswa.

3. Peningkatan Prestasi Belajar

Peningkatan prestasi belajar merupakan segala upaya yang harus dilakukan

untuk mencapai hasil belajar yang lebih tinggi dan lebih optimal. Adapun upaya yang

dilakukan adalah

1. Penggunaan metode belajar yang tepat

Dalam suatu pembelajaran, seorang guru harus bisa memlih metode

pembelajaran yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. Sehingga

pemilihan metode pembelajaran dapat membuat siswa aktif dan suasana

pembelajarannya tidak monoton.

2. Peningkatan kemampuan pendidik dalam kapasitasnya

Peningkatan kemampuan pendidik sangat diperlukan dalam mengahadapi

kemajuan teknologi yang pesat. Peningkatan kemampuan pendidik dapat

dilakukan diantaranya dengan mengikuti seminar, bertukar pendapat dengan

pendidik lain dan sebagainya.

3. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam pembelajaran

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/strategi-pembelajaran.html


Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai senantiasa akan membantu

pendidik dalam keberhasilan pembelajaran. Dengan sarana dan prasarana yang

memadai, pembelajaran akan terasa nyaman dan proses pembelajaran akan

lancar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua minggu yaitu dari tanggal

25 Maret sampai 9 April 2011 di SMA Negeri 1 Mijen.

B. Subyek Penelitian

1. Populasi .

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X semester II SMA

Negeri 1 Mijen tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 120 anak yang terdiri dari

kelas X IPA 1, X IPA 2 dan X IPA 3.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster

random sampling artinya semua kelas dalam populasi diberi peluang yang sama

untuk menjadi sampel. Dalam penelitian ini akan dipilih dua kelas sebagai kelas

sampel, dari dua kelas yang terpilih akan ditentukan secara acak. Kelas X IPA 1 yang

diberi perlakuan dengan menggunakan metode observasi dan kelas X IPA 2 yang

diberi perlakuan dengan menggunakan metode diskusi.

C. Desain Penelitian



Penelitian ini menggunakan desain quasi-eksprimen (eksprimen semu).

Desain ini sangat lazim dan berguna dalam proses pembelajaran. Desain ini dapat

digambarkan sebagai berikut

Adapun bagan rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kelompok Treatmen Post test

Observasi
Diskusi

T
-

X1

X2

Keterangan :

Kelompok diskusi : Kelompok sampel yang mendapat pengajaran dengan

menggunakan metode diskusi.

Kelompok observasi : Kelompok sampel yang mendapat pengajaran dengan

menggunakan metode observasi.

T : diberi pengajaran dengan metode observasi.

X1 : Hasil belajar siswa dengan menggunakan metode

observasi.

X2 : Hasil belajar siswa dengan menggunakan metode

diskusi.

Prosedur Penelitian

1. Pilihlah sejumlah subyek dari suatu populasi

2. Golongkan subyek menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang

pembelajarannya dengan menggunakan metode observasi dan kelompok yang

pembelajarannya dengan menggunakan metode diskusi.



3. Pertahankan semua kondisi pada kedua kelompok agar tetap sama, kecuali

pada satu hal yaitu kelompok observasi dikenai variabel perlakuan T dan

kelompok diskusi tidak dikenai perlakuan.

4. Berikan post test kepada kedua kelompok untuk mengukur variabel bebas

lalu hitung mean masing-masing kelompok.

5. Hitung perbedaan antara nilai mid semester genap dan post test X1 dan X2

untuk masing-masing kelompok.

6. Bandingkan perbedaan-perbedaan tersebut.

7. Kenakan test statistik yang cocok untuk rancangan ini, untuk menentukan

apakah perbedaan dalam skor seperti pada langkah 6 itu signifikan.

D. Penyusunan Instrumen Penelitian

1. Instrument Penelitian

a. Materi dan Bentuk Tes

Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan perlakuan yaitu

memberikan pengajaran dengan metode observasi dan pengajaran dengan metode

diskusi.

Adapun materi pokok bahasan yang diajarkan adalah ekosistem yang

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku untuk kelas X SMA semester 2.

Bentuk tes yang disajikan adalah dalam bentuk obyektif dengan jumlah

30 soal dalam waktu 2 jam pelajaran atau 2 x 45 menit. Penentuan soal dilakukan

dengan banyak pertimbangan dan mempunyai kelebihan antara lain

1) Tes bentuk obyektif lebih reliabel dibanding tes bentuk uraian.



2) Dapat diberi skor oleh siapapun.

3) Dapat diberi skor dengan mudah dan cepat.

4) Dapat memuat bahan yang lebih banyak dalam waktu yang relatif singkat.

5) Tes bentuk obyektif tidak menuntut kemampua menyusun kalimat dengan

baik dan benar.

b. Penyusunan Perangkat Tes

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan perangkat tes adalah sebagai

berikut

a. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus

b. Menyusun kisi-kisi

c. Menentukan bentuk soal

d. Bentuk soal dalam penelitian ini adalah soal dalam bentuk objektif

e. Menentukan jumlah soal dan waktu yang diperlukan. Jumlah soal dalam

penelitian ini adalah 30 soal dengan waktu 90 menit.

f. Mengujicobakan perangkat tes untuk menentukan item yang valid,

reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda.

E. Analisis Instrumen Penelitian

1) Analisis Validitas

Suatu instrument dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan

kriterium dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil instrument dengan kriterium



dan teknik yang digunakan. Untuk mengetahui kesejajaran adalah dengan

menggunakan korelasi product moment sebagai berikut :
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Keterangan :

XYr = koefisien korelasi

X = skor faktor dari masing-masing butir soal

Y = skor total dari seluruh butir soal

N = jumlah siswa

X2 = kuadrat skor soal

Harga XYr yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga kritik product

moment dengan ketentuan apabila harga XYr > rtabel maka perangkat tes tersebut

dikatakan valid. Berdasarkan perhitungan untuk contoh soal pilihan ganda no 1

diperoleh nilai rhitung sebesar 0,515 sedangkan rtabel sebesar 0,312. Karena rhitung

(0,515) dan rtabel (0,312) maka item nomor 1 dikatakn valid.

Harga rxy tiap item yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel product

moment r(95%,40) = 0,312. Setelah dikonsultasikan dengan rtabel maka diperoleh 5 item

yang tidak valid yaitu item nomor 10, 17, 21, 25, dan 29. Dengan demikian item-item

nomor tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat ukur hasil belajar siswa.



2) Analisis Reliabilitas

Reliabilitas artinya dapat dipercaya. Suatu tes dapat dikatakan memiliki

taraf kepercayaan yang tinggi, jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap.
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Keterangan :

r11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan

p = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar

q = Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah

n = Banyaknya item

S = Standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varian)

Berdasarkan perhitungan soal pilihan ganda diperoleh r11 sebesar 0,884

sedangkan rtabel sebesar 0,312, karena r11 (0,884) > rtabel (0,312) maka dapat dikatakan

perhitungan tersebut reliabel.

3) Tingkat Kesukaran Soal

Indeks kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan mudah dan sukarnya

soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sulit juga tidak terlalu mudah.

Untuk menghitung tingkat kesukaran soal digunakan rumus :

SJ

B
P 

Keterangan :

P = Indeks kesukaran



B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

JS = Jumlah peserta tes

Klasifikasi indeks kesukaran soal :

Soal dengan nilai : P00,0 < 0,30 : sukar

Soal dengan nilai : 0,31 P < 0,70 : sedang

Soal dengan nilai : 0,71 P < 1,00 : mudah (Arikunto, 2002)

Penentuan instrumennya yaitu setelah 30 item soal analisis, dipilih item

soal yang memnuhi kualifikasi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya

pembeda.

Berdasarkan analisi butir soal tes hasil belajar diambil bebrapa soal yang

memenuhi kriteria validitas item, daya pembeda soal dan indeks kesukaran soal

untuk mengambil data penelitian.

4) Analisis Daya Pembeda Soal

Soal yang baik dapat membedakan anak yang pandai dan anak yang bodoh.

Daya pembeda soal dapat dihitung dengan rumus:

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
DP 

Keterangan :

DP = Daya pembeda

JA = Banyaknya peserta kelompok atas



JB = Banyaknya peserta kelompok bawah

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang benar

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang benar

PA = Proporsi peserta kelompok atas yang benar

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang benar

Klasifikasi daya pembeda soal

D = 0,00 – 0,20 = jelek

D = 0,20 – 0,40 = cukup

D = 0,40 – 0,70 = baik

D = 0,70 – 1,00 = baik sekali

Perhitungan daya beda dapat dilihat pada lampiran 19. Soal yang termasuk

klasifikasi jelek sekali atau (D = negatif) sebaiknya tidak digunakan atau dibuang.

Selanjutnya dari analisis tersebut di atas akan ditentukan item soal yang akan

digunakan untuk mengambil data. Perhitungan daya pembeda soal dapat dilihat pada

lampiran 19.

F. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam

penelitian secara cermat, agar data yang diperoleh tepat dan relevan dengan masalah

yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data

yaitu

1. Metode Tes

Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai hasil

belajar bidang studi biologi setelah mendapat perlakuan yaitu pengajaran dengan



menggunakan metode observasi dan pengajaran dengan metode diskusi. Jenis tes

yang digunakan adalah tes objektif dengan 5 pilihan.

G. Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok observasi dan

kelompok diskusi berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Uji normalitas

dilakukan dengan SPSS versi 15 yang secara manual dapat dihtung dengan rumus
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Keterangan :

2 = chi-kuadrat

Oi = frekuensi yang diperoleh

Ei = frekuensi yang diharapkan

2. Uji Homogenitas Varians (Uji Barlett’s)

Uji homogenitas varians digunakan untuk membandingkan varians (nilai

yang mencerminkan variabilitas serangkaian data) antar tiga atau lebih kelompok

data kontinu, dan untuk menguji ekuivalen atau untuk menentukan apakah anova

dapat dilanjutkan atau tidak.

Pada dasarnya uji barlett menggunakan rumus statistic chi-kuadrat dengan

rumus sebagai berikut

2 = ( ln 10 ) ( B - ∑(ni-1) log si
2 )

Dengan
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Kriteria pengujian tolak Ho jika 2 ≥ 2 (1-α)(k-1) dimana 2 ≥ 2 (1-α)(k-1) didapat

dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan peluang (1-α) dan dk = (k-1) dengan taraf

nyata α = 5% = 0,05 (Sudjana, 1996).

3. Uji Kesamaan Dua Mean

Karena varians sampel homogen, t independen, dan n1 = n2. maka rumus yang

digunakan adalah
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Hasil dari uji kesamaan dua mean dapat dilihat pada lampiran 27.

Keterangan :

S1
2 = varians kelompok observasi

S2
2 = varians kelompok diskusi

S2 = varians gabungan

X1 = rata-rata kelompok observasi



X2 = rata-rata kelompok diskusi

n1 = jumlah subjek kelompok observasi

n2 = jumlah subyek kelompok diskusi

H0 = kelompok diskusi dan kelompok observasi mempunyai kemampuan yang

sama

Ha = kelompok diskusi dan kelompok observasi memiliki kemampuan yang

berbeda

Kriteria pengujian :

Tolak H0 jika tt  atau t > tα

Terima H0 jika  ttt  (Purnomo, 2006)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah mengadakan penelitian dan melakukan posttest terhadap kelompok observasi

dan kelompok diskusi diperoleh data statistik sebagai berikut.

Berikut data utama nilai evaluasi siswa hasil penelitian

Kelas Observasi Kelas Diskusi

No Responden Nilai No Responden Nilai

1 O-01 64 1 D-01 63
2 O-02 62 2 D-02 61
3 O-03 68 3 D-03 60
4 O-04 65 4 D-04 62
5 O-05 67 5 D-05 63
6 O-06 67 6 D-06 62
7 O-07 66 7 D-07 62
8 O-08 65 8 D-08 67
9 O-09 66 9 D-09 66
10 O-10 68 10 D-10 69
11 O-11 67 11 D-11 65
12 O-12 66 12 D-12 65
13 O-13 67 13 D-13 66
14 O-14 68 14 D-14 66
15 O-15 65 15 D-15 65
16 O-16 68 16 D-16 66
17 O-17 65 17 D-17 68
18 O-18 67 18 D-18 66
19 O-19 67 19 D-19 65
20 O-20 65 20 D-20 67
21 O-21 68 21 D-21 65
22 O-22 60 22 D-22 65
23 O-23 63 23 D-23 62
24 O-24 65 24 D-24 63
25 O-25 60 25 D-25 62
26 O-26 61 26 D-26 65
27 O-27 62 27 D-27 64
28 O-28 65 28 D-28 62
29 O-29 65 29 D-29 65



30 O-30 66 30 D-30 64
31 O-31 66 31 D-31 62
32 O-32 65 32 D-32 65
33 O-33 66 33 D-33 63
34 O-34 68 34 D-34 67
35 O-35 65 35 D-35 64
36 O-36 65 36 D-36 62
37 O-37 65 37 D-37 62
38 O-38 65 38 D-38 62
39 O-39 66 39 D-39 64
40 O-40 67 40 D-40 64

Tabel 1

Statistik Deskriptif Nilai Postest Kelompok Observasi dan Kelompok Diskusi

Statistik Kelompok observasi Kelompok diskusi
Jumlah data
Nilai maksimal
Nilai minimal
Nilai rata-rata
Varians (S2)
∑X
∑X2

40
88
56

74,8
87,138
2992

227200

40
84
52

64,2
96,779
2568

168640

Secara deskriptif nilai rata-rata kelompok observasi sebesar 74,8 lebih besar

daripada nilai rata-rata kelompok diskusi yaitu sebesar 64,2. Data lengkap dapat

dilihat pada lampiran 27.

Kriteria uji :

Terima Ho atau tolak Ha jika probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05

Tolak Ho atau terima Ha jika probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05.

Hasil perhitungan dengan SPSS versi 15 (Kolmogorov-Smirnov) dari nilai posttest

kelompok observasi dan kelompok diskusi diperoleh dari data pada lampiran 15 dan

hasil olah sebagai berikut.



Tabel 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Observasi Diskusi

N 40 40

Normal Parameters
a

Mean 74.80 64.20

Std. Deviation 9.335 9.838

Most Extreme Differences Absolute .113 .173

Positive .101 .173

Negative -.113 -.136

Kolmogorov-Smirnov Z .714 1.092

Asymp. Sig. (2-tailed) .689 .184

Dari tabel 2 nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk kelompok observasi sebesar

0,714 dengan probabilitas 0,689 sedangkan kelompok diskusi yaitu 1,092 dengan

probabilitas 0,184. Kedua kelompok berasal dari populasi berdistribusi normal

karena mempunyai probabilitas diatas 0,05. Level probabilitas 0,05 atau 5% maka

Ho diterima. Nilai probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur

tingkat terjadinya suatu peristiwa yang acak. Dalam penelitian dibidang pendidikan

ketetapan tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 5% atau 0,05.

Dari tabel 3 yang dipergunakan adalah hasil penelitian yang atas dan hasilnya

signifikan sehingga diperoleh F sebesar 0,273 signifikan dengan probabilitas 0,603.

Hasil uji t yang diperoleh lebih besar dari t tabel dengan tarif signifikan 5% yang

artinya ada perbedaan yang sangat signifikan antara hasil belajar menggunakan

metode observasi dengan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode diskusi.

Karena probabilitas 0,603 > 0,05 maka Ho diterima atau mempunyai varians sama.

Untuk α = 5% dan db = 2(n-1) = 2(40-1) = 78, maka diperoleh ttabel sebesar



kelompok observasi dan kelompok diskusi. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran

28.

Dari hasil analisis data yang diperoleh selama menggunakan metode

pembelajaran observasi dan juga pengamatan terhadap kelompok diskusi, tampak

ada perbedaan-perbedaan yang peneliti temukan. Diantaranya tampak perbedaan

hasil pembelajaran.

Tabel 3

Perbandingan Kelompok Observasi dan Kelompok Diskusi (Uji t)

Dalam penelitian ini, peneliti kemukakan bahwa faktor kompetensi guru,

kurikulum, dan model pembelajaran sangat mendukung berjalannya proses belajar

mengajar. Guru hendaknya dapat menggunakan metode yamg bervariasi dalam

proses pembelajaran sehingga siswa akan tertarik dan termotivasi untuk mengikuti

pelajaran. Dalam penelitian ini guru menggunakan dua metode berbeda yaitu dengan

metode observasi dan metode diskusi. Menurut peneliti, guru juga harus berusaha

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

Hasil

penelitian

Equal variances

assumed
.273 .603 4.943 78 .000 10.60000 2.14428 6.33106 14.86894

Equal variances not

assumed
4.943 77.786 .000 10.60000 2.14428 6.33088 14.86912



menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif dengan tujuan untuk

membangkitkan minat siswa dengan menghindarkan hal-hal yang monoton dan

membosankan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bahri (2000) bahwa guru harus

memelihara minat anak didik dalam belajar yaitu dengan memberikan kebebasan

tertentu dalam situasi belajar dan guru harus belajar menghindari hal-hal yang

monoton dan membosankan dalam kegiatan rutin di kelas sehari-hari dengan

memberikan kepada anak didik cukup banyak hal-hal yang perlu dipikirkan dan

dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan antara

pembelajaran yang menggunakan metode observasi dan dengan metode diskusi, ini

membuktikan bahwa metode pembelajaran observasi lebih baik dibanding dengan

metode pembelajaran diskusi pada materi pokok Ekosistem pada kelas X semester 2

SMA Negeri 1 Mijen dapat meningkatkan hasil belajar.

Hasil analisis data rata-rata hasil belajar antara kelompok observasi dengan

kelompok diskusi ternyata menunjukkan perbedaan yang mencolok. Rata-rata hasil

belajar kelompok observasi adalah 74,80 sedangkan rata-rata kelompok diskusi

adalah 64,2. Denagan taraf signifikan yang digunakan adalah α = 5%, dk = 40=40-2

= 78. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari hasil evaluasi siswa dari kelompok

observasi dan diskusi.

Pemilihan metode observasi dan diskusi yang diberikan pada kelas dipilih

secara acak. Hasil analisis data mengenai prestasi belajar biologi SMA Negeri 1

Mijen kelas X semester 2 pada pokok bahasan ekosistem tahun ajaran 2010/2011

antara kelompok observasi dengan kelompok diskusi menunjukkan adanya



perbedaan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t satu pihak yang mendapatkan nilai

thitung sebesar 4,943 dan ttabel sebesar 1,991 berarti H0 yang ditunjukkan pada

penelitian ini ditolak.

Hal ini mungkin saja terjadi, karena ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh

metode observasi sehingga hasil belajar yang diperoleh bisa relatif lebih baik.

Kelebihan itu antara lain adalah sebagai berikut

a. Metode observasi sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa

sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi.

b. Menyajikan media obyek secara nyata tanpa manipulasi.

c. Mudah pelaksanaanya.

d. Siswa akan merasa tertantang.

e. Memungkinkan pengembangan sifat ilmiah dan menimbulkan semangat ingin

tahu siswa.

f. Pengetahuan yang diperoleh dapat difahami lebih mendalam.

Namun demikian ada beberapa siswa pada kelompok observasi memperoleh

nilai tes yang yang lebih rendah dibanding dengan nilai rata-rata kelompok

observasi, bahkan juga jika dibanding dengan nilai rata-rata kelompok diskusi.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh :

a. Kondisi siswa pada saat proses belajar mengajar atau pada saat mengerjakan tes

tidak optimal. Faktor fisiologis siswa sangat mempengaruhi dalam proses belajar.

Apalagi dalam penelitian ini tes dilakukan sekali, sehingga kalau kondisi siswa

tidak optimal akan memberikan hasil yang kurang baik.



b. Faktor minat dan usaha, tidak semua kelompok eksperimen mempunyai minat

yang tinggi dan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas

dilembar kerja siswa. Sebaiknya dijumpai beberapa siswa dari kelompok kontrol

yang mendapat nilai tes yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan siswa ini

tergolong siswa yang pandai atau siswa tersebut sungguh-sungguh dalam

belajar.

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran biologi pokok bahasan

ekosistem pada siswa kelas X semester 1 SMA Negeri 1 Mijen antara

pembelajaran biologi yang menggunakan metode observasi dengan

menggunakan metode diskusi memberikan hasil yang berbeda.

Pemberian metode observasi pada pembelajaran biologi pokok bahasan

ekosistem dapat membantu siswa mengerti dan memahami cara atau proses

memperoleh hasil akhir.

Metode observasi lebih baik dbandingkan dengan metode diskusi,

disebabkan beberapa hal berikut

1. Pendampingan penuh dari guru sehingga proses pembelajaran efektif

2. Siswa dapat mengamati objek pembelajaran secara langsung.

Sedangkan pada pembelajaran dengan metode diskusi hasil prestasinya

dibawah metode diskusi, disebabkan beberapa hal

1. Materi pada ekosisitem tidak dapat dibahas secara keseluruhan pada

pembelajaran diskusi, sehingga materi yang diajarkan tidak sepenuhnya

tersampaikan kepada siswa.



2. Banyak siswa yang kuranga aktif dalam diskusi, sehingga diskusi bersifat

monoton.

Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar biologi pada kompetensi dasar

ekosistem anatara siswa yang mendapat pembelajaran dengan metode observasi

lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapat pembelajaran dengan

metode diskusi pada siswa kelas X semester 2 SMA Negeri 1 Mijen tahun

pelajaran 2010-2011.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan ada perbedaan

hasil prestasi siswa pada pembelajaran dengan menggunakan metode observasi

dan metode diskusi pada materi ekosistem kelas X semester 2 SMA Negeri 1

Mijen tahun ajaran 2010-2011. Hasil nilai evaluasi siswa menunjukkan bahwa

penggunaan metode pembelajaran observasi lebih efektif daripada menggunakan

metode diskusi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut

1. Metode pembelajaran observasi dapat digunakan sebagai upaya untuk

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Biologi.

2. Guru harus memberikan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan

pembelajaran yang dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk

belajar.
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Lampiran 1

DAFTAR NAMA SISWA KELOMPOK UJI COBA

No Nama Siswa Kode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Abdullah Mubarok
Aini Mukminah
Aristin Dhoniyah
Arlita Fela Suffah
Asih Wahyuningsih
Barep Cahyanung Wulandari
Burhanudin Juniardi
Dewi Ayu Rahmawati
Eli Rahmayani
Evi Ristiana
Fika Virdianasari
Fitri Yani
Hari Budi Yanuarsyah
Irma In Shofiana
Lika Vatiah
Lina Triyana
M. Azizin
M. Bahar Rizqi
M. Firman Setiawan
M. Habibin
M. Rizal Saufi
Maharani Setya S
Miftakhudin
Muhammad Usman
Nasrullah
Nur Khotimah
Nurkhasanah
Nuzzul Huda Alfiana
Qurrotul Aini
Rakhmawati
Ratna Candra Yuningtyas
Ridho Khasanah
Risna Maulida
Risqiyawati
Risqi Hanafiah
Sekar Dwi Suryani
Siti Aisah
Slamet Uripah
Suryaningsih
Tatik Sugiyanti

UC-01
UC-02
UC-03
UC-04
UC-05
UC-06
UC-07
UC-08
UC-09
UC-10
UC-11
UC-12
UC-13
UC-14
UC-15
UC-16
UC-17
UC-18
UC-19
UC-20
UC-21
UC-22
UC-23
UC-24
UC-25
UC-26
UC-27
UC-28
UC-29
UC-30
UC-31
UC-32
UC-33
UC-34
UC-35
UC-36
UC-37
UC-38
UC-39
UC-40



Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS OBSERVASI

Sekolah : SMA Negeri 1 Mijen
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/semester : X / 2 ( dua )

Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan antara ekosistem, perubahan
materi dan energi serta peranan manusia dalam
keseimbangan ekosistem.

Kompetensi Dasar : Mendefinisikan pengertian ekosistem

Indikator : 1. Mendefinisikan pengertian ekosistem sebagai ilmu.
2. Mengklasifikasikan ekosistem.
3. Mengidentifikasi berbagai interaksi yang terjadi dalam

ekosistem.

Alokasi :2 jam pelajaran ( 2 x 40 menit )

A. Tujuan Pembelajaran : Peserta didik dapat :
1. Mendefinisikan pengertian ekosistem sebagai ilmu
2. Mengklasifikasikan ekosistem
3. Mengidentikasi berbagai interaksi yang terjadi dalam ekosistem

B. Materi Pembelajaran :
1. Pengertian ekologi sebagai ilmu
2. Ekosistem dan komponen penyusunnya
3. Pengelompokan komponen biotik dan abiotik berdasarkan fungsinya
4. Tingkat organisasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem
5. Berbagai interaksi dalam ekosistem

C. Metode Pembelajaran : - Observasi

D. Langkah-langkah pembelajaran

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Guru memeriksa kehadiran dan kerapian peserta didik serta kebersihan kelas
2) Motivasi dan Apersepsi
3) Menyampaikan tujuan pembelajaran



b. Kegiatan inti :
Eksplorasi

a) Guru membimbing peserta didik
b) Peserta didik ( dibimbing oleh guru ) jalan-jalan kesawah untuk mencatat

apa saja makhluk hidup yang hidup disekitar ekosistem tersebut

Elaborasi
a) Peserta didik mengamati dan menyebutkan makhluk hidup apa saja yamg

hidup pada ekosistem tersebut
b) Guru memeriksa eksperimen yang dilakukan peserta didik apakah sudah

dilakukan dengan benar atau belum. Jika masih ada peserta didik yang
belum dapat melakukannya dengan benar, guru dapat langsung
memberikan bimbingan

c) Peserta didik menyimpulkan hasil observasi yang dilihat

Konfirmasi
a) Peserta didik mempresentasikan hasil observasi didepan guru
b) Guru menanggapi hasil observasi peserta didik dan memberikan

informasi yang sebenarnya

c. Kegiatan Penutup :
1) Guru memberikan penghargaan kepada siswa dengan kinerja baik
2) Peserta didik ( dibimbing oleh guru ) mebuat rangkuman kegiatan
3) Guru memberikan tugas rumah, peserta didik diminta untuk mengamati

ekosistem yang ada disekitar rumah masin-masing peserta didik

E. Sumber belajar
1. Buku biologi SMA kelas X, Esis, bab X
2. Buku panduan LKS Kresna
3. Buku referensi yang lain
4. Lingkungan

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Teknik penilaian :

- Tes Kinerja
- Tes tertulis

2. Bentuk instrumen :

- Pilihan ganda
- Uraian



3. Contoh instrumen

- Contoh tes pilihan ganda

Makhluk hidup dan faktor abiotik pada suatu lingkungan merupakan kesatuan yang

disebut ....

a. ekosistem

b. populasi

c. komunitas

d. habitat

e. bioma

- Contoh tes uraian

Sebutkan komponen biotik apa saja yang membentuk ekosistem kolam !

Demak, ……………………….2011
Mahasiswa

Edi Kurniawan
059320096



Lampiran 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS DISKUSI

Sekolah : SMA Negeri 1 Mijen
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/semester : X / 2 ( dua )

Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan antara ekosistem, perubahan
materi dan energi serta peranan manusia dalam
keseimbangan ekosistem.

Kompetensi Dasar : Mendefinisikan pengertian ekosistem

Indikator : 1. Mendefinisikan pengertian ekosistem sebagai ilmu.
2. Mengklasifikasikan ekosistem.
3. Mengidentifikasi berbagai interaksi yang terjadi dalam

ekosistem.

Alokasi : 2 jam pelajaran ( 2 x 40 menit )

A. Tujuan Pembelajaran : Peserta didik dapat :
1. Mendefinisikan pengertian ekosistem sebagai ilmu
2. Mengklasifikasikan ekosistem
3. Mengidentikasi berbagai interaksi yang terjadi dalam ekosistem

B. Materi Pembelajaran :
1. Pengertian ekologi sebagai ilmu
2. Ekosistem dan komponen penyusunnya
3. Pengelompokan komponen biotik dan abiotik berdasarkan fungsinya
4. Tingkat organisasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem
5. Berbagai interaksi dalam ekosistem

C. Metode Pembelajaran : - Diskusi

D. Langkah-langkah pembelajaran

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Guru memeriksa kehadiran dan kerapian peserta didik serta kebersihan

kelas
2) Motivasi dan Apersepsi :

Apa sajakah makhluk hidup yang terdapat di alam sekitar tempat tinggal
siswa?

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran



b. Kegiatan inti :

Eksplorasi
a) Guru melibatkan peserta didik menggali informasi yang lebih kluas dari
pengetahuan yang dimiliki siswa tentang materi ekosistem
b) Guru memfalitasi terjadinya interaksi antar siswa dalam kelompoknya, antar
antar kelompok serta antara siswa dengan guru dalam diskusi

Elaborasi
a) Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya apabila

masih ada materi yang belum dipahami oleh peserta didik
b) Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik
c) Perwakilan peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru

Konfirmasi
a) Guru memberikan umpan balik positif, penguatan maupun hadiah terhadap

keberhasilan siswa
b) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi pada siswa
c) Memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman

belajar dari kegiatan yang dilakukan

c. Kegiatan Penutup :
Dalam kegiatan penutup, guru :
1) Bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman dari materi yang telah

diberikan
2) Guru meminta siswa untuk duduk kembali sesuai dengan tempat duduknya
3) Guru memberikan tugas secara individual untuk mendapatkan skor dari

masing-masing siswa
4) Guru memberikan tugas individual untuk materi berikutnya

E. Sumber belajar
1. Buku biologi SMA kelas X, Esis, bab X
2. Buku panduan LKS Kresna
3. Buku referensi yang lain
4. Lingkungan

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Teknik penilaian :

- Tes Kinerja
- Tes tertulis

2. Bentuk instrumen :
- Pilihan ganda



- Uraian

3. Contoh instrumen

- Contoh tes pilihan ganda

Makhluk hidup dan faktor abiotik pada suatu lingkungan merupakan kesatuan yang

disebut ....

a. ekosistem

b. populasi

c. komunitas

d. habitat

e. bioma

- Contoh tes uraian

Sebutkan komponen biotik apa saja yang membentuk ekosistem kolam !

Demak, ……………………….2011
Mahasiswa

Edi Kurniawan
059320096



Lampiran 4

KISI-KISI SOAL UJI COBA

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas / Semester : X / 2

Tahun Ajaran : 2010 / 2011

Bentuk Tes : Pilihan Ganda

Waktu : 45 menit

Jumlah Butir Soal : 30 butir

No Tujuan Pembelajaran Nomor

Soal

Jumlah

C1 C2 C3

1 Siswa mampu mendefinisikan

ekosistem sebagai ilmu

2 Siswa mampu mengklasifikasikan

ekosistem

3 Siswa mampu mengidentifikasi

berbagai interaksi yang terjadi

dalam ekosistem

Keterangan :

C1 : Pengetahuan

C2 : Pemahaman

C3 : Penerapan



Lampiran 5

SOAL UJI COBA

Mata Pelajaran : Biologi

Konsep : Ekosistem

Kelas / Semester : X / 2

Tahun Ajaran : 2010 / 2011

Bentuk Tes : Pilihan Ganda

Waktu : 45 menit

Jumlah Butir Soal : 30 butir

Petunjuk Umum :

1. Tulis identitas anda pada lembar jawaban yang telah tersedia

2. Beri tanda silang (X) pada huruf yang anda anggap benar

3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap mudah

4. Apabila terjadi ketidak jelasan dalam soal, tanyakan dahulu pada pengawas

5. Teliti kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan

SOAL

1. Makhluk hidup dan faktor abiotik pada suatu lingkungan merupakan kesatuan

yang disebut …..

a. ekosistem

b. populasi

c. komunitas

d. habitat

e. bioma

2. Berikut ini yang bukan merupakan lingkungan fisik (abiotik) adalah…..

a. tanah

b. air

c. udara

d. suhu



e. makhluk hidup

3. Berikut ini yang merupakan produsen pada ekosistem perairan adalah ...

a. fitoplankton

b. zooplankton

c. ikan

d. jamur

e. bakteri

4. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri kata oikos yang artinya ...

a. ilmu

b. rumah-rumahan

c. tempat hidup

d. gedung

e. rumah tangga

5. Komponen biotik yang membentuk ekosistem kolam adalah ...

a. air, batu, plankton, tumbuhan air

b. ikan, siput, oksigen, cahaya matahari

c. bakteri, plankton, lumut, ikan

d. bakteri, ganggang hijau, siput, suhu

e. garam, mineral, suhu, air, oksigen

6. Interaksi berikt ini yang membentuk populasi adalah interaksi ...

a. antar individu satu spesies

b. antar individu berbeda spesies

c. antar individu berbeda populasi

d. antar populasi

e. antar populasi berbeda komunitas

7. Keadaan topografi berpengaruh terhadap ...

a. distribusi makhluk hidup

b. adaptasi makhluk hidup

c. kepadatan populasi

d. hubungan antarspesies

e. pertumbuhan makhluk hidup



8. Kumpulan seluruh populasi jenis-jenis makhluk hidup bersama-sama di suatu

daerah tertentu disebut ...

a. populasi

b. individu

c. komunitas

d. ekosistem

e. niche

9. Sebuah akuarium yang berisi ikan dan tumbuhan air merupakan suatu ...

a. ekosistem

b. habitat

c. populasi

d. substrat

e. komunitas

10. Di dalam ekosistem, jamur, bakteri, dan mikroba lainnya berperan sebagai ...

a. produsen

b. konsumen

c. predator

d. pengurai

e. pemangsa

11. Organisme yang pertama kali mengalami dampak negatif seandainya jumlah

CO2 dalam udara berkurang adalah ...

a. pengurai

b. produsen

c. konsumen

d. dekomposer

e. herbivor

12. Dalam suatu ekosistem danau, zooplankton berperan sebagai ...

a. produsen

b. konsumen I

c. konsumen II

d. konsumen III



e. pengurai

13. Faktor yang dapat menekan kecepatan pertumbuhan populasi manusia, apabila

nilainya bertambah besar adalah ...

a. imigrasi

b. umur harapan hidup

c. angka kelahiran

d. angka kematian

e. mutasi

14. Hal- hal dibawah ini yang mempengaruhi perubahan suatu populasi, kecuali ...

a. mortalitas

b. natalitas

c. imigrasi

d. emigrasi

e. simbiosis

15. Interaksi antarmakhluk hidup akan berjalan baik bila ...

a. antarmakhluk hidup saling berkompetisi

b. antarmakhluk hidup habitatnya saling berdekatan

c. antarmakhluk hidup ada saling ketergantungan

d. antarmakhluk hidup agak sama perkembangan evolusinya

e. antarmakhluk hidup mirip bentuknya

16. Suhu yang paling baik untuk pertumbuhan dan kehidupan suatu organisme

disebut ...

a. suhu minimum

b. suhu maksimum

c. suhu optimum

d. suhu adaptasi

e. suhu pertumbuhan

17. Dalam suatu ekosistem, tumbuhan hijau berperan sebagai ...

a. pengurai

b. produsen

c. konsumen tingkat I



d. konsumen tingkat II

e. konsumen tingkat III

18. Makhluk hidup yang memiliki kemampuan adaptasi fisiologi terhadap

perubahan salinitas terdapat di ekosistem ...

a. laut

b. sungai

c. danau

d. kolam

e. estuaria

19. Dalam suatu ekosistem, herbivora berperan sebagai konsumen tingkat ...

a. pertama

b. kedua

c. ketiga

d. keempat

e. tinggi

20. Tumbuhan yang dalam ekosistem fungsinya bukan sebagai produsen adalah ...

a. lumut

b. ganggang

c. jamur

d. rumput

e. paku

21. Dalam pemeliharaan kesuburan tanah, peranan utama dekomposer adalah ...

a. sumber mineral bagi tumbuhan

b. memperbaiki aerasi tanah

c. menguraikan senyawa organik

d. mengukur tekstur tanah

e. mengubah derajat keasaman tanah

22. Kelompok tumbuhan padi yang hidup di sebidang sawah, berdasarkan konsep

ekologi merupakan suatu ...

a. spesies

b. individu



c. ekosistem

d. komunitas

e. populasi

23. Komponen abiotik yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis tumbuhan hijau

adalah ...

a. oksigen

b. salinitas

c. cahaya matahari

d. tanah

e. angin

24. Interaksi antar individu yang sejenis yang paling dominan dalam memperoleh

makanan adalah ...

a. netral

b. kompetisi

c. simbiosis komensalisme

d. simbiosis mutulisme

e. predasi

25. Kekhasan peran individu atau populasi dalam suatu ekosistem disebut ...

a. niche

b. habitat

c. komunitas

d. ekosistem

e. biosfer

26. Tumbuhan paku tanduk rusa yang menempel pada suatu pohon menunjukkan

interaksi ...

a. parasitisme

b. komensalisme

c. kompetisi

d. predasi

e. mutualisme



27. Seorang siswa mengamati adanya interaksi antara dua tanaman, yaitu tanaman

yang satu merambat pada tanaman yang lain. Batang tanaman yang merambat

pada tanah dan akar menempel dengan mudah dapat dilepaskan. Interaksi

keduanya kemungkinan adalah ...

a. kompetisi

b. simbiosis mutualisme

c. simbiosis komensalisme

d. simbiosis parasitisme

e. netral

28. Dibawah ini yang termasuk ekosistem buatan adalah ...

a. bendungan

b. padang rumput

c. gurun

d. pantai

e. rawa

29. Keadaan naik turunnya permukaan bumi disuatu daerah disebut ...

a. iklim

b. salinitas

c. topografi

d. suhu

e. udara

30. Kadar garam didalam air yang keberadaannya sangat mempengaruhi sekali

terhadap kehidupan air baik hewan maupun tumbuhannya disebut ...

a. iklim

b. salinitas

c. topografi

d. suhu

e. udara



Lampiran 6

Nama :

Kelas :

No. Absen :

LEMBAR JAWAB SOAL UJI COBA

1. a b c d e 11. a b c d e 21. a b c d e

2. a b c d e 12. a b c d e 22. a b c d e

3. a b c d e 13. a b c d e 23. a b c d e

4. a b c d e 14. a b c d e 24. a b c d e

5. a b c d e 15. a b c d e 25. a b c d e

6. a b c d e 16. a b c d e 26. a b c d e

7. a b c d e 17. a b c d e 27. a b c d e

8. a b c d e 18. a b c d e 28. a b c d e

9. a b c d e 19. a b c d e 29. a b c d e

10. a b c d e 20. a b c d e 30. a b c d e



Lampiran 7

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA

1. A 11. B 21. C

2. E 12. B 22. E

3. A 13. C 23. C

4. C 14. E 24. A

5. C 15. C 25. A

6. A 16. A 26. B

7. E 17. B 27. E

8. C 18. A 28. A

9. A 19. A 29. C

10. D 20. C 30. B



Lampiran 8

TABEL HASIL TES KELOMPOK UJI COBA

No Nama Siswa Nilai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Abdullah Mubarok
Aini Mukminah
Aristin Dhoniyah
Arlita Fela Suffah
Asih Wahyuningsih
Barep Cahyanung Wulandari
Burhanudin Juniardi
Dewi Ayu Rahmawati
Eli Rahmayani
Evi Ristiana
Fika Virdianasari
Fitri Yani
Hari Budi Yanuarsyah
Irma In Shofiana
Lika Vatiah
Lina Triyana
M. Azizin
M. Bahar Rizqi
M. Firman Setiawan
M. Habibin
M. Rizal Saufi
Maharani Setya S
Miftakhudin
Muhammad Usman
Nasrullah
Nur Khotimah
Nurkhasanah
Nuzzul Huda Alfiana
Qurrotul Aini
Rakhmawati
Ratna Candra Yuningtyas
Ridho Khasanah
Risna Maulida
Risqiyawati
Risqi Hanafiah
Sekar Dwi Suryani
Siti Aisah
Slamet Uripah
Suryaningsih
Tatik Sugiyanti

70
73
70
70
57
73
67
67
57
53
70
75
50
45
60
70
70
77
80
80
70
63
73
57
63
57
63
67
75
67
60
67
70
50
75
73
83
63
67
70



Lampiran 9

DAFTAR NAMA SISWA KELOMPOK OBSERVASI

No Nama Siswa Kode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ahmad Khairudin
Ahmad Ulin Nuha
Ani Sokhifah
Ayu Andriyanti
Budi Aryanto
Dewi Purwaningsih
Dian Fitriani
Dzakiroh
Fathi Shakkaki
Fenny Puspitasari
Fitriyani
Helmi Sungkar
Ika Feriana
Ike Yulianti
Imroatul Jannah
Malinda Fie Siyami
Mifrochah
Mila Hirmayanti
M. Tami Rizqi
Mutmainah R
Niandari Fitri
Nok Khusnul Khotimah
Noviana Indrawati
Nur Akim
R. Haris Hidayat
Risky Dyah Mumpuni
Risqiyatun
Ristyowati
Rizki Nofita
Rosa Lismana
Saeful Anam
Saiful Mujab
Sakinatun Nafisah
Shofi Karimah
Sri Utami
Sukmalinda Widyaningsih
Tri Riskiani
Umi Mardiyana
Yul Azizah
Yuli Ristiawati

O-01
O-02
O-03
O-04
O-05
O-06
O-07
O-08
O-09
O-10
O-11
O-12
O-13
O-14
O-15
O-16
O-17
O-18
O-19
O-20
O-21
O-22
O-23
O-24
O-25
O-26
O-27
O-28
O-29
O-30
O-31
O-32
O-33
O-34
O-35
O-36
O-37
O-38
O-39
O-40



Lampiran 10

DAFTAR NAMA SISWA KELOMPOK DISKUSI

No Nama Siswa Kode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Aisah
Aji Bachtiar
Amila Khasanah
Devi Permatasari
Ella Nurul Maulida
Faidah Mubarokah
Fakhiroh
Fidiatul Aini
Ika Lestari
Inarotul Wafiroh
Ira Fitriana
Kartika Sari
Kartika Utami Y
Khairul Anwar
Khanah
Khulasoh
Khusnul Khotimah
Lina Sofiana
Luk Luk Ulfa
M. Charist Arrosyid
Maisaroh
Misrokha
M. Marzuqi
M. Riskon Utomo
M. Ajif Rizal
M. Fathurrozak
Muslimin Sholikul A
Mutmainah T
Nur Fitriana
Nur Hayati
Nur Janah
Riza Irawan
Ryantika Chandra Dewi
Siti Mutoharoh
Siti Nur Khayati
Sri Sulistyawati
Susmiyati
Trismillah
Ulfah Nur Latifah
Yusuf Wicaksono

D-01
D-02
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
D-09
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18
D-19
D-20
D-21
D-22
D-23
D-24
D-25
D-26
D-27
D-28
D-29
D-30
D-31
D-32
D-33
D-34
D-35
D-36
D-37
D-38
D-39
D-40



Lampiran 12

SOAL EVALUASI

Mata Pelajaran : Biologi

Konsep : Ekosistem

Kelas / Semester : X / 2

Tahun Ajaran : 2010 / 2011

Bentuk Tes : Pilihan Ganda

Waktu : 45 menit

Jumlah Butir Soal : 30 butir

Petunjuk Umum :

1. Tulis identitas anda pada lembar jawaban yang telah tersedia

2. Beri tanda silang (X) pada huruf yang anda anggap benar

3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap mudah

4. Apabila terjadi ketidak jelasan dalam soal, tanyakan dahulu pada pengawas

5. Teliti kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan

SOAL

1. Makhluk hidup dan faktor abiotik pada suatu lingkungan merupakan kesatuan

yang disebut …..

a. ekosistem

b. populasi

c. komunitas

d. habitat

e. bioma

2. Berikut ini yang bukan merupakan lingkungan fisik (abiotik) adalah…..

a. tanah

b. air

c. udara

d. suhu



e. makhluk hidup

3. Berikut ini yang merupakan produsen pada ekosistem perairan adalah ...

a. fitoplankton

b. zooplankton

c. ikan

d. jamur

e. bakteri

4. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri kata oikos yang artinya ...

a. ilmu

b. rumah-rumahan

c. tempat hidup

d. gedung

e. rumah tangga

5. Komponen biotik yang membentuk ekosistem kolam adalah ...

a. air, batu, plankton, tumbuhan air

b. ikan, siput, oksigen, cahaya matahari

c. bakteri, plankton, lumut, ikan

d. bakteri, ganggang hijau, siput, suhu

e. garam, mineral, suhu, air, oksigen

6. Interaksi berikt ini yang membentuk populasi adalah interaksi ...

a. antar individu satu spesies

b. antar individu berbeda spesies

c. antar individu berbeda populasi

d. antar populasi

e. antar populasi berbeda komunitas

7. Keadaan topografi berpengaruh terhadap ...

a. distribusi makhluk hidup

b. adaptasi makhluk hidup

c. kepadatan populasi

d. hubungan antarspesies

e. pertumbuhan makhluk hidup



8. Kumpulan seluruh populasi jenis-jenis makhluk hidup bersama-sama di suatu

daerah tertentu disebut ...

a. populasi

b. individu

c. komunitas

d. ekosistem

e. niche

9. Sebuah akuarium yang berisi ikan dan tumbuhan air merupakan suatu ...

a. ekosistem

b. habitat

c. populasi

d. substrat

e. komunitas

10. Organisme yang pertama kali mengalami dampak negatif seandainya jumlah

CO2 dalam udara berkurang adalah ...

a. pengurai

b. produsen

c. konsumen

d. dekomposer

e. herbivor

11. Dalam suatu ekosistem danau, zooplankton berperan sebagai ...

a. produsen

b. konsumen I

c. konsumen II

d. konsumen III

e. pengurai

12. Faktor yang dapat menekan kecepatan pertumbuhan populasi manusia, apabila

nilainya bertambah besar adalah ...

a. imigrasi

b. umur harapan hidup

c. angka kelahiran



d. angka kematian

e. mutasi

13. Hal- hal dibawah ini yang mempengaruhi perubahan suatu populasi, kecuali ...

a. mortalitas

b. natalitas

c. imigrasi

d. emigrasi

e. simbiosis

14. Interaksi antarmakhluk hidup akan berjalan baik bila ...

a. antarmakhluk hidup saling berkompetisi

b. antarmakhluk hidup habitatnya saling berdekatan

c. antarmakhluk hidup ada saling ketergantungan

d. antarmakhluk hidup agak sama perkembangan evolusinya

e. antarmakhluk hidup mirip bentuknya

15. Suhu yang paling baik untuk pertumbuhan dan kehidupan suatu organisme

disebut ...

a. suhu minimum

b. suhu maksimum

c. suhu optimum

d. suhu adaptasi

e. suhu pertumbuhan

16. Makhluk hidup yang memiliki kemampuan adaptasi fisiologi terhadap

perubahan salinitas terdapat di ekosistem ...

a. laut

b. sungai

c. danau

d. kolam

e. estuaria

17. Dalam suatu ekosistem, herbivora berperan sebagai konsumen tingkat ...

a. pertama

b. kedua



c. ketiga

d. keempat

e. tinggi

18. Tumbuhan yang dalam ekosistem fungsinya bukan sebagai produsen adalah ...

a. lumut

b. ganggang

c. jamur

d. rumput

e. paku

19. Kelompok tumbuhan padi yang hidup di sebidang sawah, berdasarkan konsep

ekologi merupakan suatu ...

a. spesies

b. individu

c. ekosistem

d. komunitas

e. populasi

20. Komponen abiotik yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis tumbuhan hijau

adalah ...

a. oksigen

b. salinitas

c. cahaya matahari

d. tanah

e. angin

21. Interaksi antar individu yang sejenis yang paling dominan dalam memperoleh

makanan adalah ...

a. netral

b. kompetisi

c. simbiosis komensalisme

d. simbiosis mutulisme

e. predasi



22. Tumbuhan paku tanduk rusa yang menempel pada suatu pohon menunjukkan

interaksi ...

a. parasitisme

b. komensalisme

c. kompetisi

d. predasi

e. mutualisme

23. Seorang siswa mengamati adanya interaksi antara dua tanaman, yaitu tanaman

yang satu merambat pada tanaman yang lain. Batang tanaman yang merambat

pada tanah dan akar menempel dengan mudah dapat dilepaskan. Interaksi

keduanya kemungkinan adalah ...

a. kompetisi

b. simbiosis mutualisme

c. simbiosis komensalisme

d. simbiosis parasitisme

e. netral

24. Dibawah ini yang termasuk ekosistem buatan adalah ...

a. bendungan

b. padang rumput

c. gurun

d. pantai

e. rawa

25. Kadar garam didalam air yang keberadaannya sangat mempengaruhi sekali

terhadap kehidupan air baik hewan maupun tumbuhannya disebut ...

a. iklim

b. salinitas

c. topografi

d. suhu

e. udara



Lampiran 13

Nama :

Kelas :

No. Absen :

LEMBAR JAWAB SOAL EVALUASI

1. a b c d e 11. a b c d e 21. a b c d e

2. a b c d e 12. a b c d e 22. a b c d e

3. a b c d e 13. a b c d e 23. a b c d e

4. a b c d e 14. a b c d e 24. a b c d e

5. a b c d e 15. a b c d e 25. a b c d e

6. a b c d e 16. a b c d e

7. a b c d e 17. a b c d e

8. a b c d e 18. a b c d e

9. a b c d e 19. a b c d e

10. a b c d e 20. a b c d e



Lampiran 14

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI

1. A 11. B 21. A

2. E 12. C 22. B

3. A 13. E 23. E

4. C 14. C 24. A

5. C 15. A 25. B

6. A 16. A

7. E 17. A

8. C 18. C

9. A 19. E

10. B 20. C



Lampiran 15
DAFTAR NILAI HASIL TES EVALUASI

Kelas Observasi Kelas Diskusi

No Responden Nilai No Responden Nilai

1 O-01 84 1 D-01 76
2 O-02 72 2 D-02 72
3 O-03 80 3 D-03 72
4 O-04 80 4 D-04 76
5 O-05 80 5 D-05 72
6 O-06 72 6 D-06 76
7 O-07 80 7 D-07 72
8 O-08 68 8 D-08 76
9 O-09 64 9 D-09 72
10 O-10 72 10 D-10 52
11 O-11 72 11 D-11 52
12 O-12 72 12 D-12 56
13 O-13 76 13 D-13 64
14 O-14 84 14 D-14 80
15 O-15 72 15 D-15 72
16 O-16 76 16 D-16 68
17 O-17 88 17 D-17 56
18 O-18 72 18 D-18 76
19 O-19 80 19 D-19 60
20 O-20 68 20 D-20 52
21 O-21 76 21 D-21 80
22 O-22 84 22 D-22 56
23 O-23 84 23 D-23 52
24 O-24 60 24 D-24 52
25 O-25 76 25 D-25 84
26 O-26 84 26 D-26 52
27 O-27 76 27 D-27 56
28 O-28 88 28 D-28 52
29 O-29 56 29 D-29 64
30 O-30 64 30 D-30 68
31 O-31 88 31 D-31 64
32 O-32 88 32 D-32 64
33 O-33 64 33 D-33 68
34 O-34 88 34 D-34 60
35 O-35 68 35 D-35 64
36 O-36 88 36 D-36 64
37 O-37 64 37 D-37 52
38 O-38 64 38 D-38 56



39 O-39 60 39 D-39 56
40 O-40 60 40 D-40 52

Jumlah 2992 Jumlah 2568



Lampiran 17

PERHITUNGAN VALIDITAS ITEM

Contoh perhitungan untuk butir soal nomor 1

∑X    = 24 ∑X2 = 24

∑Y    = 721 ∑Y2 = 14837

∑XY = 501 N = 40

 
2222 )()()((

)(

YYNXXN

YXXYN
rXY






  22 )721()14837(40)24()24(40

)721(24)501(40
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)73639)(384(

2736


6476.5317

2736


= 0.515

Dari tabel product moment untuk n = 40 diperoleh rtabel sebesar 0,312

Dikarenakan rhitung > rtabel

Dengan demikian item soal nomor 1 adalah valid



Lampiran 18

PERHITUNGAN RELIABILITAS

∑Y    = 721 ∑Y2 = 14837

k = 30 ∑pq    = 6,679

n = 40

Nilai Varian total (Vt) diperoleh dari :

n
n

Y
Y

S

2
2 )(




40
40

)721(
14837

2




= 46,024

Maka nilai reliabilitasnya adalah
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2
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n
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2

2

024,46

679,6024,46

130

30

= 1,034 (0,855)

= 0,884

Harga r11 (0,884) > rtabel (0,312), maka perhitungan tersebut adalah reliabel.



Lampiran 19

DAYA PEMBEDA

Contoh perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 1

Rumus yang digunakan adalah :

B

B

A

A

J

B

J

B
DP 

BA = Jumlah yang menjawab benar kelompok atas

BB = Jumlah yang menjawab benar kelompok bawah

JA = Jumlah anggota kelompok atas

JB = Jumlah anggota kelompok bawah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga-harga

BA = 15

BB = 9

JA = 20

JB = 20

B

B

A

A

J

B

J

B
DP 

20

9

20

15


= 0,300

Harga DP dikonsultasikan dengan daya pembeda menurut Suharsimi Arikunto

ternyata DP = 0,300 termasuk kriteria cukup

Dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

Soal kategori baik : 3, 5, 9, 12, 18, 23

Soal kategori cukup : 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28

Soal kategori cukup : 6, 10, 25, 26, 29, 30



Lampiran 20

TINGKAT KESUKARAN

Contoh Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Nomor 1

Rumus yang digunakan adalah ;

SJ

B
P 

Keterangan :

B = Jumlah jawaban benar

JS = Jumlah seluruh responden

Diketahui :

B = 24

JS = 40

Harga-harga tersebut dimasukkan dalam rumus

40

24
P

= 0,600

Harga P dikonsultasikan dengan tingkat kesukaran menurut Suharsimi Arikunto,

ternyata P = 0,600 termasuk kriteria sedang

Dari perhitungan dapat diperoleh sebagai berikut :

Soal kategori mudah : 8, 11, 12, 17, 19, 23, 26, 28, 30

Soal kategori sedang : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25,

27, 29

Soal kategori sukar : 6



Lampiran 23
KELAS OBSERVASI KELAS DISKUSI

NO KODE X1 X1
2 NO KODE X2 X2

2

1 O-01 84 7056 1 D-01 76 5776

2 O-02 72 5184 2 D-02 72 5184

3 O-03 80 6400 3 D-03 72 5184

4 O-04 80 6400 4 D-04 76 5776

5 O-05 80 6400 5 D-05 72 5184

6 O-06 72 5184 6 D-06 76 5776

7 O-07 80 6400 7 D-07 72 5184

8 O-08 68 4624 8 D-08 76 5776

9 O-09 64 4096 9 D-09 72 5184

10 O-10 72 5184 10 D-10 52 2704

11 O-11 72 5184 11 D-11 52 2704

12 O-12 72 5184 12 D-12 56 3136

13 O-13 76 5776 13 D-13 64 4096

14 O-14 84 7056 14 D-14 80 6400

15 O-15 72 5184 15 D-15 72 5184

16 O-16 76 5776 16 D-16 68 4624

17 O-17 88 7744 17 D-17 56 3136

18 O-18 72 5184 18 D-18 76 5776

19 O-19 80 6400 19 D-19 60 3600

20 O-20 68 4624 20 D-20 52 2704

21 O-21 76 5776 21 D-21 80 6400

22 O-22 84 7056 22 D-22 56 3136

23 O-23 84 7056 23 D-23 52 2704

24 O-24 60 3600 24 D-24 52 2704

25 O-25 76 5776 25 D-25 84 7056

26 O-26 84 7056 26 D-26 52 2704

27 O-27 76 5776 27 D-27 56 3136

28 O-28 88 7744 28 D-28 52 2704

29 O-29 56 3136 29 D-29 64 4096

30 O-30 64 4096 30 D-30 68 4624

31 O-31 88 7744 31 D-31 64 4096

32 O-32 88 7744 32 D-32 64 4096

33 O-33 64 4096 33 D-33 68 4624

34 O-34 88 7744 34 D-34 60 3600

35 O-35 68 4624 35 D-35 64 4096

36 O-36 88 7744 36 D-36 64 4096

37 O-37 64 4096 37 D-37 52 2704

38 O-38 64 4096 38 D-38 56 3136



39 O-39 60 3600 39 D-39 56 3136
40 O-40 60 3600 40 D-40 52 2704

∑X 2992 227200 ∑X 2568 168640

rata-rata 74.800 5680 rata-rata 64.200 4216

s2 87.138 s2 96.779

s 9.335 s 9.838



Lampiran 24

Uji Normalitas Kelas Eksperimen
k = 1 + 3,3 log n

= 1 + 3,3 log 40
= 6,287 diambil pembulatan menjadi k = 7

7

ildataterkecardataterbes
p




7

5588 


= 4,571 diambil pembulatan menjadi p = 5

800,74x

v1 = s1
2 =

)1(

)( 2
1

2
1





nn

xxn
=

)140(40

)2992()227200(40 2




= 138,87

s1 = 9,335

Kelas Batas
Z

untuk Batas Luas

Interval Kelas Batas Kelas Kelas Ei Oi
(Oi -
Ei)

Kelas Interval interval Ei

54.5 -2.17 0.0379
55 - 59 0.006 2.644 1 1.02

59.5 -1.64 0.1040
60 - 64 0.114 4.556 8 2.60

64.5 -1.10 0.2179
65 - 69 0.121 4.848 3 0.70

69.5 -0.57 0.3391
70 - 74 0.060 2.388 4 1.09

74.5 -0.03 0.3988
75 - 79 0.047 1.868 5 5.25

79.5 -0.50 0.3521
80 - 84 0.120 4.792 10 5.66

84.5 1.04 0.2323
85 - 89 0.116 4.640 6 0.40

89.5 1.57 0.1163

x 16.73

x 55.76
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ANALISIS UJI BARLETT

Sampel ke dk 1/dk Si
2 Log si

2 dk log si
2

Observasi 39 0,0256 87,138 1,940 75,660

Diskusi 39 0,0256 96,779 1,986 77,454

jumlah 78 153,114

S2 =
)1(

)1(

1

2





i

i

n

Sni
=

3939

)779,96(39)138,87(39





=
78

381,3774382,3398 

=
78

763,7172

S2 = 91,959

log S2 = log (91,959)

= 1,964

B = ( log s2 ) ∑(ni - 1)

= (1,964) . (78)

= 153,192

2 = ( ln 10 ) ( B - ∑(ni-1) log si
2 )

= 2,3026 (153,192 – 153,114)

= 2,3026 (0,078)

2 = 0,1796
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Uji t

x = 74,800 s1
2 = 87,138

x = 64,200 s2
2 = 96,779

n1 = n2 = 40

S2 gabungan =
2

)1()1(

21

2
22

2
11





nn

SnSn

=
24040

779,96)140(138,87)140(





= 91,959

t =

n

s

xx

gabungan
2

21

.2



=

40

959,912

200,64800,74

x



= 4,943

Untuk α = 5%, dan db = 2(n-1) = 2(40-1) = 78 diperoleh ttabel = 1,991.

Karena thitun > ttabel maka ada perbedaan yang signifikan antara kelompok observasi

dengan kelompok diskusi.
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HASIL ANALISIS

Deskripsi Data

Uji Normalitas

Uji statistik yang digunakan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ho : Data residual tidak berdistribusi normal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Observasi Diskusi

N 40 40

Normal Parameters
a

Mean 74.80 64.20

Std. Deviation 9.335 9.838

Most Extreme Differences Absolute .113 .173

Positive .101 .173

Negative -.113 -.136

Kolmogorov-Smirnov Z .714 1.092

Asymp. Sig. (2-tailed) .689 .184

a. Test distribution is Normal.

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic

Observasi 40 56 88 2992 74.80 1.476 9.335 87.138

Diskusi 40 52 84 2568 64.20 1.555 9.838 96.779

Valid N (listwise) 40



Nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk kelompok observasi sebesar 0,714 dengan

probabilitas 0,689 dan kelompok diskusi sebesar 1,092 dengan probabilitas 0,184.

Keduanya mempunyai probabilitas diatas 0,05 yang berarti kedua kelompok

terdistribusi secara normal.



Lampiran 29

Uji t

Perbandingan Mean antara Kelompok Diskusi dan Kelompok Observasi

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata kelompok diskusi 64,2 sedangkan kelompok

observasi 74,8. Hasil tersebut jelas menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar

antara kelompok diskusi dan kelompok observasi.

Dari tabel di atas terlihat bahwa F hitung levene test sebesar 0,273 dengan

probabilitas 0,603 karena probabilitas > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho

tidak dapat ditolak atau memiliki varians yang sama. Dengan demikian uji beda t-test

menggunakan equal variance assumed 4,943 dengan probabilitas 0,000. Karena

probabilitas > 0,05 maka dapat disimpulkan rata-rata hasil belajar antara kelompok

observasi dan kelompok diskusi berbeda secara signifikan.

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic

Observasi 40 56 88 2992 74.80 1.476 9.335 87.138

Diskusi 40 52 84 2568 64.20 1.555 9.838 96.779

Valid N (listwise) 40

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

Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper

Hasil

penelitian

Equal variances assumed .273 .603 4.943 78 .000 10.60000 2.14428 6.33106 14.86894

Equal variances not

assumed
4.943 77.786 .000 10.60000 2.14428 6.33088 14.86912
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