
 
 

Lampiran 1 

KISI-KISI ANGKET MANAJEMEN KELAS 

Tabel 14. Kisi-kisi angket manajemen kelas 

 

Variabel  Dimensi  Indikator Nomor Soal 

1. Manajemen 

Kelas 

a. Mengatur 

atau menata 

lingkungan 

fisik kelas 

1. Mengatur tempat duduk 

2. Mempersiapan alat peraga 

3. Lingkungan kelas 

4. Menggunakan media 

pembelajaran 

5. Menciptakan tata tertib bersama 

siswa 

6. Kerapihan fasilitaas kelas 

 

1, 2 

3 

4, 5,  

6 

 

7 

 

8 

 b. Menegakkan 

disiplin 

dalam 

mengelola 

pembelajara

n 

1. Mengatur siswa di dalam kelas 

2. Waktu belajar dalam satu mata 

pelajaran 

3. Disiplin  di dalam kelas 

4. Perilaku tidak sesuai dengan 

aturan atau norma di dalam kelas 

5. Menggunakan metode mengajar 

 

9 

 

10 

 

11 

12, 13 

14, 15 

 c. Menegakkan 

tingkah laku 

siswa 

1. Menghargai dengan sesama siswa 

2. Kompetensi siswa secara optimal 

3. Tutur kata sopan dan ramah 

4. Menghargai pendapat siswa 

5. Menyapa tanpa melihat status 

6. Penyaluran potensi, bakat, dan 

minat siswa  

 

16, 17 

18, 19 

20 

21 

22 

23, 24 

 

 d. Menjalin 

komunikasi 

dengan siswa 

1. Saling mengenal antara guru dan 

selurus siswa dalam kelas  

2. Sikap empati kepada peserta didik 

3. Komunikasi di dalam kelas 

4. Iklim sosioemosional kelas yang 

positif 

5. Pemberian penghargaan kepada 

peserta didik 

 

25 

 

26 

27, 28 

29, 30 

 

31 

 

 

 e. Menumbuhk

an organisasi 

kelas yang 

efektif 

1. Penciptaan kelompok belajar 

2. Membuat tata tertib kelas 

 

32, 33 

 

34, 35 

 

Sumber: Adang  (2009: 113-114) 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2 

KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR 

Tabel 15. Kisi-kisi angket minat belajar 

 

Variabel  Kategori Indikator Nomor 

soal  

Minat a. Perasaan 

senang/tidak 

senang 

1. Kegemaran/senang pada mata 

pelajaran biologi 

2. Menyukai pelajaran biologi 

3. Tidak bolos sekolah saat 

pelajaran biologi berlangsung 

4. Jam tambahan pelajaran 

biologi 

5. Guru biologi berhalangan 

hadir 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5, 6 

 

 

 b. Perhatian  1. Memperhatikan saat guru 

menjelaskan.  

2. Memiliki banyak media 

informasi mengenai pelajaran 

biologi. 

3. Menjawab soal dengan baik 

dari guru 

4. Nilai ulangan biologi 

 

7 

 

8, 9 

 

 

10 

 

11 

 

 c. Kesadaran  1. Menyadari bahwa pelajaran 

biologi itu penting 

2. Belajar biologi sebelum dan 

setelah pembelajaran biologi 

di kelas 

3. Tugas yang diberikan guru 

 

12 

 

13, 14 

 

 

15 

 d. Rasa ingin tahu 1. Penasaran terhadap materi 

yang akan dijelaskan 

2. Bertanya dan mengungkapkan 

pendapat saat pelajaran 

biologi dikelas 

3. Mencari informasi mengenai 

pelajaran biologi  

 

16, 17 

 

18 

 

 

19, 20 

 Sumber: Yuliani (2012: 93) 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 3 

ANGKET MANAJEMEN KELAS 

 

A. Pengantar 

Angket ini bertujuan sebagai alat pengumpulan data penelitian. Dalam angket ini anda 

diminta untuk dapat memberikan jawaban secara jujur dan benar sesuai dengan keadaan 

anda, lingkungan, dan guru anda. Apapun jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai 

fisik anda. Kerahasiaan jawaban anda terjamin. Atas kesediaan anda, diucapkan terima 

kasih 
 

B. Identitas Siswa 

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

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

Jenis Kelamin :…………………….. 

 

C. Petunjuk Pengisian 

1. Berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang sesuai  

2. Periksalah kembali jawaban anda sebelum mengumpulkan 

 

D. Pertanyaan Angket Manajemen Kelas 

1. Setiap terjadi proses pembelajaran, apakah guru mengatur tempat duduk siswa jika 

terlihat berantakan? 

a. Selalu mengatur tempat duduk siswa setiap proses pembelajaran 

b. Kurang mengatur tempat duduk siswa setiap proses pembelajaran, karena kurang 

peduli 

c. Tidak pernah mengatur tempat duduk siswa setiap proses pembelajaran walaupun 

terlihat berantakan 

 

2. Saat terjadi proses pembelajaran, bagaimanakah tempat duduk yang diatur guru untuk 

kenyamanan siswa belajar? 

a. Tempat duduk yang di atur guru selalu bervariasi sehingga kami senang untuk 

belajar dengannya 

b. Tempat duduk yang di atur guru kurang bervariasi sehingga kami kurang senang 

untuk belajar dengannya 

c. Tempat duduk yang diatur guru tidak bervariasi sehingga kami tidak senang untuk 

belajar dengnnya 

 

3. Apakah guru mempersiapkan alat peraga untuk membantu proses pembelajaran? 

a. Selalu mempersiapkan 

b. Kurang mempersiapkan 

c. Tidak mempersiapkan 

 



 
 

4. Bagaimanakah lingkungan kelas saat guru mengajar? 

a. Selalu bersih karena guru sangat peduli terhadap lingkungan kelas dan selalu 

memberikan saran kepada siswa untuk peduli lingkungan  

b. Kurang bersih, karena guru peduli terhadap lingkungan kelas tetapi tidak 

memberikan saran kepada siswa untuk peduli lingkungan 

c. Kurang bersih karena guru tidak peduli pada lingkungan kelas 

 

5. Saat proses pembelajaran berlangsung, apakah guru menciptakan suasana yang nyaman 

untuk siswa sehingga proses pembelajaran menjadi efektif? 

a. Selalu tercipta, karena guru sangat pandai untuk menciptakan kenyamanan kelas  

sehingga proses pembelajaran efektif 

b. Kurang tercipta karena guru tidak terlalu mahir dalam hal tersebut 

c. Tidak pernah tercipta karena guru hanya fokus untuk mengajar dan tidak peduli 

terhadap kenyamanan kelas 

 

6. Saat proses pembelajaran, apakah guru menyesuaikan media pembelajaran yang ia 

gunakan dengan materi yang ia ajarkan? 

a. Selalu sesuai, karena guru sangat pandai memilih media pembelajaran 

b. Kurang sesuai, karena guru kurang pandai memilih media pembelajaran 

c. Tidak sesuai, karena guru tidak pandai memilih media pembelajaran 

 

7. Saat guru menciptakan tata tertib, apakah guru juga menaati peraturan tersebut? 

a. Selalu menaati  

b. Kurang menaati 

c. Tidak pernah menaati 
 

8. Bagaimanakan fasilitas kelas saat proses pembelaran berlangsung? 

a. Selalu rapih, karena guru selalu mengajak siswa menata fasilitas kelas dengan baik 

demi kelancaran proses pembelajaran 

b. Kurang rapih, karena guru kurang mengajak siswa menata fasilitas kelas  

c. Tidak rapih, karena guru tidak peduli  
 

9. Apakah guru mengatur siswa saat terjadi kegaduhan di kelas yang dapat mengganggu 

proses pembelajaran? 

a. Selalu mengatur, karena guru sangat peduli terhadap kenyamanan siswa di dalam 

kelas 

b. Kurang mengatur, karena guru kurang peduli terhadap kenyamanan siswa di dalam 

kelas 

c. Tidak mengatur, karena guru hanya peduli dengan pelajaran yang akan 

disampaikannya 

 

10. Apakah guru selalu tepat waktu saat memulai dan mengakhiri pelajaran? 

a. Selalu tepat waktu karena guru sangat disiplin 

b. Kurang tepat waktu, karena guru masuk setelah 10-15 bel berbunyi, tetapi selalu 

berakhir pada bel berbunyi 

c. Tidak pernah tepat waktu, karena guru sangat malas untuk mengajar 

 

11. Apakah guru menegakkan disiplin didalam kelas? 

a. Selalu disiplin 

b. Kurang disiplin 

c. Tidak disiplin 



 
 

 

12. Apakah guru menegur siswa yang melanggar aturan kelas? 

a. Selalu menegur karena guru sangat peduli 

b. Kurang menegur karena guru kurang peduli 

c. Tidak pernah menegur 

 

13. Apakah guru menegur siswa yang tidak mengerjakan PR? 

a. Selalu menegur agar siswa mengerjakan PR nya 

b. Kurang menegur karena siswa tidak terlalu peduli 

c. Tidak menegur dan membiarkan siswa tidak mengerjakan PR 

 

14. Apakah guru melakukan diskusi, tanya jawab, atau atau mtode-metode mengajar lain 

yang bisa membantu proses pembalajaran menjadi efektif saat proses pembelajaran? 

a. Selalu menggunakan karena guru sangat kreatif 

b. Kurang menggunakan karena guru kurang kreatif 

c. Tidak pernah menggunakan, karena guru hanya ceramah saat terjadi proses 

pembelajaran 

 

15. Apakah guru melakukan praktikum terhadap sub bab yang seharusnya praktikum?  

a. Selalu melakukan praktikum jika dibutuhkan 

b. Kurang melakukan praktikum walaupun dibutuhkan 

c. Tidak melakukan praktikum 
 

16. Apakah guru memberikan contoh agar bertindak ramah terhadap sesama? 

a. Selalu ramah baik kepada siswa maupun guru lain 

b. Kurang ramah, karena lebih sering acuh terhadap siswa ataupun guru 

c. Tidak ramah karena sangat acuh 

 

17. Apakah guru menasehati siswa agar bertindak ramah terhadap teman, khususnya 

sekelasnya? 

a. Selalu menasehati 

b. Kurang menasehati 

c. Tidak menasehati 
 

18. Apakah guru menggali pengetahuan siswa dengan cara memberikan motivasi-motivasi 

kepada siswa? 

a. Selalu, karena guru peduli agar siswa termotivasi untuk semangat belajar 

b. Kurang, karena guru kurang peduli kepada siswa 

c. Tidak, karena guru tidak peduli terhadap siswa 

 

19. Apakah guru mengetahui kemampuan siswa sehingga ia paham bagaimana cara 

mengajar yang baik dan siswa mengerti dengan apa yang diajarkan? 

a. Guru sangat mengetahui kemampuan siswa  

b. Guru kurang memngehui kemampuan siswa 

c. Guru tidak mengetahui kemampuan siswa 
 

20. Apakah guru bertutur kata sopan kepada siswa atau kepada guru lain? 

a. Selalu bertutur kata sopan 

b. Kurang bertutur kata sopan 

c. Tidak  bertutur kata sopan 



 
 

 

21. Bagaimanakah sikap guru saat siswa memberikan pendapat? 

a. Selalu mendengarkan dengan senang dan memberikan solusi 

b. Kurang mendengarkan dengan senang tetapi memberikan solusi 

c. Tidak mendengarkan bahkan tidak memberikan solusi 

 

22. Jika ada salah seorang teman kalian yang status sosialnya kurang, bagaimanakan sikap 

guru terhadap anak tersebut? 

a. Selalu menyapa dan tidak membedakan terhadap siswa lain  

b. Kurang menyapa dan kadang-kadang mengacuhkannya 

c. Tidak menyapa dan tidak peduli terhadap siswa tersebut 

 

23. Apakah siswa diberikan arahan oleh guru untuk menyalurkan potensi dan bakat 

terhadap suatu mata pelajaran khusus nya biologi? 

a. Selalu diberi arahan karena guru sangat peduli sehingga siswa mendalami apa yang 

dikuasainya 

b. Kurang memberi karena guru kurang peduli akibatnya siswa kurang mendalami apai 

yang dikuasainya 

c. Tidak memberi arahan karena guru tidak peduli 

 

24. Apakah guru menggali minat siswa agar selalu tertarik terhadap pelajaran biologi? 

a. Selalu sehingga pelajaran biologi yang diberikan sangat menarik 

b. Kurang sehingga pelajaran biologi yang diberikan kurang menarik 

c. Tidak pelajaran biologi yang diberikan tidak menarik 

 

25. Apakah guru mengenal seluruh siswa didalam kelas? 

a. Sangat mengenal bahkan hafal nama siswa satu-persatu 

b. Kurang mengenal karena guru sering lupa nama-nama siswa tersebut 

c. Tidak mengenal sebagian siswa 

 

26. Apakah guru peduli dan ikut merasakan jika siswa mengalami kesulitan dalam sebuah 

mata pelajaran khususnya biologi? 

a. Sangat peduli dan merasakan bahkan guru memberi saran 

b. Kurang peduli dan merasakan, sehingga guru jarang memebri saran 

c. Tidak pernah peduli dan tidak pernah perasakan 

 

27. Apakah guru menjalin komunikasi dengan baik kepada siswa di dalam kelas 

a. Selalu baik 

b. Kurang baik 

c. Tidak baik 

 

28. Apakah guru mengajar menggunakan komunikasi yang baik di dalam kelas? 

a. Selalu dengan baik 

b. Kurang baik 

c. Tidak  baik 

 

29. Saat mengajar, apakah guru selalu dekat dengan siswa sehingga tercipta iklim sosio-

emosional yang baik? 

a. Selalu, karena guru ingin menciptakan iklim sosio-emosional dengan baik, sehingga 

proses pembelajaran nyaman 

b. Kurang, karena guru kurang peduli dengan kenyamanan kelas 

c. Tidak pernah, karena guru tidak peduli terhadap kenyamanan kelas 

 



 
 

30. Saat mengajar, apakah guru membuat siswa antusias tehadap pelajaran biologi sehingga 

proses pembelajaran berjalan lancar dan iklim sosio-emosional tercipta baik? 

a. Selalu membuat siswa antusias 

b. Kurang membuat siswa antusias 

c. Tidak membuat siswa atusias 

 

31. Bagaimanakah tindakan guru kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dan 

memberikan pendapat? 

a. Selalu menanggapi dan member penghargaan baik berupa tepuk tangan atau 

acungan jempol 

b. Kurang menanggapi dan kadang-kadang memberi tepuk tangan atau acungan 

jempol 

c. Tidak menanggapi 

 

32. Apakah guru menciptakan kelompok belajar untuk siswa agar proses pembelajaran 

menjadi efektif? 

a. Selalu menciptkan bahkan setiap proses pembelajaran 

b. Kurang menciptakan, hanya beberapa kali saja saat proses pembelajaran 

c. Tidak pernah menciptakan kelompok belajar 

 

33. Apakah guru membuat tugas untuk kelompok tersebut 

a. Selalu membuat tugas setiap terjadi proses pembelajaran 

b. Kurang, karena guru hanya member tugas kadang-kadang 

c. Tidak pernah karena guru tidak pernah memeberi tugas 

 

34. Apakah guru membuat tata tertib untuk mata pelajaran yang di ajarkan khususnya 

biologi? 

a. Selalu membuat tata tertib agas siswa mematuhinya dan proses belajar efektif 

b. Kurang menciptakan tata tertib karena tidak disukai oleh siswa 

c. Tidak membuat tata tertib 

 

35. Apakah guru memberikan arahan kepada ketua kelas agar dapat menjalankan tugas 

sebagai ketua kelas? 

a. Selalu memberikan arahan jika ketua kelas membutuhkannya 

b. Kurang memberikan arahan karena guru kurang peduli terhadap ketua kelas dan 

siswa kelas 

c. Tidak pernah memeberi arahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 4 

ANGKET MINAT 

 

E. Pengantar 

Angket ini bertujuan sebagai alat pengumpulan data penelitian. Dalam angket ini anda 

diminta untuk dapat memberikan jawaban secara jujur dan benar sesuai dengan keadaan 

anda. Apapun jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai fisik anda. Kerahasiaan 

jawaban anda terjamin. Atas kesediaan anda, diucapkan terima kasih 
 

F. Identitas Siswa 

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

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

Jenis Kelamin : ................................. 

 

G. Petunjuk Pengisian 

1. Berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang sesuai  

2. Periksalah kembali jawaban anda sebelum mengumpulkan 

 

H. Pertanyaan Tentang Minat Belajar Siswa  

1. Bagaimanakah pendapat anda tentang pelajaran biologi? 

a. Merupakan mata pelajaran yang sangat menyenangkan 

b. Biasa saja, sama dengan pelajaran yang lain 

c. Merupakan mata pelajaran yang membosankan 
 

2. Bagaimana perasaan anda ketika jam pelajaran biologi akan dimulai? 

a. Senang dan segera mempersiapkan diri 

b. Biasa saja 

c. Tidak senang 

 

3. Pernahkah anda bolos saat mata pelajaran biologi berlangsung? 

a. Belum pernah sama sekali 

b. Baru satu kali 

c. Sudah lebih dari satu kali 

 

4. Bagaimanakah sikap anda apabila guru biologi mengadakan jam tambahan di luar jam 

sekolah? 

a. Sangat senang 

b. Bisa saja 

c. Tidak senang 

 

 

5. Bagaimanakah perasaan anda saat guru biologi berhalangan hadir? 



 
 

a. Sangat kecewa karena tidak belajar biologi 

b. Biasa saja karena tidak belajar biologi 

c. Tidak kecewa karena tidak belajar biologi 

 

6. Apakah anda tetap semangat belajar biologi, jika guru anda berhalangan hadir? 

a. Tetap semangat belajar biologi 

b. Kurang semangat belajar biologi 

c. Tidak semangat belajar biologi 

 

7. Bagaimanakah perhatian yang anda berikan saat guru sedang menjelaskan suatu materi 

biologi di kelas? 

d. Sangat perhatian 

a. Biasa saja 

b. Kurang perhatian 

 

8. Selain yang diwajibkan oleh guru, berapa banyak anda memiliki buku biologi yang 

berhubungan dengan materi yang dipelajari saat ini? 

a. Sangat banyak 

b. Hanya beberapa 

c. Tidak punya 
 

9. Apa yang anda lakukan seandainya anda mendapat artikel tentang biologi di koran atau 

majalah? 

a. Membaca dan mengumpulkannya 

b. Membaca saja 

c. Mengabaikannya 

 

10. Apakah anda dpat menjab soal dengan baik dari guru saat guru bertanya? 

a. Selalu menjawab dengan baik 

b. Kadang-kadang saja 

c. Tidak sama sekali 

 

11. Bagaimanakah nilai ulangan biologi anda setiap uji blok atau setiap ulangan semester? 

a. Sangat baik 

b. Biasa saja 

c. kurang baik 

 

12. Apakah anda menyadari pentingnya ilmu biologi dalam kehidupan sehari-hari? 

a. Sangat menyadari 

b. Menyadari  

c. Tidak menyadari 

 

13. Pernahakah kalian belajar sebelum pelajaran biologi dimulai di kelas? 

a. Selalu belajar setiap akan memulai pelajaran biologi 

b. Kadang-kadang saja jika tidak malas 

c. Tidak pernah 

 

14. Setelah pelajaran biologi berlangsung, apakah anda pernah mengulangnya di rumah? 

a. Saya selalu mengulangnya  

b. Saya jarang mengulangnya 

c. Saya tidak pernah mengulangnya 

 



 
 

15. Bagaimanakah sikap anda bila guru biologi anda memberikan tugas rumah setiap akhir 

pelajaran? 

a. Menerima dan mengerjakannya dengan sangat senang 

b. Menerima dan mengerjakannya dengan perasaan yang biasa saja 

c. Tidak senang dan mengerjakannya dengan mencontek teman 

 

16. Apakah anda merasa penasaran terhadap materi yang yang akan di jelakan setiap guru 

memulai menjelaskan pelajaran biologi? 

a. Sangat penasaran  

b. Biasa saja 

c. Tidak penasaran 

 

17. Apakah anda selalu bertanya terhadap materi yang akan di ajarkan? 

a. Selalu bertanya 

b. Biasa saja, kadang bertanya kadang tidak 

c. Tidak pernah bertanya 

 

18. Pernahkan anda bertanya atau mengungkapkan pendapat saat guru menjelaskan materi 

biologi di kelas? 

a. Selalu bertanya dan mengungkapkan pendapat 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah sama sekali 

 

19. Apakah yang biasanya dilakukan jika diperpustakaan sekolah terdapat buku yang 

berkaitan dengan biologi? 

a. Selalu tertarik untuk meminjamnya 

b. Kadang-kadang tertarik untuk meminjamnya 

c. Tidak tertarik untuk meminjamnya 

 

20. Apakah anda sering mengunjungi perpustakaan sekolah hanya untuk membaca buku 

biologi? 

a. Sangat sering 

b. Biasa saja 

c. Tidak pernah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 5 

 

    Tabel 16. Kisi-kisi Soal 

KISI – KISI SOAL 4.1  

 

  No  

Soal 
Indikator Pencapaian Materi 

Jenjang 

Kognitiif 
Soal 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13. 

1. Menjelaskan peran 

komponen ekosistem 

dalam aliran energi 

 

2. Menentukan manfaat 

komponen ekosistem 

bagi kehidupan 

 

 

 

 

1. Aliran energy dan daur 

biogeokimia 

 

2. Manfaat komponen 

ekosistem 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

Dalam suatu ekosistem terdapat komponen-komponen berikut. 

1) Bakteri 

2) Tanaman kacang 

3) Cahaya matahari 

4) Detritus 

5) Nitrogen 

6) Air 

7) CO2 

8) Rayap 

Berdasarkan data tersebut, untuk melangsungkan fotosintesis diperlukan komponen nomor… 

a. 1,4,5,6                  

b. 2,3,7,8                  

c. 2,3,6,7 

d. 3,5,7,8   

Jawaban : c 

 

Detrivor dan decomposer memiliki peranan penting dalam degradasi sampah. Berikut yang 

tergolong detrivor adalah… 

a. Rayap dan cacing 

b. Rayap dan jamur 

c. Jamur dan bakteri 

d. Bakteri dan rayap 

Jawaban : a 

 

Organisme yang berada pada tingkat trofik kedua dalam jaring-jaring makanan adalah… 

a. Katak dan ular 

b. Rubah dan burung elang 

c. Burung pemakan serangga dan katak 

d. Kelinci dan burung pemakan biji-bijian 

Jawaban : d 

 

Setiap komponen dalam suatu ekosistem memiliki peran masing-masing. Yang bukan merupakan 

peran tumbuhan dalam ekosistem adalah… 

a. Sebagai penahan jatuhnya air saat hujan 

b. Sumber makanan bagi herbivora 

 

c. Menyimpan cadangan air 

d. Penghasil O2 

Jawaban : a 

 

Berikut yang tergolong interaksi intra-spesifik dari contoh berikut adalah interaksi antara …. 

a. Bunga dengan kumbang 

b. Padi dengan gulma  

c. Lebah pekerja dengan ratunya 

d. Hiu dengan remora 

Jawaban : c 

 

Perpindahan materi dan energi melalui serangkaian organisme dalam peristiwa makan dan dimakan 

membentuk garis lurus membentuk …. 

a. Piramida ekologi 

b. Rantai makanan 

c. Jaring-jaring makanan  

d. Arus energi 

Jawaban : b 

 

Dekomposer memiliki kedudukan dan peranan yang strategis dalam ekosistem karena… 
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C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mampu menyediakan senyawa organik bagi organisme lain 

b. Sebagai komponen abiotik adalam ekosistem 

c. Mendegradasi senyawa organik menjadi zat-zat anorganik 

d. Dapat mengubah energi cahaya menjadi energi kimia 

Jawaban : c 

 

Hubungan antara beruang yang memangsa ikan salmon sebagai makanan disebut… 

a. Predasi 

b. Kompetisi 

c. Parasitisme 

d. Komensalisme 

Jawaban : b 

Dalam suatu komunitas terdapat rumput teki dan rumput gajah. rumput teki menghasilkan zat toksik 

yang mengalangi pertumbuhan rumput gajah. interaksi antara rumput teki dan rumput gajah disebut 

a. Predasi  

b. Kompetisi 

c. Mutualisme 

d. Parasitisme 

Jawaban : b 

 

Pada suatu ekosistem terdapat kelompok organisme, yaitu: 

1) burung pemakan serangga, 

2) belalang dan kupu, 

3) bakteri saprofit, 

4) elang, 

5) rumput. 

Urutan rantai makanan dapat ditulis… 

a. 1, 2, 3, 4, 5 

b. 1, 4, 2, 3, 5 

c. 5, 2, 1, 4, 3 

d. 5, 2, 3, 1, 4 

Jawaban : c 

 

Pembunuhan burung-burung pengganggu hasil pertanian ternyata menimbulkan  

masalah baru bagi petani, yaitu… 

a. Hilangnya pupuk kandang yang berasal dari kotoran burung 

b. Meningkatnya populasi ulat 

c. Berkurangnya sumber protein dari gading burung 

d. Menurunnya hasil pertanian, karena penyerbukan kurang 

Jawaban : b 

 

Perubahan lingkungan dapat terjadi karena perbuatan manusia, seperti yang terjadi  

di pantai Kampung Laut Cilacap dengan membabat hutan bakau untuk tambak ikan.  

Akibat pembabatan hutan bakau adalah... 

a. Populasi ikan besar meningkat, karena arealnya lebih luas 

b. Populasi ikan besar menurun, karena kehilangan tempat berteduh 

c. Populasi udang besar meningkat, karena lebih leluasa mencari tempat tinggal 

d. Populasi udang kecil menurun, karena tidak bisa mencari makanan yang menempel  

e. pada akar bakau 

Jawaban : d 

 

      Perhatikan piramida jumlah berikut 

 
 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

Jika konsumen primer berjumlah lebih sedikit dari konsumen  

sekunder, maka yang terjadi adalah… 

a. Produsen meningkat, konsumen sekunder menurun 

b. Produsen meningkat, konsumen sekunder meningkat 

c. Produsen menurun, konsumen sekunder meningkat 

d. Produsen menurun, konsumen sekunder menurun 

Jawaban : a 

 

Bila karbondioksida dalam suatu ekosistem jumlahnya berkurang, maka organisme yang pertama 

kali akan mengalami dampak negatif adalah… 

a. Pengurai 

b. Produsen 

c. Konsumen tingkat I 

d. Konsumen tingkat II 

Jawaban : b 

 

14, 15, 

16, 17, 

18, 19, 

20. 

1. Menjelaskan peran 

komponen ekosistem 

dalam daur 

biogeokimia 

 

2. Menentukan manfaat 

komponen ekosistem 

bagi kehidupan 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

C2 
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C2 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

Dalam daur nitrogen perubahan nitrit menjadi nitrat memerlukan bantuan bakteri… 

a. Nitrosomona 

b. Nitrosococcus 

c. Nitrobacter 

d. Rhizobium 

Jawaban : c 

 

Jika di dalam suatu lingkungan terjadi kadar karbondioksida yang menurun, maka organisme yang 

pertama kali menerima dampaknya adalah… 

a. Pengurai 

b. Produsen 

c. Konsumen primer 

d. Konsumen sekunder 

Jawaban : b 

 

Pada siklus karbon, sumber karbon dapat diambil dari… 

a. Laut 

b. Fosil 

c. Hasil fotosintesis 

d. Protein dalam tubuh organisme 

Jawaban : d 

 

Fosfor di alam terdapat dalam bentuk… 

a. Ion karbonat 

b. Ion fosfat 

c. Ion nitrat 

d. Ion asetat 

Jawaban : b 

 

Pada siklus nitrogen, proses penyusunan NO3
–
 menjadi N2 merupakan bagian dari proses… 

a. Posforisasi 

b. Nitrifikasi 

c. Denitrifikasi 

d. Amonifikasi 

Jawaban : b 

 

Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari fosfor adalah  

a. Pembentuk ATP 

b. Penyusun protein 

c. Komponen penyusun asam nukleat 

d. Berperan dalam hujan asam 

Jawaban : d 

 

Berikut ini yang melepaskan karbon dioksida ke udara adalah… 

a. Hewan yang mengonsumsi produsen 

b. Fotosintesis 

c. Kemosintesid 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pembusukan oleh bakteri 

Jawaban : a 

 



 
 

Lampiran 6 

UJI BLOK I 

KELAS X 

 

 

PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT DENGAN MEMBERIKAN 

TANDA SILANG PADA LEMABAR JAWABAN YANG TELAH DISEDIAKAN! 

 

1. Dalam suatu ekosistem terdapat komponen-komponen berikut. 

9) Bakteri 

10) Tanaman kacang 

11) Cahaya matahari 

12) Detritus 

13) Nitrogen 

14) Air 

15) CO2 

16) Rayap 

 

Berdasarkan data tersebut, untuk melangsungkan fotosintesis diperlukan komponen 

nomor… 

e. 1,4,5,6                  

f. 2,3,7,8                  

g. 2,3,6,7 

h. 3,5,7,8   

 

2. Detrivor dan decomposer memiliki peranan penting dalam degradasi sampah. Berikut 

yang tergolong detrivor adalah… 

a. Rayap dan cacing 

b. Rayap dan jamur 

c. Jamur dan bakteri 

d. Bakteri dan rayap 

 

3. Organisme yang berada pada tingkat trofik kedua dalam jaring-jaring makanan 

adalah… 

e. Katak dan ular 

f. Rubah dan burung elang 

g. Burung pemakan serangga dan katak 

h. Kelinci dan burung pemakan biji-bijian 

 

4. Setiap komponen dalam suatu ekosistem memiliki peran masing-masing. Yang bukan 

merupakan peran tumbuhan dalam ekosistem adalah… 

a. Sebagai penahan jatuhnya air saat hujan 

b. Sumber makanan bagi herbivora 

c. Menyimpan cadangan air 

d. Penghasil O2 

 

5. Berikut yang tergolong interaksi intra-spesifik dari contoh berikut adalah interaksi 

antara … 

a. Bunga dengan kumbang 

b. Padi dengan gulma 

c. Lebah pekerja dengan ratunya 

d. Hiu dengan remora 



 
 

 

6. Perpindahan materi dan energi melalui serangkaian organisme dalam peristiwa makan 

dan dimakan membentuk garis lurus membentuk …. 

a. Piramida ekologi 

b. Rantai makanan 

c. Jaring-jaring makanan  

d. Arus energi 

 

7. Dekomposer memiliki kedudukan dan peranan yang strategis dalam ekosistem karena… 

a. Mampu menyediakan senyawa organik bagi organisme lain 

b. Sebagai komponen abiotik adalam ekosistem 

c. Mendegradasi senyawa organik menjadi zat-zat anorganik 

d. Dapat mengubah energi cahaya menjadi energi kimia 

 

8. Hubungan antara beruang yang memangsa ikan salmon sebagai makanan disebut… 

a. Predasi 

b. Kompetisi 

c. Parasitisme 

d. Komensalisme 

 

9. Dalam suatu komunitas terdapat rumput teki dan rumput gajah. rumput teki 

menghasilkan zat toksik yang mengalangi pertumbuhan rumput gajah. interaksi antara 

rumput teki dan rumput gajah disebut… 

a. Predasi  

b. Kompetisi 

c. Mutualisme 

d. Parasitisme 

 

10. Pada suatu ekosistem terdapat kelompok organisme, yaitu: 

1) burung pemakan serangga, 

2) belalang dan kupu, 

3) bakteri saprofit, 

4) elang, 

5) rumput. 

Urutan rantai makanan dapat ditulis… 

a. 1, 2, 3, 4, 5 

b. 1, 4, 2, 3, 5 

c. 5, 2, 1, 4, 3 

d. 5, 2, 3, 1, 4 

 

11. Pembunuhan burung-burung pengganggu hasil pertanian ternyata menimbulkan 

masalah baru bagi petani, yaitu… 

e. Hilangnya pupuk kandang yang berasal dari kotoran burung 

f. Meningkatnya populasi ulat 

g. Berkurangnya sumber protein dari gading burung 

h. Menurunnya hasil pertanian, karena penyerbukan kurang 

 

12. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena perbuatan manusia, seperti yang terjadi di 

pantai Kampung Laut Cilacap dengan membabat hutan bakau untuk tambak ikan. 

Akibat pembabatan hutan bakau adalah... 

f. Populasi ikan besar meningkat, karena arealnya lebih luas 

g. Populasi ikan besar menurun, karena kehilangan tempat berteduh 

h. Populasi udang besar meningkat, karena lebih leluasa mencari tempat tinggal 



 
 

i. Populasi udang kecil menurun, karena tidak bisa mencari makanan yang menempel 

pada akar bakau 

 

13. Perhatikan gambar berikut! 

 
 

Jika konsumen primer berjumlah lebih sedikit dari konsumen sekunder, maka yang 

terjadi adalah… 

a. Produsen meningkat, konsumen sekunder menurun 

b. Produsen meningkat, konsumen sekunder meningkat 

c. Produsen menurun, konsumen sekunder meningkat 

d. Produsen menurun, konsumen sekunder menurun 

 

14. Bila karbondioksida dalam suatu ekosistem jumlahnya berkurang, maka organisme 

yang pertama kali akan mengalami dampak negatif adalah… 

e. Pengurai 

f. Produsen 

g. Konsumen tingkat I 

h. Konsumen tingkat II 

 

15. Dalam daur nitrogen perubahan nitrit menjadi nitrat memerlukan bantuan bakteri… 

a. Nitrosomonas 

b. Nitrosococcus 

c. Nitrobacter 

d. Rhizobium 

 

16. Jika di dalam suatu lingkungan terjadi kadar karbondioksida yang menurun, maka 

organisme yang pertama kali menerima dampaknya adalah… 

a. Pengurai 

b. Produsen 

c. Konsumen primer 

d. Konsumen sekunder 

17. Pada siklus karbon, sumber karbon dapat diambil dari… 

a. Laut 

b. Fosil 

c. Hasil fotosintesis 

d. Protein dalam tubuh organisme 

 

18. Fosfor di alam terdapat dalam bentuk… 

a. Ion karbonat 

b. Ion fosfat 

c. Ion nitrat 

d. Ion asetat 

 



 
 

19. Pada siklus nitrogen, proses penyusunan NO3
–
 menjadi N2 merupakan bagian dari 

proses… 

a. Posforisasi 

b. Nitrifikasi 

c. Denitrifikasi 

d. Amonifikasi 

 

20. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari fosfor adalah  

e. Pembentuk ATP 

f. Penyusun protein 

g. Komponen penyusun asam nukleat 

h. Berperan dalam hujan asam 
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FOTO-FOTO DI SMA N 1 GADINGREJO 

 

 
Gambar 2.  Wawancara dengan Guru SMA N 1 Gadingrejo. 

 

 
Gambar 3. Siswa sedang mengisi angket dari peneliti 
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Gambar 4. Peneliti membagikan angket kepada siswa 

 

 
Gambar 5. Proses pembelajaran berlangsung 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO-FOTO DI SMA N 2 GADINGREJO 

 
Gambar 6. Wawancara dengan Guru biologi SMA N 2 Gadingrejo 

 

 
Gambar 7. Peneliti Membagikan Angket Penelitian Kepada Siswa 

 



 
 

 
Gambar 8. Wawancara dengan siswa Kelas XI SMA N 2 Gadingrejo 

 

 
Gambar 9. Siswa mengerjakan soal uji blok 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO-FOTO DI SMA MUHAMMADIYAH GADINGREJO 

 

 
Gambar 10. Wawancara dengan Guru SMA N 1, SMA N 2 dan SMA Muhammadiah 

Gadingrejo. 

 

 
Gambar 11.  Siswa kelas X SMA Muhammadiah Gadingrejo. 

 

 



 
 

 
Gambar 12. Wawancara dengan siswa SMA Muhammadiah Gadingrejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


