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LAMPIRAN 1 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN 

PENELITIAN 
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INSTRUMEN UJI AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Materi Pokok  : Ekosistem 

Sasaran Program  : Siswa Kelas X Tahun Akademik 2019/2020 

 Saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini. 

Lembar validasi ini ditujukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang 

“Bahan Ajar Biologi Ekosistem”. Penilaian, saran dan koreksi dari Bapak/Ibu 

akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan ajar 

ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi lembar validasi ini, saya 

ucapkan terimakasih.  

Petunjuk Pengisian : 

1. Beri tanda check (√), pada kolom 1, 2, 3, atau 4 yang ada pada kolom skor 

sesuai dengan rubrik penilaian berikut ini: 

2. Kriteria Penilaian: 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang Baik 

NO PERTAYAAN SKOR 

4 3 2 1 

1 Kesesuaianmateridengankompetensidasardanstandarkompeten

si 
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2 Kesesuaianmateridengankebutuhansiswa     

3 Kesesuaianmateridengantujuanpembelajaran     

4 Kelengkapanmateri     

5 Kebenaranmateri     

6 Kejelasanmateri     

7 Keruntuttanmateri     

8 Kemudahanmemahamimateri     

9 Kesesuaianjuduldenganmateri     

10 Kesesuaiangambardenganmateri     

11 Kelengkapanrangkumanmateri     

12 Kelengkapansoal-soallatihandantugas     

13 Kesesuainmateridengansoal-soallatihandantugas yang 

diberikan 

    

14 Kelengkapankuncijawabansoallatihansebagaiumpanbalikdaris

oallatihan 

    

15 Kelengkapan instrument penilaianuntuksoallatihan yang 

diberikan 

    

16 Kejelasanpetunjukbelajar     

17 Ketepatan kata atauistilah yang digunakan     

18 Kebenaran kata atauistilah yang digunakan     

19 Kelengkapanreferensiataurujukan     

 

Saran dan kritik untuk menyempurnakan modul 
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1. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 

3. ........................................................................ 

Kesimpulan 

Pengembangan modul pembelajaran mata diklat menginterpretasikan 

gambar teknin dinyatakan: 

 Dapat digunakan tanpa perbaikan 

 Dapat digunakan dengan perbaikan     

 Tidak dapat digunakan 

            Kendari , 

......................2020 

Valida

tor 

    (....................................) 
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INSTRUMEN PENGGUNAAN MODUL PEMBELAJARAN 

Nama Obsever : 

Kelas   : 

Hari/Tanggal  : 

Materi   : Ekosistem 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Beri tanda check (√), pada kolom 1, 2, 3, atau 4 yang ada pada kolom skor 

sesuai dengan rubrik penilaian berikut ini: 

2. Kriteria Penilaian: 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang Baik 

NO PERTAYAAN SKOR 

4 3 2 1 

1 Kejelasan penggunaan bahasa     

2 Kemenarikan penggunaan bahasa     

3 Ketepatan pemilihan jenis huruf     

4 Ketepatan pemilihan ukuran huruf     

5 Kejelasan tampilan gambar dalam modul     

6 Kemenarikan gambar dalam modul     

7 Ketepatan pemilihan warna     

8 Kemudahan dalam penggunaan modul     

9 Kemudahan dalam memahami materi     
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10 Kejelasan isi materi modul     

11 Kemudahan pembelajaran menggunakan modul     

12 Keberfungsian modul dalam meningkatkan motivasi belajar     

 

Saran dan kritik untuk menyempurnakan modul 

1. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 

Kesimpulan 

Pengembangan modul pembelajaran mata diklat menginterpretasikan 

gambar teknin dinyatakan: 

 Dapat digunakan tanpa perbaikan 

 Dapat digunakan dengan perbaikan     

 Tidak dapat digunakan 

       Kendari , ......................2020 

Validator 

         (....................................) 
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RPP ( RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) 

 

Satuan Pendidikan      : SMA Negeri 1 Wawonii Tengah 

Kelas /Semester           :X/ 2 (Genap) 

Mata Pelajaran            :BIOLOGI (Ekosistem) 

Jumlah Pertemuan      : 2 x pertemuan 

Kompetensi  Inti       : a. ( K1) 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

 b. (K2) 

 Menghayati dan mengamalkan perilaku kejujuran, 

disiplin, tanggugjawab, peduli, (gotong royong), 

kerjasama, toleransi, damai sopan, sifat proaktif dan 

menunujukan sikap dari sebagian dari solusi atas 

berbagai permaslahan dalam berinteraksi secara efektif  

dengan lingkungan social dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

 c. (K3) 

 Memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi 

pengetahuan factual konseptual dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan 

teknologi seni budaya dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan dan petadaban terkait fenomena dan kejadian 

serta menerapkan  pengetahuan procedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai bakat dan minatnya. 

 d. (K4) 

 Mengolah, menalar, mengkaji, dan menciptakan dalam 

rana konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengetahuan yang dipelajarinya disekolah secara mandiri 

serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
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I. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi  Komptensi Dasar 

 

 

 

1. Siswa mampu menganalisis 

hubungan antara komponen 

ekosistem. 

2. Siswa mampu menganalisis 

hubungan antara perubahan 

materi dan 

energi. 

3. Siswa mampu menganalisis 

hubungan antara peranan 

manusia dalam 

keseimbangan ekosistem 

 

 

 

 

1. Menguraikan komponen 

penyusun ekosistem dan 

perubahan melalui 

pengamatan. 

2. Mendeskripsikan peran 

komponen ekosistem dalam 

aliran energi dan 

daur biogeokimia. 

 

 

 

II  Tujuan pembelajaran 

1. Siswa mampumengetahui lingkungan hidup ekosistem 

2. Siswa mampu memahami   komponen penyusunun  ekosistem 

3. Siswa mampu menjelaskan pola interkasi antar mahluk hidup  

4. Siswa mampu mengetahui organisasi kehidupan  

5. Siswa mampu mengetahui berbagai macam tipe-tipe ekosistem. 

 

III. MateriPembelajaran 

Materi pokok      : Mengenal Ekosistem 

Sub Materi          : lingkungan hidup ekosistem, dansatuan ekosistem 

 

IV.Metode Pembelajaran 

Pendekatan : scientific 

       Model                   :  Coperatif tipe STAD 

Metode  :  Discovery dan diskusi       Informasi 

 

 

 

 



 

104 

 

 

 

           Jumlah pertemuan: 2x pertemuan 

 

Pertemuan Metode 

                    I                    Artikulasi 

                    II Discovery dan diskusi       Informasi 

 

 

 

 

  V.    Alokasi  Waktu : 4 x  45 menit 

                                    : 118 menit 

 

VI.   Media Pembelajaran : 

      Alat       : Papan tulis, in focus,  

 Bahan   : Buku ajar  biologi   (modul) 

  Media   : Slide presentase 

 

VII.Langkah-langkahPembelajaran 

     Pertemuan pertama (1)  

 

A. Kegiatan Awal (10  menit) 

 

� Guru  terlebih dahulu membuka proses pembelajaran dengan salam 

� Membaca doa 

� Guru mengapsen siswa-siswanya. 

� Guru menyebutkan topik pembelajaran dengan menuliskan dipapan 

tulis . 

� Memberi tahu siswa mengenai tujuan pemebelajaran 

� Memotivasi siswa dengan cara mengajak membahas tentang 

maanfat   mempelajari ekosistem sebagai ilmu alam 

� Kegiatan Inti (75 menit) 
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1. Guru menyajikan materi pembelajarn dan menjelaskan kepada siswa 

menjelaskan materi mengenai ekosistem 

2. Memberikan tugas kepada siswa dalam perkelompok 

3. Kemudian guru Mengecek daya serap siswa, dengan membentuk 

kelompok berpasangan dua orang. 

4. Guru meminta masing-masing pasangan melakukan Tanya jawab 

mengenai materi yang baru disampaikan dan sambil membuat catatan 

kecil. 

5. Beberapa siswa menyampaikan hasil diskusinya. 

6. Guru mengulang kembali materi yang sekiranya belum dipahami 

 

� Kegiatan Penutup (5 menit) 

1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan pelajaran 

2. Guru  memberikan umpan balik/evaluasi, dengan cara memberikan 

pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan 

3. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam 

        Pertemuan pertama (2)  

A. Kegiatan Awal (10  menit) 

�  Guru  terlebih dahulu membuka proses pembelajaran dengan 

salam 

� Membaca doa 

� Guru mengapsen siswa-siswanya. 

� Guru menyebutkan topik pembelajaran . 

� Memberi tahu siswa mengenai tujuan pemebelajaran 

� Memotivasi siswa dengan cara mengajak membahas tentang 

maanfat    

B. Kegiatan inti (75 menit) 

 
� Memberikan materi kepada peserta didik terkait materi pada modul 

yang di buat dalam bentuk bahan ajar. 

� Peserta didik merancang bahan diskusi dan dibentuk beberapa kelompok. 

�     Berdasarkan rancangan peserta didik memprediksi apa yang akan 

dihasilkan waktu diskusi tentang materi ekosistem  

� Peserta didik  mengajukan pertanyaan terkait diskusi yang akan dilakukan. 



 

106 

 

� Peserta didik melakukan diskusi tentang materi yang diberikan 

 

C.  Kegiatan Penutup ( 5 menit )  

� Guru menyimpulkan materi materi  

� Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam 

 

 

VIII. Penilaian/ Evaluasi 

1. Teknik dan Bentuk Instrumen 

Teknik Bentuk Instrumen 

Pemberian kuis  Bentuk soal  

Tes Tertulis Esay/Uraian 

 

 

    Kendari, 31 Januari 2019 

 

          Mahasiswa 

 

 

Yayan Safitri 

           Nim. 16010108032     
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Kata Pengantar 

 
 

 Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas 

rahmatdan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan modul pembelajaran 

Ekosistem untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X 

semester 2 ini. 

 Modul pembelajaran ini merupakan wujud partisipasi penyusun dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat diperlukan sebagai referensi, 

panduan, maupun sebagai media pembelajaran. Dengan adanyamodul 

pembelajaran ini, penyusun mengharapkan dapat membantu prosespembelajaran 

dan meningkatkan kemandirian siswa. 

Modul ini berisi seluk beluk. Materi dalam buku ini mengambil daribeberapa 

sumber sebagai referensi seperti buku-buku pelajaran Biologi kelas X danberbagai 

sumber yang relevan. 

 Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telahmembantu sampai terwujudnya modul bahan ajar  ini. Penyusun menyadari 

sepenuhnya, modul ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun 

terbuka dengan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan 

selanjutnya. Semogamodul ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Kendari, 27- Januari 2020 

 

 

Penyusun 
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BAB I 

 

 

Pendahuluan 

 

ANALISIS KURIKULUM 

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 

                 JENJANG                      : SMA/MA 

                 MATA PELAJARAN        : BIOLOGI 

                 KELAS                            : X 

 

 

KOMPETENSI INTI 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

K1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang 

dianutnya. 

 

  K2. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku kejujuran, disiplin, 

tanggugjawab, peduli, 

(gotong royong), kerjasama, 

toleransi, damai sopan, sifat 

proaktif dan menunujukan 

sikap dari sebagian dari 

solusi atas berbagai 

permaslahan dalam 

 

 

3. Menguraikan komponen 

penyusun ekosistem dan 

perubahan melalui 

Pengamatan 

4. Memahami peran komponen 

ekosistem dalam aliran energi 

dan daur biogeokimia 
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berinteraksi secara efektif  

dengan lingkungan social 

dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

 

 

 

 

K3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi 

pengetahuan factual 

konseptual dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

 

 pengetahuan teknologi seni 

budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan 

dan petadaban terkait 

fenomena dan kejadian serta 

menerapkan  pengetahuan 

procedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai 

bakat dan minatnya 

K4.  Mengolah, menalar, 

mengkaji, dan menciptakan 

dalam rana konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan 

pengetahuan yang 

dipelajarinya disekolah 

secara mandiri serta 

bertindak secara efektif dan 

kreatif dan mampu 

menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

5. Menganalisis pola interaksi 

mahluk hidup dan 

lingkunganya pada suatu 

ekisistem dan Organisasi 

kehidupan dan Pola interaksi 

6. Menganalasis peran 

berbagaimacam tipe-ripe 

ekosistem 
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Nama Modul:  Mengenal  Ruan Lingkup: 

� Linkungan hidup ekosistem 

� Komponen penyusun ekosistem  

� Interaksi mahluk hidup dan 

lingkunganya 

� Organisasi kehidupan dan Pola 

interaksi 

� Tipe-tipe ekosistem 

 

B. DESKRIPSI 
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Untuk Siswa : 

Agar materi dalam modul ini dapat dikuasai dengan baik, maka 

perhatihan langkah-langkah berikut ini : 

a. Baca dan pelajari dengan cermat semua materi kegiatan 

belajar. 

b. Untuk menguji penguasaan dan pemahaman materi dalam 

modul, kerjakan semua tugas dan evaluasi dalam modul ini. 

c. Jika dalam mempelajari modul ini mengalami kesulitan, 

diskusikan dengan teman atau tanyakan hal-hal yang belum 

dipahami kepada guru. 

2. Untuk Guru : 

Agar guru dapat membantu siswa dalam penggunaan modul ini 

maka diharapkan guru dapat : 

a. Membimbing siswa yang kesulitan dalam memahami materi. 

b. Berperan sebagai fasilitator bagi siswa di dalam mempelajari 

materi. 

c. Berperan sebagai motivator untuk siswa di dalam 

menyelesaikan materi. 

 

 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 
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Setelah mempelajari modul ini peserta didik diharapkan 

dapat: 

1. Memahami seperti apa linkungan ekosistem. 

2. Mampu mengidentifikasu komponen-komponen 

penyusun ekosistem. 

3. Menetahui organisasi kehidupan dan pola interaksi 

antara mahluk hidup dan lingkunganya. 

4. Memahami  mengenai tipe-tipe ekosistem di alam. 

 

 

 

D. Tujuan Akhir 
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BAB II 
 

Pembelajaran 

 

Mengenal Ekosistem 

 

 Setiap makhluk hidup yang hidup di suatu lingkungan akan berinteraksi 

dengan lingkungannya tersebut. Interaksi terjadi baik dengan makhluk hidup lain 

maupun dengan benda yang ada di sekitarnya. Jenis interaksinya dapat dalam hal 

mendapatkan makanan, suhu yang tepat untuk hidup, atau mendapatkan pasangan 

untuk berkembang biak. Bagaimana antar makhluk hidup berinteraksi dan 

makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya akan dibahas di modul ini. 

 Makhluk hidup dan lingkunagn fisiknya selalu saling berkaitan dan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lainnya. Masing-masing secara terus-menerus 

berpengaruh terhadap yang lain. Hubungan yang terus-menerus antara komunitas 

makhluk hidup dan lingkungan fisiknya dapat menimbulkan suatu kesatuan 

organisasi kehidupan yang disebut ekosistem. 

 Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, 

serta dengan benda tak hidup di lingkungannya, membentuk ekosistem. Ekosistem 

merupakan salah satu bidang kajian yang dipelajari dalam cabang biologi, yaitu 

ekologi. Ekologi (Yunani, oikos = rumah; logy = ilmu, berasal dari kata logikos = 

masuk akal) adalh ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan 

makhluk hidup lain dan dengan lingkungan fisik. Hal tersebut diungkapkan oleh 

ahli zoology Jerman, Ernst Haeckel (1866) 

1. Lingkungan hidup ekosistem 

. 



 Ekosistem merupakan suatu sistem yang dinamis, hal itu ditandai dengan 

adanya aliran energi, daur materi, dan produktivitas. Interaksi dapat terjadi antara 

komponen biotik dengan abiotik dan di antara komponen biotik dalam bentuk 

aliran energi dan siklus materi. 

Bentuk aliran energi bersifat satu arah. Dari sinar matahari yang 

dimanfaatkan tumbuhan hijau kemudian melalui serangkaian peristiwa memakan 

dan dimakan membentuk suatu rantai makanan, rantai-rantai makanan itu saling 

berhubungan satu dengan lain yang membentuk jaring-jaring makan. Sedangkan 

pada bentuk daur materi yang melibatkan unsur senyawa kimia seperti karbon, 

oksigen, nitrogen, dan air yang mengalami perpindahan lewatorganisme (biotik) 

dan beredar kembali ke lingkungan fisik (abiotik) disebut daur biogeokimia. 

Ekosistem yang ada di muka bumi ini terdiri atas perpaduan berbagai jenis dengan 

kombinasi lingkungan fisik dan kimia yang berbeda-beda, sehingga bentuk 

ekosistem yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Di Indonesia terdapat empat 

kelompok ekosistem utama, yaitu ekosistem bahari (laut), ekosistem darat alami, 

ekosistem suksesi, dan ekosistem buatan. 

 Jika kita perhatikan gambar tersebut, maka setiap makhluk hidup selalu 

memerlukan suatu lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya,  seperti tanaman 

jagung habitatnya di kebun, tanaman padi habitatnya di sawah, burung elang 

habitatnya di atas pohon kelapa, cacing tanah habitatnya di sawah, dan 

sebagainya. Coba Anda sebutkan, di mana habitat ikan gabus atau habitat tanaman 

kaktus? Lingkungan atau tempat hidup suatu makhluk hidup disebut habitat. 
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Gambar: 1 Kebun berbatasan dengan sawah 

 Tempat hidup tanaman jeruk memerlukan sedikit air, berada di 

kebun,adapun tempat hidup tanaman padi memerlukan banyak air, berada di 

sawah. Burung elang berada di atas pohon, tetapi cacing tanah berada di lubang 

tanah sawah. Tanaman jeruk dan padi atau cacing tanah dan burung elang tidak 

dapat hidup di padang pasir (gurun). Jadi, setiap makhluk hidup memerlukan 

tempat yang sesuai dengan cara hidupnya yang disebut niche. Di manakah niche 

lingkungan udang dan belalang? Coba pikirkan! Seekor burung kutilang di atas 

pohon kelapa dan seekor burung elang bertengger di pelepah pohon kelapa 

disebut sebagai individu karena terdiriatas satu species makhluk hidup di tempat 

tertentu. Tetapi banyak tanaman kelapa sedang berbunga dengan beberapa kupu-

kupu yang terbang di kebun disebut sebagai populasi karena terdiri atas kelompok 

individu lebih dari satu species yang menduduki areal tertentu. 

Di sawah terdapat beberapa populasi yang terdiri atas kelompok tanaman 

padi dengan kelompok burung bangau sedang terbang di atasnya dan kelompok 

cacing tanah membuat lubang tanah, serta kelompok tikus sedang makan tanaman 

padi. Semua populasi berbagai macam species yang menempati suatu habitat 

disebut komunitas. Di sawah itu juga terlihat adanya hubungan timbal balik antara 

tanaman padi, cacing, burung bangau dan tikus sebagai komponen hidup (biotik) 

dan sinar matahari, iklim, suhu, udara, air, dan tanah sebagai komponen tak hidup 

(abiotik) atau dengan lingkungannya yang disebut ekosistem.  

 Istilah ekosistem berasal dari kata oikos yang berarti rumah sendiri dan 

sistema yang berarti terdiri atas bagian-bagian yang utuh atau saling 

mempengaruhi. Jadi, ekosistem dapat diartikan sebagai sistem yang dibentuk di 

suatu daerah dan terjadi hubungan timbal balik antara komponen hidup (biotik) 

dan komponen tak hidup (abiotik) atau dengan lingkungan 
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2. Komponen penyusun ekosistem 

 

 Dari sebuah lingkungan kita dapat menemukan komponen penyusun 

ekosistem, yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungannya. 

Lingkungan yang menyertai suatu organisme dapat berupa organisme hidup 

(biotik) dapat pula bukan organisme. Secara garis besar komponen penyusun 

ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. 

1. Komponen biotik 

 Komponen biotik suatu ekosistem merupakan komponen yang terdiri dari 

organisme yang dikelompokkan sebagai berikut. 

a Berdasarkan cara memperoleh makanan 

 1) Organisme autotrop, merupakan organisme yang dapat mengubah 

bahan anorganik menjadi organik (dapat membuat makanan sendiri). Organisme 

autotrop dibedakan menjadi dua tipe. 

 a) Fotoautotrop adalah organisme yang dapat menggunakan sumber energi 

cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya 

tumbuhan hijau. 

 b) Kemoautotrop adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari 

reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan organik. Contohnya 

bakteri nitrit dan nitrat. 

 2) Organisme heterotrop, adalah organisme yang memperoleh bahan 

organik dari        organisme lain. Contohnya hewan, jamur dan bakteri non 

autotrop. Ekosistem terbentuk dari komponen biotik dan abiotik yang dicirikan 

adanya aliran energi, daur materi dan produktivitas. Komponen biotik adalah 

komponen yang terdiri dari semua organisme, sedangkan Komponen abiotik 

terdiri dari makhluk tak hidup, misalnya cahaya, suhu, dan pH 

2. Komponen abiotik 
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Komponen abiotik suatu ekosistem merupakan keadaan fisik dan kimia yang 

menyertai kehidupan organisme sebagai medium dan substrat kehidupan. 

Komponen ini terdiri dari segala sesuatu tak hidup dan secara langsung terkait 

pada keberadaan organisme, antara 

lain sebagai berikut. 

a. Tanah 

Tanah berperan penting bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, sebagai tempat 

tumbuh dan hidupnya tanaman, melakukan aktivitas kehidupan, tempat 

berlindungnya hewan tertentu seperti tikus dan serangga, serta sumber nutrisi bagi 

tanaman. 

b. Air 

 Semua organisme hidup tidak dapat lepas dari ketergantungannya terhadap 

air. Air diperlukan organisme dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya, 

tergantung dari kemampuannya menghemat penggunaan air. Organisme yang 

hidup pada habitat kering umumnya memiliki cara penghematan air. Keadaan air 

sangat ditentukan oleh faktor-faktor berikut. 

 1) Salinitas atau kadar garam bagi organisme yang hidup pada habitat air 

sangat berpengaruh. 

 2) Curah hujan mempengaruhi jenis organisme yang hidup pada suatu 

tempat. 

 3) Penguapan mempengaruhi adaptasi tanaman pada tempat tertentu. 

 4) Arus air mempengaruhi jenis hewan dan tumbuhan yang dapat hidup 

pada habitat air tertentu. 

c. Udara 

 Udara sangat penting bagi kehidupan organisme. Sebagaimanamanusia 

membutuhkan udara untuk bernapas. Kondisi udara pada suatu tempat sangat 

dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. 
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 1) Cahaya matahari, sangat penting untuk laju proses fotosintesis 

tumbuhan hijau   untuk memberikan pasokan oksigen ke lingkungan. 

 2) Kelembaban, merupakan kadar air yang terdapat di udara yang 

mempengaruhi kecepatan penguapan dan kemampuan bertahan hewan terhadap 

kekeringan. 

 3) Angin, berpengaruh terhadap tumbuhan dalam hal sistem perakaran dan            

penyerbukan tanaman. 

d. Topografi 

 Topografi merupakan variasi letak suatu tempat di permukaan bumi 

ditinjau pada ketinggian dari permukaan air laut, garis bujur, dan garis lintang. 

Perbedaan topografi menyebabkan jatuhnya cahaya matahari menjadi berbeda, 

menyebabkan suhu, kelembaban, dan tekanan udara maupun pencahayaan juga 

berbeda.. 

e. Iklim 

 Iklim merupakan kombinasi berbagai komponen abiotik pada suatu 

tempat, seperti kelembaban udara, suhu, cahaya, curah hujan dan lain-lain. 

Kombinasi abiotik ini berkaitan dengan kesuburan tanah dan komunitas tumbuhan 

pada suatu tempat. 

3.Interaksi mahluk hidup dan lingkunganya 

 

Antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain terjadi hubungan, baik 

antara sesame spesies maupun antarspesies, baik antara komponen biotik maupun 

antara komponen abiotik. Hubungan timbal balik dikenal pula dengan istilah 

interaksi, atau interaksi. Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai interaksi antar-

individu, antar-populasi, antara komunitas dan faktor biotik, dan interaksi antar 

ekosistem. 

1. Interaksi Antar-Individu Membentuk Populasi  
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Sekumpulan makhluk hidup dari spesies yang sama yang hidup pada suatu 

waktu dan kawasan tertentu serta saling berinteraksi mambentuk populasi. 

Oleh karena barasal dari spesies yang sama, maka individu di dalam 

populasi mempunyai potensi melakukan kawin silang yang akan 

menghasilkan keturunan yang fertile (mampu bereproduksi). Contoh 

populasi adalah populasi itik, populasi padi, dan populasi sapi. Suatu 

populasi dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri : 

 a. memiliki kesamaan morfologi  

b. memiliki kesamaan fungsi fisiologi  

c. dapat melakukan perkawinan silang 

d. dapat menghasilkan keturunan yang fertile  

Dengan demikian, populasi memiliki sifat dapat tumbuh dan berkembang, 

dari populasi berukuran kecil menjadi populasi yang berukuran besar. Sebaliknya, 

karena alasan-alasan tertentu (misalnya,diburu, terkena penyakit, bencana alam), 

ukuran populasi bisa menjadi lebih kecil dari semula. Semakin besar populsi, 

semakin banyak kebutuhan makanannya. Demikian pula dengan kebutuhan 

oksigen, air, dan ruangan. Antarindividu tersebut akan terjadi persaingan atau 

kompetisi untuk memenuhi kebutuhan oksigen, air, makanan, ruangan, dan 

cahaya matahari. Oleh karena itu, ledakan populasi akan akan menimbulkan 

persaingan dan persaingan menimbulkan masalah lingkungan. Populasi dapat 

bertambah atau berkurang, tergantung dari kondisi lingkungannya. Pada musim 

hujan, populasi rumput meningkat. Sebaliknya, pada musim kemarau, populasinya 

menurun. Banyaknya individu dalam populasi dapat dihitung sehingga dapat 

diketahui ukuran populasi per satuan luas. Banyaknya individu per satuan luas 

disebut kepadatan populasi atau kerapatan populasi. Misalnya, kepadatan populasi 

pohon kelapa 3 pohon / 10.000 m2. 

2. Interaksi Antar-Populasi Membentuk Komunitas  

Interaksi antara populasi yang satu dengan yang lain dalam suatu areal 

tertentu membentuk komunitas. Contoh komunitas adalah komunitas hutan 
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hujan tropik yang di dalamnya terdapat berbagai populasi tumbuhan, 

reptilian, burung, mamalia, mikroorganisme, cacing moluska. 

Ada beberapa macam interaksi antarsesama makhluk hidup. Interaksi 

tersebut dapat terjadi, baik antarindividu dalam populasi ataupun antarindividu 

berbeda populasi atau barbeda jenis (spesies). Bentuk interaksi tersebut dapat 

berupa saling merugikan, saling menguntungkan, atau hanya salah satu saja yang 

diuntungkan. Berkut ini adalah beberapa bentuk interaksi antarspesies dalam suatu 

komunitas. Kompetisi Kompetisi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang 

mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Kebutuhan 

hidup yang sering diperebutkan tersebut, antara lain makanan, tempat berlindung, 

tempat bersarang, sumber air, dan pasangan untuk kawin. Bentuk kompetisi yang 

terjadi dapat berupa kompetisi intraspesifik , yaitu kompetisi di antara anggota 

spesies yang sama dan kompetisi interspesifik , yaitu kompetisi di antara anggota 

yang berbeda spesies, persaingan antarindividu dalam spesies penting arinya 

untuk mengatur populasi spesies tersebut. 

Predasi Di dalam sebuah interaksi antarmakhluk hidup terdapat hubungan 

satu spesies memakan yang lain. Dalam hal ini, konsumernya disebut predator , 

sedangkan spesies yang dimakan dikenal sebagai mangsa . Predator (Latin, praeda 

= mangsa) adalah makhluk hidup yang memperoleh sumber-sumber yang 

diperlukan dengan memakan makhluk hidup lain. Jika yang dimangsa adalah 

produser, maka bentuk interaksi itu disebut herbivori , sedangkan hewan yang 

memakan produser disebut herbivor . 

Simbiosis Hubungan yang dekat antara dua spesies makhluk hidup 

berbeda disebut simbiosis yang berarti hidup bersama . Interaksi simbiotik 

meliputi bentuk parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. 

1. Parasitisme Parasitisme merupakan bentuk interaksi yang dapat 

menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak yang 

lain menderita kerugian. Suatu parasit dapat memperoleh makanan 
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4.Organisasi kehidupan dan pola interaksi 

 

 Pada suatu tempat di sekitar kita dapat ditemukan adanya berbagai jenis 

organisme, baik sejenis maupun berbeda jenis yang membentuk suatu organisasi 

kehidupan. Mereka berinteraksi saling mempengaruhi antara yang satu dengan 

yang lain dalam berbagai bentuk. Organisasi kehidupan yang merupakan kesatuan 

komunitas-komunitas dengan lingkungan abiotik (fisik) tempat hidupnya 

membentuk suatu ekosistem. Interaksi mereka dapat menyebabkan terusirnya 

populasi tertentu, migrasi, adaptasi dan kematian sehingga mempengaruhi 

kepadatan populasi pada suatu tempat. 

 Berikut ini akan kita kaji bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem lainnya 

yang meliputi rantai makanan, piramida ekologi, aliran energi, dan daur materi. 

1. Rantai makanan 

 Kelangsungan hidup organisme membutuhkan energi dari bahan organik 

yang dimakan. Bahan organik yang mengandung energi dan unsur-unsur kimia 

ditransfer dari satu organisme ke organisme lain berlangsung melalui interaksi 

makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu 

ekosistem membentuk struktur trofik yang bertingkat-tingkat. Setiap tingkat trofik 

merupakan kumpulan berbagai organisme dengan sumber makanan tertentu. 

Tingkat trofik pertama adalah kelompok organisme autotrop yang disebut 

produsen. Organisme autotrop adalah organisme yang dapat membuat bahan 

organik sendiri dari bahan anorganik dengan bantuan sumber energi. 



 3 

 2 

 1 

 

2. Piramida ekologi 

 Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan 

dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau 

piramid. Gambaran susunan antar trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan 

populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik 

yang disebut piramida ekologi. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan 

gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama 

ditempati produsen sebagai dasar dari piramida ekologi, selanjutnya konsumen 

primer, sekunder, tersier sampai konsumen puncak. Dikenal ada tiga macam 

piramida ekologi antara lain piramida jumlah, piramida biomassa dan piramida 

energi. Gambaran ideal suatu piramida ekologi adalah sebagai berikut 

 Konsumen 3 

 Konsumen 2 

 Konsumen 1 

  Produsen 

 

a. Piramida jumlah 

 Penentuan piramida jumlah didasarkan pada jumlah organisme yang 

terdapat pada satuan luas tertentu atau kepadatan populasi antar trofiknya dan 
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5. Tipe-Tipe Ekosistem 

 

 Hubungan antara komunitas dengan lingkungannya akan membentuk 

suatu ekosistem. Ekosistem merupakan sistem yang dinamis karena komunitas 

senantiasa berubah dan beradaptasi sebagai tanggapan terhadap perubahan kondisi 

lingkungan. Beberapa tipe ekosistem yang terdapat di permukaan bumi antara lain 

ekosistem darat, ekosistem perairan dan ekosistem buatan. Tipe ekosistem ini 

ditentukan oleh faktor biotik tertentu yang berada pada lingkungan abiotik 

tertentu.. 

Pada umumnya, dikenal tiga tipe ekosistem utama, yaitu ekosistem akuatik (air), 

ekosistem terestrial (darat), dan ekosistem buatan. 

� Ekosistem Akuatik 

 Ekosistem akuatik (perairan) adalah tipe ekosistem yang sebagian 

lingkungan fisiknya didominasi oleh air. Ekosistem akuatik dipengaruhi oleh 

empat factor, yaitu penetrasi cahaya matahari, substrat, temperatur, dan jumlah 

material terlarut. Akan tetapi, factor penentu utama dari ekosistem perairan adalah 

jumlah garam terlarut di dalam air.  

1.) Air Tawar 

 Ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu lotik dan lentik. Ekosistem 

air tawar lotik memiliki ciri airnya berarus. Contohnya adalah sungai. Organisme 

yang hidup pada ekosistem ini dapat menyesuaikan diri dengan arus air. Produsen 

utama pada ekosistem ini adalah ganggang. Akan tetapi, umunya organisme lotik 

memakan detritus yang berasal dari ekosistem darat di sekitarnya. 
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Keberadaan batata pantai (Ipomoea pescaprae), secara logis dapat 

memberikan pengaruh yang berarti pada lahan dan partikel yang 

menghamparinya. Struktur perakaran yang menancap pada lahan, dapat 

berpengaruh terhadap penampilan fisik sedimen. 

Ekosistem mangrove sebagai ekosistem khas wilayah pesisir yang sangat 

dipengaruhi oleh keadaan di daratan dan lautan memiliki fungsi biologi, ekonomi, 

fisik, dan jasa lingkungan.  Ekosistem mangrove merupakan formasi dari 

tumbuhan yang spesifik, dan umumnya dijumpai tumbuh dan berkembang pada 

kawasan pesisir yang terlindung di daerah tropika dan subtropika. 

Fungsi biologi lainnya, kawasan mangrove sebagai daerah asuhan (nursery 

ground), daerah tempat mencari makanan (feeding ground), dan daerah pemijahan 

(spawning ground) bagi sebagian  biota perairan (ikan, udang, kepiting dan 

kerang-kerangan) baik yang hidup di perairan pantai maupun lepas pantai, 

sehingga ekosistem mangrove merupakan pemasok larva ikan dan udang secara 

alamiah.bungan dengan fungsi fisik adalah sebagai mitigasi bencana seperti 

peredam gelombang dan angin badai bagi daerah yang ada di belakangnya, 

pelindung pantai dari abrasi, gelombang air pasang (rob), tsunami, penahan 

lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan,   

pencegah intrusi air laut ke daratan, serta dapat menjadi penetralisir pencemaran 

perairan pada batas tertentu. 

  Manfaat sebagai jasa lingkungan ekosistem mangrove berperan sebagai 

infrastruktur pembangunan kawasan pesisir, pencegahan pemanasan global 

(penyerap karbon), lokasi pariwisata alam (ekowisata), laboratorium alam untuk 

pendidikan, serta berperan sebagai media perenungan kebesaran Allah SWT.   

4.) Terumbu Karang 

 Ekosistem terumbu karang hanya dapat tumbuh di dasar perairan ynag 

jernih. Terumbu karang terbentuk dari rangka hewan kelompok Coelenterata. 

Pada ekosistem ini terdapat berbagai jenis organisme laut dari kelompok Porifera, 



Coelenterata, ganggang, berbagai jenis ikan, serta udang. Ekosistem terumbu 

karang antara lain terdapat di perairan Nusa Tenggara dan Maluku. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar: 11.Ekosistem terumbu karang. 

2. Ekosistem Terestrial 

 Ekosistem terestrial (darat) adalah suatu tipe ekosistem yang sebagian 

besar lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem terrestrial memiliki bagian 

daerah yang luas dengan habitat dan komunitas tertentu, disebut bioma. 

1) Padang Rumput 

 Di sebelah barat dari hutan musim di Amerika Utara terdapat bioma 

padang rumput. Curah hujan bioma padang rumput tidak banyak memberikan 

dukungan bagi pertumbuhan tumbuhan. Penyebabnya adalah pada daerah tersebut 

terdapat aliran sungai yang panjang sehingga air tersedia dalam jumlah yang 

besar.Vegetasi dominan dalam bioma padang rumput adalh bermacam-macam 

spesies rumput-rumputan. Hewan yang ditemukan di daerah tersebut antara lain 

bison, anjing padang rumput, antelope, belalang, dan ular. 





turun hanya pada musim panas. Taiga merupakan hutan pinus (koifer) yang selalu 

hijau. Taiga terdapat di Amerika Utara, juga pada dataran tinggi di berbagai 

wilayah. Hewan yang hidup di taiga antara lain beruang hitam dan serigala. 

 

 Gambar: 14 Bioma Taiga 

4) Tundra 

 Di sebelah utara dari bioma taiga terdapat suatu wilayah yang dikenal 

sebagai bioma tundra. Karakteristik bioma tundra sangat ekstrem, yaitu lama 

musim dinginnya lebih panjang daripada musim panas. Dalam kondisi demikian 

sangat sedikit ditemukan jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. 

Tumbuhan yang terutama berupa lumut (liken), dan tumbuhan semusim yang 

tumbuh cepat selama musim tumbuh. Hewan yang menghuni bioma tundra antara 

lain rusa kutub (karibu), serigla, ajag, burung hantu salju, tikus, dan beberapa 

jenis serangga. 

 

Gambar: 15 Bioma Tundra 

5) Hutan Hujan Tropik 
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RANGKUMAN MATERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGKUMAN 

 

 

1. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan 

dengan benda tak hidup di lingkungannya membentuk ekosistem  

2. Ekologi secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mepelajari hubungan 

timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya  

3. Komponen penyusun ekosistem adalah komponen abiotik (berupa komponen 

fisik dan kimia) dan komponen biotik (seluruh makhluk hidup) 

4. Setiap makhluk hidup di dalam suatu komunitas menempati satu tempat yang 

spesifik, disebut habitat. Mereka juga memiliki fungsi dan peran yang khas, 

disebut relung (niche)  

5.  Makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Bentuk interaksi tersebut 

dapat berupa interaksi antar-individu membentuk populasi, interaksi antar-

populasi membentuk komunitas, interaksi antara komunitas dengan komponen 

abiotik membentuk ekosistem, dan interaksi antarekositem membentuk biosfer. 

6. Interaksi antar makhluk hidup dapat dibedakan atas beberapa kategori, yaitu 

predasi, kompetisi, dan simbiosis. Simbiosis tersebut dapat berupa parasitisme, 

komensalisme, dan mutualisme Setiap makhluk hidup memerlukan suatu 

lingkungan tertentusebagai tempat hidupnya yang disebut habitat dan setiap jenis 

makhluk hidup memerlukan tempat yang sesuai dengan cara hidupnya yang 

disebut niche. 

7. Individu merupakan satu species makhluk hidup di tempat tertentu. Jika terdiri 

atas kelompok individu lebih dari satu species yang menduduki areal tertentu 

disebut populasi. 

8. Peristiwa makan dan dimakan antar-organisme dalam suatu ekosistem 

membentuk struktur trofik 

9. Energi yang dilepaskan ke lingkungan dalam setiap tingkat trofik mencapai 90% 

dan hanya 10% yang digunakan untuk kehidupan. Dengan demikian terjadi 

pemborosan energi. Oleh karena itu, semakin jauh jarak transfer energi dari 

matahari, semakin kecil aliran energinya  

10. Semakin kompleksnya jaring-jaring makanan menunjukkan semakin 

kompleksnya aliran energi dan aliran materi, dan semakin stabil ekosistem.  
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C. EVALUASI MATERI 

 

 

 

� TES PILIHAN GANDA 

� Plihlah jawaban yang paling tepat. 

1. Kesatuan antara makhluk hidup dengan factor abiotik pada suatu lingkungan 

disebut … 

 a. ekosistem   b. suksesi  

c. habitat terrestrial  d. komunitas  e. nisia (nische)  

2. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari ekosistem. Dengan demikian, ruang 

lingkup kajian ekologi adalah sebagai berikut …  

a. komponen abiotik     

b. keanekaragaman makhluk hgidup 

 c. interaksi antara komponen biotic dan abiotik  

d. suksesi makhluk hidup  

e. daur materi dan arus energi 

 3. Komponen biotik memiliki ciri yang berbeda dengan komponen abiotik dalam 

sulatu ekosistem. Berikut ini adalah ciri komponen biotik, kecuali …  

a. berkembang biak  b. mengalami siklus  

c. bernapas    d. iritabilita   e. membutuhkan makanan 

 

LATIHAN 
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 4. Komponen biotik yang membentuk ekosistem kolam adalah …  

a. air, batu, plankton, tumbuhan, air  

b. ikan, siput, oksigen, cahaya matahari  

c. bakteri, plankton, lumut, ikan  

d. bakteri, ganggang hijau, siput, suhu  

e. garam mineral, suhu, air, oksigen  

5. Koloni lebah madu terdiri dari bermacam-macam individu yang masing-masing 

mempunyai tugas tertentu. Di dalam suatu ekosistem, koloni lebah madu tersebut 

merupakan suatu …  

a. spesies   b. kingdom   c. populasi   d. komunitas 

e. masyarakat 

6. Interaksi antar-individu sejenis yang paling dominan dalam memperoleh 

makanan adalah …  

a. netral   b. kompetisi   c. simbiosis komensalisme  

 d. simbiosis mutualisme    e. predasi  

7. Seorang petani berhasil membasmi hama tikus dengan menggunakan kucing. 

Dengan kata lain, petani ini memanfaatkan hewan … a. jinak b. consumer c. 

produser d. decomposer e. predator 8. Berikut ini adalah jenis interaksi antar-

populasi : 1 predasi  2 kompetisi 3 mutualisme 4 komensalisme 5 parasitisme 

Jenis interaksi yang menguntungkan salah satu populasi adalah …  

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

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

 9. Tumbuhan paku tanduk rusa yang hidup menempel pada suatu pohon 

menunjukkan interaksi …  

a. parasitisme  b. komensalisme  c. kompetisi 



KUNCI JAWABAN ( PG) 
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3. Apa maksud dengan peryataan ekosistem merupakan suatu system yang 

dinamis mengapa? 

4. Tuliskan tipe-tipe ekosistem? 

5. Tuliskan tingkat tropik pada rantai makanan yang terdapat dalam 

ekosistem? 

 

 

 

 

 

� Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup 

lain, serta dengan benda tak hidup di lingkungannya, membentuk 

ekosistem. Tipe ekosistem ini ditentukan oleh faktor biotik tertentu yang 

berada pada lingkungan abiotik tertentu. 

� Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi mahluk hidup 

yang hisup didalam suatu wilayah tertentu. 

� Komponen lingkungan terdiri dari unsure  biotik (tumbuhan, hewan, 

manusia, dan mikroorganisme) dan unsur abiotik (tanah, air, udara, 

suhu,kelembapan dan topografi). 

� Ekosistem merupakan sistem yang dinamis karena komunitas senantiasa 

berubah dan beradaptasi sebagai tanggapan terhadap perubahan kondisi 

lingkungan. Beberapa tipe ekosistem yang terdapat di permukaan bumi 

antara lain ekosistem darat, ekosistem perairan dan ekosistem buatan. 

� Tipe ekosistem akuatik (air) diantaranya: 

• Ekosistem air tawar 

• Ekosistem Laut  

• Ekosistem Estuari (pertemuan antara sungai dan laut) 

• Ekosistem terumbu karang 
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Lampiran 3.1. Hasil penelitian Identifikasi Jenis tumbuhan mangrove di 

Pantai Lamongupa. 

Rekapitulai Setiap Stasiun 

No. Nama (spesies) 
Stasiun 

I II III 

1. Rhizophora muchronata 2 0 15 

2. Sonneratia alba 10 0 5 

3. Lumnitzera racemosa 0 0 2 

4. Lumnitzera littorea 0 0 2 

5. Achantus ilicifolius 3 4 0 

6. Nypa fruticans 2 25 0 

7. Acrosticum aureum 0 2 0 

Jumlah 17 31 24 

Total 72 

 

Lampiran 3.2 Hasil Angket Penilaian Kelayakan  Modul Oleh Siswa Untuk 

Masing-Masing Butir Instrumen 

Jumlah 

siswa 

Nilai ressponden setiap butir soal 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 

2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 

3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 

4 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 
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6 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 

8 4 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 

9 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

10 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

11 2 3 1 4 3 1 4 3 4 3 3 1 

12 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 

13 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 

14 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 

15 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

16 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

17 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

18 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

19 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 

20 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

21 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

22 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 

23 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 

24 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

Jumlah 

 

76 69 68 66 77 78 69 78 87 85 82 82 

Total 926 
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     Lampiran 3.3  Hasil Angket Penilaian Kelayakan  Modul Oleh  Ahli Materi     

Untuk Masing-Masing Butir Instrumen 

No. 

Item/skor 

Nama Validator Materi 
Skor yang 

diharapkan Andi Nurannisa Syam 

M.Pd  

Wa Ode Yuli, 

S.Pd. 

1 3 3 4 

2 3 3 4 

3 4 3  4 

4 3 3 4 

5 4 3 4 

6 3 3 4 

7 3 3 4 

8 3 3 4 

9 3 3 4 

10 3 3 4 

11 3 3 4 

12 2 3 4 

13 3 2 4 

14 3 3 4 

15 3 3 4 

16 3 3 4 

17 3 3 4 

18 3 3 4 

19 3 2 4 

Jumlah  59 55 76 
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