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Lampiran 01.  Pedoman Lembar Validasi Ahli dan Praktisi 

Pedoman Lembar Validasi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Sumber:BNSP yang diakses melalui: https://text-

id.123dok.com/document/8ydk3mj6q-aspek-kelayakan-kegrafikan-

menurut-bsnp-urip.html 

I. Aspek Validasi Isi 

Butir Penilaian Deskripsi 

Indikator Belajar 

1. Sesuai dengan Silabus dan 

RPP 

Sesuai dengan silabus dan RPP 

pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran 

2. Sesuai KI Sesuai dengan KI pembelajaran 

3. Sesuai KD Sesuai dengan KD pembelajaran 

4.Sesuai dengan indikator materi Sesuai dengann indikator materi 

ekosistem 

Kesesuaian Materi dengan KD 

5. Kelengkapan Materi Materi yang dipaparkan terdapat 

dalam KI dan KD. 

6. Keluasan Materi Materi yang dipaparkan mendukung 

tercapainya KD. 

7. Kedalaman Materi Materi yang dipaparkan beruntun 

dan jelas, dari konsep, petunjuk dan 

contoh kasus, sesuai dengan jenjang 

sekolah SMA/MA. 

8.Keakuratan konsep dan 

definisi 

Konsep dan definisi yang 

dipaparkan tidak ambigu atau tidak 

menimbukan banyak makna. 

Petunjuk Belajar 

9. Jelas bagi siswa Petunjuk jelas untuk mengerjakan 

soal-soal yang ada dalam LKS 

Masalah  

10.Masalah yang disajikan 

sesuai dengan topik LKS 

Setiap topik yang disajikan sesuai 

dengan topik LKS tentang 

Ekosistem 

11.Menciptakan Kemampuan 

memecahkan masalah 

Uraian dan contoh-contoh kasus 

dapat mendorong siswa untuk 

mengerjakannya karena berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

12.Menggunkan contoh yang 

sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Contoh yang dipaparkan merupakan 

contoh yang ada dalam lingkungan 

sehari-hari. 

13.Gambar, dan Ilustrasi dalam 

Kehidupan Sehari-Hari 

Gambar, dan ilustrasi yang 

dipaparkan terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

dilengkapi oleh penjelasan. 

https://text-id.123dok.com/document/8ydk3mj6q-aspek-kelayakan-kegrafikan-menurut-bsnp-urip.html
https://text-id.123dok.com/document/8ydk3mj6q-aspek-kelayakan-kegrafikan-menurut-bsnp-urip.html
https://text-id.123dok.com/document/8ydk3mj6q-aspek-kelayakan-kegrafikan-menurut-bsnp-urip.html
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14.Menciptakan Kemampuan 

Bertanya 

Uraian dan contoh kasus dapat 

mendorong siswa untuk 

mengerjakannya karena berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari dan 

menumbuhkan kreativitas siswa. 

15.Mendorong rasa ingin tahu Uraian dan contoh-contoh kasus 

dapat mendorong siswa untuk 

mengerjakannya karena berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

 

II. AspekValidasi Penyajian 

Butir Peniilaian Deskripsi 

Kesesuaian Format 

16.Sesuai dengan format LKS ( 

Judul, KI, KD, Tujuan, 

Materi Pembelajaran, Soal-

soal dan Rubrik penilaian) 

Sesuai dengan format LKS yang ada 

( Judul, KI, KD, Tujuan, Materi 

Pembelajaran, Soal-soal, jawaban 

dan Rubrik penilaian) 

Pendukung Penyajian 

17.Contoh-Contoh dan kasus 

dalam Setiap Kegiatan 

Belajar 

Terdapat contoh-contoh  dan kasus 

yang dipaparkan dapat membantu 

pemahaman konsep yang ada dalam 

materi. 

18. Terdapat Soal Pada Setiap 

Akhir Pembelajaran 

Soal-soal yang dipaparkan mampu 

melatih kemampuan pemahaman 

konsep yang berkaitan dengan 

materi. 

19. Pengantar Berisi  tentang manfaat bahan ajar 

serta peran bahan ajar dalam proses 

belajar mengajar. 

20. Daftar isi Terdapat daftar isi yang membantu 

siswa untuk mengetahui keseluruan 

isi bahan ajar. 

21. Jawaban LKS Terdapat jawaban pada Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

22. Daftar Pustaka Terdapat daftar pustaka yang 

disusun sesuai dengan format 

UNDIKSHA (Nama pengarang. 

Tahun. Judul. Tempat. Nama 

penerbit/lokasi situs internet serta 

tanggal diakses) dan disusun secara 

alabet. 

Penyajian Pembelajaran 

23. Keterlibatan Siswa Pemaparan materi dan contoh soal 

bersifat interaktif yang mengajak 

siswa untuk berpartisipasi. 

24. Sintak inkuiri terbimbing  Pemaparan contoh soal menggunkan 

sintak inkuiri terbimbing yang 

meliputi Orientasi, merumuskan 
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masalah, membuat hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji 

hipotesis, membahas dan 

menyimpulkan. 

Koherensi dan Keruntunan Alur Pikir 

25.Ketertautan antar kegiatan 

belajar/sub kegiatan belajar/ 

alinea 

Penyampaian dalam setiap materi 

mencerminkan keruntutan dan 

keterkaitan isi. 

26.Keutuhan Makna dalam 

kegiatan belajar/sub kegiatan 

belajar/ alinea 

Pesan atau makna yang disampaikan 

memuat kesatuan tema. 

 

III. AspekValidasi Bahasa 

Butir Peniilaian Deskripsi 

Lugas 

27. Ketepatan Struktur Kalimat Kalimat yang digunkan memuat 

penyampain isi pesan dan informasi 

yang menggunkan kalimat Bahas 

Indonesia. 

28. Keefektifan kalimat Kalimat yang digunkan sederhana 

dan langsung menuju pada maksud 

yang diinginkan. 

29. Kebakuan Istilah Istilah-istilah yang digunkan sesuai 

dengan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

Komunikatif 

30.Pemahaman terhadap pesan 

atau informasi. 

Pesan atau informasi yang 

disampaikan menggunkan bahasa 

yang menarik. 

Dialogis dan Interaktif 

31.Kemampuan memotivasi 

siswa 

Bahasa yang digunkan dapat 

membangkitkan rasa senang dan 

rasa ingin tahu siswa terhadap bahan 

ajar. 

Kesesuaian dengan Perkembangan Siswa 

32.Kesesuaian dengan 

perkembangan intelektual 

siswa. 

Bahasa yang digunkan dalam 

memaparkan konsep sesuai dengan 

tingkat perkembangan kognitif siswa 

pada jenjang SMA/MA. 

33.Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan emosional 

siswa. 

Bahasa yang digunkan sesuai 

dengan tingkat emosional siswa. 

Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa 

34.ketepatan dengan tata bahasa Tata kalimat yang digunkan dalam 

menyampaikan pesan atau informasi 

sesuai dengan tata Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 
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35.ketepatan ejaan Ejaan yang digunkan dalam bahan 

ajar sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan. 

 

IV. Aspek Validasi Kegrafikan  

Butir Penilaian Deskripsi 

Ukuran LKS 

36.Kesesuaian ukuran dengan 

materi isi LKS 

Pemilihan ukuran LKS disesuaiakan 

dengan materi dan ukuran LKS 

pada dasarnya. 

Desain Sampul LKS (Cover) 

37.Penampilan unsur tata letak 

pada sampul muka. 

Adanaya kesesuaian dalam 

penempatan pada penampilan unsur 

tata letak pada sampul muka. 

38.Warna unsur tata letak 

harmonis dan memperjelas 

fungsi LKS 

Memperhatikan warna-warna yang 

digunakan dalam memperjelaskan 

isi bahan ajar dan sesuai dengan tata 

letaknya. 

39.Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca 

a.Ukuran huruf judul LKS 

lebih dominan dan 

proporsional dibandingkan 

ukuran LKS, nama 

pengarang. 

Huruf pada judul LKS dapat 

memberikan informasi tentang isi 

LKS. 

b.Warna judul LKS kontras 

dengan warna latar belakang 

Warna pada judul atau sampul LKS 

dibuat lebih menonjol dari isi LKS. 

40.Tidak menggunakan terlalu 

banyak kombinasi huruf 

Tidak menggunkan banyak 

kombinasi huruf dalam 

menyampaikan informasi dan pesan 

agar lebih komunikatif. 

41. Ilustrasi Sampul LKS 

a.Menggambarkan isi/materi 

ajar dan mengungkapkan 

karakter obyek. 

Memberikan gambaran tentang isi 

dari LKS yang memuat materi 

bahan ajar. 

b.Bentuk, warna, ukuran, 

proporsi obyek sesuai 

realita. 

Bentuk, warna, ukuran, proporsi 

yang disajikan sesuai dengan 

kenyataan obyeknya sehingga tidak 

memunculkan penafsiran lain. 

42. Konsistensi tata letak 

a.Pemisahan antar paragraf 

jelas 

Jarak anatara paragraf yang satu 

dengan yang lainya jelas. 

b.Spasi antar teks dan ilustrasi 

sesuai 

Penggunaan spasi dan ilustrasi yang 

menampilkan satu kesatuan dalam 

satu halaman. 

43. Unsur tata letak lengkap 

a.Judul kegiatan belajar, 

subjudul kegiatan belajar, 
 Judul kegiatan ditulis secara 

lengkap yang disertai dengan 
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dan angka halaman. angka dan halaman ( 

Pertemuan I, Pertemuan II dan 

Pertemuan III) 

 Sub judul ditulis dengan 

penyajian materi dalam LKS 

 Penempatan halaman sesuai 

dengan pola tata letak. 

b.Ilustrasi dan keterangan 

gambar 

Dapat memperjelas penyajian 

materi dan gambar. 

45.Topografi isi LKS smemudahkan pemahaman 

a.Penggunaan variasi huruf 

(bold, italic, all capital, 

small capital) tidak 

berlebihan 

Digunkan untuk membedakam 

setiap judul, sub judul, dan nama 

ilmiah yang dicetak miring. 

b.Spasi antar baris susunan 

teks normal 

Jarak spasi tidak terlalu dekat dan 

tidak terlalu jauh sehingga dapat 

memudahkan pembaca untuk 

membaca LKS. 

c.Spasi antar huruf normal Tidak terlalu rapat dan tidak terllu 

renggang. 

46.Ilustrasi Isi 

a.Mampu mengungkap 

makna/arti dari objek 

Memperjelas materi dan informasi 

yang disampaikan. 

b.Bentuk akurat dan 

proporsional sesuai dengan 

kenyataan 

Bentuk dan ukuran harus 

proporsional dan harus realistis 

sehingga tidak membuat siswa salah 

dalam penafsiran. 

c.Kreatif dan dinamis Menampilkan ilustrasi dari berbagai 

sudut pandang sehingga mampu 

menambah kedalaman pemahaman 

siswa 
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Lampiran 02. Kisi-Kisi Angket Validasi 

No Kriteria Indikator No Butir 

Penilaian 

Jum

lah 

Item 

1 Aspek 

Validasi Isi 

Indikator Belajar 1 1 

Tujuan pembelajaran 2,3,4 3 

Kesesuaian materi dengan 

KD 

5,6,7,8 4 

Petunjuk Belajar 9 1 

Masalah 10,11,12,13,14,1

5 

6 

2 Aspek 

Validasi 

Penyajian 

Kesesuaian Format 16 1 

Pendukung penyajian 17,18,19,20,21 5 

Penyajian pembelajaran 22,23 2 

Koherensi dan keruntutan 

alur pikiran 

24,25 2 

3 Aspek 

Validasi 

Bahasa 

Lugas 26,27,28 3 

Komunikatif 29 1 

Dialogis dan interaktif 30 1 

Kesesuaian dengan 

perkembangan siswa 

31,32 2 

Kesesuaian dengan kaidah 

bahasa 

33,34 2 

4 Aspek 

Validasi 

Kegrafikan 

Ukuran LKS 35,36 2 

Desain Sampul LKS (Cover) 37,38,39a,39b,4

0,41a,41b 

7 

Desain isi model 42a,42b,43a,43b

,44a,44b,45a,45

b,46a,46b,46c,4

7a,47b,48a,48b,

48c 

16 

 

 Lampiran 03. Kisi-Kisi Angket respon Guru 

No Kriteria Indikator No Butir 

Penilaian 

Jum

lah 

Item 

1 Respon Guru Konstruksi Isi 1,2,3,4,5,6 6 

Teknik penyajian 7,8,9,10 4 

Kelengkapan penyajian 11,12,13,14 4 

Waktu  15 1 

Bahasa 16,17,18,19 4 

Manfaat/ Kegunaan 20,21 2 
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Lampiran 04. Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

No Kriteria Indikator No Butir 

Penilaian 

Jumlah 

Item 

1 Respon 

Siswa 

Ketertarikan 1,2,3,4,5,6 6 

Materi  7,8,9,10,11,12 9 

Bahasa  13,14,15 3 

 

Lampiran 05. Kisi-Kisi Soal Posttest  

Materi Pokok Indikator Aspek 

Kognitif 

Juml

ah 

butir  C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

 Komponen 

penyususn 

ekosistem, 

satuan-

satuan 

kehidupan 

dalam 

ekosistem, 

dan 

macam-

macam 

ekosistem 

 Pola-Pola 

hubungan 

Jaring-

jaring dan 

rantai 

makanan 

dalam 

ekosistem 

 Aliran 

energi dan 

piramida 

energi 

dalam 

ekosistem 

 Daur 

Biogeokimi

a dalam 

ekosistem 

Menjelaskan pengertian ekosistem 3     3 

Mengklasifikasikan komponen biotik dalam 

ekosistem 
  2   2 

Menyebutkan lingkungan fisik pada 

organism 
1 1    2 

Menjelaskan hubungan antara komponen 

biotik dan abiotik 
 2 1   3 

Mengurutkan satuan organisasi dalam 

ekosistem 
   1  1 

Menjelaskan aliran energi dalam ekosistem  2   1 3 

Menyebutkan proses makan dan dimakan 

dalam ekosistem 
1     1 

Menganalisis urutan rantai makanan yang 

terjadi dalam ekosistem 
    3 3 

Menganalisis peran produsen dan konsumen 

dalam ekosistem 
 1 1 2  4 

Memecahkan masalah mengenai terputusnya 

rantai makanan dalam ekosistem. 
   1  1 

Menyebutkan fungsi dari daur biogeokimia 1   1  2 

Menganalisis komponen biotik dalam 

ekosistem 
   1  1 

Menyebutkan dan menujuk gambar piramida 

Ekologi 
1 2    3 

Menganalisis keruskan ekosistem beserta 

solusi cara penanganan rusaknya ekosistem 
   2  2 

Menjelaskan gangguan pada jaring-jaring 

makanan 
 1   2 3 

Menganalisis manfaat daur ulang    1  1 

Total 35 
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Lampiran 06. Angket Validasi Ahli dan Praktisi 

Angket Validasi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Judul Penelitian : Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA N 1 Sawan. 

Penyusun : Ni Ketut Anggraini   

Pembimbing 1: Prof.Dr.Ida Bagus Putu Arnyana,M.Si. 

Pembimbing 2 : Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si 

Instansi :Universitas Pendidikan Ganesha/ FMIPA/ Biologi dan Perikanan 

Kelautan/Pendidikan Biologi 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan adanya Pengembangan Lembar Kerja Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA, maka melalui angket ini Bapak/Ibu 

kami mohon untuk memberikan penilaian terhadap LKS yang telah dibuat 

tersebut. Penilaian dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai validasi dan masukan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas LKS ini sehingga bisa diketahui 

layak atau tidak LKS tersebut digunakan dalam pembelajaran Biologi. Aspek 

penilaian Lembar Kerja Siswa (LKS) ini diadaptasi dari komponen penilaian 

aspek validasi isi, validasi penyajian, validasi kebahasaan dan validasi kegrafikan 

bahan ajar oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) serta aspek 

kontekstual. 

PETUNJUK PENGISIAN AGKET 

Bapak/Ibu kami mohon memberikan tanda check list (√) pada kolom yang 

sesuai pada setiap butir penilaian dengan keterangan sebagai berikut : 

Skor 5 : Sangat Baik 

Skor 4 : Baik 
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Skor 3 : Cukup Baik 

Skor 2 : Tidak Baik 

Skor 1 : Sangat Tidak Baik 

Sebelum melakukan penilaian, Bapak/Ibu kami mohon identitas secara 

lengkap terlebih dahulu. 

IDENTITAS 

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

NIP : ................................................................................. 

Instansi : ................................................................................. 

 

Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

Validasi 

isi 

Indikator 

Belajar 

1. Sesuai dengan RPP      

Tujuan 

Pembelajaran 

2. Sesuai dengan KI      

3. Sesuai dengan KD      

4.Sesuai dengan 

indikator materi 

     

Kesesuaian 

Materi 

dengan KD 

5. Kelengkapan Materi      

6. Keluasan Materi      

7. Kedalaman Materi      

8.Keakuratan Konsep 

dan Definisi 

     

Petunjuk 

Belajar 

9. Jelas bagi siswa      

Masalah  10.Masalah yang 

disajikan sesuai 

dengan topik LKS 

     

11.Menciptakan 

kemampuan 

memecahkan 

masalah 

     

12.Menggunkan contoh 

masalah yang sering 

terjadi dalam 

kehidupan sehari-

hari 

     

13.Gambar dan ilustrasi 

yang digunakan 
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

terdapat dalam 

kehidupan sehari-

hari 

14.Menciptakan 

kemampuan 

bertanya 

     

15.Mendorong rasa 

ingin tahu 

     

Validasi 

Penyajia

n 

Kesesuain 

Format 

16.Sesuai dengan 

format LKS ( Judul, 

KI, KD, Tujuan, 

Materi 

Pembelajaran, Soal-

soal, jawaban dan 

Rubrik penilaian). 

     

Pendukung 

Penyajian 

17.Contoh-Contoh dan 

kasus dalam Setiap 

Kegiatan Belajar 

     

18.Terdapat Soal Pada 

Setiap Akhir 

Pembelajaran 

     

19.Pengantar      

20. Daftar isi      

21. Jawaban LKS      

22. Daftar Pustaka      

Penyajian 

Pembelajaran 

23. Keterlibatan Siswa      

24.LKS menggunakan 

sintak inkuiri 

terbimbing yaitu 

Orientasi, 

merumuskan 

masalah, membuat 

hipotesis, 

mengumpulkan data, 

menguji hipotesis, 

membahas dan 

menyimpulkan. 

     

Koherensi 

dan 

Keruntunan 

Alur Pikir 

25.Ketertautan antar 

kegiatan belajar/sub 

kegiatan belajar/ 

alinea 

     

26.Keutuhan Makna 

dalam kegiatan 

belajar/sub kegiatan 

belajar/ alinea 
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

Validasi 

Bahasa 

Lugas 27.Ketepatan Struktur 

Kalimat 

     

28. Keefektifan kalimat      

29. Kebakuan Istilah      

Komunikatif 30.Pemahaman 

terhadap pesan atau 

informasi. 

     

Dialogis dan 

Interaktif 

31.Kemampuan 

memotivasi siswa 

     

Kesesuaian 

dengan 

perkembanga

n siswa 

32.Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual siswa. 

     

33.Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

emosional siswa. 

     

Kesesuaian 

dengan 

kaidah 

bahasa 

34.Ketepatan dengan 

tata bahasa 

     

35.Ketepatan ejaan      

Validasi 

Kegrafi

kan 

Ukuran LKS 36.Kesesuaian ukuran 

dengan materi isi 

LKS 

     

Desain 

Sampul LKS 

(Cover) 

37.Penampilan unsur 

tata letak pada 

sampul muka. 

     

38.Warna unsur tata 

letak harmonis dan 

memperjelas fungsi 

LKS 

     

39.Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca 

a.Ukuran huruf 

judul LKS lebih 

dominan dan 

proporsional 

dibandingkan 

ukuran LKS. 

  

 

 

 

 

   

b.Warna judul LKS 

kontras dengan 

warna latar belakang 

     

 40.Tidak menggunakan 

terlalu banyak 

kombinasi huruf 

     

41. Ilustrasi Sampul LKS 
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

a.Menggambarkan 

isi/materi ajar dan 

mengungkapkan 

karakter obyek. 

     

b.Bentuk, warna, 

ukuran, proporsi 

obyek sesuai 

realita. 

     

Desain Isi 

Model 

42. Konsistensi tata letak 

a.Pemisahan antar 

paragraf jelas 

     

b.Spasi antar teks 

dan ilustrasi sesuai 

     

43.Unsur tata letak lengkap 

a.Judul kegiatan 

belajar, subjudul 

kegiatan belajar, 

dan angka 

halaman. 

     

b.Ilustrasi dan 

keterangan gambar 

     

44.Tata letak Halaman 

a.Penempatan 

hiasan/ilustrasi 

sebagai latar 

belakang tidak 

mengganggu judul, 

teks, angka 

halaman. 

     

 b.Penempatan judul, 

subjudul, ilustrasi, 

dan keterangan 

gambar tidak 

mengganggu 

pemahaman. 

     

45.Topografi isi LKS memudahkan pemahaman 

a.Penggunaan 

variasi huruf (bold, 

italic, all capital, 

small capital) tidak 

berlebihan 

     

b.Spasi antar baris 

susunan teks 

normal 
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

c.Spasi antar huruf 

normal 

     

46.Ilustrasi Isi 

a.Mampu 

mengungkap 

makna/arti dari 

objek 

     

b.Bentuk akurat dan 

proporsional sesuai 

dengan kenyataan 

     

c.Kreatif dan 

dinamis 

     

Saya juga berharap Bapak/Ibu apabila berkenan memberikan isian 

mengenai bagian yang perlu diperbaiki serta saran dan komentar untuk Lembar 

Kerja Siswa (LKS) ini secara tertulis pada kolom yang tersedia. Atas kesediaan 

Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 

Saran dan komentar untuk perbaikan 

 

 

Kesimpulan  

Bahan Ajar ini dinyatakan*) :  

1. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.  

2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi.  

3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.  

*) : Lingkari salah satu 

 

 

 

 

Singaraja,    2020 

Validator 

 

       

NIP.  
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Lampiran 07. Angket Respon Guru 

Angket Kepraktisan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Oleh Guru 

Judul Penelitian : Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA N 1 Sawan. 

Penyusun  : Ni Ketut Anggraini 

Pembimbing 1: Prof.Dr.Ida Bagus Putu Arnyana,M.Si. 

Pembimbing 2 : Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si 

Instansi :Universitas Pendidikan Ganesha/ FMIPA/ Biologi dan Perikanan 

Kelautan/Pendidikan Biologi 

A. Petunjuk Penilaian 

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Pengembangan LKS  

Berbasis Model Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA”. Untuk itu peneliti meminta 

bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap LKS yang dikembangkan 

tersebut. Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda check list (√) pada 

kolom yang sesuai dalam matriks uraian aspek yang dinilai. Apabila aspek 

yang dinilai ada, mohon dilanjutkan dengan penilaian menggunakan rentang 

sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Baik 

2 = Tidak Baik 

3 = Cukup Baik  

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

Selain Bapak/Ibu memberikan penilaian, mohon agar Bapak/Ibu juga 

memberikan saran dan komentar di dalam lembar pengamatan. Atas bantuan 

penilaian Bapak/Ibu peneliti mengucapkan banyak terimakasih. 
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B. Penilaian 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

5 4 3 2 1 

SB B CB TB STB 

A. Konstruksi 

Isi 

1.Kebenaran isi/materi      

2.Kesesuaian soal-soal 

LKS dengan tujuan 

pembelajaran 

     

3. Kesesuaian soal-soal 

LKS dengan tingkat 

perkembangan 

intelektual Siswa 

SMA 

     

4. Keruntutan soal      

5.Dikelompokan dalam 

bagian-bagian yang 

logis 

     

6.Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran 

     

B. Teknik 

Penyajian 

7.Menggunakan 

ilustrasi/gambar untuk 

memperjelas konsep 

     

8.Kesesuaian antara 

soal dan 

ilustrasi/gambar/ tabel 

     

9.Jenis dan ukuran 

huruf jelas 

     

10. Judul      

C. Kelengkapa

n Penyajian 

11. Petunjuk belajar      

12. Tujuan 

pembelajaran 

     

13. Waktu penyelesaian      

14.Rasionalitas alokasi 

waktu yang 

digunakan untuk 

menyelesaikan LKS 

 

 

 

    

D. Waktu 15.Kesedehanaan 

struktur kalimat 

     

E. Bahasa 16.Kalimat soal tidak 

memiliki makna 

ganda 

     

17.Bahasa yang 

digunakan bersifat 

komunikatif 

     

18.Menggunakan 

arahan yang jelas 

sehingga tidak 
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Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

5 4 3 2 1 

SB B CB TB STB 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

19.Kelayakan sebagai 

perangkat 

pembelajaran 

     

F. Manfaat/Ke

gunaan  

20.Dapat digunakan 

sebagai pedoman 

bagi pendidik 

maupun siswa dalam 

pembelajaran 

     

21.Dapat mengubah 

kebiasaan 

pembelajaran yang 

terpusat kepada 

pendidik menjadi 

terpusat pada siswa 

     

Saya juga berharap Bapak/Ibu apabila berkenan memberikan isian 

mengenai bagian yang perlu diperbaiki serta saran dan komentar untuk 

Lembar Kerja Siswa (LKS) ini secara tertulis pada kolom yang tersedia. 

Atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya 

ucapkan terimakasih. 

Saran dan komentar untuk perbaikan 

 

 

Kesimpulan  

Bahan Ajar ini dinyatakan*) :  

1. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.  

2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi.  

3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.  

*) : Lingkari salah satu 

 

 

Singaraja,    2020 

Praktisi 

       

NIP.  
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Lampiran 08. Angket Respon Siswa 

Angket Respon Siswa 

Judul Penelitian: Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA N 1 Sawan. 

Penyusun  : Ni Ketut Anggraini 

Pembimbing 1: Prof.Dr.Ida Bagus Putu Arnyana,M.Si. 

Pembimbing 2 : Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si 

Instansi :Universitas Pendidikan Ganesha/ FMIPA/ Biologi dan Perikanan 

Kelautan/Pendidikan Biologi 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Mulai dengan bacaan doa 

2. Sebelum mengisi angket respon ini, pastikan Anda telah membaca dan 

menggunakan LKS pada pembelajaran Biologi Berbasis inkuiri terbimbing 

pada Materi Ekosistem di SMA. 

3. Bacalah dengan teliti setiap pertanyataan dalam angket ini sebelum Anda 

memberikan penilaian. 

4. Melalui angket ini anda dimohon memberikan penilaian tentang LKS 

Berbasis model inkuiri terbimbing pada pembelajaran biologi materi 

ekosistem untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMA yang akan 

digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas modul ini.  

5. Anda dimohon memberikan tanda check list (√) pada kolom yang sesuai 

untuk menilai kualitas tentang LKS Berbasis model inkuiri terbimbing 

pada pembelajaran biologi materi ekosistem untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa di SMA dengan keterangan :  

SS : Sangat Setuju  

S : Setuju  

CS : Cukup Setuju  
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TS : Tidak Setuju  

STS: Sangat Tidak Setuju 

6.   Sebelum melakukan penilaian, isilah identitas anda secara lengkap terlebih 

dahulu. 

IDENTITAS  

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

Kelas  : ...........................................................................  

Sekolah  : ........................................................................... 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

5 4 3 2 1 

SS S CS TS STS 

A. Ketertari

kan 

1.Tampilan LKS Biologi 

ini menarik 

     

2.LKS Biologi ini 

membuat saya lebih 

bersemangat dalam 

belajar biologi 

     

3.Dengan menggunakan 

LKS ini dapat membuat 

belajar Biologi dikelas 

tidak membosankan. 

     

4.LKS Biologi ini 

mendukung saya untuk 

menguasai pelajaran 

biologi pada materi 

ekosistem 

     

5.Adanya kata motivasi 

dalam LKS Biologi ini 

berpengaruh terhadap 

sikap dan belajar saya 

     

6.Dengan adanya 

ilustrasi dapat 

memberikan motivasi 

untuk mempelajari 

materi ekosistem. 

     

B. Materi 7.Penyampaian materi 

dalam LKS Biologi ini 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

     

 8.Materi yang disajikan 

dalam LKS ini mudah 

saya pahami 

     

9.Dalam LKS Biologi ini 

terdapat beberapa 
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Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

5 4 3 2 1 

SS S CS TS STS 

bagian untuk saya 

menemukan konsep 

sendiri 

10.Penyajian materi 

dalam LKS Biologi ini 

mendorong saya untuk 

berdiskusi dengan 

teman yang lain. 

     

11.LKS Biologi ini 

mendorong saya untuk 

menuliskan yang sudah 

saya pahami pada 

kolom “Refleksi” 

     

12.LKS ini memuat tes 

evaluasi yang dapat 

menguji seberapa jauh 

pemahaman saya 

tentang materi 

ekosistem 

     

C. Bahasa 13.Kalimat dan paragraf 

yang digunakan dalam 

LKS ini jelas dan 

mudah dipahami. 

     

14.Bahasa yang 

digunakan dalam LKS 

Biologi ini sederhana 

dan mudah dipahami. 

     

15.Huruf yang digunakan 

sederhana dan mudah 

dibaca. 

     

Masukan, saran, dan komentar 

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

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

....................................................................................................... 
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Lampiran 09. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
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Prakata 

 Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara 

segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem 

merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup (tanah, air, udara, atau kimia 

fisik) komponen biotik dan abiotik yang saling berhubungan, yang secara 

bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. 

 Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu bahan ajar cetak yang 

dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran yaitu mengaktifkan siswa, membantu 

siswa memahami materi yang dibahas, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya 

tugas untuk berlatih, serta memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

LKS dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang dapat membantu 

siswa dalam memahami materi pelajaran. Lembar Kerja Siswa (LKS) SMA/MA 

kelas X MIPA ini disusun berdasarkan pola pembelajaran dengan menggunakan 

kurikulum 2013.  

 Akhir kata penulis menyadari, sebagai edisi pertama tentunya terdapat 

kekurangan-kekurangan . Untuk itu, sumbangan kritik dan saran yang 

membangun agar LKS yang dibuat ini lebih sempurna sangat penulis harapkan.   

 

Singaraja,    Februari 2020 

 

 

 

Penulis 
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DAFTAR ISI 

 

Halaman Depan 

Prakata 

Daftar isi 

Kompetensi Dasar, Indikator dan Tujuan Pembelajaran  

Materi Belajar 

Pertemuan I 

Pertemuan II 

Pertemua III 

Jawaban Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Rubrik Penilaian 

Daftar Rujukan 
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Kompetensi Dasar, Indikator dan Tujuan Pembelajaran  

Satuan Pendidikan  : SMA  

Kelas/Semester : X/2 

Program  : MIPA 

Tahun Ajaran  : 2019-2020 

Kompetensi Inti 

KI 

1 

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 

2 

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 

3 

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

KI 

4 

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

 

Kompetesi Dasar, Indikator Pencapaian dan Tujuan Pembelajaran 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Tujuan pembelajaran 

3.10 

Menganalisi

s informasi/d

ata dari 

berbagai 

sumber 

tentang 

ekosistem 

dan semua 

Menjelaskan Pengertian 

Ekosistem 

Siswa dapat menjelaskan pengertian 

ekosistem 

Mengidentifikasi 

komponen penyusun 

ekosistem 

1. Siswa dapat menyebutkan 

komponen penyusun ekosistem. 

2. Dapat menjelaskan pengertian 

dari penyusun ekosistem. 

3. Siswa dapat mengidentifikasi 

komponen penyusun 

ekosistem biotik dan abiotik 
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interaksi 

yang 

berlangsung 

di dalamnya. 

dengan benar, yang terdapat 

dilingkungan sekitar. 

Mendeskripsikan 

hubungan antara 

komponen biotik dan 

abiotik. 

1. Dapat menyebutkan pola 

hubungan yang terjadi dalam 

ekosistem. 

2. Setelah mengamati penyusun 

ekosistem dilingkungan sekitar 

siswa juga diharapkan dapat 

mendeskripsikan dalam setiap 

hubungan penyusun ekosistem 

baik biotik dan abiotik. 

3. Menjelaskan apa yang akan 

terjadi apabila salah satu 

komponen ekosistem tidak ada. 

Mendeskripsikan meka

nisme aliran energi 

dalam ekosistem 

1. Dapat mendeskripsikan setiap 

aliran energi yang terjadi 

didalam ekosistem. 

2. Menjelaskan setiap mekanisme 

aliran energi yang terjadi dalam 

ekosistem. 

Menjelaskan peran 

komponen biotik dalam 

rantai makanan dan 

jaring- jaring makanan 

1. Menjelaskan  mekanisme rantai 

makanan dalam ekosistem. 

2. Menjelaskan  mekanisme jaring-

jaring makanan dalam 

ekosistem. 

Mengkomunikasikan 

peran produsen dan 

konsumen dalam rantai 

dan jaring-jaring 

makanan. 

1. Dapat menjelaskan fungsi dari 

produsen dan konsumen. 

2. Dapat mengkomunikasikan 

peran produsen dan konsumen 

dalam rantai dan jaring-jaring 

makanan. 

Menjelaskan peran 

mikroorganisme atau 

organisme dalam 

berbagai daur 

biogeokimia 

1. Dapat menjelaskan pengertian 

daur biogeokimia. 

2. Siswa dapat menjelaskan tentang 

daur biogeokimia yang terjadi 

didalam ekosistem. 
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Menjelaskan bagan 

piramida ekologi 

1. Dapat menjelaskan pengertian 

piramida ekologi. 

2. Dapat Menjelaskan fungsi 

adanya piramida ekologi. 

4.10 

merumuska

n gagasan 

pemecahan 

masalah 

terhadap 

kerusakan 

ekosistem 

yang terjadi 

dilingkunga

n sekitar 

Menganalisis dampak 

keruskan ekosistem 

beserta solusi cara 

penanganan rusaknya 

ekosistem 

1. Dapat menganalisis dampak dari 

rusaknya ekosistem 

2. Dapat memberikan solusi 

terhadap permasalahan mengenai 

kerusakan ekosistem. 
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1. Pengertian Ekosistem 

Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh 

antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. 

Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara 

makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup 

(tanah, air, udara, atau kimia fisik) yang secara bersama-sama membentuk 

suatu sistem ekologi. 

 

2. Komponen Abiotik dan Biotik 

Komponen abiotik di dalam lingkungan meliputi: Udara, angin, 

kelembapan, air, tanah, mineral, cahaya, suhu, pH, salinitas atau kadar 

garam, dan topografi. Pada komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan 

(termasuk manusia) dan mikroorganisme. Berdasarkan perannanya dalam 

ekosistem, komponen biotik dapat dibedakan menjadi produsen, 

konsumen dan dekomposer. 

 

3. Pola-pola Hubungan dalam Ekosistem 

Antara mahluk hidup yang satu dengan yang lainnya terjadi 

hubungan, baik antara sesama spesies maupun antar spesies, baik anatara 

sesama komponen biotik maupun antar komponen biotik dan 

abiotik.hubungan timbal balik sering disebut dengan istillah interaksi, 

diantaranya Interaksi Antar Individu Membentuk Populasi, Interaksi Antar 

Individu Membentuk Komunitas(Simbiosis mutualisme, Simbiosis 

parasitisme , Simbiosis komensalisme, Predatorisme, 

Kompetisi,Netralisme), Interaksi Antar Komunitas Dengan Komponen 

Abiotik Membentuk Sistem Lingkungan,dan Interaksi Antarekosistem di 

Permukaan Bumi Membentuk Biosfer. 

Simbiosis mutualisme (hubungan saling menguntungkan), 

Simbiosis parasitisme (hubungan yang merugikan salah satu organisme) 

MATERI BELAJAR 
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Simbiosis komensalisme (salah satu diuntungkan dan yang lain tidak 

dirugikan) Predatorisme (pemakan mahluk hidup yang lain), Kompetisi 

(berebut untuk mendapatkan makanan, air, udara, cahaya, ruang, dan 

pasangan untuk kawin) dan Netralisme (tidak diuntungkan dan tidak 

dirugikan). 

 

4.     Aliran Energi 

Dalam ekosistem, sumber energi utama adalah cahaya matahari. 

Energi matahari diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis 

yang kemudian disimpan sebagai makanan oleh produsen. Berikut adalah 

bagan aliran energi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Syamsyuri,I.2017) 

 

 

 

 

 

Mikroorganisme dan 

Detritivor 

Matahari 

Detritus Konsumen Primer 

Konsumen Tersier 

Konsumen sekunder 

Produsen 
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5.    Rantai Makanan 

Aliran energi terjadi akibat adanya proses makan dan dimakan. 

Proses makan atau dimakan dari produsen hingga konsumen puncak dapat 

digambarkan dalam bentuk linier sehingga membentuk rantai makanan. 

Berikut gambar aliran rantai makanan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Syamsyuri,I.2017) 

6.     Jaring-Jaring Makanan 

Proses makan atau dimakan dalam ekosistem merupakan proses 

yang kompleks dan apabila disusun secara lengkap akan diperoleh 

gambaran jaringan makanan. 

Jaring-jaring makanan memperlihatkan hubungan populasi yang 

satu dengan yang lainnya.  Jaring-jaring yang menggambarkan hubungan 

makan atau dimakan terbentuk agar kelangsungan hidup dalam populasi 

terjamin. Semakin kompleks jaring-jaring makanan, menunjukkan 

semakin kompeklsnya aliran energi dan aliran makanan.  Hal ini yang 

menyebabkan kestabilan komunitas dan kestabilan ekosistem. Berikut 

salah satu contoh jaring-jaring makanan: 
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Sumber : (Syamsyuri,I.2017) 

7.     Piramida Ekologi 

Piramida ekologi berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 

3, yaitu piramida jumlah, piramida biomassa, dan piramida energi. 

Masing-masing tipe memiliki kelemahan dankelebihan dalam 

menggambarkan hubungan antara struktur dan fungsi trofiknya. Perhatikan 

gambar berikut 

 

 

 

 

Sumber : (Syamsyuri,I.2017) 

8.      Daur Biogeokimia 

Daur biogeokimia mendukung proses berlangsungnya kehidupan. 

Mahluk hidup dapat memperoleh zat-zat dari lingkungannya, melakukan 

pertukaran zat, serta membuang zat-zat yang tidak berguna ke 

lingkungannya. Jika daur ini terhenti, maka proses kehidupanpun akan 

terhenti.  Fungsi dari daur biogeokimia ialah menjadi daur atau siklus 

materi yang membalikkan lagi seluruh unsur-unsur kimia yang telah 
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digunakan oleh seluruh yang ada di muka bumi dari komponen biotik 

ataupun komponen abiotik, yang pada akhirnya kesinambungan hidup di 

bumi dapat terjaga. Pada daur biogeokimia ini terjadi 5 daur yaitu: daur 

Nitrogen, daur Karbon dan oksigen, daur air, daur fosforus dan daur 

belerang. 

Daur Nitrogen merupakan transfer nitrogen oleh atmosfir kedalam 

tanah. Disamping air hujan yang mengandung sejumlah nitrogen, 

peningkatan nitrogen kedalam tanah terbentuk lewat tahap fiksasi 

nitrogen.Daur Karbon seta Oksigen, Karbondioksida yang terdapat di 

udara digunakan oleh tumbuhan sebagai berfotosintesis serta membuahkan 

oksigen yang pada akhirnya akan dimanfaatkan manusia serta hewan 

untuk respirasi.Daur Air, Daur air pada atmosfir berkedudukan dalam 

keadaan uap air. Uap air berawal oleh air dari daratan serta laut yang 

menguap disebabkan panas sinar matahari. Air tanah serta air permukaan 

separuh mengalir di sungai, lalu ke danau serta ke laut. Siklus ini disebut 

siklus panjang.Daur Fosfor, Dalam bumi, fosfor terbagi menjadi 2 bentuk, 

diantaranya senyawa fosfat organik (di tumbuhan serta hewan) dengan 

senyawa fosfatanorganik (oleh air dan tanah).Daur Belerang, Daur 

belerang diperoleh dalam wujud sulfat anorganik. Sulfur di susutkan oleh 

bakteri sebagai sulfida dan tidak jarang terdapat dalam wujud sulfur 

dioksida maupun hidrogen sulfida. 
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Pertemuan I 

 

 

1. Menjelaskan pengertian ekosistem. 

2. Menyebutkan komponen-komponen ekosistem 

3. Mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem biotik dan abiotik dengan 

benar, yang terdapat dilingkungan sekitar. 

4. Mendeskripsikan dalam setiap hubungan penyusun ekosistem baik biotik 

dan abiotik. 

 

 

1. Dapat menjelaskan pengertian ekosistem. 

2. -     Siswa dapat menyebutkan komponen penyusun ekosistem. 

- Dapat menjelaskan pengertian dari penyusun ekosistem. 

- Siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem biotik dan 

abiotik dengan benar, yang terdapat dilingkungan sekitar. 

- Dapat menganalisis dampak kerusakan lingkungan. 

3. –    Dapat menyebutkan pola hubungan yang terjadi dalam ekosistem. 

- Mendeskripsikan dalam setiap hubungan penyusun ekosistem baik 

biotik dan abiotik. 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 

Tujuan Pembelajaran 

Petunjuk 

1. Cermatilah berita berikut! 

2. Jawablah pertanyaan tersebut dengan singkat dan jelas. 

3. Waktu 45 menit. 
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1. Orientasi/Masalah 

     “Ekosistem Taman” 

Taman sekolah merupakan taman 

artifisial yang ditanam aneka tanaman hias 

dan pelindung untuk meng-indahkan dan 

menghijaukan lahan di pekarangan sekolah. 

Sedangkan Konsep kebun bukanlah hanya 

sebuah kebun  taman bunga kecil di 

pekarangan sekolah, tetapi suatu kebun 

dengan berbagai fasilitas lengkap yang 

dibangun dan dikelola oleh sekolah untuk 

keperluan meningkatkan kenyamanan belajar siswa serta sebagai media 

pembelajaran dari berbagai mata pelajaran, selain sebagai taman yang 

memberi kesan kesegaran dan keasrian  lingkungan sekolah serta dapat 

menambah gairah kerja bagi warganya. Adanya kebun ini dapat pula 

mendorong kreativitas murid dan guru pembimbingnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:http://tukangtamanprofesional.id/manfaat-sebuah-taman-

di-sekolah/ 

Tamanisasi sekolah mempunyai beberapa manfaat, diantaranya 

adalah pertama, bagi sekolah, yaitu untuk memperindah lingkungan 

Bacalah 

informasi 

berikut ini! 

http://tukangtamanprofesional.id/manfaat-sebuah-taman-di-sekolah/
http://tukangtamanprofesional.id/manfaat-sebuah-taman-di-sekolah/
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sekolah dan memberi rasa sejuk karena dikelilingi oleh tanaman yang 

indah. Kedua, bagi para siswa, yakni untuk memberi motivasi belajar 

kepada para siswa karena dengan lingkungan sekolah yang indah dan 

sejuk maka para siswa akan merasa betah dan bersemangat untuk belajar. 

Selain itu juga untuk menambah kegiatan lain bagi siswa yaitu agar dapat 

merawat dan memelihara tanaman yang ada di lingkungan sekolah 

mereka. Dengan demikian akan menumbuhkan rasa cinta dan peduli 

terhadap lingkungan terutama pada tanaman serta menumbuhkan rasa 

keindahan dan kebersihan lingkungan bagi para siswa. 

Sumber:http://www.sdnmejayan1.sch.id/2017/03/manfaat-dan-fungsi-

taman-sekolah.html 

Taman sekolah selain memiliki keindahan, juga memiiliki 

komponen penyusun ekosistem yang dibangun oleh adanya interaksi 

antara mahluk hidup (Biotik) dengan lingkunganya (Abiotik) yang 

menjamin keberlangsungan mahluk hidup yang ada didalamnya. Pada 

komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan (termasuk manusia) dan 

mikroorganisme. Berdasarkan perannanya dalam ekosistem, komponen 

biotik dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen dan dekomposer. 

Sedangkan komponen abiotiknya terdiri dari udara, angin, kelembapan, 

air, tanah, mineral, cahaya, dan suhu. 

Dilingkungan taman akan terjadi interaksi antara mahluk hidup 

yang satu dengan yang lainnya terjadi hubungan, baik antara sesama 

spesies maupun antar spesies, baik anatara sesama komponen biotik 

maupun antar komponen biotik dan abiotik.hubungan timbal balik sering 

disebut dengan istillah interaksi. 

Sumber : Syamsuri,I.,Suwono,H.,Sulisetijono.,Ibrohim, dan 

Rahayu,S,E.2017.Biologi      untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta : 

Penerbit Erlangga. 

 

http://www.sdnmejayan1.sch.id/2017/03/manfaat-dan-fungsi-taman-sekolah.html
http://www.sdnmejayan1.sch.id/2017/03/manfaat-dan-fungsi-taman-sekolah.html
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2. Merumuskan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Membuat Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan informasi tersebut, 

informasi penting apa yang kalian 

temukan berkaitan dengan ekosistem 

taman sekolah? 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

Berdasarkan informasi tersebut, 

buatlah  1 rumusan masalah yang 

berkaitan dengan komponen penyusun 

ekosistem dalam ekosistem taman 

sekolah? 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           
Berdasarkan rumusan masalah diatas, 

buatlah hipotesis atau jawaban 

sementara dari setiap rumusan 

masalah yang dibuat! 
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4. Mengumpulkan Data 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

5. Menguji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

Carilah fakta-fakta yang berkaitan 

dengan  komponen penyusun 

ekosistem pada taman sekolah! 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

Apakah hipotesis yang kalian buat 

sesuai dengan fakta-fakta yang kalian 

temukan berkaitan komponen 

penyusun ekosistem yang terdapat 

dalam ekosistem taman sekolah? 
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6. Membahas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Menyimpulkan 

 

 

 

 

 

  

. 

 

 

 

  

Tulislah jawaban dari setiap 

rumusan masalah yang sudah 

kalian buat! 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

Setelah membaca informasi 

tersebut tuliskanlah 

kesimpulannya! 
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Pertemuan II 

 

1. Mendeskripsikan mekanisme aliran energi dalam ekosistem. 

2. Menjelaskan peran komponen biotik dalam rantai makanan dan jaring-

 jaring makanan. 

3. Mengkomunikasikan peran produsen dan konsumen dalam rantai 

dan jaring-jaring makanan. 

4. Membuat bagan tentang interaksi antar komponen ekosistem dan jejaring 

makanan yang berlangsung dalam ekosistem. 

 

 

1. Mendeskripsikan mekanisme aliran energi dalam ekosistem. 

- Dapat mendeskripsikan setiap aliran energi yang terjadi didalam 

ekosistem. 

- Menjelaskan setiap mekanisme aliran energi yang terjadi dalam 

ekosistem. 

2. Menjelaskan peran komponen biotik dalam rantai makanan dan jaring-

 jaring makanan. 

- Menjelaskan  mekanisme rantai makanan dalam ekosistem. 

- Menjelaskan  mekanisme jaring-jaring makanan dalam ekosistem. 

3. Mengkomunikasikan peran produsen dan konsumen dalam rantai 

dan jaring-jaring makanan. 

- Dapat menjelaskan fungsi dari produsen dan konsumen. 

- Dapat mengkomunikasikan peran produsen dan konsumen dalam 

rantai dan jaring-jaring makanan. 

 

 

 

Indikator 

Tujuan Pembelajaran 

Petunjuk 

1. Cermatilah berita berikut! 

2. Jawablah pertanyaan tersebut dengan singkat dan jelas. 

3. Waktu 45 menit. 
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1. Orientasi 

     “Ekosistem Kolam” 

Kolam buatan merupakan daerah perairan 

kecil yang diciptakan oleh manusia dan termasuk 

dalam ekosistem air tawar tenang/lentik. Kedalaman 

perairan kecil ini tidak lebih dari 4 sampai 5 meter 

yang memungkinkan tumbuhan seperti tumbuhan 

berakar dapat tumbuh di seluruh bagian perairan. 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Lidinillah,M & Rivai,A. 2015) 

Komponen Ekosistem Kolam 

Untuk memperjelas komponen ekosistem pada kolam, berikut 

adalah contoh berdasarkan komponen abiotik dan biotik ekosistem kolam. 

Komponen biotik merupakan komponen yang meliputi makhluk hidup 

yaitu hewan, tumbuhan dan manusia. Berikut adalah contoh komponen 

biotik ekosistem kolam berdasarkan peran dan fungsinya. 

1. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat mengubah zat 

anorganik menjadi zat organik seperti tumbuhan hijau yang 

melakukan fotosintesis. Produsen pada kolam umumnya tumbuh pada 

bagian kolam yang dangkal yang tumbuh berakar atau mengapung. 

Contoh produsen pada ekosistem kolam yaitu tanaman ketela, 

Bacalah 

informasi 

berikut ini! 
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tanaman mangga, lumut, rumput serta fitoplankton yang dapat 

mengakibatkan kolam berwarna hijau. 

2. Konsumen merupakan organisme heterotrof yang umumnya adalah 

hewan. Mereka tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga 

bergantung pada makhluk hidup lain dengan memakannya. Hewan 

herbivora atau hewan yang memakan tumbuhan disebut konsumen 

primer seperti zooplankton yang memakan fitoplankton pada 

ekosistem kolam dan bentos yang hidup di dasar perairan. Hewan 

karnivora atau hewan yang memakan konsumen primer disebut 

konsumen sekunder seperti ikan mas pada ekosistem kolam.  

3. Dekomposer sebagai organisme yang dapat menguraikan bangkai 

hewan dan sampah yaitu dari bahan organik menjadi anorganik 

disebut juga sebagai detritivor atau pemakan bangkai. Contohnya 

seperti cacing tanah, bakteri akuatik, fungi dan flagelata pada 

ekosistem kolam. Bakteri akuatik, fungi dan flagelata biasanya berada 

di permukaan sedimen di dasar kolam. 

Banyak ciri yang menunjukkan tingkat pencemaran air yang 

berada di kolam. Namun secara sederhana air tanah yang tercemar juga 

bias dikenali lewat pengamatan fisik. Sumber pencemaran terdiri dari 

polutan alami (mineral dan mikroorganisme) serta polutan buatan. 

Polutan buatan manusia seperti residu (sisa) membuang sampah ke 

kolam. Dan bisa juga berasal dari pertanian antara lain pupukdanpestisida 

sisa-sisa memupuk tanaman disekitar kolam. 

Tanda-tanda bahwa air tanah sudah tercemar dapat dikenali melalui 

pengamatan fisik. Beberapa di antaranya Kekeruhan air pada kolam terjadi 

karena tanah telah tercemar oleh Lumpur, tanah  liat dan berbagai 

mikroorganisme seperti plankton maupun partikel lainnya bias 

menyebabkan air berubah menjadi keruh. 

Sumber : https://materiipa.com/ekosistem-kolam 

https://materiipa.com/ekosistem-kolam
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2. Merumuskan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Membuat Hipotesis 

 

 

 

 

 

Berdasarkan informasi tersebut, 

informasi penting apa yang kalian 

temukan berkaitan dengan kolam 

buatan? 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           Berdasarkan hal tersebut, buatlah 1 

rumusan masalah yang berkaitan dengan 

rantai dan jaring-jaring makanan yang 

terdapat dalam kolam buatan? 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

Berdasarkan rumusan masalah 

diatas, buatlah hipotesis atau 

jawaban sementara dari setiap 

rumusan masalah yang dibuat! 
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4. Mengumpulkan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Menguji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

Carilah fakta-fakta yang berkaitan 

dengan  rantai dan jaring-jaring 

makanan yang terdapat kolam 

buatan! 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

Apakah hipotesis yang kalian buat 

sesuai dengan fakta-fakta yang 

kalian temukan berkaitan dengan 

rantai dan jaring-jaring makanan 

yang terdapat dalam kolam buatan? 
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6. Membahas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Menyimpulkan 

 

 

 

 

 

  

. 

  

Tuliskanlah jawaban dari setiap 

rumusan masalah yang sudah 

kalian buat! 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

Setelah membaca 

informasitersebut tuliskanlah 

kesimpulannya! 
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Pertemuan III 

 

1. Piramida ekologi. 

2. Menjelaskan peran mikroorganisme atau organisme dalam berbagai daur 

biogeokimia 

 

 

1. - Dapat menjelaskan pengertian piramida ekologi. 

- Dapat Menjelaskan fungsi adanya piramida ekologi. 

2. - Dapat menjelaskan pengertian daur biogeokimia. 

- Dapat menjelaskan tentang daur biogeokimia yang terjadi didalam 

ekosistem. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indikator 

Tujuan Pembelajaran 

Petunjuk 

1. Cermatilah berita berikut! 

2. Jawablah pertanyaan tersebut dengan singkat dan jelas. 

3. Waktu 45 menit. 
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1. Orientasi 

“Polusi Udara” 

DENPASAR (29/07/2018) – Kualitas udara 

di Denpasar masuk dalam kategori kurang sehat 

setelah Jakarta yang menduduki nomor 1 di wilayah 

Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari alat 

pengukur kualitas udara melalui aplikasi airvisual. 

Artinya, kualitas udara yang buruk ini pun dapat 

memicu sejumlah penyakit, salah satunya kanker. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:https://bali.antaranews.com/berita/114281/polusi-udara 

Pantauan Jawa Pos Radar Bali dari aplikasi tersebut, dari beberapa 

titik alat pengukur udara yang dipasang, udara dengan kualitas terburuk 

ada di wilayah Celukan Bawang, Singaraja. Bahkan, kualitas sangat buruk 

tersebut sama dengan di Jakarta. Hal tersebut menjadikan Pulau Bali ini 

berada di bawah Jakarta yang memiliki udara kurang bersih. Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya kemarin (28/7) membenarkan 

bahwa angka penderita kanker di Bali meningkat. Salah satu penyebabnya, 

adalah polusi udara. “Penderita kanker di Bali memang meningkat 

signifikan. Polusi udara, asap rokok, termasuk gas beracun dapat menjadi 

faktor penyebabnya,” ujar dr. Suarjaya. 

Bacalah 

informasi 

berikut ini! 

https://bali.antaranews.com/berita/114281/polusi-udara
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Terkait udara yang kurang baik di Bali, dalam jangka pendek, ini 

berbahaya bagi saluran pernapasan, alergi, radang saluran nafas, pilek dan 

bersin-bersin. Sedangkan dalam jangka panjang, dapat menyebabkan 

kerusakan pada paru-paru dan juga kanker. “Kanker ini bisa karena 

polusi,” tegasnya lagi. Dia berharap, program pemerintah yakni Bali Clean 

and Green ini tidak hanya sebatas wacana saja. Program ini adalah upaya 

pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kualitas udara yang aman 

dan sehat. “Upaya dengan menanam pohon dan sebagainya ini penting 

agar udara kita ini menjadi bersih,” terangnya. Di sisi lain, pasien kanker 

yang berobat di RS (Rumah Sakit) Sanglah cukup tinggi. Padahal, 

penyakit ini dapat dicegah.  

Sumber:https://radarbali.jawapos.com/read/2018/07/29/91073/duh-

kualitas-udara-denpasar-buruk-bersanding-dengan-jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

2. Merumuskan Masalah 

 

 

 

 

 

Berdasarkan informasi tersebut, 

informasi penting apa yang kalian 

temukan berkaitan dengan polusi udara 

dibali? 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         
Berdasarkan hal tersebut, buatlah 1 

rumusan masalah yang berkaitan 

dengan polusi udara dibali? 

 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

https://radarbali.jawapos.com/read/2018/07/29/91073/duh-kualitas-udara-denpasar-buruk-bersanding-dengan-jakarta
https://radarbali.jawapos.com/read/2018/07/29/91073/duh-kualitas-udara-denpasar-buruk-bersanding-dengan-jakarta
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3. Membuat Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mengumpulkan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Menguji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, 

buatlah hipotesis atau jawaban 

sementara dari setiap rumusan 

masalah yang dibuat! 

 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

Carilah fakta-fakta yang 

berkaitan dengan polusi 

udara! 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

Apakah hipotesis yang kalian buat 

sesuai dengan fakta-fakta yang 

kalian temukan berkaitan polusi 

udara yag ada dibali? 
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6. Membahas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Menyimpulkan 

 

 

 

 

  

. 

 

Tuliskanlah jawaban dari setiap 

rumusan masalah yang sudah 

kalian buat! 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   

Setelah membaca informasi 

tersebut tuliskanlah 

kesimpulannya! 
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Jawaban Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Pertemuan I 

1. Orientasi 

Informsi penting yang didapat dari berita tersebut adalah taman 

sekolah memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah untuk 

memperindah sekolah, dan memberikan lingkungan belajar yang indah 

bagi siswa dan dapat memotivasi siswa. Dalam ekosistem taman selain 

memiliki keindahan, juga memiliki komponen biotik dan abiotik yang 

memungkinkan terjadinya interaksi antar mahluk hidup dengan 

lingkungannya. 

2. Rumusan Masalah 

Dari berita diatas maka adapun masalahnya yaitu:  

a. Apasajakah komponen penyusun ekosistem dalam taman tersebut? 

b. Bagaimanakah hubungan interaksi antar komponen penyusun 

ekosistem dalam taman tersebut? 

3. Membuat hipotesis 

Adapun jawaban sementara dari rumusan masalah diatas yaitu: 

a. Komponen penyusun ekosistem taman yaitu komponen biotik dan 

komponen abiotik. Komponen biotik taman diantaranya adalah 

pohon, bunga, serangga, rumput, burung, dan semut. Sedangkan 

komponen abiotiknya yaitu air, tanah, batu, cahaya, suhu, udara, dan 

kelembaban. 

b. Hubungan interaksi antar penyusun ekosistem tersebut terdapat dua 

interaksi yaitu interaksi antara komponen biotik dengan abiotik dan 

interaksi antar komponen biotik dan biotik.  Interaksi antara 

komponen biotik dan abiotik adalah interaksi yang terjadi antara 

makhluk hidup dengan alam yang ada di sekitarnya. Kebutuhan 

makhluk hidup dapat dipenuhi dengan bantuan dan dukungan dari 

lingkungan disekitarnya. Sedangkan interaksi komponen biotik 

dengan bioti yaitu interaksi yang terjadi antar mahluk hidup yang 

satu dengan yang lain, antar satu spesies maupun spesies yang lain 
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yang ada dalam ekosistem taman. Hubungan interaksi dalam 

lingkungannya terdapat pola-pola hubungan interaksi yaitu simbiosis 

mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, 

predatorisme, kompetisi, dan netralisme. 

4. Mengumpulkan data 

Dari data hasil pencarian mengenai  taman sekolah maka didapatkan data 

sebagai berikut: 

a. Komponen penyusun ekosistem taman yang ada yaitu komponen 

biotik dan abiotik. Komponen biotiknya adalah bunga, pohon, 

serangga, kupu-kupu, burung, rumput dan semut. Sedangkan 

komponen abiotik yang ada yaitu batu, air, angin, dan cahaya. 

b. Hubugan interaksi yang terjadi yaitu interaksi komponen biotik dan 

abiotik yaitu terjadi proses makan dan dimakan, contohnya yaitu 

mahluk hidup memerlukan air untuk diminum dan pohon 

memerlukan cahaya untuk proses fotosientesis.  Sedangkan interaksi 

komponen biotik dan biotik yang terjadi yaitu simbiosis mutualisme 

( hubungan yang saling menguntungkan yaitu antara bunga dengan 

kupu-kupu), dan netralisme (tidak ada yang diuntungkan dan 

dirugikan). 

5. Menguji hipotesis 

Dari hipotesis yang dibuat memang benar adanya yang dilihat dengan 

fakta-fakta yang dicari diintermet. 

6. Membahas 

Adapaun pembahasan untuk menjawab rumusan masalah diatas 

berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu: 

Dalam ekosistem taman terdapat komponen biotik dan abiotik. 

Komponen  biotiknya yaitu adalah pohon, bunga, rumput, kupu-kupu, 

serangga, burung, dan semut. Sedangkan komponen abiotiknya yaitu 

angin, air, batu, dan cahaya. Setiap komponen biotik dan abiotik yang ada 

di ekosistem taman ini saling berinteraksi. Interaksi komponen biotik dan 

abiotik yang terjadi yaitu proses makan dan dimakan, yang mana 

komponen biotik dan abiotik sling membutuhkan untuk kelangsungan 
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hidup. Selain itu terdapat juga interaksi antar komponen biotik dengan 

biotik  yaitu interaksi antar mahluk hidup yang satu dengan yang lainnya. 

Interaksi yang terjadi didalam ekosistem taman ini ada yang 

menguntungkan dan juga netral.  Hubungan interaksi antar komponen 

biotik dan abiotik inilah yang akan membentuk suatu ekosistem. 

7. Menyimpulkan  

Dari informasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ekosistem 

taman memiliki manfaat keindahan dan mendukung proses belajar siswa. 

Selain itu, didalam ekosistem taman terdapat komponen biotik dan abiotik 

yang saling berinteraksi untuk berlangsungnya kehidupan. Interaksi 

komponen biotik dan abiotik ini akan membentu suatu ekosistem. 

Pertemuan II 

1. Orientasi 

Informasi penting yang didapat dari masalah tersebut adalah dalam 

kolam buatan ini terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik 

dalam kolam buatan adalah terdapat produsen, konsumen, dan 

dekomposer. Komponen abiotiknya yaitu batu dan air, cahaya matahari, 

dan angin. Kolam buatan  juga dapat tercemari yang ditandai dengan 

keruhnya warna air pada kolam tersebut. 

2. Rumusan Masalah 

Dari berita diatas maka adapun masalahnya yaitu:  

a. Bagaimanakah rantai makanan dalam kolam buatan? 

b. Bagaimanakah jaring-jaring makanan dalam kolam buatan? 

3. Membuat Hipotesis 

Adapun jawaban sementara dari rumusan masalah diatas yaitu: 

a. Adapun rantai makanan yang terjadi didalam kolam buatan yaitu 

Produsen (Teratai, eceng gondok dan lumut) , Konsumen 1 (alga dan 

ulat ),        Konsumen 2 ( ikan kecil), konsumen 3 (ikan sedang), 

konsumen 4 (Ikan Besar), dam bakteri pengurai. 

b. Jaring-jaring makan merupakan kumpulan rantai makanan yang 

terjadi di dalam suatu ekosistem. Jika terdapat banyak komponen 
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ekosistem di dalam kolam tersebut, maka rantai makanan yang dapat 

dibentuk pun semakin banyak. Adapaun jaring-jaring makanan 

dalam kolam buatan yaitu: 

 

 

 

 

 

4. Mengumpulkan Data 

Dari data hasil pencarian mengenai kolam buatan maka didapatkan data 

sebagai berikut: 

a. Komponen biotik dan abiotik yang terdapat dalam kolam buatan 

yang ada disekolah yaitu terdapat teratai, lumut, ulat, ikan kecil-

kecil, ikan nila, dan ikan lele. Jaring-jaring makanan yang terjadi 

dalam kolam buatan yaitu teratai yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

b. Jaring-jaring makanan yang terdapat dalam kolam buatan dimulai 

dari teratai yang dimakan oleh ulat, kemudian ulat aakan dimakan 

oleh ikan-ikan yang terdapat dalam kolam (ikan kecil, ikan nila dan 

ikan lele), ikan-ikan kecil dalam kolam akan dimakan oleh ikan nila 

dan lele, ikan nila akan dimakan oleh ikan lele, kemudian sisa teratai 

yang sudah mati, bangkai ikan kecil, ikan nila, dan ikan lele akan 

diurai oleh pengurai. Bagan jaring-jaring makanan dalam kolam 

buatan  yaitu sebagai berikut: 

 

Ulat 

Teratai dan eceng gondok 

Pengurai 

Ikan-Ikan Kecil 

Ikan Sedang 

Ikan Besar 

Ulat  Ikan 

kecil 

Ikan nila 

dan lele Bakteri pengurai Teratai 
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5. Menguji Hipotesis 

Dari hipotesis yang dibuat memang benar adanya yang dilihat dengan 

fakta-fakta yang ada diinternet. 

6. Membahas 

Adapaun pembahasan untuk menjawab rumusan masalah diatas 

berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu: 

Rantai makanan yang terjadi dalam kolam buatan juga akan 

mempengaruhi jaring-jaring makanan. Apabila terdapat banyak rantai 

makanan maka jaring-jaring makanan yang terjadi pun akan semakin 

banyak. Kolam yang ada disekolah merupakan kolam yang berukuran 

kecil antara 3-4 meter maka rantai makanpun hanya terdiri dari teratai, 

ulat, ikan kecil, ikan nilam ikan lele dan pengurai. Sehingga jaring-jaring 

makananpun menjadi semakin sempit didalam kolam tersebut. Jadi,  

apabila rantai makanan didalam kolam tidak ada maka jaring-jaring 

makanan pun tidak akann terbentuk.  

7. Menyimpulkan 

Dari informasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kolam 

buatan yang ada berukuran 3-4 meter yang hanya terdapat beberapa rantai 

makanan sehingga jaring-jaring makanan yang terbentuk menjadi sedikit. 

Apabila rantai makanan tidak ada maka jaring-jaring makanan tidak akan 

terbentuk. 

 

 

Ulat 

Teratai dan lumut 

Pengurai 

Ikan-Ikan Kecil 

Ikan Nila 

Ikan lele 
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Pertemuan III 

1. Orientasi 

Informasi penting yang didapat dari masalah tersebut adalah 

berbahaya polusi udara bagi saluran pernapasan, alergi, radang saluran 

nafas, pilek dan bersin-bersin. Sedangkan dalam jangka panjang, dapat 

menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan juga kanker. Perlu dilakukan 

Bali Clean and Green upaya pemerintah dan masyarakat dalam 

mewujudkan kualitas udara yang aman dan sehat. 

2. Rumusan Masalah 

Dari berita diatas maka adapun masalahnya yaitu:  

a. Mengapa polusi udara semakin meningkat? 

b. Bagaimanakah cara yang dapat dilakukan untuk mencegah polusi 

udara? 

3. Membuat Hipotesis 

Adapun jawaban sementara dari rumusan masalah diatas yaitu: 

a. Polusi udara dibali semakin meningkat karena disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah: 

 Asap  kendaraan 

Asap kendaraan penyumbang terbesar penyebab pencemaran 

udara. Dengan mengesampingkan fungsinya sebagai alat 

transportasi, polusi yang disebabkan oleh kendaran mobil 

maupun motor sudah sangat sulit diatasi, khususnya di 

Indonesia. 

 Pabrik 

Asap pabrik yang dikeluarkan dengan jumlah dan kuantitas yang 

banyak sekaligus, membuat udara langsung tercemar dengan 

cepat. Pabrik juga merupakan penyumbang terbesar gas karbon 

di udara yang merupakan penyebab pencemaran udara. Asap 

pabrik tersebut merupakan limbah pabrik yang tidak mempunyai 

manfaat apapun selain menjadi penyebab pencemaran udara. 

 Pembakaran Hutan 
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Pembakaran hutan yang berkepanjangan juga dapat 

menyebabkan polusi udara. Hal ini dikarenakan asap dari 

pembakaran hutan yang semakin banyak dan dapat mengganggu 

kesehatan manusia. 

 Limbah Rumah Tangga 

Beberapa aktivitas rumah tangga yang menjadi penyebab 

pencemaran udara adalah melakukan pembakaran sampah, 

melakukan pengecatan rumah (Cat yang memiliki bau yang khas 

dan menyengat tersebut memiliki bahan kimia yang sangat 

tinggi. Hal ini bahkan dapat mengganggu kesehatan), hingga 

penggunaan beberapa peralatan rumah tangga lainnya. 

 

b. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah polusi udara yaitu: 

 Menggunakan angkutan umum untuk menggurangi polusi udara. 

 Mengurangi  produk kemasan, karena sulit didaur ulang dan 

berkontribusi besar terhadap polusi melalui pelepasan 

hidrokarbon. 

 Memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi, 

karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator 

pencemaran dini, selain sebagai penahan debu dan bahan 

partikel lain. 

 Hindari membakar sampah sembarangan. 

 Hindari pembakaran hutan secara berlebihan. 

 Melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara 

dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan 

4. Mengumpulkan Data 

Dari data maka didapatkan data sebagai berikut: 

a. Penyebab polusi udara semakin meningkat yaitu pembakaran 

sampah yang berasal dari limbah rumah tangga dan juga berasal dari 

asep kendaraaan. Hal ini yang menyebabkan polusi udara. Selain itu 

juga asap rokok dapat menyebabkan polusi udara yang dapat 

mengganggu kesehatan orang lain yang berada disekitarnya. 
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b. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara yaitu 

memperbanyak tanaman hijau, mengurangi penggunaan plastik agar 

limbah rumah tangga berkurang dan tidak terjadi pembakaran 

sampah, menggunakan angkutan umum. 

5. Menguji Hipotesis 

Dari hipotesis yang dibuat memang benar adanya polusi udara 

yang ada dibali dengan fakta-fakta yang ada di internet. 

6. Membahas 

Adapaun pembahasan untuk menjawab rumusan masalah diatas 

berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu: 

Polusi udara dibali semakin meningkat yang diakibatkan oleh 

beberapa faktor seperti asap kendaraan baik motor maupun motor. Asap 

kendaraan dapat dikurangi dengan cara merawat mesin kendaraan secara 

rutin agar tidak mengeluarkan asap, ataupun dapat menggunakan angkutan 

umum. Faktor kedua yitu berasal dari limbah rumah tangga. Limbah 

rumah tangga dapat berupa sampah plastik yang dibakar secara 

sembarangan dan mengakibatkan polusi udara. Limbah rumah tangga ini 

dapat dikurangi dengan cara mengurangi penggunaan plastik agar tidak 

terlalu banyak sampah yang dibakar dan dapat mengganggu kesehatan. 

Faktor ketiga yaitu asap rokok. Walaupun rokok memiliki asap yang 

sedikit namun rokok dapat mengganggu kesehatan orang lain. Untuk 

mengurangi polusi udara semakin meningkat maka dapat dicegah dengan 

menanam pepohonan, agar partikel-partikel debu dapat diserap oleh pohon 

tersebut, sehingga polusi udara semakin berkurang. 

7. Menyimpulkan 

Dari informasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa polusi udara 

disebabkan oleh asap kendaraan, limbah rumah tangga, dan asap rokok. 

Cara pencegahan polusi udara dapat dilakukan dengan cara mengurangi 

penggunaan plastik, menggurangi pembakaran  sampah, menggunakan 

angkutan, dan menggurangi asap rokok. 
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SKOR JAWABAN 

Soal No 1 : 10 

Soal No 2 : 15 

Soal No 3 : 20 

Soal No 4 : 15 

Soal No 5 : 10 

Soal No 6 : 20 

Soal No 7 : 10 

Rubrik Penilaian Lembar Kerja Siswa 

LEMBAR OBSERVASI 

NO NAMA SISWA 

ASPEK PENILAIAN NILAI  

P
R

E
D

IK
A

T
 

Ju
ju

r 

D
is

ip
li

n
  

T
an

g
g
u
n
g
 j

aw
ab

 

M
en

ja
w

ab
  

MODUS 

 

 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
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NO NAMA SISWA 

ASPEK PENILAIAN NILAI  
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M
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w
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MODUS 

 

 

 

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        
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NO NAMA SISWA 

ASPEK PENILAIAN NILAI  
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T
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M
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w

ab
  

MODUS 

 

 

 

32        

 

RUBRIK PENILAIAN 

Keterangan Nilai : Nilai= 
skor perolehan

skor maksimum  ideal
       

Aspek Penilaian Skor Indikator 

Jujur 90 – 100 Sangat Baik 

78 – 89 Baik 

75 – 77 Cukup 

< 75 Kurang 

Disiplin 90 – 100 Sangat Baik 

78 – 89 Baik 

75 – 77 Cukup 

< 75 Kurang 

Tanggung jawab 90 – 100 Sangat Baik 

78 – 89 Baik 

75 – 77 Cukup 

< 75 Kurang 

Jawaban  90 – 100 Sangat Baik 

78 – 89 Baik 

75 – 77 Cukup 

< 75 Kurang 
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Lampiran 10. Kisi-Kisi Soal Posttest 

KISI-KISI SOAL POST-TEST DIMENSI PROSES KOGNITIF 

Satuan pendidikan  : SMA         Kurikulum  : K.13 

Mata Pelajaran  : Biologi        Alokasi Waktu : 45 Menit 

Kelas/Semester  : X MIPA /2        Jumlah Soal  : 35 

Keterangan: 

R : Relevan 

TR : Tidak Relevan 

Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

Komponen 

penyususn  

ekosistem, satuan-

satuan kehidupan 

dalam ekosistem, 

dan macam-macam 

ekosistem 

 

Pola-Pola 

hubungan Jaring-

jaring dan rantai 

makanan dalam 

ekosistem 

Mengetahui 

(C1) 

Menjelaskan 

pengertian 

ekosistem 

1. Apakah yang dimaksud dengan Ekosistem?  

a. Hubungan antara mahluk hidup dengan 

lingkungannya 

b. Hubungan timbal balik antara mahluk 

hidup dengan lingkungannya 

c. Hubungan mahluk hidup yang satu 

dengan mahluk hidup yang lain 

d. Hubungan sekelompok mahluk hidup 

dengan lingkungannya 

e. Sekelompok individu sejenis yang hidup 

di suatu daerah 

 

 

 

 

E 

  

Mengetahui 

(C1) 

Menjelaskan 

pengertian 

2. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan 

timbal balik antara mahluk hidup dengan 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

 

 

 

 

 

Aliran energi dan 

piramida energi 

dalam ekosistem 

 

 

 

 

 

Daur Biogeokimia 

dalam ekosistem 

ekologi lingkungannya adalah? 

a. Fisiologi 

b. Genetika 

c. Anataomi 

d. Anfisman 

e. Ekologi 

 

E 

Mengetahui 

(C1) 

Menjelaskan 

pengertian 

populasi 

3. Kumpulan beberapa mahluk hidup sejenis 

yang hidup bersama di suatu daerah disebut? 

a. Ekosistem  

b. Populasi 

c. Komunitas 

d. Individu 

e. Biosfer 

 

 

 

B 

  

Mengaplika

sikan (C3) 

Mengklasifik

asikan 

komponen 

biotik dalam 

ekosistem 

4. Jika dalam kolam kita jumpai mahluk hidup 

berupa, belut, lele,ikan sepat, eceng gondok, 

teratai dan Hidrilla Sp. Kemudian didalam 

kolem tersebut mereka saling berinteraksi 

dengan lingkungannya.  Maka kolam tersebut 

akan membentuk? 

a. Populasi 

b. Komunitas 

c. Individu 

d. Ekosistem 

e. Simbiosis 

 

 

 

 

D 

  

Mengaplika

sikan (C3) 

Mengklasifik

asikan 

komponen 

biotik dalam 

5. Dalam ekosistem persawahan terdapat rumput, 

bayam, kangkung, jamur dan tikus,  manakah 

yang bukan merupakan tumbuhan sebagai 

produsen adalah? 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

ekosistem a. Rumput 

b. Tikus 

c. Bayam 

d. Kangkung 

e. Jamur 

 

E 

Memahami 

(C2) 

Menyebutkan 

lingkungan 

fisik pada 

organisme 

6. Faktor-faktor yang merupakan lingkungan fisik 

suatu organisme adalah? 

a. Air, udara, tanah, cahaya matahari, dan 

mikroba 

b. Air, udara, cahaya matahari, temperatur, 

dan tanah 

c. Tanah, air, suhu, kelembapan, dan 

mikroba 

d. Air, udara, cahaya matahari, temperatur 

dan mikroba 

e. Air, udara, temperatur, tanah, dan 

mikroba 

 

 

 

B 

  

Mengetahui 

(C1) 

Menyebutkan 

komponen 

biotik 

penyusun 

ekosistem 

7. Tinggi rendahnya permukaan bumi pada suatu 

daerah merupakan pengertian? 

a. Suhu 

b. Tofografi 

c. Udara 

d. pH 

e. Cahaya 

 

 

 

 

 

B 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

Memahami 

(C2) 

Menjelaskan 

hubungan 

antara 

komponen 

biotik dan 

abiotik 

8. Ekosistem dikatakan seimbang dan dinamis 

jika? 

a. Jumlah produsen tidak melimpah 

b. Jumlah konsumen melimpah 

c. Tidak terjadi persaingan antar individu 

d. Jumlah komponen ekosistem sesuai 

dengan fungsinya 

e. Jumlah pengurai seimbang dengan 

produsen 

 

 

D 

  

Mengaplika

sikan (C3) 

Menerapkan 

hubungan 

antara 

komponen 

biotik dan 

abiotik. 

9. Pada tubuh anjing terdapat kutu yang 

menghisap darah anjing. Hubungan demikian 

disebut dengan hubungan?  

a. Komensalisme 

b. Antibiotis 

c. Mutualisme 

d. Parasitisme 

e. Kompetisi 

 

 

 

D 

  

Memahami 

(C2) 

Menjelaskan 

hubungan 

antara 

komponen 

biotik dan 

abiotik. 

10. Perhatikan gambar berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

        Dari gambar diatas merupakan simbiosis? 

a. Parasitisme 

b. Mutualisme 

c. Komensalisme 

d. Predatorisme 

e. Kompetisi 

Menganalisi

s (C4) 

Mengurutkan 

satuan 

organisasi 

dalam 

ekosistem 

11. Didalam ekosistem terdapat: 

1) Ekosistem 

2) Populasi 

3) Individu 

4) Komunitas 

Urutan satuan organisasi dalam suatu 

ekosistem dari yang sederhana sampai 

kompleks adalah? 

a. 3-1-2-4 

b. 3-1-4-2 

c. 3-4-1-2 

d. 3-2-1-4 

e. 3-2-4-1 

 

 

 

 

 

E 

  

Memahami 

(C2) 

Menjelaskan 

aliran energi 

dalam 

ekosistem 

Perhatikan gambar berikut untuk menjawab 

soal ni 12 dan 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

12. Sumber energi pertama yang mengalir dalam 

rantai makanan bersasal dari? 

a. Pengurai 

b. Konsumen 

c. Panas bumi 

d. Tumbuhan 

e. Cahaya matahari 

Memahami 

(C2) 

Menjelaskan 

aliran energi 

dalam rantai 

makanan. 

13. Pada rantai makanan, aliran energi dimulai 

dari? 

a. Konsumen 

b. Pemangsa 

c. Pengurai 

d. Sinar matahari 

e. Tumbuhan hijau 

 

 

E 

  

Menganalisi

s (C4) 

Menganalisis 

aliran energi 

dalam 

ekosistem 

14. Dalam ekosistem, sumber energi utama adalah 

cahaya matahari. Energi matahari diubah 

menjadi energi kimia melalui proses 

fotosintesis yang kemudian disimpan sebagai 

makanan oleh produsen. Siapakah yang 

menerima energi cahaya matahari pertama 

kali? 

a. Konsumen I 

b. Konsumen II 

c. Konsumen III 

d. Mikroorganisme 

e. Produsen 

 

 

 

 

E 

  

Mengetahui 

(C1) 

Menyebutkan 

proses makan 

15. Proses makan dan memakan  yang disebut 

perpindahan energi disebut? 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

dan dimakan 

dalam 

ekosistem 

a. Jaring-jaring makanan 

b. Jaring-jaring kehidupan 

c. Piramida makan 

d. Rantai makanan 

e. Aliran energy 

 

D 

Menganalisi

s (C4) 

Menganalisis 

urutan rantai 

makanan 

yang terjadi 

dalam 

ekosistem 

16. Berikut adalah beberapa organisme alam: 

 

 

 

 

 

 

 

Rantai makanan yang dapat terjadi adalah? 

a. 1,3,6 dan 7 

b. 10,6,5 dan 4 

c. 2,3,6 dan 8 

d. 10,6,7 dn 4 

e. 1,6,5 dan 9 

 

 

 

 

 

 

B 

  

Menganalisi

s (C4) 

Menganalisis 

urutan rantai 

makanan 

yang terjadi 

dalam 

ekosistem 

17. Dalam suatu ekosistem kolam terdapat: 

1). Bakteri pengurai 

2). Zat-zat organik 

3). Ikan karnivora 

4). Ikan herbivora 

5). Fitoplankton 

Dari komponen ekosistem tersebut dapat 

disusun suatu rantai makanan dengan 

susunan? 

 

 

 

 

 

A 

  

1. Padi  2. Pepaya 3. Ayam 

4. Elang 5. Ular  6. Tikus 

7. Kucing 8. Serigala 9. Musang 

10.Jagung 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

a. 5,4,3,2 dan 1 

b. 4,3,5,2, dan 1 

c. 5,4,3,1,dan 2 

d. 1,2,3,4, dan 5 

e. 2,1,5,4, dan 5 

Menganalisi

s (C4) 

Menganalisis 

urutan rantai 

makanan 

yang terjadi 

dalam 

ekosistem  

 

 

 

18. Perhatikan rantai makanan di bawah ini 

1) Padi --> tikus --> ayam --> burung elang 

2) Fitoplankton --> zooplankton --> udang -

-> cumi-cumi 

3) Rumput --> zebra --> singa 

4) Tanaman tomat --> ulat --> tikus--> ular 

5) Rumput --> sapi --> ayam --> ular 

Rantai makanan yang terjadi di ekosistem 

kebun ditunjukkan oleh nomor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

  

Menganalisi

s (C4) 

Menganalisis 

peran 

produsen dan 

konsumen 

dalam 

ekosistem 

19. Perhatikan gambar berikut  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a. 1 c. 3  e. 5 

b.2 d. 4 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan 

jika ayam, ulat, belalang, tikus dan kodok tidak ada 

di jaring-jaring makanan? 

a. Jaring–jaring makanan tidak akan 

terbentuk 

b. Jaring-jaring makanan akan berlangsung 

c. Jaring-jaring makanan akan terhambat 

d. Ular dan elang akan memakan tumbuhan 

e. Tumbuhan akan punah 

 

A 

Menganalisi

s (C4) 

Menganalisis 

fungsi dari 

konsumen 

Perhatika gambar berikut untuk menjawab soal 

20 dan 21! 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

20. Manakah yang merupakan konsumen I dan 

mengapa dikatakan sebagai konsumen I? 

a. Belalang karena belalang merupakan 

hewan herbivora 

b. Belalang karena belalang merupakan 

hewan carnivora 

c. Katak karena katak merupakan hewan 

carnivora 

d. Ular karena ular merupakan hewan 

carnivora 

e. Elang karena elang merupakam hewan 

yang memiliki puncak paling tinggi. 

 

 

 

E 

Menganalisi

s (C4) 

Memecahkan 

masalah 

mengenai 

terputusnya 

rantai 

makanan 

dalam 

ekosistem. 

21. Terputusnya rantai makanan mengakibatkan 

keseimbangan antara tingkat tropik serta 

populasi dalam ekosistem akan menjadi tidak 

terkendali dan memicu terjadinya kepunahan 

spesies tetentu. Apa yang akan terjadi apabila 

konsumen tingkat I populasinya berkurang? 

a. Belalang semakin banyak karena 

ketersediaan makanan melimpah 

b. Burung elang menjadi berkurang karena 

ketersediaan makanan terbatas 

c. Katak populasinya menjadi berkurang 

karena ketersediaan makanan yang 

terbatas  

d. Populasi ular meningkat karena sumber 

makanan melimpah 

e. Rerumputan semakin sedikit karena 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

konsumennya semakin banyak 

 

Mengaplika

sikan (C3) 

Menjelaskan 

peran 

produsen dan 

konsumen 

dalam jaring-

jaring 

makanan 

22. Perhatikan gambar berikut  

 
  Jika gambar rantai makanan diatas terdapat 

dalam suatu ekosistem perkebunan yang ada 

dilingkungan sekitar kita, apabila populasi 

burung semakin berkurang maka akan 

membuat? 

a. Populasi elang meningkat 

b. Populasi belalang meningkat 

c. Populasi tikus meningkat 

d. Populasi ulat meningkat 

e. Populasi katak meningkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

  

Memahami 

(C2) 

Menjelaskan 

peran 

produsen dan 

konsumen 

dalam jaring-

jaring 

23. Apa yang akan terjadi pada jaring-jaring 

makanan jika ayam, ulat, belalang, tikus dan 

kodok tidak ada di jaring-jaring makanan? 

a. Jaring–jaring makanan tidak akan 

terbentuk 

b. Jaring-jaring makanan akan berlangsung 

 

 

 

 

A 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

makanan. c. Jaring-jaring makanan akan terhambat 

d. Ular dan elang akan memakan tumbuhan 

e. Tumbuhan akan punah 

Mengetahui 

(C1) 

Menyebutkan 

fungsi dari 

daur 

biogeokimia 

24. Pernyataan berikut yang merupakan fungsi dari 

daur biogeokimia adalah? 

a. Menjaga kestabilan iklim 

b. Menjaga kelestarian ekosistem 

c. Menyuburkan air laut 

d. Menyediakan unsur mineral 

e. Melakukan reaksi metabolisme 

 

 

B 

  

Memahami 

(C2) 

Menjelaskan 

dampak 

karbondioksi

da terhadap 

komponen 

penyusun 

ekosistem 

25. Apabila jumlah karbondioksida di udara 

semakin berkurang, maka komponen 

ekosistem yang pertama kali terkena 

dampaknya adalah? 

a. Dekomposer 

b. Konsumen 1 

c. Produsen 

d. Manusia 

e. Herbovora 

 

 

 

C 

  

Menganalisi

s (C4) 

Mengurutkan 

daur oksigen 

26. Urutan daur oksigen secara sederhana adalah? 

a. Fotosintesis-respirasi-oksigen-

karbondioksida 

b. Fotosintesis-oksigen-respirasi-

karbondioksida 

c. Fotosintesis-karbondioksida-respirasi-

oksigen 

d. Respirasi-oksigen-fotosisntesis-

karbondioksida 

 

 

 

B 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

e. Respirasi-fotosintesis-oksigen-

karbondioksida 

 

Menganalisi

s (C4) 

Menganalisis 

komponen 

biotik dalam 

ekosistem 

27. Enceng gondok merupakan  tanaman air yang 

berperan sebagai  produsen pada ekosistem  air 

tawar. Pada kondisi  tertentu  pertumbuhan  

tanaman  ini menjadi  sangat pesat  karena 

adanya limbah dari pupuk tanaman yang  

terbawa aliran air ke sungai sehingga dapat 

menyebabkan? 

a. Tanaman  air yang  lain dapat  tumbuh  

dengan pesat pula 

b. Menumpuknya  logam-logam berat di 

dasar sungai 

c. Berkurangnya O2 dibawah permukaan air 

d. Berkurangnya  CO2 di bawah  

permukaan air 

e. Proses pembusukan berjalan  sangat  

lambat karena tidak ada CO2 

 

 

 

 

C 

  

Mengetahui 

(C1) 

Menyebutkan 

piramida 

Ekologi 

28. Di bawah ini yang merupakan pernyataan 

tentang piramida ekologi, adalah? 

a. Piramida jumlah, piramida biomassa, 

piramida energi 

b. Piramida biomassa, piramida energi, 

piramida struktur 

c. Piramida energi, piramida struktur, 

piramida jumlah 

d. Piramida struktur, piramida energi, 

 

 

 

C 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

piramida biomassa 

e. Piramida struktur, piramida jumlah, 

piramida biomassa 

Memahami 

(C2) 

Menunjuk 

gambar pada 

piramida 

ekologi 

Perhatikan gambar berikut untuk menjawab 

soal 29 dan30! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Ditunjukkan pada nomor berapakah yang 

dimaksud dengan produsen, konsumer I dan 

konsumer II pada gambar diatas? 

a. 1,2, dan 3 

b. 2,3, dan 1 

c. 3,2, dan 1 

d. 1,3, dan 2 

e. 2,1 dan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Memahami 

(C2) 

Menunjukkan 

gambar pada 

piramida 

ekologi 

30. Dari piramida diatas yang dimaksud dengan 

populasi ditunjukkan pada nomor? 

a. Nomor 1 

b. Nomor 2 

c. Nomor 3 

d. Nomor 1 dan 2 

 

 

 

B 

  

1 

2 

3 
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

e. Nomor 2 dan 3 

 Menganalisi

s (C4) 

Menganalisis 

keruskan 

ekosistem 

beserta solusi 

cara 

penanganan 

rusaknya 

ekosistem 

31.Kebakaran hutan dapat mengakibatkan banyak 

satwa kehilangan habitatnya, salah satunya 

adalah orang hutan. Banyak diantara hewan-

hewan tersebut yang terlantar dengan kondisi 

kelaparan dan memprihatinkan. Bagaimana cara 

mengatasi oranng utan tersebut agar tetap hidup 

dihabitat yang sama? 

a. Melakukan perawatan kepada orang utan 

kemudian dilepaskan kehabitat yang 

sama seperti habitat sebelumnya. 

b. Memindahkan orang utan kekebun 

binatang agar mendapatkan perawatan 

c. Membuat hutan tersebut menjadi  hijau 

kembali 

d. Menempatkan orang utan ketempat 

penampungan sementara. 

e. Memindahkan kehabitat yang baru 

 

 

 

 

 

 

A 

  

Memahami 

(C2) 

Menjelaskan 

gangguan 

pada jaring-

jaring 

makanan 

32. Jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem 

akan terganggu apabila? 

a. Dilakukan pelestarian hutan 

b. Pemangsa seimbang dengan yang 

dimangsa 

c. Terjadi penebangan hutan 

d. Serangga penyerbu berlimpah 

e. Regrenerasi biji berlangsung tersebu 

 

 

 

 

C 

  

Evaluasi Memprediksi 33. Apa yang akan terjadi pada komponen biotik    
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

(C5) yang akan 

terjadi 

apabila salah 

satu 

komponen 

penyusun 

ekosistem 

tidak ada 

jika komponen abiotik tidak ada? 

a. Komponen biotik akan mati karena 

komponen abiotik tempat berlangsungnya 

kehidupan 

b. Tidak ada hal yang akan terjadi karena 

komponen biotik dan abiotik tidak saling 

berhubungan 

c. Komponen biotik akan tetap berlangsung 

karena komponen abiotik tidak 

berpengaruh 

d. Komponen abiotik akan mati karena 

biotik merupakan tempat kehidupan 

e. Komponen biotik dan abiotik akan 

punah. 

 

 

 

 

 

A 

 Evaluasi 

(C5) 

Memilih 

solusi yang 

tepat untuk 

mengurangi 

polusi 

34.Untuk mengurangi polusi udara yang ada dibali, 

hal apakah yang harus dilakukan? 

a. Mengurangi penggunaan peralatan yang 

serba elektronik 

b. Menggunakan bahan bakar yang 

berlebihan 

c. Penggunaan plastik dan menebang pohon 

sembarangan 

d. Penghijauan pada lingkungan sekitar agar 

terjaga keasriannya  

e. Membakar sampah sembarangan 

 

 

 

 

 

D 

  

 Menganalisi Menganalisis 35. Manfaat dari mendaur ulang suatu barang bekas    
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Materi Pokok Aspek 

Kognitif 

Indikator Soal Jawaban Skor 

R TR 

s (C4) manfaat daur 

ulang 

atau limbah adalah sebagai berikut, kecuali? 

a. mencegah pencemaran yang lebih parah 

dari limbah yang dihasilkan 

b. menghemat penggunaan sumber daya 

alam 

c. ikut menjaga keseimbangan ekosistem 

lingkungan hidup 

d. mengurangi jumlah limbah yang 

dihasilkan 

e. tingginya polusi yang dihasilkan dari 

daur ulang limbah tersebut sangat 

membahayakan 

 

 

 

 

A 

Singaraja, 26 Februari 2020 

Validator 
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Lampiran 11.  Soal Evaluasi Biologi 

SOAL 

1. Apakah yang dimaksud dengan Ekosistem?  

a. Hubungan antara mahluk hidup dengan lingkungannya 

b. Hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungannya 

c. Hubungan mahluk hidup yang satu dengan mahluk hidup yang lain 

d. Hubungan sekelompok mahluk hidup dengan lingkungannya 

e. Sekelompok individu sejenis yang hidup di suatu daerah 

2. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara mahluk hidup 

dengan lingkungannya adalah? 

a. Fisiologi 

b. Genetika 

c. Anataomi 

d. Anfisman 

e. Ekologi 

3. Kumpulan beberapa mahluk hidup sejenis yang hidup bersama di suatu 

daerah disebut? 

a. Ekosistem  

b. Populasi 

c. Komunitas 

d. Individu 

e. Biosfer 

4. Dalam ekosistem persawahan terdapat rumput, bayam, kangkung, jamur dan 

tikus,  manakah yang bukan merupakan tumbuhan sebagai produsen adalah? 

a. Rumput 

b. Tikus 

c. Bayam 

d. Kangkung 

e. Jamur 

5. Tinggi rendahnya permukaan bumi pada suatu daerah merupakan 

pengertian? 

a. Suhu 

b. Tofografi 

c. Udara 

d. pH 

e. Cahaya 

6. Ekosistem dikatakan seimbang dan dinamis jika? 

a. Jumlah produsen tidak melimpah 

b. Jumlah konsumen melimpah 

c. Tidak terjadi persaingan antar individu 

d. Jumlah komponen ekosistem sesuai dengan fungsinya 
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e. Jumlah pengurai seimbang dengan produsen 

Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal no 7: 

 

 

 

 

 

7. Dari gambar tersebut merupakan simbiosis? 

a. Parasitisme 

b. Mutualisme 

c. Komensalisme 

d. Predatorisme 

e. Kompetisi 

8. Didalam ekosistem terdapat: 

1) Ekosistem 

2) Populasi 

3) Individu 

4) Komunitas 

Urutan satuan organisasi dalam suatu ekosistem dari yang sederhana sampai 

kompleks adalah? 

a. 3-1-2-4 

b. 3-1-4-2 

c. 3-4-1-2 

d. 3-2-1-4 

e. 3-2-4-1 

Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal no 9. 

 

 

 

 

 

9. Sumber energi pertama yang mengalir dalam rantai makanan bersasal dari? 

a. Pengurai 
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b. Konsumen 

c. Panas bumi 

d. Tumbuhan 

e. Cahaya matahari 

10. Dalam suatu ekosistem kolam terdapat: 

1) Bakteri pengurai 

2) Zat-zat organik 

3) Ikan karnivora 

4) Ikan herbivora 

5) Fitoplankton 

Dari komponen ekosistem tersebut dapat disusun suatu rantai makanan 

dengan susunan? 

a. 5,4,3,2 dan 1 

b. 4,3,5,2, dan 1 

c. 5,4,3,1,dan 2 

d. 1,2,3,4, dan 5 

e. 2,1,5,4, dan 5 

11. Perhatikan rantai makanan di bawah ini 

1) Padi --> tikus --> ayam --> burung elang 

2) Fitoplankton --> zooplankton --> udang --> cumi-cumi 

3) Rumput --> zebra --> singa 

4) Tanaman tomat --> ulat --> tikus--> ular 

5) Rumput --> sapi --> ayam --> ular 

Rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun ditunjukkan oleh nomor? 

 

 

Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal no 12: 

 

 

 

 

 

12. Apa yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan jika ayam, ulat, 

belalang, tikus dan kodok tidak ada di jaring-jaring makanan? 

a. Jaring–jaring makanan tidak akan terbentuk 

b. Jaring-jaring makanan akan berlangsung 

a. 1 c. 3  e. 5 

b.2 d. 4 
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c. Jaring-jaring makanan akan terhambat 

d. Ular dan elang akan memakan tumbuhan 

e. Tumbuhan akan punah 

Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal no 13: 

 

 

 

 

13. Jika gambar rantai makanan diatas terdapat dalam suatu ekosistem 

perkebunan yang ada dilingkungan sekitar kita, apabila populasi burung 

semakin berkurang maka akan membuat? 

a. Populasi elang meningkat 

b. Populasi belalang meningkat 

c. Populasi tikus meningkat 

d. Populasi ulat meningkat 

e. Populasi katak meningkat 

14. Apa yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan jika ayam, ulat, 

belalang, tikus dan kodok tidak ada di jaring-jaring makanan? 

a. Jaring–jaring makanan tidak akan terbentuk 

b. Jaring-jaring makanan akan berlangsung 

c. Jaring-jaring makanan akan terhambat 

d. Ular dan elang akan memakan tumbuhan 

e. Tumbuhan akan punah 

15. Pernyataan berikut yang merupakan fungsi dari daur biogeokimia adalah? 

a. Menjaga kestabilan iklim 

b. Menjaga kelestarian ekosistem 

c. Menyuburkan air laut 

d. Menyediakan unsur mineral 

e. Melakukan reaksi metabolisme 

16. Apabila jumlah karbondioksida di udara semakin berkurang, maka 

komponen ekosistem yang pertama kali terkena dampaknya adalah? 

a. Dekomposer 

b. Konsumen 1 

c. Produsen 

d. Manusia 

e. Herbovora 

17. Urutan daur oksigen secara sederhana adalah? 

a. Fotosintesis-respirasi-oksigen-karbondioksida 
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b. Fotosintesis-oksigen-respirasi-karbondioksida 

c. Fotosintesis-karbondioksida-respirasi-oksigen 

d. Respirasi-oksigen-fotosisntesis-karbondioksida 

e. Respirasi-fotosintesis-oksigen-karbondioksida 

18. Jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem akan terganggu apabila, 

kecuali? 

a. Dilakukan pelestarian hutan 

b. Pemangsa seimbang dengan yang dimangsa 

c. Terjadi penebangan hutan 

d. Serangga penyerbu berlimpah 

e. Regrenerasi biji berlangsung 

19. Untuk mengurangi polusi udara yang ada dibali, hal apakah yang harus 

dilakukan? 

a. Mengurangi penggunaan peralatan yang serba elektronik 

b. Menggunakan bahan bakar yang berlebihan 

c. Penggunaan plastik dan menebang pohon sembarangan 

d. Penghijauan pada lingkungan sekitar agar terjaga keasriannya  

e. Membakar sampah sembarangan 

20. Manfaat dari mendaur ulang suatu barang bekas atau limbah adalah 

sebagai berikut, kecuali? 

a. mencegah pencemaran yang lebih parah dari limbah yang dihasilkan 

b. menghemat penggunaan sumber daya alam 

c. ikut menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup 

d. mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan 

e. tingginya polusi yang dihasilkan dari daur ulang limbah tersebut 

sangat membahayakan 

 

 

 

  

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Lampiran 12.  Hasil Validasi Ahli 1 

Angket Validasi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Judul Penelitian : Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA N 1 Sawan. 

Penyusun : Ni Ketut Anggraini   

Pembimbing 1: Prof.Dr.Ida Bagus Putu Arnyana,M.Si. 

Pembimbing 2 : Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si 

Instansi :Universitas Pendidikan Ganesha/ FMIPA/ Biologi dan Perikanan 

Kelautan/Pendidikan Biologi 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan adanya Pengembangan Lembar Kerja Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA, maka melalui angket ini Bapak/Ibu 

kami mohon untuk memberikan penilaian terhadap LKS yang telah dibuat 

tersebut. Penilaian dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai validasi dan masukan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas LKS ini sehingga bisa diketahui 

layak atau tidak LKS tersebut digunakan dalam pembelajaran Biologi. Aspek 

penilaian Lembar Kerja Siswa (LKS) ini diadaptasi dari komponen penilaian 

aspek validasi isi, validasi penyajian, validasi kebahasaan dan validasi kegrafikan 

bahan ajar oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) serta aspek 

kontekstual. 

PETUNJUK PENGISIAN AGKET 

Bapak/Ibu kami mohon memberikan tanda check list (√) pada kolom yang 

sesuai pada setiap butir penilaian dengan keterangan sebagai berikut : 

Skor 5 : Sangat Baik 

Skor 4 : Baik 
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Skor 3 : Cukup Baik 

Skor 2 : Tidak Baik 

Skor 1 : Sangat Tidak Baik 

Sebelum melakukan penilaian, Bapak/Ibu kami mohon identitas secara 

lengkap terlebih dahulu. 

IDENTITAS 

Nama : Prof.Dr.Ida Bagus Putu Arnyana,M.Si. 

NIP : 195812311986011005 

Instansi : Universitas Pendidikan Ganesha 

 

Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

Validasi 

isi 

Indikator 

Belajar 

1. Sesuai dengan RPP  √    

Tujuan 

Pembelajaran 

2. Sesuai dengan KI  √    

3. Sesuai dengan KD  √    

4.Sesuai dengan 

indikator materi 

 √    

Kesesuaian 

Materi 

dengan KD 

5. Kelengkapan 

Materi 

√     

6. Keluasan Materi  √    

7. Kedalaman Materi  √    

8.Keakuratan Konsep 

dan Definisi 

√     

Petunjuk 

Belajar 

9. Jelas bagi siswa √     

Masalah  10.Masalah yang 

disajikan sesuai 

dengan topik LKS 

 √    

11.Menciptakan 

kemampuan 

memecahkan 

masalah 

 √    

12.Menggunkan 

contoh masalah 

yang sering terjadi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 √    

13.Gambar dan  √    
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

ilustrasi yang 

digunakan terdapat 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

14.Menciptakan 

kemampuan 

bertanya 

 √    

15.Mendorong rasa 

ingin tahu 

 √    

Validasi 

Penyajia

n 

Kesesuain 

Format 

16.Sesuai dengan 

format LKS ( 

Judul, KI, KD, 

Tujuan, Materi 

Pembelajaran, 

Soal-soal, jawaban 

dan Rubrik 

penilaian). 

√     

Pendukung 

Penyajian 

17.Contoh-Contoh 

dan kasus dalam 

Setiap Kegiatan 

Belajar 

√     

18.Terdapat Soal Pada 

Setiap Akhir 

Pembelajaran 

 √    

19.Pengantar  √    

20. Daftar isi  √    

21. Jawaban LKS  √    

22. Daftar Pustaka  √    

Penyajian 

Pembelajaran 

23. Keterlibatan Siswa  √    

24.LKS menggunakan 

sintak inkuiri 

terbimbing yaitu 

Orientasi, 

merumuskan 

masalah, membuat 

hipotesis, 

mengumpulkan 

data, menguji 

hipotesis, 

membahas dan 

menyimpulkan. 

 √    

Koherensi 

dan 

Keruntunan 

Alur Pikir 

25.Ketertautan antar 

kegiatan 

belajar/sub 

kegiatan belajar/ 

 √    
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

alinea 

26.Keutuhan Makna 

dalam kegiatan 

belajar/sub 

kegiatan belajar/ 

alinea 

 √    

Validasi 

Bahasa 

Lugas 27.Ketepatan Struktur 

Kalimat 

 √    

28. Keefektifan 

kalimat 

 √    

29. Kebakuan Istilah  √    

Komunikatif 30.Pemahaman 

terhadap pesan 

atau informasi. 

 √    

Dialogis dan 

Interaktif 

31.Kemampuan 

memotivasi siswa 

 √    

Kesesuaian 

dengan 

perkembanga

n siswa 

32.Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual siswa. 

 √    

33.Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

emosional siswa. 

 √    

Kesesuaian 

dengan 

kaidah 

bahasa 

34.Ketepatan dengan 

tata bahasa 

 √    

35.Ketepatan ejaan  √    

Validasi 

Kegrafi

kan 

Ukuran LKS 36.Kesesuaian ukuran 

dengan materi isi 

LKS 

 √    

Desain 

Sampul LKS 

(Cover) 

37.Penampilan unsur 

tata letak pada 

sampul muka. 

 √    

38.Warna unsur tata 

letak harmonis dan 

memperjelas 

fungsi LKS 

     

39.Huruf yang digunakan menarik dan mudah 

dibaca 

a.Ukuran huruf 

judul LKS lebih 

dominan dan 

proporsional 

dibandingkan 

 √ 
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

ukuran LKS. 

b.Warna judul 

LKS kontras 

dengan warna latar 

belakang 

 √    

 40.Tidak 

menggunakan 

terlalu banyak 

kombinasi huruf 

 √    

41. Ilustrasi Sampul LKS 

a.Menggambarkan 

isi/materi ajar dan 

mengungkapkan 

karakter obyek. 

 √    

b.Bentuk, warna, 

ukuran, proporsi 

obyek sesuai 

realita. 

 √    

Desain Isi 

Model 

42. Konsistensi tata letak 

a.Pemisahan antar 

paragraf jelas 

 √    

b.Spasi antar teks 

dan ilustrasi 

sesuai 

 √    

43.Unsur tata letak lengkap 

a.Judul kegiatan 

belajar, subjudul 

kegiatan belajar, 

dan angka 

halaman. 

 √    

b.Ilustrasi dan 

keterangan 

gambar 

 √    

44.Tata letak Halaman 

a.Penempatan 

hiasan/ilustrasi 

sebagai latar 

belakang tidak 

mengganggu 

judul, teks, angka 

halaman. 

 √    

 b.Penempatan 

judul, subjudul, 

ilustrasi, dan 

 √    
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

keterangan 

gambar tidak 

mengganggu 

pemahaman. 

45.Topografi isi LKS memudahkan pemahaman 

a.Penggunaan 

variasi huruf 

(bold, italic, all 

capital, small 

capital) tidak 

berlebihan 

 √    

b.Spasi antar baris 

susunan teks 

normal 

 √    

c.Spasi antar huruf 

normal 

 √    

46.Ilustrasi Isi 

a.Mampu 

mengungkap 

makna/arti dari 

objek 

 √    

b.Bentuk akurat 

dan proporsional 

sesuai dengan 

kenyataan 

 √    

c.Kreatif dan 

dinamis 

 √    

Saya juga berharap Bapak/Ibu apabila berkenan memberikan isian 

mengenai bagian yang perlu diperbaiki serta saran dan komentar untuk Lembar 

Kerja Siswa (LKS) ini secara tertulis pada kolom yang tersedia. Atas kesediaan 

Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 

Saran dan komentar untuk perbaikan 

1. Layak Diujicobakan 

2. Tambahkan pembahasan pada sintaks model pembelajaran. 
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Kesimpulan  

Bahan Ajar ini dinyatakan*) :  

1. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.  

2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi.  

3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.  

*) : Lingkari salah satu 

 

 

 

 

 

 

  

  

Singaraja,  24  Februari 2020 

Validator/ Ahli Materi 

 

 

Prof.Dr.Ida Bagus Putu Arnyana,M.Si. 

NIP.195812311986011005 
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Lampiran 13. Hasil Validasi Ahli 2 

Angket Validasi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Judul Penelitian : Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA N 1 Sawan. 

Penyusun : Ni Ketut Anggraini   

Pembimbing 1: Prof.Dr.Ida Bagus Putu Arnyana,M.Si. 

Pembimbing 2 : Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si 

Instansi :Universitas Pendidikan Ganesha/ FMIPA/ Biologi dan Perikanan 

Kelautan/Pendidikan Biologi 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan adanya Pengembangan Lembar Kerja Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA, maka melalui angket ini Bapak/Ibu 

kami mohon untuk memberikan penilaian terhadap LKS yang telah dibuat 

tersebut. Penilaian dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai validasi dan masukan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas LKS ini sehingga bisa diketahui 

layak atau tidak LKS tersebut digunakan dalam pembelajaran Biologi. Aspek 

penilaian Lembar Kerja Siswa (LKS) ini diadaptasi dari komponen penilaian 

aspek validasi isi, validasi penyajian, validasi kebahasaan dan validasi kegrafikan 

bahan ajar oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) serta aspek 

kontekstual. 

PETUNJUK PENGISIAN AGKET 

Bapak/Ibu kami mohon memberikan tanda check list (√) pada kolom yang 

sesuai pada setiap butir penilaian dengan keterangan sebagai berikut : 

Skor 5 : Sangat Baik 

Skor 4 : Baik 
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Skor 3 : Cukup Baik 

Skor 2 : Tidak Baik 

Skor 1 : Sangat Tidak Baik 

Sebelum melakukan penilaian, Bapak/Ibu kami mohon identitas secara 

lengkap terlebih dahulu. 

IDENTITAS 

Nama : Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si  

NIP : 195901281982031002 

Instansi : Universitas Pendidikan Ganesha 

 

Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

Validasi 

isi 

Indikator 

Belajar 

1. Sesuai dengan RPP  √    

Tujuan 

Pembelajaran 

2. Sesuai dengan KI  √    

3. Sesuai dengan KD  √    

4.Sesuai dengan 

indikator materi 

 √    

Kesesuaian 

Materi 

dengan KD 

5. Kelengkapan 

Materi 

 √    

6. Keluasan Materi  √    

7. Kedalaman Materi  √    

8.Keakuratan Konsep 

dan Definisi 

 √    

Petunjuk 

Belajar 

9. Jelas bagi siswa  √    

Masalah  10.Masalah yang 

disajikan sesuai 

dengan topik LKS 

 √    

11.Menciptakan 

kemampuan 

memecahkan 

masalah 

 √    

12.Menggunkan 

contoh masalah 

yang sering terjadi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

√     

13.Gambar dan  √    
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

ilustrasi yang 

digunakan terdapat 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

14.Menciptakan 

kemampuan 

bertanya 

 √    

15.Mendorong rasa 

ingin tahu 

 √    

Validasi 

Penyajia

n 

Kesesuain 

Format 

16.Sesuai dengan 

format LKS ( 

Judul, KI, KD, 

Tujuan, Materi 

Pembelajaran, 

Soal-soal, jawaban 

dan Rubrik 

penilaian). 

√     

Pendukung 

Penyajian 

17.Contoh-Contoh 

dan kasus dalam 

Setiap Kegiatan 

Belajar 

√     

18.Terdapat Soal Pada 

Setiap Akhir 

Pembelajaran 

 √    

19.Pengantar  √    

20. Daftar isi  √    

21. Jawaban LKS  √    

22. Daftar Pustaka  √    

Penyajian 

Pembelajaran 

23. Keterlibatan Siswa  √    

24.LKS menggunakan 

sintak inkuiri 

terbimbing yaitu 

Orientasi, 

merumuskan 

masalah, membuat 

hipotesis, 

mengumpulkan 

data, menguji 

hipotesis, 

membahas dan 

menyimpulkan. 

  

 

 

 

 

√ 

   

Koherensi 

dan 

Keruntunan 

Alur Pikir 

25.Ketertautan antar 

kegiatan 

belajar/sub 

kegiatan belajar/ 

  

 

 

√ 
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

alinea 

26.Keutuhan Makna 

dalam kegiatan 

belajar/sub 

kegiatan belajar/ 

alinea 

 √    

Validasi 

Bahasa 

Lugas 27.Ketepatan Struktur 

Kalimat 

 √    

28. Keefektifan 

kalimat 

 √    

29. Kebakuan Istilah  √    

Komunikatif 30.Pemahaman 

terhadap pesan 

atau informasi. 

 √    

Dialogis dan 

Interaktif 

31.Kemampuan 

memotivasi siswa 

 √    

Kesesuaian 

dengan 

perkembanga

n siswa 

32.Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual siswa. 

 √    

33.Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

emosional siswa. 

 √    

Kesesuaian 

dengan 

kaidah 

bahasa 

34.Ketepatan dengan 

tata bahasa 

 √    

35.Ketepatan ejaan  √    

Validasi 

Kegrafi

kan 

Ukuran LKS 36.Kesesuaian ukuran 

dengan materi isi 

LKS 

 √    

Desain 

Sampul LKS 

(Cover) 

37.Penampilan unsur 

tata letak pada 

sampul muka. 

 √    

38.Warna unsur tata 

letak harmonis dan 

memperjelas 

fungsi LKS 

     

39.Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca 

a.Ukuran huruf 

judul LKS lebih 

dominan dan 

proporsional 

dibandingkan 

ukuran LKS. 

 √ 
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

b.Warna judul 

LKS kontras 

dengan warna latar 

belakang 

 √    

 40.Tidak 

menggunakan 

terlalu banyak 

kombinasi huruf 

 √    

41. Ilustrasi Sampul LKS 

a.Menggambarkan 

isi/materi ajar dan 

mengungkapkan 

karakter obyek. 

 √    

b.Bentuk, warna, 

ukuran, proporsi 

obyek sesuai 

realita. 

 √    

Desain Isi 

Model 

42. Konsistensi tata letak 

a.Pemisahan antar 

paragraf jelas 

 √    

b.Spasi antar teks 

dan ilustrasi 

sesuai 

 √    

43.Unsur tata letak lengkap 

a.Judul kegiatan 

belajar, subjudul 

kegiatan belajar, 

dan angka 

halaman. 

 √    

b.Ilustrasi dan 

keterangan 

gambar 

 √    

44.Tata letak Halaman 

a.Penempatan 

hiasan/ilustrasi 

sebagai latar 

belakang tidak 

mengganggu 

judul, teks, angka 

halaman. 

 √    

 b.Penempatan 

judul, subjudul, 

ilustrasi, dan 

keterangan 

 √    
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

gambar tidak 

mengganggu 

pemahaman. 

45.Topografi isi LKS memudahkan pemahaman 

a.Penggunaan 

variasi huruf 

(bold, italic, all 

capital, small 

capital) tidak 

berlebihan 

 √    

b.Spasi antar baris 

susunan teks 

normal 

 √    

c.Spasi antar huruf 

normal 

 √    

46.Ilustrasi Isi 

a.Mampu 

mengungkap 

makna/arti dari 

objek 

 √    

b.Bentuk akurat 

dan proporsional 

sesuai dengan 

kenyataan 

 √    

c.Kreatif dan 

dinamis 

 √    

Saya juga berharap Bapak apabila berkenan memberikan isian 

mengenai bagian yang perlu diperbaiki serta saran dan komentar untuk 

Lembar Kerja Siswa (LKS) ini secara tertulis pada kolom yang tersedia. 

Atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya 

ucapkan terimakasih. 

Saran dan komentar untuk perbaikan 

1. Letak gambar disesuiakan dengan cerita, agar tidak mengurangi 

makna gambar. 

2. Sesuaikan dengan sintaks model pembelajaran inkuiri. 

3. Sesuikan dengan keadaan disekolah. 
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Kesimpulan  

Bahan Ajar ini dinyatakan*) :  

1. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.  

2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi.  

3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.  

*) : Lingkari salah satu 

 

  

Singaraja,  24 Februari 2020 

Validator 

 

Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si  

NIP. 195901281982031002 



175 
 

 
 

Lampiran 14. Hasil Analisis Validasi Ahli 

 

Butir Penilaian 

Ahli I Ahli II 

Skor Ket Skor Ket 

1. Sesuai dengan RPP 4 Baik 4 Baik 

2. Sesuai dengan KI 4 Baik 4 Baik 

3. Sesuai dengan KD 4 Baik 4 Baik 

4.Sesuai dengan indikator materi 4 Baik 4 Baik 

5. Kelengkapan Materi 5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

6. Keluasan Materi 4 Baik 4 Baik 

7. Kedalaman Materi 4 Baik 4 Baik 

8.Keakuratan Konsep dan Definisi 5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

9. Jelas bagi siswa 5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

10.Masalah yang disajikan sesuai 

dengan topik LKS 

4 Baik 4 Baik 

11.Menciptakan kemampuan 

memecahkan masalah 

4 Baik 4 Baik 

12.Menggunkan contoh masalah 

yang sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari 

4 Baik 5 Sangat 

Baik 

13.Gambar dan ilustrasi yang 

digunakan terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari 

4 Baik 4 Baik 

14.Menciptakan kemampuan 

bertanya 

4 Baik 4 Baik 

15.Mendorong rasa ingin tahu 4 Baik 4 Baik 

16.Sesuai dengan format LKS ( 

Judul, KI, KD, Tujuan, Materi 

Pembelajaran, Soal-soal, 

jawaban dan Rubrik penilaian). 

5 Sangat 

Baik 

5 Sangat 

Baik 

17.Contoh-Contoh dan kasus dalam 

Setiap Kegiatan Belajar 

5 Sangat 

Baik 

5 Sangat 

Baik 

18.Terdapat Soal Pada Setiap Akhir 

Pembelajaran 

4 Baik 4 Baik 

19.Pengantar  4 Baik 4 Baik 

20. Daftar isi 4 Baik 4 Baik 

21. Jawaban LKS 4 Baik 4 Baik 

22. Daftar Pustaka 4 Baik 4 Baik 

23. Keterlibatan Siswa 4 Baik 4 Baik 

24.LKS menggunakan sintak 

inkuiri terbimbing yaitu 

Orientasi, merumuskan masalah, 

membuat hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji 

4 Baik 4 Baik 
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Butir Penilaian 

Ahli I Ahli II 

Skor Ket Skor Ket 

hipotesis, membahas dan 

menyimpulkan. 

25.Ketertautan antar kegiatan 

belajar/sub kegiatan belajar/ 

alinea 

4 Baik 4 Baik 

26.Keutuhan Makna dalam 

kegiatan belajar/sub kegiatan 

belajar/ alinea 

4 Baik 4 Baik 

27.Ketepatan Struktur Kalimat 4 Baik 4 Baik 

28. Keefektifan kalimat 4 Baik 4 Baik 

29. Kebakuan Istilah 4 Baik 4 Baik 

30.Pemahaman terhadap pesan atau 

informasi. 

4 Baik 4 Baik 

31.Kemampuan memotivasi siswa 4 Baik 4 Baik 

32.Kesesuaian dengan 

perkembangan intelektual siswa. 

4 Baik 4 Baik 

33.Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan emosional siswa. 

4 Baik 4 Baik 

34.Ketepatan dengan tata bahasa 4 Baik 4 Baik 

35.Ketepatan ejaan 4 Baik 4 Baik 

36.Kesesuaian ukuran dengan 

materi isi LKS 

4 Baik 4 Baik 

37.Penampilan unsur tata letak 

pada sampul muka. 

4 Baik 4 Baik 

38.Warna unsur tata letak harmonis 

dan memperjelas fungsi LKS 

4 Baik 4 Baik 

39. Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca 

a.Ukuran huruf judul LKS lebih 

dominan dan proporsional 

dibandingkan ukuran LKS. 

4 Baik 

 

 

 

 

4 Baik 

 

 

 

 

b.Warna judul LKS kontras 

dengan warna latar belakang 

4 Baik 4 Baik 

40.Tidak menggunakan terlalu 

banyak kombinasi huruf 

4 Baik 4 Baik 

41. Ilustrasi Sampul LKS 

a.Menggambarkan isi/materi 

ajar dan mengungkapkan 

karakter obyek. 

4 Baik 4 Baik 

b.Bentuk, warna, ukuran, 

proporsi obyek sesuai realita. 

4 Baik 4 Baik 

42. Konsistensi tata letak 
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Butir Penilaian 

Ahli I Ahli II 

Skor Ket Skor Ket 

a.Pemisahan antar paragraf jelas 4 Baik 4 Baik 

b.Spasi antar teks dan ilustrasi 

sesuai 

4 Baik 4 Baik 

43. Unsur tata letak lengkap 

a.Judul kegiatan belajar, 

subjudul kegiatan belajar, dan 

angka halaman. 

4 Baik 4 Baik 

b.Ilustrasi dan keterangan 

gambar 

4 Baik 4 Baik 

44. Tata letak halaman 

a.Penempatan hiasan/ilustrasi 

sebagai latar belakang tidak 

mengganggu judul, teks, angka 

halaman. 

4 Baik 4 Baik 

b.Penempatan judul, subjudul, 

ilustrasi, dan keterangan 

gambar tidak mengganggu 

pemahaman. 

4 Baik 4 Baik 

45. Tofografi isi LKS memudahkan pemahaman 

a.Penggunaan variasi huruf 

(bold, italic, all capital, small 

capital) tidak berlebihan 

4 Baik 4 Baik 

b.Spasi antar baris susunan teks 

normal 

4 Baik 4 Baik 

c.Spasi antar huruf normal 4 Baik 4 Baik 

46. Ilustrasi isi 

a.Mampu mengungkap 

makna/arti dari objek 

4 Baik 4 Baik 

b.Bentuk akurat dan 

proporsional sesuai dengan 

kenyataan 

4 Baik 4 Baik 

c.Kreatif dan dinamis 4 Baik 4 Baik 

Jumlah 225  223 

Analisis 

Analisis 

NT 
 

 
 

     

  
      

Keterangan : 81,5 = Sangat Valid 

Presentase= 
∑    

SMI 
        

Presentase= 
    

   
            

Presentase= 
∑    

SMI 
        

Presentase= 
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Lampiran 15. Hasil Validasi Praktisi 1 

Angket Validasi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Judul Penelitian  : Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran 

Biologi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA 

N 1 Sawan. 

Penyusun :  Ni Ketut Anggraini   

Pembimbing 1 :  Prof.Dr.Ida Bagus Putu Arnyana,M.Si. 

Pembimbing 2 :  Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si 

Instansi : Universitas Pendidikan Ganesha/ FMIPA/ Biologi dan 

Perikanan Kelautan/Pendidikan Biologi 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan adanya Pengembangan Lembar Kerja Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA, maka melalui angket ini Bapak/Ibu 

kami mohon untuk memberikan penilaian terhadap LKS yang telah dibuat 

tersebut. Penilaian dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai validasi dan masukan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas LKS ini sehingga bisa diketahui 

layak atau tidak LKS tersebut digunakan dalam pembelajaran Biologi. Aspek 

penilaian Lembar Kerja Siswa (LKS) ini diadaptasi dari komponen penilaian 

aspek validasi isi, validasi penyajian, validasi kebahasaan dan validasi kegrafikan 

bahan ajar oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) serta aspek 

kontekstual. 

PETUNJUK PENGISIAN AGKET 

Bapak/Ibu kami mohon memberikan tanda check list (√) pada kolom yang 

sesuai pada setiap butir penilaian dengan keterangan sebagai berikut : 

Skor 5  :  Sangat Baik 
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Skor 4  :  Baik 

Skor 3  :  Cukup Baik 

Skor 2  :  Tidak Baik 

Skor 1  :  Sangat Tidak Baik 

Sebelum melakukan penilaian, Bapak/Ibu kami mohon identitas secara 

lengkap terlebih dahulu. 

IDENTITAS 

Nama :  Drs. Made Mudita 

NIP :  19640614 199003 1 012 

Instansi  :  SMAN 1 Sawan 

 

Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

Validasi 

isi 

Indikator 

Belajar 

1. Sesuai dengan RPP      

Tujuan 

Pembelajaran 

2. Sesuai dengan KI      

3. Sesuai dengan KD      

4.Sesuai dengan 

indikator materi 
     

Kesesuaian 

Materi 

dengan KD 

5. Kelengkapan Materi      

6. Keluasan Materi      

7. Kedalaman Materi      

8.Keakuratan Konsep 

dan Definisi 
     

Petunjuk 

Belajar 

9. Jelas bagi siswa      

Masalah  10.Masalah yang 

disajikan sesuai 

dengan topik LKS 

     

11.Menciptakan 

kemampuan 

memecahkan 

masalah 

     

12.Menggunkan contoh 

masalah yang sering 

terjadi dalam 

kehidupan sehari-
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

hari 

13.Gambar dan ilustrasi 

yang digunakan 

terdapat dalam 

kehidupan sehari-

hari 

     

14.Menciptakan 

kemampuan 

bertanya 

     

15.Mendorong rasa 

ingin tahu 

     

Validasi 

Penyajia

n 

Kesesuain 

Format 

16.Sesuai dengan 

format LKS ( Judul, 

KI, KD, Tujuan, 

Materi 

Pembelajaran, Soal-

soal, jawaban dan 

Rubrik penilaian). 

     

Pendukung 

Penyajian 

17.Contoh-Contoh dan 

kasus dalam Setiap 

Kegiatan Belajar 

     

18.Terdapat Soal Pada 

Setiap Akhir 

Pembelajaran 

     

19.Pengantar      

20. Daftar isi      

21. Jawaban LKS      

22. Daftar Pustaka      

Penyajian 

Pembelajaran 

23. Keterlibatan Siswa      

24.LKS menggunakan 

sintak inkuiri 

terbimbing yaitu 

Orientasi, 

merumuskan 

masalah, membuat 

hipotesis, 

mengumpulkan data, 

menguji hipotesis, 

membahas dan 

menyimpulkan. 

     

Koherensi 

dan 

Keruntunan 

Alur Pikir 

25.Ketertautan antar 

kegiatan belajar/sub 

kegiatan belajar/ 

alinea 
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

26.Keutuhan Makna 

dalam kegiatan 

belajar/sub kegiatan 

belajar/ alinea 

     

Validasi 

Bahasa 

Lugas 27.Ketepatan Struktur 

Kalimat 

     

28. Keefektifan kalimat      

29. Kebakuan Istilah      

Komunikatif 30.Pemahaman 

terhadap pesan atau 

informasi. 

     

Dialogis dan 

Interaktif 

31.Kemampuan 

memotivasi siswa 

     

Kesesuaian 

dengan 

perkembanga

n siswa 

32.Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual siswa. 

     

33.Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

emosional siswa. 

     

Kesesuaian 

dengan 

kaidah 

bahasa 

34.Ketepatan dengan 

tata bahasa 

     

35.Ketepatan ejaan      

Validasi 

Kegrafi

kan 

Ukuran LKS 36.Kesesuaian ukuran 

dengan materi isi 

LKS 

     

Desain 

Sampul LKS 

(Cover) 

37.Penampilan unsur 

tata letak pada 

sampul muka. 

     

38.Warna unsur tata 

letak harmonis dan 

memperjelas fungsi 

LKS 

     

39.Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca 

a.Ukuran huruf 

judul LKS lebih 

dominan dan 

proporsional 

dibandingkan 

ukuran LKS. 

  

 

 

 

 

   

b.Warna judul LKS 

kontras dengan 

warna latar belakang 
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

 40.Tidak menggunakan 

terlalu banyak 

kombinasi huruf 

     

41. Ilustrasi Sampul LKS 

a.Menggambarkan 

isi/materi ajar dan 

mengungkapkan 

karakter obyek. 

     

b.Bentuk, warna, 

ukuran, proporsi 

obyek sesuai 

realita. 

     

Desain Isi 

Model 

42. Konsistensi tata letak 

a.Pemisahan antar 

paragraf jelas 
     

b.Spasi antar teks 

dan ilustrasi sesuai 
     

43.Unsur tata letak lengkap 

a.Judul kegiatan 

belajar, subjudul 

kegiatan belajar, 

dan angka 

halaman. 

     

b.Ilustrasi dan 

keterangan gambar 
     

44.Tata letak Halaman 

a.Penempatan 

hiasan/ilustrasi 

sebagai latar 

belakang tidak 

mengganggu judul, 

teks, angka 

halaman. 

     

 b.Penempatan judul, 

subjudul, ilustrasi, 

dan keterangan 

gambar tidak 

mengganggu 

pemahaman. 

     

45.Topografi isi LKS memudahkan pemahaman 

a.Penggunaan 

variasi huruf (bold, 

italic, all capital, 

small capital) tidak 
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

berlebihan 

b.Spasi antar baris 

susunan teks 

normal 

     

c.Spasi antar huruf 

normal 
     

46.Ilustrasi Isi 

a.Mampu 

mengungkap 

makna/arti dari 

objek 

     

b.Bentuk akurat dan 

proporsional sesuai 

dengan kenyataan 

     

c.Kreatif dan 

dinamis 

     

Saya juga berharap Bapak/Ibu apabila berkenan memberikan isian 

mengenai bagian yang perlu diperbaiki serta saran dan komentar untuk Lembar 

Kerja Siswa (LKS) ini secara tertulis pada kolom yang tersedia. Atas kesediaan 

Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 

Saran dan komentar untuk perbaikan 

1.Layak diujicobakan 

2. Mungkin akan lebih baik jika dikerjakan secara berkelompok dan 

peserta didik diajak kekolam sekolah (media asli) 

 

Kesimpulan  

Bahan Ajar ini dinyatakan*) :  

1. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.  

2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi.  

3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.  

*) : Lingkari salah satu 
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Singaraja,  6 April 2020 

Validator/ Ahli Materi 

 

Drs. Made Mudita 

NIP. 19640614 199003 1 012 
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Lampiran 16. Hasil Validasi Praktisi 2 

Angket Validasi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Judul Penelitian : Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA N 1 Sawan. 

Penyusun : Ni Ketut Anggraini   

Pembimbing 1: Prof.Dr.Ida Bagus Putu Arnyana,M.Si. 

Pembimbing 2 : Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si 

Instansi :Universitas Pendidikan Ganesha/ FMIPA/ Biologi dan Perikanan 

Kelautan/Pendidikan Biologi 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan adanya Pengembangan Lembar Kerja Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA, maka melalui angket ini Bapak/Ibu 

kami mohon untuk memberikan penilaian terhadap LKS yang telah dibuat 

tersebut. Penilaian dari Ibu akan digunakan sebagai validasi dan masukan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas LKS ini sehingga bisa diketahui layak 

atau tidak LKS tersebut digunakan dalam pembelajaran Biologi. Aspek penilaian 

Lembar Kerja Siswa (LKS) ini diadaptasi dari komponen penilaian aspek validasi 

isi, validasi penyajian, validasi kebahasaan dan validasi kegrafikan bahan ajar 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) serta aspek kontekstual. 

PETUNJUK PENGISIAN AGKET 

Bapak/Ibu kami mohon memberikan tanda check list (√) pada kolom yang 

sesuai pada setiap butir penilaian dengan keterangan sebagai berikut : 

Skor 5 : Sangat Baik 

Skor 4 : Baik 
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Skor 3 : Cukup Baik 

Skor 2 : Tidak Baik 

Skor 1 : Sangat Tidak Baik 

Sebelum melakukan penilaian, Bapak/Ibu kami mohon identitas secara 

lengkap terlebih dahulu. 

IDENTITAS 

Nama : Dra. Made Juni Anggreni,M.Pd. 

NIP : 196706201994032013 

Instansi : SMA N 1 SAWAN 

 

Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

Validasi 

isi 

Indikator 

Belajar 

1. Sesuai dengan RPP √     

Tujuan 

Pembelajaran 

2. Sesuai dengan KI √     

3. Sesuai dengan KD √     

4.Sesuai dengan 

indikator materi 

 √    

Kesesuaian 

Materi 

dengan KD 

5. Kelengkapan Materi  √    

6. Keluasan Materi  √    

7. Kedalaman Materi  √    

8.Keakuratan Konsep 

dan Definisi 

√     

Petunjuk 

Belajar 

9. Jelas bagi siswa √     

Masalah  10.Masalah yang 

disajikan sesuai 

dengan topik LKS 

√     

11.Menciptakan 

kemampuan 

memecahkan 

masalah 

√     

12.Menggunkan contoh 

masalah yang sering 

terjadi dalam 

kehidupan sehari-

hari 

√     

13.Gambar dan ilustrasi 

yang digunakan 

 √    
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

terdapat dalam 

kehidupan sehari-

hari 

14.Menciptakan 

kemampuan 

bertanya 

 √    

15.Mendorong rasa 

ingin tahu 

 √    

Validasi 

Penyajia

n 

Kesesuain 

Format 

16.Sesuai dengan 

format LKS ( Judul, 

KI, KD, Tujuan, 

Materi 

Pembelajaran, Soal-

soal, jawaban dan 

Rubrik penilaian). 

√     

Pendukung 

Penyajian 

17.Contoh-Contoh dan 

kasus dalam Setiap 

Kegiatan Belajar 

√     

18.Terdapat Soal Pada 

Setiap Akhir 

Pembelajaran 

√     

19.Pengantar √     

20. Daftar isi √     

21. Jawaban LKS √     

22. Daftar Pustaka √     

Penyajian 

Pembelajaran 

23. Keterlibatan Siswa  √    

24.LKS menggunakan 

sintak inkuiri 

terbimbing yaitu 

Orientasi, 

merumuskan 

masalah, membuat 

hipotesis, 

mengumpulkan data, 

menguji hipotesis, 

membahas dan 

menyimpulkan. 

 √    

Koherensi 

dan 

Keruntunan 

Alur Pikir 

25.Ketertautan antar 

kegiatan belajar/sub 

kegiatan belajar/ 

alinea 

 √    

26.Keutuhan Makna 

dalam kegiatan 

belajar/sub kegiatan 

belajar/ alinea 

 √    
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

Validasi 

Bahasa 

Lugas 27.Ketepatan Struktur 

Kalimat 

 √    

28. Keefektifan kalimat  √    

29. Kebakuan Istilah  √    

Komunikatif 30.Pemahaman 

terhadap pesan atau 

informasi. 

 √    

Dialogis dan 

Interaktif 

31.Kemampuan 

memotivasi siswa 

 √    

Kesesuaian 

dengan 

perkembanga

n siswa 

32.Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual siswa. 

 √    

33.Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

emosional siswa. 

 √    

Kesesuaian 

dengan 

kaidah 

bahasa 

34.Ketepatan dengan 

tata bahasa 

 √    

35.Ketepatan ejaan  √    

Validasi 

Kegrafi

kan 

Ukuran LKS 36.Kesesuaian ukuran 

dengan materi isi 

LKS 

√     

Desain 

Sampul LKS 

(Cover) 

37.Penampilan unsur 

tata letak pada 

sampul muka. 

 √    

38.Warna unsur tata 

letak harmonis dan 

memperjelas fungsi 

LKS 

 √    

39.Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca 

a.Ukuran huruf 

judul LKS lebih 

dominan dan 

proporsional 

dibandingkan 

ukuran LKS. 

√  

 

 

 

 

   

b.Warna judul LKS 

kontras dengan 

warna latar belakang 

√     

 40.Tidak menggunakan 

terlalu banyak 

kombinasi huruf 

√     

41. Ilustrasi Sampul LKS 
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

a.Menggambarkan 

isi/materi ajar dan 

mengungkapkan 

karakter obyek. 

√     

b.Bentuk, warna, 

ukuran, proporsi 

obyek sesuai 

realita. 

√     

Desain Isi 

Model 

42. Konsistensi tata letak 

a.Pemisahan antar 

paragraf jelas 

 √    

b.Spasi antar teks 

dan ilustrasi sesuai 

 √    

43.Unsur tata letak lengkap 

a.Judul kegiatan 

belajar, subjudul 

kegiatan belajar, 

dan angka 

halaman. 

√     

b.Ilustrasi dan 

keterangan gambar 

 √    

44.Tata letak Halaman 

a.Penempatan 

hiasan/ilustrasi 

sebagai latar 

belakang tidak 

mengganggu judul, 

teks, angka 

halaman. 

 √    

 b.Penempatan judul, 

subjudul, ilustrasi, 

dan keterangan 

gambar tidak 

mengganggu 

pemahaman. 

√     

45.Topografi isi LKS memudahkan pemahaman 

a.Penggunaan 

variasi huruf (bold, 

italic, all capital, 

small capital) tidak 

berlebihan 

√     

b.Spasi antar baris 

susunan teks 

normal 

√     
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Aspek 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

SB B CB TB STB 

5 4 3 2 1 

c.Spasi antar huruf 

normal 

     

46.Ilustrasi Isi 

a.Mampu 

mengungkap 

makna/arti dari 

objek 

√     

b.Bentuk akurat dan 

proporsional sesuai 

dengan kenyataan 

 √    

c.Kreatif dan 

dinamis 

 √    

Saya juga berharap Bapak/Ibu apabila berkenan memberikan isian 

mengenai bagian yang perlu diperbaiki serta saran dan komentar untuk 

Lembar Kerja Siswa (LKS) ini secara tertulis pada kolom yang tersedia. 

Atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya 

ucapkan terimakasih. 

Saran dan komentar untuk perbaikan 

Layak di Uji Coba dilapangan 

Kesimpulan  

Bahan Ajar ini dinyatakan*) :  

1. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.  

2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi.  

3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.  

*) : Lingkari salah satu 

 

 

 

  

Singaraja, 06 Februari 2020 

Validator 

 

 

NIP. 196706201994032013 
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Lampiran 17. Hasil Analisi Validasi oleh Praktisi 

 

Butir Penilaian 

Praktisi I Praktisi II 

Skor Ket Skor Ket 

1. Sesuai dengan RPP 5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

2. Sesuai dengan KI 5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

3. Sesuai dengan KD 5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

4.Sesuai dengan indikator 

materi 

5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

5. Kelengkapan Materi 5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

6. Keluasan Materi 5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

7. Kedalaman Materi 5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

8.Keakuratan Konsep dan 

Definisi 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

9. Jelas bagi siswa 5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

10.Masalah yang disajikan 

sesuai dengan topik LKS 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

11.Menciptakan kemampuan 

memecahkan masalah 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

12.Menggunkan contoh 

masalah yang sering 

terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari 

4 Baik 5 Sangat 

Baik 

13.Gambar dan ilustrasi yang 

digunakan terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari 

5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

14.Menciptakan kemampuan 

bertanya 

4 Baik 4 Baik 

15.Mendorong rasa ingin tahu 4 Baik 4 Baik 

16.Sesuai dengan format LKS 

( Judul, KI, KD, Tujuan, 

Materi Pembelajaran, 

Soal-soal, jawaban dan 

Rubrik penilaian). 

5 Sangat 

Baik 

5 Sangat 

Baik 

17.Contoh-Contoh dan kasus 

dalam Setiap Kegiatan 

Belajar 

4 Baik 5 Sangat 

Baik 

18.Terdapat Soal Pada Setiap 

Akhir Pembelajaran 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

19.Pengantar 5 Sangat 5 Baik 
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Butir Penilaian 

Praktisi I Praktisi II 

Skor Ket Skor Ket 

Baik 

20. Daftar isi 5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

21. Jawaban LKS 5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

22. Daftar Pustaka 5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

23. Keterlibatan Siswa 4 Baik 4 Baik 

24.LKS menggunakan sintak 

inkuiri terbimbing yaitu 

Orientasi, merumuskan 

masalah, membuat 

hipotesis, mengumpulkan 

data, menguji hipotesis, 

membahas dan 

menyimpulkan. 

5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

25.Ketertautan antar kegiatan 

belajar/sub kegiatan 

belajar/ alinea 

4 Baik 4 Baik 

26.Keutuhan Makna dalam 

kegiatan belajar/sub 

kegiatan belajar/ alinea 

4 Baik 4 Baik 

27.Ketepatan Struktur 

Kalimat 

4 Baik 4 Baik 

28. Keefektifan kalimat 4 Baik 4 Baik 

29. Kebakuan Istilah 5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

30.Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi. 

5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

31.Kemampuan memotivasi 

siswa 

4 Baik 4 Baik 

32.Kesesuaian dengan 

perkembangan intelektual 

siswa. 

4 Baik 4 Baik 

33.Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan emosional 

siswa. 

4 Baik 4 Baik 

34.Ketepatan dengan tata 

bahasa 

4 Baik 4 Baik 

35.Ketepatan ejaan 5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

36.Kesesuaian ukuran 

dengan materi isi LKS 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

37.Penampilan unsur tata 5 Sangat 4 Baik 
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Butir Penilaian 

Praktisi I Praktisi II 

Skor Ket Skor Ket 

letak pada sampul muka. Baik 

38.Warna unsur tata letak 

harmonis dan 

memperjelas fungsi LKS 

5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

39. Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca 

a.Ukuran huruf judul LKS 

lebih dominan dan 

proporsional 

dibandingkan ukuran 

LKS. 

5 Sangat 

Baik 

 

 

 

 

5 Baik 

 

 

 

 

b.Warna judul LKS 

kontras dengan warna 

latar belakang 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

40.Tidak menggunakan 

terlalu banyak kombinasi 

huruf 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

41. Ilustrasi Sampul LKS 

a.Menggambarkan 

isi/materi ajar dan 

mengungkapkan karakter 

obyek. 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

b.Bentuk, warna, ukuran, 

proporsi obyek sesuai 

realita. 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

42. Konsistensi tata letak 

a.Pemisahan antar 

paragraf jelas 

5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

b.Spasi antar teks dan 

ilustrasi sesuai 

5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

43. Unsur tata letak lengkap 

a.Judul kegiatan belajar, 

subjudul kegiatan 

belajar, dan angka 

halaman. 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

b.Ilustrasi dan keterangan 

gambar 

5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

44. Tata letak halaman 

a.Penempatan 

hiasan/ilustrasi sebagai 

latar belakang tidak 

mengganggu judul, teks, 

angka halaman. 

5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

b.Penempatan judul, 5 Sangat 5 Baik 
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Butir Penilaian 

Praktisi I Praktisi II 

Skor Ket Skor Ket 

subjudul, ilustrasi, dan 

keterangan gambar tidak 

mengganggu 

pemahaman. 

Baik 

45. Tofografi isi LKS memudahkan pemahaman 

a.Penggunaan variasi 

huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) 

tidak berlebihan 

4 Baik 5 Baik 

b.Spasi antar baris 

susunan teks normal 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

c.Spasi antar huruf normal 5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

 

46. Ilustrasi isi 

a.Mampu mengungkap 

makna/arti dari objek 

5 Sangat 

Baik 

5 Baik 

b.Bentuk akurat dan 

proporsional sesuai 

dengan kenyataan 

5 Sangat 

Baik 

4 Baik 

c.Kreatif dan dinamis 4 Baik 4 Baik 

Jumlah 260 247 

Analisis 

NT 
 

 
 

     

  
      = Sangat Valid 

Presentase= 
∑    

SMI 
        

Presentase= 
   

   
         

    

Presentase= 
∑    

SMI 
        

Presentase= 
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Lampiran 18. Hasil Angket Respon Guru 

Angket Kepraktisan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Oleh Guru 

Judul Penelitian : Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA N 1 Sawan. 

Penyusun  : Ni Ketut Anggraini 

Pembimbing 1: Prof.Dr.Ida Bagus Putu Arnyana,M.Si. 

Pembimbing 2 : Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si 

Instansi :Universitas Pendidikan Ganesha/ FMIPA/ Biologi dan Perikanan 

Kelautan/Pendidikan Biologi 

A. Petunjuk Penilaian 

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Pengembangan LKS  

Berbasis Model Inkuiri Terbimbing Pada Pembelajaran Biologi Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA”. Untuk itu peneliti meminta 

bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap LKS yang dikembangkan 

tersebut. Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda check list (√) pada 

kolom yang sesuai dalam matriks uraian aspek yang dinilai. Apabila aspek 

yang dinilai ada, mohon dilanjutkan dengan penilaian menggunakan rentang 

sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Baik 

2 = Tidak Baik 

3 = Cukup Baik 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

Selain Bapak/Ibu memberikan penilaian, mohon agar Bapak/Ibu juga 

memberikan saran dan komentar di dalam lembar pengamatan. Atas bantuan 

penilaian Bapak/Ibu peneliti mengucapkan banyak terimakasih. 
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IDENTITAS 

Nama :  Drs. Made Mudita 

NIP :  19640614 199003 1 012 

Instansi  :  SMAN 1 Sawan 

 

B. Penilaian 

 

Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

5 4 3 2 1 

SB B CB TB STB 

A. Konstruksi 

Isi 

1.Kebenaran isi/materi √     

2.Kesesuaian soal-soal 

LKS dengan tujuan 

pembelajaran 

√     

3. Kesesuaian soal-soal 

LKS dengan tingkat 

perkembangan 

intelektual Siswa SMA 

 √    

4. Keruntutan soal  √    

5.Dikelompokan dalam 

bagian-bagian yang 

logis 

 √    

6.Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran 

√     

B.Teknik 

Penyajian 

7.Menggunakan 

ilustrasi/gambar untuk 

memperjelas konsep 

√     

8.Kesesuaian antara soal 

dan ilustrasi/gambar/ 

tabel 

 √    

9.Jenis dan ukuran huruf 

jelas 

√     

10. Judul √     

C. 

Kelengkapan 

Penyajian 

11. Petunjuk belajar √     

12. Tujuan pembelajaran √     

13. Waktu penyelesaian √     

14.Rasionalitas alokasi 

waktu yang 

digunakan untuk 

menyelesaikan LKS 

 

√ 

 

    

D. Waktu 15.Kesedehanaan 

struktur kalimat 

 √    

E. Bahasa 16.Kalimat soal tidak 

memiliki makna 

ganda 

 √    
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Indikator 

Penilaian 

 

Butir Penilaian 

Penilaian 

5 4 3 2 1 

SB B CB TB STB 

17.Bahasa yang 

digunakan bersifat 

komunikatif 

 √    

18.Menggunakan arahan 

yang jelas sehingga 

tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

√     

19.Kelayakan sebagai 

perangkat 

pembelajaran 

√     

F. 

Manfaat/Kegu

naan  

20.Dapat digunakan 

sebagai pedoman bagi 

pendidik maupun 

siswa dalam 

pembelajaran 

 √    

21.Dapat mengubah 

kebiasaan 

pembelajaran yang 

terpusat kepada 

pendidik menjadi 

terpusat pada siswa 

√     

Saya juga berharap Bapak/Ibu apabila berkenan memberikan isian 

mengenai bagian yang perlu diperbaiki serta saran dan komentar untuk 

Lembar Kerja Siswa (LKS) ini secara tertulis pada kolom yang tersedia. 

Atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya 

ucapkan terimakasih. 

Saran dan komentar untuk perbaikan 

Layak Digunakan 

 

 

 

 

 

  

Singaraja,  6 April 2020 

Validator/ Ahli Materi 

 

Drs. Made Mudita 

NIP. 19640614 199003 1 012 
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Lampiran 19. Hasil analisi Angket Respon Guru 

Butir Penilaian Skor Keterangan 

1.Kebenaran isi/materi 5 Sangat Baik 

2.Kesesuaian soal-soal LKS dengan tujuan 

pembelajaran 

5 Sangat Baik 

3. Kesesuaian soal-soal LKS dengan tingkat 

perkembangan intelektual Siswa SMA 

4 Baik 

4. Keruntutan soal 4 Baik 

5.Dikelompokan dalam bagian-bagian yang logis 4 Baik 

6.Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 5 Sangat Baik 

7.Menggunakan ilustrasi/gambar untuk 

memperjelas konsep 

5 Sangat Baik 

8.Kesesuaian antara soal dan ilustrasi/gambar/ 

table 

4 Baik 

9.Jenis dan ukuran huruf jelas 5 Sangat Baik 

10. Judul 5 Sangat Baik 

11. Petunjuk belajar 5 Sangat Baik 

12. Tujuan pembelajaran 5 Sangat Baik 

13. Waktu penyelesaian 5 Sangat Baik 

14.Rasionalitas alokasi waktu yang digunakan 

untuk menyelesaikan LKS 

5 Sangat Baik 

15.Kesedehanaan struktur kalimat 4 Baik 

16.Kalimat soal tidak memiliki makna ganda 4 Baik 

17.Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif 4 Baik 

18.Menggunakan arahan yang jelas sehingga tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

5 Sangat Baik 

19.Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran 5 Sangat Baik 

20.Dapat digunakan sebagai pedoman bagi 

pendidik maupun siswa dalam pembelajaran 

4 Baik 

21.Dapat mengubah kebiasaan pembelajaran yang 

terpusat kepada pendidik menjadi terpusat pada 

siswa 

5 Sangat Baik 

∑    

SMI 
        

  

10 
               

 

NT  

 
= 
     

1
       : Sangat Praktis 
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Lampiran 20. Hasil Angket Respon Siswa 
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Lampiran 21. Hasil Uji Efektivitas 

Nilai Evaluasi 

No Nama Nilai  Keterangaan 

1 Bagus Made Roy Rosmana 60 Tidak Tuntas 

2 Gede Putra Arimbawa 81 Tuntas  

3 I Gede Agus Sujana 80 Tuntas 

4 I Nyoman Ananta Widiadnya 90 Tuntas 

5 Kadek Aditya 80 Tuntas 

6 Kadek Agus Arta Yasa 80 Tuntas 

7 Kadek Arimbawa 65 Tuntas 

8 Kadek Budiarta 65 Tuntas 

9 Kadek Indra Widyastuti 85 Tuntas 

10 Kadek Laksmi Pradnya Utami 85 Tuntas 

11 Kadek Marlisna Suryantari 100 Tuntas 

12 Kadek Nanda Dwi Mahayekti 75 Tuntas 

13 Kadek Sri Ayu Widya Sari 80 Tuntas 

14 Kadek Sucyaningsih 90 Tuntas 

15 Ketut Dirga Yasa 90 Tuntas 

16 Ketut Guruh Ariana 75 Tuntas 

17 Ketut Satria Wibawa 85 Tuntas 

18 Komang Apriliani 100 Tuntas 

19 Komang Ayu Arya Yani 75 Tuntas 

20 Komang Ratna Mutu Manikam 65 Tuntas 

21 Luh De Citra 75 Tuntas 

22 Luh Mesyani 90 Tuntas 

23 Luh Widiasih 75 Tuntas 

24 Made Lanang Darma Atmaja 88 Tuntas 

25 Michelle Debora Hursepuny 79 Tuntas 

26 Ni Ketut Nisa Berliani 100 Tuntas 

27 Ni Made Sukranari 78 Tuntas 
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No Nama Nilai  Keterangaan 

28 Pande Ketut Ardilina 75 Tuntas 

29 Putu Bintang 80 Tuntas 

30 Putu Jeni Nandarista 75 Tuntas 

31 Putu Pran Siska Maharani 50 Tidak Tuntas 

32 Putu Sujana 95 Tuntas 

33 Putu Wira Parayoga 90 Tuntas 

Jumlah kelulusan 31 

Presentase 93,93 

Kriteria Sangat Efektif 

 

Lampiran 22. Hasil Analisis Butir Soal  
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Lampiran 23. Hasil Validasi Kisi-Kisi Soal Posttest oleh Ahli 

No Soal Pakar I Pakar II 

1 D D 

2 D D 

3 D D 

4 D D 

5 D D 

6 D D 

7 D D 

8 D D 

9 D D 

10 D D 

11 D D 

12 D D 

13 D D 

14 D D 

15 D D 

16 D D 

17 D D 

18 D D 

19 D D 

20 D D 

21 D D 

22 D D 

23 D D 

24 D D 

25 D D 

26 D D 

27 D D 

28 D D 

29 D D 

30 D D 

31 D D 

32 D D 

33 D D 

34 D D 

35 D D 
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 Pakar I 

Tidak 

Relevan 

Relevan 

 

Pakar II 

Tidak 

Relevan 

0 0 

Relevan 0 35 

KVG 
 

       
 

  

        
      Sangat Valid 

Lampiran 24. Dokumentasi 

Mengerjakan LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


