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VIRUS KELAS X SMA
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2018
ABSTRAK
Beberapa sekolah yang ada di Yogyakarta dalam pembelajaran biologi
pada materi virus belum pernah mengembangkan bahan ajar yang inovatif. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan dan efektivitas Pop-Up Modul
yang dikembangkan dalam pembelajaran bilogi materi virus.
Penelitian ini dirancang sebagai Penelitian dan Pengembangan (R&D)
yaitu metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yang akan diuji
kualitas dan kelayakannya. Dalam pengembangan modul mengikuti 5 tahap
pengembangan yang dikemukakan oleh Borg and Gall yaitu potensi dan masalah,
pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, dan perbaikan/revisi
desain. Produk yang telah dikembangkan selanjutnya divalidasi oleh minimal 2
pakar bahan ajar materi biologi dan 2 guru biologi kelas X SMA. Tujuan tahap
validasi untuk mengetahui kualitas dan kelayakan produk.
Hasil penelitian menunjukkan, produk yang dikembangkan berupa Pop-Up
Modul layak untuk digunakan. Perolehan skor rerata dari dua validator pakar
bahan ajar yaitu 3,51 dengan kriteria “Sangat Baik” sedangkan perolehan rerata
skor dari dua validator guru biologi yaitu 3,80 dengan kategori “Sangat Baik”.
Perolehan rerata dari rekapitulasi data validasi oleh dua pakar bahan ajar dan dua
guru biologi kelas X yaitu 3,65 dengan kategori “Sangat Baik” menunjukkan
bahwa produk bahan ajar yang dikembangkan memiliki kualitas yang layak untuk
digunakan dalam pembelajaran materi virus semester ganjil kelas X SMA.
Kata kunci : R&D, Bahan Ajar, Pop-Up Modul, Materi Virus
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MODULE DEVELOPMENT BASED ON POP-UP METHOD FOR VIRUS
MATERIAL X GRADE IN HIGH SCHOOL
Teresia Emy Cahyoratri
Universitas Sanata Dharma
2018
ABSTRACT
Teachers at some schools in Yogyakarta have not yet developed
innovative teaching materials for virus chapter. The purpose of this research was
to find out the advisability and effectiveness of Pop-Up Module.
This research was designed as Research and Development (R&D), defined
as a method used to produce a certain product that would be tested in the quality
and the advisability. Based on Borg and Gall theory, they are 5 steps in
developing a product of teaching materials. They are potencial and problems,
information collection, product design, design validation, and repair/revision of
the design. The product that has been developed then validated by at least 2
teaching materials experts and 2 Senior High School biology teacher of class X.
the purpose of validation was to find out the advisability and effectiveness of the
product.
The result of the research showed that the product developed in the form
of Pop-Up Module fit for use. The assessment of two teaching materials experts
gave a score of 3,51, namely the category of “very good”, the assessment of two
Biology teacher for X grade gave a score of 3,80, namely the category of “very
good”. The mean score of recapitulation of data validation by two teaching
materials experts and two Senior High School biology teachers of class X is 3,65
with the category “Very Good”indicates that the Pop-Up Modul that was
developed had a decent quality for use in learning biology for class X Senior High
School.
Keywords: R&D, Teaching Materials, Pop-Up Module, Virus Material.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah

Belajar biologi tidak hanya membaca materi, tetapi mengingat dan
memahami apa yang telah dibaca, sehingga pemahaman fakta, konsep,
prinsip biologi dan kemampuan proses ilmiah siswa dapat dikembangkan.
Pembelajaran biologi di sekolah memiliki karakter yang khas. Objek
pembelajaran biologi selain berhubungan dengan alam juga berkaitan dengan
proses-proses kehidupan. Agar siswa dapat memahaminya, maka metode dan
pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajarannya harus disesuaikan
dengan karakteristik objek dan subjek belajarnya. Fenomena yang diajarkan
berkaitan dengan kehidupan sehari–hari yang mungkin pernah dilakukan oleh
siswa. Oleh karena itu, biologi tidak dapat dipahami jika hanya diajarkan
secara hafalan.
Pemahaman konsep-konsep biologi dapat dianalogikan dengan berbagai
macam kegiatan sederhana yang dapat diamati atau dilakukan siswa.
Kehadiran

sumber

belajar

yang

tepat

sangat

dibutuhkan

demi

mengoptimalkan pemahaman dan hasil belajar. Semula guru merupakan satu–
satunya sumber belajar bagi peserta didik. Namun guru saat ini bukan lagi
satu-satunya sumber belajar seiring dengan berkembangnya ilmu dan
teknologi. Siswa membutuhkan sumber belajar yang beranekaragam di
sekitar kehidupan peserta didik baik yang didesain dan non desain.
1
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Guru sebagai pendidik dituntut agar mampu mengembangkan bahan
ajar. Bahan ajar merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran
untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan
tuntutan kurikulum, karakteristik sarana, dan tuntutan pemecahan masalah
belajar. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya buku sebagai fasilitator
lebih menyajikan pada penjelasan tentang konsep, prosedur, dan metode.
Semua disajikan dengan sangat serius dan tidak ada unsur kegembiraan dalam
belajar, padahal kegembiraan belajar merupakan salah satu penentu minat dan
hasil belajar seseorang.

Bahan ajar merupakan seluruh bahan yang disusun secara sistematis
baik berupa informasi, alat, dan teks. Pemilihan bahan ajar yang baik harus
meliputi beberapa prinsip, yaitu relevansi, konsistensi, dan kecukupan
(Prastowo,2013). Adapun salah satu bahan ajar adalah modul. Menurut
Daryanto (2013) modul adalah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara
sistematis yang di dalamnya terkandung berbagai pengalaman belajar yang
telah direncanakan dan didesain agar membantu peserta didik mencapai
tujuan pembelajaran tertentu.

Berdasarkan pengalaman yang terjadi bahan ajar yang digunakan masih
sebatas buku, sedangkan penggunaan modul atau bahan ajar lain yang
inovatif masih kurang. Bahan ajar yang dipakai oleh guru dalam proses
pembelajaran kurang menarik karena pada buku tersebut masih menggunakan
banyak tulisan dan sedikit gambar, umumnya gambar yang terdapat dalam
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buku masih hitam putih sehingga beberapa informasi pada gambar tidak
terbaca. Dari hal tersebut menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara
jelas kepada siswa. Minat membaca peserta didik juga rendah karena buku
tersebut terkesan membosankan saat dibaca. Fenomena tersebut menjadikan
peneliti ingin mengembangkan Pop-Up Modul pembelajaran biologi
khususnya pada materi virus. Pop-Up Modul diharapkan dapat meningkatkan
minat belajar siswa dan memacu guru agar lebih inovatif dalam
mengembangkan bahan ajar sesuai kurikulum.

Materi virus dipilih karena bersifat abstrak. Abstrak yang dimaksud
disini yaitu tidak dapat dipahami dengan tindakan verbal saja terutama pada
pemahaman struktur tubuh virus dan replikasi virus. Virus hanya dapat
diamati menggunakan mikroskop elektron, dimana harganya sangat mahal.
Oleh karena itu, Pop-Up Modul dapat menjadi salah satu media untuk
mempelajari virus dan memvisualisasikan materi virus sehingga dapat
membantu siswa dalam memahami materi.

Gambar Pop-Up merupakan hasil kerajinan tangan berupa gambar
kartunis yang memiliki unsur 2 atau 3 dimensi. Adapun buku–buku dengan
menyisipkan model Pop-Up mulai banyak dikembangkan guna meningkatkan
minat baca siswa (Uri, 2014). Dasar pemilihan Pop-Up Modul ini selain
sesuai dengan potensi visual juga dipandang praktis karena mudah dimainkan
dan menarik. Dalam pengembangannya dirancang dengan dilengkapi seni
ilustrasi gambar berdasarkan paragraf pada materi virus. Tujuannya agar
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peserta didik tidak terlalu monoton dengan banyaknya kalimat maupun
paragraf pada materi tersebut, sehingga siswa dapat dengan mudah
menangkap dan mengingat apa yang disampaikan melalui gambar ilustrasi
tersebut.

Peneliti melakukan analisis kebutuhan di empat sekolah yaitu SMA N 1
Pakem, SMA N 8 Yogyakarta, SMA Stella Duce 2 dan SMA GAMA
Yogyakartat. Pemilihan sekolah tersebut berdasarkan lokasi sekolah yang
berada di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Dari kedua lokasi tersebut
dipilih satu sekolah menengah atas negeri dan swasta. Dari hasil wawancara
dengan guru biologi kelas X di keempat sekolah tersebut tentang bahan ajar
pada materi Virus kelas X semester gasal menunjukkan bahwa guru sudah
memahami arti dari bahan ajar namun dalam pelaksanaannya guru belum
memanfaatkan bahan ajar berupa modul. Alasan para guru tidak
menggunakan modul pada materi virus yaitu guru merasa kesulitan dalam hal
waktu untuk membuat modul, guru lebih senang memanfaatkan bahan ajar
yang disediakan oleh sekolah seperti buku. Guru juga lebih suka
menggunakan power point dalam menyampaikan materi karena dianggap
praktis dalam pembuatan dan penggunaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan
judul “Pengembangan Modul Berbasis Pop-Up Pada Materi Virus bagi Siswa
Kelas X SMA”. Ada beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan salah
satunya yaitu Hawarya (2014) yang membuat penelitian mengenai
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pegembangan

Pop-Up

Module

Pembelajaran

Biologi

Pada

Materi

Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan untuk Siswa SMA Kelas X.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Pop-Up Modul pembelajaran
Biologi pada materi pencemaran dan pelestarian lingkungan untuk siswa
kelas X SMA, serta menilai kelayakan dari produk yang telah dikembangkan.
Berdasarkan penilaian dan tanggapan dari validator bahwa produk ini
berkategori baik dengan komponen penilaian berupa kelayakan isi, bahasa
dan gambar, penyajian, dan kegrafisan atau tampilan.

Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan
sebelumnya. Perbedaan tersebut terdapat pada jenis Pop-Up yang digunakan.
Pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu jenis Pop-Up yaitu
transformasi sedangkan pada penelitian ini, peneliti memodifikasi dari
beberapa jenis Pop-Up yaitu jenis Pop-Up transformasi dan Pop-Up pull tabs
yang dimodifikasi menjadi kartu bongkar pasang. Pemilihan kedua jenis PopUp tersebut karena jika keduanya digabungkan akan menghasilkan Pop-Up
yang lebih menarik. Kemudian materi yang digunakan dalam penelitian ini
juga berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diteliti :
1. Bagaimana ketersediaan bahan ajar pada materi Virus yang digunakan
di sekolah?
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2. Bagaimana kelayakan Pop-up Modul materi Virus yang dikembangkan
sebagai bahan ajar di kelas X sesuai dengan standar penilaian menurut
ahli ?

C. Batasan Masalah
Supaya penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik maka
peneliti membatasi masalah pada hal-hal berikut :
1. Produk bahan ajar yang dikembangkan adalah modul berbasis Pop-Up.
Gambar Pop-Up merupakan gambar yang dapat bergerak atau memiliki
unsur 3 atau 2 dimensi. Modul yang dikembangkan dilengkapi dengan
dengan ilustrasi yang jelas dan menarik, soal latihan, dan tugas. Jenis
Pop-Up yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pop-Up jenis
transformasi yaitu perubahan bentuk serta gerakan objek secara vertikal
dan jenis pull tabs yaitu perubahan bentuk serta gerakan objek dengan
cara menarik alah satu bagian pada halaman kertas.
2. Materi biologi yang akan dibantu dengan penggunaan modul yaitu
materi biologi kelas X “ Virus” pada Kompetensi Dasar (KD) 3.3.
Menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan tentang ciri, replikasi,
dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat dan 4.3. Menyajikan
data tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan
dalam bentuk model/charta.
3. Penelitian “Pengembangan Modul Berbasis Pop-Up pada Materi Virus
Bagi Siswa Kelas X SMA” ini dilakukan hanya sampai pada tahap
Validasi dan Revisi desain.
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4. Dasar pertimbangan pemilihan sekolah yang digunakan untuk analisis
kebutuhan yaitu lokasi sekolah yang berada di kota Yogyakarta dan
kabupaten Sleman. Kemudian dari masing-masing lokasi diambil dua
sekolah yang terdiri dari sekolah swasta dan sekolah negeri.
5. Pemilihan validator berdasarkan oleh pengetahuan guru mengenai
modul.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan ini adalah :

1. Mengetahui ketersediaan bahan ajar materi Virus yag digunakan di
sekolah.
2. Menguji kelayakan Pop-up Modul materi Virus yang dikembangkan
sebagai bahan ajar sesuai standar penilaian menurut ahli.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Bagi Siswa
a. Memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran
b. Memudahkan siswa dalam memahami konsep dalam pencapaian
kompetensi
c. Memudahkan siswa dalam memahami materi Virus
2. Bagi Guru
a. Diharapkan guru menggunakan bahan ajar yang inovatif sehingga
dapat meningkatakan kualitas pembelajaran
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b. Menambah wawasan dan pengalaman guru dalam menyususn
bahan ajar yang inovatif
3. Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai
pembuatan bahan ajar biologi pada umumnya dan materi Virus pada
khususnya sehingga dapat menjadi bekal peneliti kelak sebagai seorang
pendidik.
4. Bagi Sekolah
Dapat menjadi referensi baru dalam pengembangan bahan ajar
untuk materi Virus pada semester ganjil kelas X SMA.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Modul
1. Pengertian Modul
Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dan
menarik mencakup isi materi, metode dan evaluasi yang dapat digunakan
secara mandiri.Modul dapat digunakan secara mandiri sesuai dengan
kecepatan belajar masing–masing individu secara efektif dan efisien.
Menurut Nasution (2008) modul merupakan suatu unit yang lengkap yang
beridiri sendiri dan teridiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang
disusun untuk membantu siswa dalam mencapai sejumlah tujuan yang
diumuskan secara khusus dan jelas. Jadi dengan menggunakan modul
siswa akan dapat belajar secara mandiri mencapai suatu tujuan
pembelajaran.
Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa
dapat belajar secara mandiri tanpa bantuan guru sehingga modul berisi
paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang telah
disebutkan sebelumnya (Majid, 2012). Pendapat yang serupa juga
dikemukakan oleh Prastowo (2012) yang mengatakan bahwa modul adalah
sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang
mudah dipahami oleh siswa sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka,
agar mereka dapat belajar secara mandiri dengan bantuan atau bimbingan
yang minimal dari pendidik.
9
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2. Tujuan Modul
Menurut Nasution (2008) penggunaan modul dalam pembelajaran
siswa merupakan aktifitas belajar yang dapat dilakukan siswa secara
mandiri. Penggunaan modul dalam proses pembelajaran bertujuan untuk :
a. Meningkatkan motivasi dan gairah belajar siswa.
b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik secara
belajar maupun guru/instruktur.
c. Mengembangkan kemampuan peserta didik.
d. Siswa belajar secara mandiri sesuai kemampuan dan minatnya
e. Siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri belajarnya.

Dalam proses pembelajaran menggunakan modul dapat disebut
sebagai pengajaran modul. Pengajaran modul adalah pengajaran yang
sebagian atau seluruhnya didasarkan atas modul (Nasution, 2008).
Menurut Nasution (2008) pengajaran modul memiliki tujuan sebagai
berikut :
a. Membuka

kesempatan

bagi

siswa

untuk

belajar

menurut

kecepatannya masing – masing.
b. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar menurut caranya
masing-masing, oleh sebab itu mereka menggunakan teknik yang
berbeda-beda untuk memecahkan masalah tertentu berdasarkan
latar belakang pengetahuan dan kebiasaan masing-masing.
c. Memberi pilihan dari sejumlah besar topik dalam rangka suatu
mata pelajaran, mata kuliah, bidang studi atau disiplin bila kita
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anggap bahwa pelajar tidak mempunyai pola minat yang sama atau
motivasi yang sama unuk mencapai tujuan yang sama.

d. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal kelebihan dan
kekurangannya dan memperbaiki kelemahannya melalui modul
remedial, ulangan-ulangan atau variasi dalam cara belajar.

Menurut Aqib (2013) langkah-langkah yang harus diperhatikan
dalam penyusunan modul yaitu sebagai berikut.
a. Penentuan Standar Kompetensi
Menetapkan Standar Kompetensi terlebih dahulu, dimana
kompetensi adalah kemampuan yang harus dicapai oleh peserta
didik.Standar kompetensi harus disertakan dalam kegiatan belajar
mengajar.
b. Analisis Kebutuhan Modul
Merupakan

kegiatan

menganalisis

kompetensi

untuk

menemukan jumlah dan judul modul yang dibutuhkan untuk
mencapai suatu kompetensi.
c. Penyusunan Draft
Adalah kegiatan untuk menyusun materi pembelajaran untuk
mencapai sebuah kompetensi tertentu. Dengan adanya draft, modul
ini akan dapat dilakukan sebuah evaluasi yang nantinya akan
diproduksi.
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d. Uji Coba
Uji coba merupakan kegiatan penerapan atau penggunaan
modul kepada peserta didik secara terbatas.Tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk melakukan penilaian modul, yaitu untuk mengetahui
kemampuan peserta didik dalam menggunakan dan memahami
modul, mengetahui efisiensi waktu pembelajaran peserta didik
menggunakan modul untuk mengetahui efektifitas modul dalam
mendukung peserta didik agar menguasai materi pembelajaran.
e. Validasi
Validasi

merupakan

proses

permintaan

pengesahan

kesesuaian modul yang telah dibuat terhadap kebutuhan peserta
didik. Proses validasi melibatkan praktisi yang ahli dalam bidang
yang terkait dengan modul.
f. Revisi
Perbaikan dilakukan setelah mendapatkan masukan dari
proses uji coba dan validasi. Perbaikan dilakukan dengan maksud
untuk menyempurnakan modul yang telah dibuat, sehingga modul
benar-benar telah siap untuk dipakai peserta didik.

Penyusunan modul atau pengembangan modul dapat mengikuti
pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Nasution (2008) yaitu
sebagai berikut.
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a. Merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk
kelakuan siswa yang dapat diamati dan diukur.
b. Urutan dalam tujuan-tujuan itu yang menetukan langkah-langkah
yang diikuti dalam modul itu.
c. Test diagnostik untuk mengukur latar belakang siswa, pengetahuan
dan kemampuan yang telah dimilikinya sebagai prasyarat untuk
menempuh modul itu.
d. Menyusun alasan pentingnya modul ini bagi siswa.
e. Kegiatan-kegiatan

direncanakan

untuk

membantu

dan

membimbung siswa untuk mencapai kompetensi-kompetensi sesuai
dengan tujuan.
f. Menyusun post-test untuk mengukur hasil belajar siswa dan
mengetahui seberapa ia menguasai tujuan-tujuan modul itu.
g. Menyiapkan pusat sumber-sumber berupa bacaan yang terbaik bagi
siswa setiap waktu ia memerlukannya.

Sementara Sudjana (2009) menjelaskan suatu modul disusun dengan
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.
a. Menyusun kerangka modul
b. Menetapkan tujuan instruksional umum yang akan dicapai dengan
mempelajari modul tersebut.
c. Merumuskan

tujaun

instruksional

khusus

yang

merupakan

perincian atau kekhukusan dari tujuan instruksional umum.
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d. Menyusun butir-butir soal penilaian untuk mengukur sejauh mana
tujuan instruksional khusus dapat dicapai.
e. Mengidentifikasi pokok-pokok materi yang sesuai dengan setiap
tujuan instruksional khusus.
f. Menyusun pokok-pokok materi tersebut didalam urutan yang logis
dan fungsional
g. Menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa.
h. Memeriksa sejauh mana langkah-langkah belajar telah diarahkan
untuk mencapai semua tujuan yang telah dirumuskan.
i. Mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan belajar dengan modul itu.
j. Menyusun program secara terperinci meliputi pembuatan semua
unsur modul yaitu petunjuk guru, lembar kegiatan siswa, lembar
kerja siswa, lembar jawaban, lembar penilaian, dan lemar jawaban
tes.

3. Isi atau Komponen–komponen Modul
Kualitas sebuah modul tentunya juga tidak lepas dari materi yang
terdapat di dalamnya.Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi agar
modul

benar-benar

efektif

apabila

digunakan

dalam

kegiatan

pembelajaran. Menurut Arsyad (2011) kriteria dalam pembuatan modul
adalah
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a. Materi pembelajaran seharusnya memiliki pengaruh yang kuat
terhadap peserta didik
b. Materi pembelajaran harus membantu siswa mudah belajar
c. Pembelajaran harus dapat membuat siswa lebih percaya diri. Pada
kegiatan pembelajaran terdapat kegiatan yang melibatkan peserta
didik seperti kegiatan pengamatan dan percobaan
d. Materi pembelajaran harus dapat memfasilitasi peserta didik
menjadi pembelajar yang mandiri
e. Materi pembelajaran seharusnya tersedia sesuai dengan focus
pembelajaran yang diajarkan
f. Materi pembelajaran harus memperhitungkan bahwa peserta didik
memiliki gaya belajar yang berbeda
g. Materi pembelajaran memaksimalkan potensi belajar peserta didik
secara intelektual, estetika, dan emosional yang dapat menstimulus
aktivitas otak kanan dan kiri
h. Materi pembelajaran harus menyediakan kesempatan untuk
pemberian umpan balik. Materi pembelajaran dilengkapi dengan
latihan soal, refleksi, dan aksi untuk mengetahui umpan balik yang
diberikan peserta didik

Menurut Sudjana (2009) komponen-komponen modul meliputi:
a. Pedoman guru, berisi petunjuk-petunjuk agar guru mengajar secara
efisien serta memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan
yang harus dilakukan oleh siswa, waktu untuk menyelesaikan
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modul, alat-alat pelajaran yang harus dipergunakan, dan petunjuk
evaluasinya.
b. Lembar kegiatan siswa, memuat pelajaran yang harus dikuasai oleh
siswa. Susunan materi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,
disusun langkah demi langkah sehingga mempermudah siswa
belajar. Dalam lembar kegiatan tercantum kegiatan-kegiatan yang
harus dilakukan oleh siswa misalnya melakukan percobaan.
c. Lembar kerja, memuat lembar kegiatan siswa yang dipakai untuk
menjawab atau mengerjakan tugas atau masalah-masalah yang
harus dipecahkan.
d. Kunci

lembar

kerja,

berfungsi

untuk

mengevaluasi

atau

mengoreksi sendiri hasil pekerjaan siswa. Bila terdapat kekeliruan
dalam

pekerjaannya,

siswa

dapat

memperbaiki

kembali

pekerjaanya.
e. Lembar tes, merupakan alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan
tujuan yang telah dirumuskan dalam modul. Lembar tes berisi soalsoal untuk menilai keberhasilan siswa dalam mempelajari bahan
yang disajikan dalam modul.
f. Kunci lembar tes, merupakan alat koreksi terhadap penilaian yang
dilaksanakan oleh para siswa sendiri.

4.

Keuntungan Pengunaan Modul
Penggunaan modul memiliki beberapa keuntungan. Menurut
Nasution (2008) penggunaan modul memiliki keuntungan antara lain:
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a. Keuntungan bagi siswa yaitu:
1) Balikan atau feedback
Modul memberikan umpan balik yang banyak dan segera
sehingga siswa dapat mengetahui taraf hasil belajarnya.
2) Penguasaan Tuntas
Setiap siswa mendapat kesempatan untuk mencapai
angka tertinggi dengan menguasai bahan pelajaran secara
tuntas.
3) Tujuan
Dengan tujuan yang jelas usaha siswa terarah untuk
mencapainya.
4) Motivasi
Menimbulkan motivasi yang kuat untuk berusaha segiatgiatnya.
5) Fleksibilitas
Pengajaran modul dapat disesuaikan dengan perbedaan
siswa antara lain mengenai kecepatan belajar, cara belajar,
dan bahan pelajaran.
6) Kerja sama
Kerja sama antara murid dengan guru dikembangkan
karena kedua belah pihak merasa sama bertanggung jawab
atas berhasilnya pengajaran.
7) Pengajaran Remidial
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Memberi

kesempatan

untuk

pelajar

remedial

yaitu

memperbaiki kelemahan, kesalahan atau kekurangan murid
yang dapat ditemukan sendiri oleh murid berdasarkan
evaluasi yang diberikan secara bertahap.
b. Keuntungan Bagi Pengajar yaitu:
1) Rasa kepuasan
2) Bantuan individual
3) Pengayaan
4) Kebebasan dalam mengajar
5) Mencegah kemubasiran, dan
6) Meningkatkan profesi keguruan

Menurut Santyasa (2009) keuntungan yang diperoleh dari belajar
menggunakan modul ialah
1) Meningkatkan pemahaman dan penguasaan siswa terhadap
materi
2) Meningkatkan motivasi siswa
3) Setelah evaluasi, guru dan siswa mengetahui tingkat
pencapaian belajar
4) Siswa mencapai hasil sesuai kemampuannya
5) Bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu semester
6) Pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran
disusun menurut jenjang akademik.
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Melihat keuntungan yang diperoleh dari belajar mengunnakan modul
maka modul memang sangat efektif untuk digunakan dalam suatu
pembelajaran.Hal ini dikarenakan modul dapat meningkatkan kualitas
suatu pembelajaran yang mengarah pada peningkatan pemahaman dan
kemampuan belajar siswa sehingga penguasaan materi oleh siswa dapat
terus dioptimalkan.

B. Pop-Up Book
Pop-Up book merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat
bergerak atau memiliki unsur 3 atau 2 dimensi. Sekilas Pop-Up hampir sama
dengan origami dimaan kedua sisi ini menggunakan teknik melipat kertas.
Walau demikian origami lebih memfokuskan diri pada menciptakan objek
atau benda sedangkan Pop-Up lebih cenderung pada pembuatan mekanis
kertas yang dapat membuat gambar tampak secara lebih berbeda baik dari sisi
perspektif/dimensi, perubahan bentuk hingga dapat bergerak yang disusun
sealami mungkin.

Jenis Pop-Up ada bermacam – macam, beberapa diantaranya adalah
a. Transformations
Menunjukkan perubahan bentuk serta gerakan objek secara
vertikal. Perubahan ditujukkan dengan menarik atau membuka halaman
kertas ke samping sehingga slide bagian bawah dan bagian atas bergerak
dan konstruksi objek berubah.
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b. Tunnel Books
Disebut juga dengan buku terowongan. Buku ini terdiri dari satu set
halaman terikat dengan dua potong kertas yang terlipat di setiap sisi dan
objek dilihat melalui lubang penutupnya. Objek dalam buku dilihat
dengan cara menarik penutup kertas sehingga terbentuk terowongan buku
yang menciptakan sebuah adegan dimensi didalamnya.
c. Volvelles
Volvelle adalah kertas berbentuk cakram dengan bagian – bagian
yang dapat diputar.
d. Pull-tabs
Pull-tabs menunjukkan perubahan bentuk serta gerakan objek dengan
cara menarik salah satu bagian pada halaman kertas.

Pop-Up Book mempunyai kelebihan yaitu dapat memberikan visualisasi
cerita yang lebih menarik. Mulai dari tampilan gambar yang terlihat lebih
memiliki dimensi, gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka
atau bagiannya digeser, bagian yang dapat berubah bentuk, memiliki tekstur
seperti benda aslinya bahkan beberapa ada yang dapat mengeluarkan bunyi.
Hal ini memancing siswa untuk antusias membaca. Pop-Up book mempunyai
kemampuan untuk memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam sebuah
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informasi semakin terasa nyata karena adanya kejutan yang diberikan dalam
setiap halamannya (Dzuanda, 2009).

C. Materi Virus
Materi Virus merupakan materi tingkat SMA yang diberikan kepada
siswa kelas X pada semester I dengan standar kompetensi Virus, ciri, dan
peranannya dalam kehidupan dan kompetensi dasar 3.3 Merupakan
pemahaman tentang virus yang berkaitan tentang ciri, replikasi, dan peran
virus dalam aspek kesehatan masyarakat. 4.3 Menyajikan data tentang ciri,
replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk model/chart.
Pada materi ini dibahas ciri-ciri, struktur, dan jenis-jenis virus, cara hidup
virus, fase litik dan lisogenik, gangguan dan kelainan akibat virus,
pencegahan dan pertahanan tubuh terhadap virus, dan peranan virus
menguntungkan dan merugikan.
Materi virus adalah salah satu materi yang dianggap sulit sehingga
siswa perlu motivasi untuk belajar lebih giat lagi dalam mempelajari materi
virus ini. Upaya yang dilakukan yaitu membuat bahan ajar yang
menyenangkan dengan Pop-Up Modul sehingga proses belajar menjadi lebih
menarik.
Sajian materi Virus perlu dibuat lebih menarik agar siswa memiliki
memori yang kuat untuk dapat mengingat kembali apa yag telah dibacanya
mengingat bahwa materi Virus termasuk yang abstrak. Siswa akan lebih
mudah memahami materi apabila materi diilustrasikan dalam gambar dua
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atau tiga dimensi dalam Pop-Up Modul. Paparan materi dengan bahasa yang
lugas, komunikatif, dan sederhana dapat meringankan siswa dalam
memahami materi hal tersebut dikemas dalam sebuah buku yang diwujudkan
dengan adanya efek dua atau tiga dimensi sehingga terlihat lebih
nyata.Berdasarkan potensi tersebut, materi Virus cocok untuk disajikan dalam
bentuk Pop-Up Modul.

D. Penelitian yang Relevan
1. Hawarya (2014) yang membuat penelitian mengenai pegembangan PopUp Module Pembelajaran Biologi Pada Materi Pencemaran dan Pelestarian
Lingkungan untuk Siswa SMA Kelas X. Penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan Pop-Up Modul pembelajaran Biologi pada materi
pencemaran dan pelestarian lingkungan untuk siswa kelas X SMA, serta
menilai kelayakan dari produk yang telah dikembangkan. Jenis Pop-Up
yang digunakan dalam modul ini yaitu transformasi. Berdasarkan penilaian
dan tanggapan dari validator bahwa produk ini berkategori baik dengan
komponen penilaian berupa kelayakan isi, bahasa dan gambar, penyajian,
dan kegrafisan atau tampilan. Dari penelitian ini, peneliti mengembangkan
jenis Pop-Up yang dibuat yaitu menambahkan Pop-Up jenis Pull-Tabs.
2. Wulandari (2015) yang membuat penelitian mengenai Pengembangan
Modul berbentuk Pop-Up dan Smash Book Materi Sistem Reproduksi
Manusia di SMA Kesatrian 1 Semarang. Modul hasil pengembangan
divalidasi oleh ahli media dan ahli materi untuk mengetahui kelayakan
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modul sebagai bahan ajar. Untuk menguji efektivitas pengunaan modul
berbentuk Pop-Up dan smash book digunakan desain pre-eksperimental
dengan pola one group pretest dan posttest yang diterapkan di kelas XI
MIA. Jenis Pop-Up yang digunakan yaitu transformasi . Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa modul berbentuk Pop-Up dan smash
book layak, praktis, dan efektif digunakan dalam pembelajaran materi
system

reproduksi

manusia.

Dari

penelitian

tersebut,

peneliti

mengembangkan jenis Pop-Up yang digunakan yaitu menambahkan PopUp jenis Pull-Tabs sehingga lebih menarik.

E. Kerangka Berpikir
Dalam kurikulum yang digunakan saat ini yaitu Kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP), guru hanya sebagai fasilitator yang bertugas untuk
mendampingi dan membimbing siswa dalam kegiatan belajar sedangkan
siswa ditekankan untuk menjadi lebih aktif dan mandiri. Dalam kegiatan
pembelajaran Biologi, guru hanya menggunakan buku dan menggunakan
media PPT, gambar dan video untuk membantu dalam proses pembelajaran.
Namun untuk materi virus yang dirasa oleh siswa cukup sulit dan abstrak,
maka bahan ajar yang digunakan oleh guru dirasa kurang membantu saat
proses pembelajaran. Dalam menyampiakan materi virus guru berpedoman
pada bahan ajar yang disediakan oleh sekolah yang dianggap kurang menarik
karena penyajian bahan ajar yang terlalu banyak kalimat dan sedikit gambar
yang menjadikan siswa lebih cepat bosan ketika membaca. Hal tersebut juga
menyebabkan minat baca siswa rendah.
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Berdasarkan

alasan

tersebut,

maka

peneliti

mencoba

untuk

mengembangkan bahan ajar berupa modul pada materi virus kelas X SMA
dengan langkah penelitian dan pengembangan model Kemp dan prosedur
penelitian Research and Development model Borg and Gall. Berdasarkan
wawancara dan observasi terkait analisis kebutuhan di 4 Sekolah Menengah
Atas yang ada di Yogyakarta maka peneliti mengembangkan modul berbasis
Pop-Up.
Berikut ini merupakan gambar bagan kerangka berpikir :
1. Pemanfaatan bahan ajar materi virus masih sebatas buku dan internet
2. Siswa belum memahami materi virus karena sifatnya yang abstrak
3. Minat baca siswa rendah

Dibutuhkan bahan ajar yang inovatif yang mampu mempermudah siswa dalam memahami
materi virus serta menumbuhkan minat baca siswa.

Pengembangan bahan ajar
berupa modul berbasis Pop-Up
Modul yang relevan dengan
standar KI,KD pada kurikulum

1. Mengatasi batasan ruang,
waktu, dan pengamatan
2. Bersifat konkret, yang berarti
lebih realistis daripada media
verbal
3. Dapat menjadi sumber belajar
untuk semua usia
4. Memiliki ruang dimensi
dimana buku ini bias berbentuk
3 dimensi/ 2 dimensi sehingga
lebih menarik untuk dibaca

Dihasilkan Pop-Up Modul
yang layak digunakan di
sekolah

Gambar Bagan 2.1 Kerangka Berpikir penelitian
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F. Hipotesis
Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan
diatas, maka dapat diajukan hipotesis : Dihasilkan Pop-Up Modul materi virus
yang layak dan dapat digunakan disekolah
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan Research and
Development merupakan prosedur pengembangan yang menghasilkan desain
produk final berupa modul sebagai bahan ajar. Prosedur pengembangan yang
digunakan didasarkan oleh prosedur pengembangan Borg and Gall.
Penelitian ini dibatasi hanya sampai pada lima langkah pengembangan
saja karena keterbasan waktu penelitian. Lima langkah pengembangan modul
berbasis Pop-Up yaitu:
1. Potensi dan Masalah
Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah.
Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki
nilai tambah. Untuk mengetahui adanya potensi dan masalah maka
peneliti melakukan analisis kebutuhan terkait modul. Analisis
kebutuhan ini dilakukan pada bulan Juli 2017 dengan cara
mewawancari guru biologi kelas X di 4 sekolah di Yogyakarta yang
terdiri dari dua sekolah negeri dan dua sekolah swasta yaitu SMA N 8
Yogyakarta, SMA N 1 Pakem, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, dan
SMA GAMA Yogyakarta.

26
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2. Mengumpulkan Informasi
Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual
maka perlu dikumpulkan sejumlah informasi yang dapat digunakan
sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan
dapat mengatasi masalah tersebut. Pengumpulan data diperoleh
dengan mewawancari guru Biologi kelas X SMA. Dari hasil
wawancara selanjutnya peeliti merangkum yang dijadikan sebagai
dasar pertimbangan dalam pengembangan produk.Selain itu peneliti
juga mengumpulkan jurnal penelitian pendidikan dan literatur lainnya
yang digunakan sebagai penunjang dalam pengembangan bahan ajar
berupa Pop-Up Modul.
3. Desain Produk
Dengan penelitian Research and Development, produk yang akan
dihasilkan sangat bermacam-macam. Desain produk harus diwujudkan
dalam bentuk gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai
pegangan untuk membuat atau merancang dan menilai. Dalam proses
desain produk ini dimulai dengan menentukan desain awal
pengembangan bahan ajar. Selanjutnya menentukan materi Biologi
yang akan dibuat modul.
Bahan ajar yang akan dibuat oleh peneliti yaitu bahan ajar berupa
Pop-Up Modul yang akan dibuat secara sederhana namun tetap
berkualitas dan menarik. Dalam modul tersebut terdapat materi yang
dilengkapi dengan gambar Pop-Up, kemudian terdapat latihan soal
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disetiap akhir bab sebagai evaluasi diri. Pop-Up yang digunakan pada
modul ini yaitu jenis Pop-Up Transformasi dan Pull tabs.

(a)

(b)

Gambar 3.1. (a) Contoh Pop-Up jenis Transformasi
(b) Contoh Pop-Up jenis Pull Tabs
4. Validasi desain
Produk yang telah dikembangkan selanjutnya akan melalui tahap
validasi desain yaitu suatu proses kegiatan untuk menilai kualitas dan
kelayakan produk, apakah produk yang dikembangkan akan lebih
efektif dan layak digunakan dari yang lama atau tidak. Validasi
produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar
atau ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang
dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut
sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya.
Setelah desain awal modul dibuat selanjutnya divalidasi oleh dua
pakar/ahli materi bahan ajar dan dua guru Biologi kelas X SMA.
Validasi desain produk ini bertujuan untuk memberikan penilaian
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terhadap validasi dan kelayakan produk yang dikembangkan agar
diketahui kelebihan dan kekurangannya. Kemudian dari penilaian
tersebut, peneliti dapat melakukan perbaikan untuk penyempurnaan
produk yang dikembangkan.
5. Perbaikan Desain
Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar
dan para ahlli lainnya, maka akan diketahui kelemahannya.
Kelemahan

tersebut

selanjutnya

diminimalkan

dengan

cara

memperbaiki desain produk.
Penelitian ini mengembangkan bahan ajar berupa Pop-Up Modul untuk
materi Virus yang ada dalam materi biologi semester ganjil kelas X SMA.
Namun penelitian ini dibatasi sampai pada tahap 5 (perbaikan/revisi desain)
untuk mengetahui kualitas dan kelayakan bahan ajar yang dikembangkan
dalam membantu guru dalam mengajar materi Virus di semester ganjil Kelas
X SMA.
B. Subjek Penelitian dan Sampel Penelitian
Pengumpulan data dan analisis kebutuhan bahan ajar berupa modul
dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan kemudian selanjutnya
dilakukan wawancara terhadap guru biologi kelas X di SMA Negeri 8
Yogyakarta, SMA Negeri 1 Pakem, SMA Stella Duce 2, dan SMA GAMA
Yogyakarta. Pemilihan sekolah berdasarkan pada penggolongan letak sekolah
yang berada pada kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta. Kemudian peneliti
memilih dua sekolah swasta dan dua sekolah negeri.
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C. Validasi Pakar/Ahli Materi Bahan Ajar
Untuk memperoleh produk pengembangan modul yang berkualitas dan
layak digunakan maka perlu dilakukan validasi oleh dua pakar/ahli materi
bahan ajar. Dua pakar/ahli ini sebagai validator yang bertugas memberikan
penilaian, kritik dan saran terhadap produk yang di desain oleh peneliti guna
penyempurnaan produk yang lebih baik dan layak digunakan.
D. Validasi Guru Biologi Kelas X SMA
Dalam menetukan validator guru biologi kelas X peneliti menunjuk
guru yang dirasa berkompeten dalam pembuatan modul. Produk yang
dikembangkan tidak hanya divalidasi oleh dua pakar/ahli materi bahan ajar
saja tetapi juga divalidasi oleh dua guru biologi kelas X SMA. Penilaian oleh
guru biologi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki produk bahan ajar
yang lebih berkualitas dan sesuai dengan materi Biologi yang diajarkan.
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan
kuisioner. Wawancara dilakukan untuk mengetahui atau mensurvei
kebutuhan guru dalam pengembangan modul berbasis Pop-Up Modul sebagai
bahan ajar untuk materi Virus semester ganjil kelas X SMA. Kuisioner
digunakan untuk mengetahui kualitas dan kesesuaian modul yang
dikembangkan.
Instrument penilaian yang digunakan oleh peneliti berupa daftar
pertanyaan wawancara dan kuisioner. Daftar pertanyaan digunakan sebagai
panduan pada saat wawancara mengenai analisis kebutuhan dengan guru.
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Sedangkan lembar kuisioner digunakan sebagai panduan untuk memvalidasi
dan menilai produk yang dikembangkan oleh validator.
Berikut ini panduan daftar pertanyaan wawancara dan lembar kuisioner
yang digunakan oleh peneliti:
Tabel 3.1. Kisi-Kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Aspek Pertanyaan Analisis
Nomor Soal
Kebutuhan
Bahan Ajar (Pengertian, jenis bahan 1, 2, 3
ajar, dan pentingnya bahan ajar)
Penggunaan Bahan Ajar di sekolah
4,5,6,7, 8,16
Modul (Pengertian, dan pentingnya
9,10
modul)
Penggunaan Modul di sekolah
11,12, 13, 14,
Materi Virus
15,17

Tabel 3.2. Panduan Wawancara Analisis Kebutuhan
No
1

Pertanyaan
Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan bahan ajar?

2

Bahan ajar apa saja yang Bapak/ Ibu ketahui?

3

Mengapa dalam pembelajaran perlu adanya bahan ajar?

4

Bahan ajar seperti apa yang Bapak/Ibu gunakan selama ini?

5

Apakah bahan ajar yang digunakan dibuat sendiri atau
memakai yang tersedia di sekolah?

6

a. jika membuat sendiri pertimbangan apa yang menjadi
dasar dalam pembuatan bahan ajar dan apakah
terdapat kesulitan dalam pembuatannya?
b. apakah bahan ajar yang terdapat disekolah sudah
mencukupi kebutuhan pada materi yang diajarkan?

7

Apakah bahan ajar yang Bapak/Ibu gunakan sudah
membantu proses belajar mengajar di semester ini?

8

Adakah kesulitan/hambatan yang Bapak/Ibu jumpai saat
menggunakan bahan ajar pembelajaran ketika proses

Jawaban
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No

Pertanyaan
pembelajaran berlangsung?

9

Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Modul?

10

Menurut Bapak/Ibu seberapa penting modul dalam proses
pembelajaran?

11

Apakah dalam pembelajaran yang Bapak/Ibu kelola sudah
menggunakan Modul?

12

a. jika sudah,Apakah Modul yang digunakan dibuat
sendiri atau memakai yang tersedia di sekolah?
manfaat apa yang Bapak/Ibu peroleh ?
b. jika belum, mengapa?

13

a. jika membuat sendiri, apa yang menjadi dasar
pertimbangan dalam pembuatan modul dan apakah ada
kesulitan?
b. jika tidak membuat sendiri, apakah modul yang tersedia
di sekolah sudah memenuhi kebutuhan pada materi yang
diajarkan?

14

Menurut Bapak/Ibu kesulitan/hambatan apa saja yang
dialami dalam mengembangkan Modul?

15

Bagaiaman pendapat Bapak/ibu mengenai sifat materi
Virus?

16

Bahan ajar apa saja yang Bapak/ibu gunakan dalam
menyampaikan materi Virus?

17

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika bahan ajar materi virus
dikembangkan kedalam modul berbasis Pop-Up Book?

Jawaban
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Tabel 3.3. Instrumen Validasi Pop-Up Modul oleh Pakar Bahan Ajar
dan Guru Biologi Kelas X SMA
Instrumen validasi ini merupakan pengembangan dari instrumen validasi
yang dibuat oleh Jannah (2015).

No

Aspek Yang Dinilai
1
A. Aspek Konten/Isi

1

Kesesuian modul
dengan KI dan KD

2

Keluasan materi

3

Kedalaman materi

4

Keakuratan fakta dan
konsep

5

Keakuratan ilustrasi

6

Kebenaran substansi
materi

7

Kesesuaian dengan
kebutuhan siswa

8

Manfaat untuk
penambahan wawasan
pengetahuan

9

Mengembangkan
kemampuan verbal
dan kebahasan

10

Menumbuhkan rasa
ingin tahu siswa

11

Mengembangkan
kemampuan kerjasama
siswa

Komentar

Skor
2

3

4
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No

Aspek Yang Dinilai
1

Total keseluruhan aspek
kelayakan isi
B. Aspek Bahasa
1

Bahasa bersifat
komunikatif dan
mudah dimengerti

2

Menciptakan
komunikasi interaktif

3

Keruntutan antar bab,
sub-bab, dan paragraf

4

Ketepatan struktur
kalimat

5

Kejelasan informasi

6

Ketepatan tata bahasa

Total keseluruhan aspek
bahasa
C. Aspek Penyajian
1

Keruntutan konsep

2

Kekonsistenan
sistematika

3

Berpusat pada siswa

4

Menyajikan umpan
balik untuk evaluasi
diri

5

Kelengkapan
penyajian (
Pendahuluan, Daftar
isi, Glosarium,

Komentar

Skor
2

3

4
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No

Aspek Yang Dinilai

Komentar

Skor
1

2

3

4

Rangkuman, Evaluasi,
Daftar pustaka)
6

Menyajikan ilustrasi
yang mendukung
pesan

Total keseluruhan aspek
penyajian
D. Aspek Tampilan
1

Penggunaan font jelas
dan terbaca dengan
baik

2

Kesesuaian bentuk

3

Kesesuaian warna

4

Kesesuaian ukuran

5

Kesesuaian pemilihan
gambar dengan materi

6

Gambar kontekstual
mampu
menyampaikan materi

7

Desain tampilan PopUp

8

Kertas isi

9

Bahan sampul

10

Sistem penjilidan

Total keseluruhan aspek
tampilan
Jumlah skor yang didapat = Total A + Total B + Total C + Total D
Rata-rata = Jumlah skor yang didapat/jumlah seluruh item

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

No

Aspek Yang Dinilai

Komentar

Skor
1

2

3

4

Jumlah seluruh item = 33

Komentar umum dan Saran Perbaikan
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Kesimpulan (mohon dilingkari salah satu)
1. Modul layak digunakan tanpa revisi
2. Modul layak digunakan dengan revisi sesuai saran
3. Modul tidak layak digunakan

Keterangan:





Skor 1 = Sangat Kurang Baik
Skor 2 = Kurang Baik
Skor 3 = Baik
Skor 4 = Sangat Baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

F. Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif dan
kuantitatif.
1. Analsis kualitatif
Analisa kualitatif berupa komentar yang diberikan oleh dua
validator pakar/ahli bahan ajar dan dua guru biologi kelas X SMA.
Perolehan data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui
sejauh mana kualitas dan kelayakan bahan ajar yang dihasilkan dan
selanjutnya dapat direvisi.
2. Analisa Kuantitatif
Analisa kuantitati berupa perolehan skor melalui instrument
penilaian oleh dua validator pakar/ahli bahan ajar dan dua guru biologi
kelas X SMA. Data yang dianalisis sebagai dasar dari hasil penilaian
kuisioner diubah menjadi interval. Skala penilaian terhadap bahan ajar
untuk materi virus kelas X SMA yang dikembangkan yaitu sangat
baik (4), baik (3), kurang baik (2), dan sangat kurang baik (1).
Perolehan skor dari penilaian validator dihitung menggunakan skala
Likert.Berikut adalah rumus Skala Likert untuk mengetahui interval
penilaian skala numeric.
Rumus :
RS = (m - n) / b
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Keterangan :
RS = Rentang Skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n = Angka terendah dalam pengukuran
b = banyaknya kelas/kategori yang dibentuk

Kategori

Tabel 3.4. Skala Likert
Interval Skala

Sangat baik

3,25 ≤ x ≤ 4

Baik

2,5 ≤ x ≤ 3,25

Cukup baik

1,75≤ x ≤ 2,5

Kurang baik

1≤ x ≤ 1,75

Hasil dari perhitungan skor masing-masing validasi yang dilakukan
akan dicari rata-rata skor perolehannya kemudian dapat dikonversikan dari
data kuantitatif ke data kualitatif dalam kategori tertentu seperti yang tertera
pada table kriteria skor Skala Likert diatas (Arikunto, 2009).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kebutuhan
Langkah

awal

yang

peneliti

lakukan

dalam

penelitian

dan

pengembangan bahan ajar yaitu peneliti melakukan analisis kebutuhan pada
setiap sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis kebutuhan
bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana guru
menggunakan bahan ajar dalam proses pembelajaran materi virus. Dalam
kegiatan analisis kebutuhan, peneliti menggunakan metode wawancara dan
observasi untuk memperoleh sejumlah informasi yang dibantu dengan lembar
daftar pertanyaan. Wawancara dan observasi dilakukan pada empat guru
biologi kelas X SMA di lima SMA yang ada di Yogyakarta yaitu SMA N 8
Yogyakarta, SMA N 1 Pakem, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, dan SMA
GAMA Yogyakarta.
Tahap wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi
fakta dan permasalahan yang ada di lapangan, sedangkan tahap observasi
dilakukan untuk mengetahui bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam
materi virus. Permasalahan tersebut terkait dengan penggunaan bahan ajar
oleh guru pada materi virus dalam mengupayakan keaktifan siswa dalam
pembelajaran. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dijadikan
sebagai acuan dalam pengembangan bahan ajar untuk materi virus.
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Dalam penelitian ini terdapat 16 butir pertanyaan, dimana terdapat 7 pertanyaan yang menunjukkan adanya kebutuhan
terkait bahan ajar.
Secara khusus kebutuhan akan bahan ajar pada lima SMA dapat dilihan pada tabel 4.1, sedangkan secara lengkap hasil
wawancara dapat dilihat pada lampiran.
1. Analisis Kebutuhan
Berikut ini merupakan hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan di empat sekolah.

No
1

Aspek
Bahan ajar

Tabel 4.1. Hasil wawancara analisis kebutuhan
SMA N 1 Pakem
SMA N 8 Yogyakarta
SMA GAMA
Yogyakarta
Bahan ajar adalah
Bahan ajar adalah
Bahan ajar adalah
semua sumber yang
segala sesuatu yang
semua yang digunakan
digunakan untuk
dipakai guru untuk
dalam pembelajaran
menyampaikan materi. menyampaiakn materi
dimana nanti peserta
Macam-macam bahan
pembelajaran. Macam- didik bisa
ajar yaitu buku, modul, macam bahan ajar
menggunakan bahan
objek langsung.
meliputi buku, internet, ajar itu untuk
pentingnya bahan ajar
power point, dan objek mendapatkan konsep
dalam pembelajaran
langsung. pentingnya
yang ia inginkan.

SMA Stella Duce 2
Bahan ajar adalah
segala bentuk bahan
gyang digunakan untuk
membantu guru dalam
melaksanakan kegiatan
pembelajaran. Macam
macam bahan ajar yaitu
buku, objek langsung
seperti kebun,
40
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No

Aspek

SMA N 1 Pakem

SMA N 8 Yogyakarta

yaitu untuk membantu
siswa memahami
pelajaran.

bahan ajar dalam
pembelajaran yaitu
sebagai sarana bagi
siswa untuk belajar
sehingga memudahkan
siswa untuk belajar.

2

Bahan ajar yang
digunakan di sekolah

Menggunakan bahan
ajar yang ada di
sekolah kalau power
point membuat sendiri.
Bahan ajar yang
digunakan yaitu Buku,
LKS video, power
point.

Menggunakan bahan
ajar yang ada di
sekolah dan beberapa
membuat sendiri.
Bahan ajar yang telah
digunakan di sekolah
yaitu Buku, LKS,
Power Point, internet.

3

Modul

Modul berisi materi
yang akan disampaikan
pada siswa. Modul
penting sekali dalam

Modul merupakan
kumpulan materi dalam
satu bab, jadi setiap
bab modulnya berbeda-

SMA GAMA
Yogyakarta
Macam-macam bahan
ajar seperti buku, LKS,
objek langsung seperti
sawah dan kebun.
Pentingnya bahan ajar
dalam pembelajaran
yaitu Agar siswa dapat
memahami pelajaran
dengan mudah.
Menggunakan bahan
ajar yang ada di
sekolah. Bahan ajar
yang telah digunakan
yaitu Buku, LKS, objek
langsung

Modul merupakan
bahan ajar yang berisi
materi dan latihanlatihan soal. Penting

SMA Stella Duce 2
hutan,sungai, LKS.
Pentingnya bahan ajar
dalam pembelajaran
yaitu bahan ajar sangat
membantu guru dalam
pembelajaran.

Menggunakan bahan
ajar yang ada di
sekolah dan beberapa
membuat sendiri.
Bahan ajar yang telah
digunakan yaitu Buku,
video, power point,
objek langsung seperti
halaman sekolah
modul merupakan
kumpulan materi yang
digunakan siswa untuk
belajar mandiri. Modul
41

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

Aspek

SMA N 1 Pakem

SMA N 8 Yogyakarta

suatu pembelajaran
karena sangat
membantu siswa dalam
mengikuti
pembelajaran

beda. Modul penting
sekali dalam suatu
pembelajaran karena
siswa dapat belajar
mandiri dengan modul
tersebut
Belum menggunakan
modul karena
menggunakan power
point lebih praktis dan
efisien dalam
pembuatannya, bisa
juga menambahkan
video dalam PPT.
Materi virus bersifat
abstrak. Bahan ajar
yang diguakan dalam
pembelajaran materi
virus yaitu buku, power
point, dan video.
Pendapat mengenai
pengembangan Pop-Up

4

Penggunaan modul
disekolah

Belum menggunakan
modul karena tidak ada
waktu untuk membuat
dan menggunakan
power point lebih
praktis dari pada harus
membuat.

5

Materi virus

Materi virus bersifat
abstrak. Selama ini
bahan ajar yang
digunakan dalam
pembelajaran materi
virus yaitu buku, video,
dan LKS. Pendapat
mengenai

SMA GAMA
Yogyakarta
modul dalam
pembelajaran yaitu
untuk membantu siswa
lebih memahami materi

Beberapa materi sudah
menggunakan modul
yang dibuat oleh Tim
MGMP Biologi.

Materi virus bersifat
mikroskopis dan
abstrak. Bahan ajar
yang sudah digunakan
yaitu buku, video dan
LKS. Pendapat
mengenai
pengembangan Pop-Up

SMA Stella Duce 2
sanagt penting dalam
pembelajaran karena
dengan adanya modul
guru sangat terbantu
dalam menyampaikan
materi
Belum menggunakan
modul karena tidak ada
waktu untuk membuat.

Materi virus bersifat
abstrak karena kita
susah untuk melihat
secara langsung. bahan
ajar yang digunakan
dalam pembelajaran
yaitu buku, power
point, dan video.
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No

Aspek

SMA N 1 Pakem
pengembangan PopUp Modul yaitu bagus
karena akan menambah
variasi dari bahan ajar.

SMA N 8 Yogyakarta
Modul yaitu bagus,
karena bisa menarik
perhatian siswa
sehingga termotivasi
untuk belajar.

SMA GAMA
Yogyakarta
Modul yaitu menarik
karena ada Pop-Up nya
sehingga lebih menarik
bagi siswa.

SMA Stella Duce 2
Pendapat mengenai
pengembangan Pop-Up
Modul yaitu bagus
karena dapat
memotivasi siswa
dalam belajar.
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Menurut guru biologi kelas X di SMA N 1 Pakem bahan ajar
merupakan semua sumber yang digunakan untuk menyampaikan materi.
Bahan ajar yang diketahui yaitu buku, modul, dan objek langsung. Menurut
guru bahan ajar perlu dalam suatu pembelajaran karena dapat membantu
siswa memahami pelajaran. Selama ini guru menggunakan bahan ajar berupa
buku, LKS, video, dan power point dalam pembelajaran biologi. Bahan ajar
yang digunakan merupakan bahan ajar yang disediakan oleh sekolah da nada
beberapa yang membuat sendiri seperti LKS dan power point.
Dalam pembuatan bahan ajar yang harus dipertimbangkan yaitu alokasi
waktu dan karakter siswa. Selama ini bahan ajar yang digunakan dirasa sudah
cukup membantu dalam proses pembelajaran namun jumlah buku yang ada
tidak sebanyak jumlah siswa sehingga buku harus digunakan secara
berkelompok. Menurut guru biologi kelas X modul berisi materi yang akan
disampiakan pada siswa. Modul sangat penting dalam pembelajaran karena
sangat membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran. Namun di SMA N 1
Pakem belum menggunakan modul dalam pembelajaran biologi. Hal ini
karena keterbatasan waktu untuk membuat dan menurut guru, menggunakan
power point lebih praktis dari pada harus membuat modul.
Menurut guru biologi materi virus bersifat abstrak. Selama ini bahan
ajar yang digunakan dalam menyampaikan materi virus yaitu buku, video,
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dan LKS. Pendapat guru mengenai pengembangan Pop-Up Modul
sangat bagus karena akan menambah variasi dari bahan ajar.
Menurut guru biologi kelas X di SMA N 8 Yogyakarta bahan ajar
merupakan segala sesuatu yang dipakai guru untuk menyampaikan materi
pembelajaran. Bahan ajar yang diketahui yaitu buku, internet, power point,
dan objek langsung. bahan ajar perlu digunakan saat pembelajaran karena
bahan ajar merupakan sarana bagi siswa untuk belajar sehingga mudah
memahami materi. Bahan ajar yang sudah digunakan di SMA N 8
Yogyakarta yaitu buku, LKS, power point, dan internet. Bahan ajar yang
digunakan merupakan bahan ajar yang disediakan oleh sekolah dan beberapa
ada yang membuat sendiri. Dasar pertimbangan dalam penyusunan bahan ajar
ayitu waktu dan karakter siswa. Sejauh ini bahan ajar yang digunakan sudah
sangat membantu dalam proses pembelajaran.
Menurut guru biologi, modul merupakan kumpulan materi dalam satu
bab. Modul sangat penting dalam suatu pembelajara karena dapat membantu
siswa belajar secara mandiri. Namun dalam pembelajaran guru belum
menggunakan modul karena tidak praktis. Menggunakan power point lebih
praktis dan efisien dalam pembuatannya dan penggunaannya. Menurut guru
biologi materi virus bersifat abstrak. Dalam pembelajarannya guru
menggunakan bahan ajar berupa buku, power point, dan video. Pendapat guru
mengenai pengembangan Pop-Up Modul yaitu sangat bagus karena bisa
menarik perhatian siswa sehingga menjadi termotivasi untuk belajar.
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Menurut guru biologi di SMA GAMA bahan ajar merupakan semua
yang digunakan dalam pembelajaran dimana nanti peserta didik bisa
menggunakan bahan ajar itu untuk mendapatkan konsep yang ia inginkan.
Macam-macam bahan ajar yaitu buku, LKS, dan objek langsung seperti
sawah. Dalam pemeblajaran perlu adanya bahan ajar yaitu agar siswa dapat
memahami pelajaran dengan mudah. Bahan ajar yang digunakan di SMA
GAMA yaitu buku, LKS dan objek langsung. bahan ajar yang digunakan
merupakan bahan ajar yang disediakan oleh sekolah. Sejauh ini bahan ajar
yang digunakan sudah membantu dalam proses pembelajaran namun belum
maksimal. Kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran di SMA GAMA
yaitu terkait dengan sumber daya manusia (SDM) siswa yang rendah
sehingga perlu beberapa kali pengulangan dalam menjelaskan materi.
Menurut guru biologi modul merupakan bahan ajar yang berisi materi
dan latihan soal. Modul sangat penting dalam suatu pembelajaran karena
dapat membantu siswa untuk

lebih mudah memahami materi. Beberapa

materi dalam biologi sudah menggunakan modul yang dibuat oleh Tim
MGMP Biologi. Guru tidak mengembangkan modul sendiri karena
keterbatasan waktu pembuatan. Menurut guru materi virus bersifat
mikroskopis dan abstrak. Selama ini guru menggunakan bahan ajar berupa
buku dan LKS dalam menyampaikan materi virus. pendapat guru mengenai
pengembangan Pop-Up Modul yaitu menarik karena ada gambar Pop-Up
sehingga bisa mengambil perhatian siswa untuk belajar.
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Menurut guru biologi di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta bahan ajar
merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam
melaksanakan kegiatan pemeblajaran. Macam-macam bahan ajar yaitu buku,
LKS dan objek langsung seperti kebun, hutan, sungai. Bahan ajar snagat
diperlukan dalam suatu pemeblajaran karena sangat membantu guru dalam
menyampaian materi. Bahan ajar yang sudah digunakan di SMA Stella Duce
2 yaitu buku, video, power point, dan objek langsung seperti halaman
sekolah. Bahan ajar yang digunakan merupakan bahan ajar yang disediakan
oleh sekolah dan beberapa membuat sendiri. Dasar yang digunakan dalam
pembuatan bahan ajar yaitu karakteristik siswa yang berbeda-beda dan waktu
yang digunakan dalam satu bab. Sejauh ini bahan ajar yang digunakan sudah
cukup membantu proses pembelajaran namun belum cukup karena semakin
banyak macam bahan ajar yang digunakan akan semakin baik.
Menurut guru biologi di SMA Stella Duce 2 modul merupakan
kumpulan materi yang digunakan siswa untuk belajar mandiri. Modul sangat
penting dalam pembelajaran arena dengan adanya modul, guru sangat
terbantu dalam menyampaikan materi. Menurut guru materi virus bersifat
abstrak karena kita susah untuk melihat secara langsung. bahan ajar yang
digunakan guru untuk menyampaikan materi virus yaitu nuku, power point,
dan video. Pendapat guru mengenai pengembangan Pop-Up Modul yaitu
bagus karena dapat menambah variasi bahan ajar dan dapat memotivasi siswa
dalam mempelajari materi virus.
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B. Deskripsi Produk Awal
Dalam mengembangkan produk berupa modul, maka peneliti mengikuti
langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Langkah awal peneliti
menentukan materi biologi kelas X di semester ganjil sesuai dengan hasil
observasi dan wawancara analisis kebutuhan pada masing-masing sekolah.
Peneliti kemudian membuat indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan
kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Kemudian,
peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dilengkapi
dengan LKS untuk meningkatkan keampuan peserta didik dan instrument
penilaian untuk menilai sikap dan keterampilan peserta didik. Langkah
selanjutnya dilakukan oleh peneliti yaitu merancang modul sesuai dengan
konsep atau kerangka yang telah dibuat sebelumnya.
Dalam merancang modul tersebut, peneliti juga mengacu pada RPP
yang telah dibuat agar tercapai proses pembelajaran yang baik. modul yang
dikembangkan yaitu berupa modul berbasis Pop-Up. Sebagai langkah awal
dalam mengembangkan modul yang dilakukan oleh peniliti yaitu membuat
kerangka modul. Kemudian peneliti menetapkan tujuan akhir yaitu
kemampuan yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari modul,
menetapkan garis besar materi serta komponen-komponen seperti kompetensi
dasar (KD), deskripsi singkat, estimasi waktu dan sumber pustaka untuk
mencapai tujuan sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya.
Selanjutnya peneliti juga membuat tugas, soal, dan praktik/latihan yang harus
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dikerjakan atau diselesaikan oleh peserta didik untuk mengukur kemampuan
peserta didik dalam menguasai modul. Setelah membuat kerangka modul
peneliti kemudian merancang gambar Pop-Up yaitu menentukan gambar dan
jenis Pop-Up yang akan dibuat. Modul berbasis Pop-Up yang dibuat oleh
peneliti tersusun dari (1) halaman sampul, (2) kata pengantar. (3) daftar Isi,
(4) daftar tabel, (5) daftar gambar (6) pendahuluan yang terdiri dari deskripsi
modul, prasarat, petunjuk penggunaan modul, dan tujuan; (7) kegiatan belajar
yang terdiri dari kompetensi dasar (KD), tujuan pembelajaran, uraian materi,
lembar kerja, tugas, dan tes formatif; (8) rangkuman, (9) evaluasi, (10) daftar
pustaka (11) glosarium. Modul juga dilengkapi dengan gambar Pop-Up jenis
Transformasi dan Pull-tabs pada bagian gambar struktur tubuh virus dan
replikasi virus. Berikut ini adalah gambaran produk awal Pop-Up Modul :
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan rencana
atau rancangan kegiatan yang menggambarkan langkah-langkah atau
prosedur pembelajaran secara terperinci, terstruktur dan sistematis untuk
mencapai komptensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
digunakan. Rencana pelaksanaan Pembelajaran yang dirancang memuat
komponen-komponen yaitu :
1. Identitas RPP meliputi : nama satuan pendidikan/nama sekolah,
mata pelajaran, kelas/semester, dan alokasi waktu pembelajaran.
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2. Kompetensi inti
3. Kompetensi dasar
4. Indikator
5. Tujuan pembelajaran
6. Materi pembelajaran
7. Metode pembelajaran
8. Media pembelajaran
9. Kegiatan pembelajaran
10. Sumber belajar
11. Lampiran-lampiran meliputi : Lembar Kerja Siswa, soal evaluasi,
instrument penilaian
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat untuk materi
virus kelas X SMA dengan alokasi waktu yang ditetapkan yaitu 3 JP (3 x
45 menit). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh
peneliti dapat meningkatkan keaktifan siswa karena memuat contoh/fakta
yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sudah siswa
alami.Selain itu RPP yang dirancang juga dilengkapi dengan LKS yang
memuat

soal-soal

dan

gambar

yang

menarik

sehingga

dapat

meningkatkan pemahaman siswa dan menjadi lebih aktif serta
termotivasi.Instrument penilaian juga dibuat untuk mengukur dan menilai
ketercapaian semua aspek koginitf, afektif, dan psikomotorik.
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b. Bahan Ajar
Dalam penelitian ini bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti
yaitu Modul berbasis Pop-Up untuk materi virus kelas X SMA. Modul
yang dikembangan berdasarkan RPP dan LKS yang telah dibuat. Modul
yang dikembangkan berisi beberapa hal, diantaranya yaitu kata pengantar
pada halaman pertama, kemudian dilengkapi dengan daftar isi, daftar
tabel, dan daftar gambar untuk mempermudah siswa menemukan
informasi pada modul, selanjutnya modul juga dilengkapi dengan peta
konsep terkait materi virus yang berisi informasi pemetaan materi yang
akan dibahas pada modul tersebut. Bagian selanjutnya adalah
pendahuluan yang berisi informasi seperti kompetensi dasar yang akan
dicapai, deskripsi modul, tujuan pembelajaran, alokasi waktu yang
digunakan dalam menyelesaikan pembelajaran, prasyarat untuk bisa
mempelajari modul tersebut, dan petunjuk penggunaan modul.
Bagian modul selanjutnya yaitu kegiatan belajar yang terdiri tiga
kegiatan, yaitu kegiatan belajar 1 berisi tentang sub bab Struktur Virus,
kegiatan belajar 2 tentang sub bab Reproduksi Virus, dan Kegiatan
belajar 3 tentang Peranan Virus bagi Kehidupan. Pada setiap kegiatan
belajar dilengkapi dengan informasi mengenai indikator dan dan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari setiap sub bab yang
disampaikan. Selain itu dalam kegiatan pembelajaran juga dilengkapi
dengan pendahuluan yaitu berupa gambar beserta pertanyaan seputar
gambar yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan pada
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masing-masing Kegiatan Belajar untuk memotivasi siswa dan melihat
kemmapuan awal siswa. Selanjutnya pada Kegiatan Belajar 1 dan 2
terdapat gambar Pop-Up Struktur Tubuh Virus dan Replikasi Virus.
Gambar Pop-Up pada kegiatan Belajar 1 dan 2 digunakan sebagai media
pengamatan siswa. Di dalam modul juga terdapat info biologi yang berisi
mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan materi virus. Pada
rangkuman materi juga dilengkapi dengan gambar-gambar sehingga
dapat menambah informasi bagi siswa dan terlihat menarik.
Modul ini juga dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa yang
berkaitan dengan pengamatan pada gambar Pop-Up tersebut. Pada setiap
akhir kegiatan belajar terdapat umpan balik berupa pertanyaan pilihan
ganda dan uraian untuk mengetahui kemampuan siswa setelah
mempelajari materi. Sebagai evaluasi siswa diakhir bab, modul
dilengkapi dengan uji kompetensi. Modul juga dilengkapi dengan
rangkuman dari semua materi pada kegiatan belajar 1 sampai 3, terdapat
juga daftar pustaka dan glosarium yaitu kumpulan istilah-istilah penting
dalam materi virus beserta dengan artinya.
Dengan demikian, adanya Pop-Up Modul ini akan membantu
siswa dalam memahami materi virus serta meningkatkan antusias siswa
dalam belajar.
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C. Data Hasil Validasi Produk
1. Data Hasil Validasi Oleh Pakar Bahan Ajar Materi Biologi
Produk yang telah dibuat dan dikembangkan oleh peneliti yaitu
berupa Pop-Up Modul selanjutnya divalidasi oleh dua pakar bahan ajar
dan dua guru biologi kelas X SMA. Tujuan dilakukannya validasi yaitu
untuk mengetahui kualitas dan kelayakan produk berupa Pop-Up Modul.
Pakar Bahan ajar yang memvalidasi produk berupa Pop-Up Modul untuk
materi virus kelas X SMA yaitu Ibu M.A dan Ibu R.H. Produk divalidasi
sebanyak satu kali yang dilakukan pada tanggal 13 November 2017 dan
tanggal 20 November 2017 bertempat di Kampus III Universitas Sanata
Dharma. Aspek yang divalidasi oleh dua pakar meliputi :
1. Aspek konten/isi
2. Aspek bahasa
3. Aspek penyajian
4. Aspek tampilan
Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada tanggal 13
November 2017 diperoleh dari pakar bahan ajar Ibu R.H menunjukkan
skor rata-rata yaitu 3,75 dengan kriteria “Sangat Baik”. Pop-Up Modul
dinyatakan layak digunakan dengan revisi sesuai komentar dan saran
perbaikan.
Berdasarkan hasil validasi yang diperoleh, maka dapat dirincikan
perolehan masing-masing skor sebagai berikut:
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1. Total skor aspek konten/isi yaitu 41
2. Total skor aspek bahasa yaitu 21
3. Total skor aspek penyajian yaitu 22
4. Total skor aspek tampilan yaitu 40
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 124. Untuk
mendapat rerata maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab
III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut maka diperoleh
hasil akhir rerata yaitu 3,75 dengan kriteria “Sangat Baik”. .
Validasi kedua oleh Ibu M.A yang dilakukan pada tanggal 20
November 2017 menunjukkan skor rata-rata yaitu 3,27 dengan kriteria
“Sangat Baik”. Pop-Up Modul dinyatakan layak digunakan dengan revisi
sesuai komentar dan saran perbaikan.
Berdasarkan hasil validasi yang diperoleh, maka dapat dirincikan
perolehan masing-masing skor sebagai berikut :
1. Total skor aspek konten/isi yaitu 37
2. Total skor aspek bahasa yaitu 17
3. Total skor aspek penyajian yaitu 19
4. Total skor aspek tampilan yaitu 35
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 124. Untuk
mendapat rerata maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab
III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut maka diperoleh
hasil akhir rerata yaitu 3,75 dengan kriteria “Sangat Baik”.
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Pada validasi tersebut, kedua pakar bahan ajar yaitu Ibu R.H dan
Ibu M.A juga memberikan komentar dan saran perbaikan pada aspek
konten/isi, konten bahasa, konten penyajian, dan konten tampilan.Berikut
adalah komentar dan saran pebaikan yang diberikan oleh pakar yang
dipaparkan dalam bentuk tabel.
Tabel.4.2. Komentar dan Saran Perbaikan dari Pakar Bahan Ajar
Komentar
No Aspek Yang Dinilai
Ibu R.H
Ibu M.A
D. Aspek Konten/Isi
1

Kesesuian modul
dengan KI dan KD

2

Keluasan materi

3

Kedalaman materi

4

Keakuratan fakta dan
konsep
Keakuratan ilustrasi
Kebenaran substansi
materi
Kesesuaian dengan
kebutuhan siswa
Manfaat untuk
penambahan wawasan
pengetahuan
Mengembangkan
kemampuan verbal
dan kebahasan
Menumbuhkan rasa
ingin tahu siswa
Mengembangkan
kemampuan kerjasama
siswa

5
6
7
8

9

10
11

KI tidak dituliskan
dalam bagian
pendahuluan
Pada beberapa aspek
perlu diperluas
Pada beberapa aspek
perlu diperdalam
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No

Komentar

Aspek Yang Dinilai
Ibu R.H

Ibu M.A

E. Aspek Bahasa
1

2

3
4

5
6

Bahasa bersifat
komunikatif dan
mudah dimengerti
Menciptakan
komunikasi interaktif

Keruntutan antar bab,
sub-bab, dan paragraf
Ketepatan struktur
kalimat
Kejelasan informasi
Ketepatan tata bahasa

Sebaiknya dilengkapi
dengan
komunikasi
atas hasil kerja siswa
bila belajar secara
mandiri

Struktur
kalimat
masih ada yang
harus diperbaiki
Tata bahasa dan
tata tulis masih
harus diperbaiki

F. Aspek Penyajian
1
2
3
4

5

6

Keruntutan konsep
Kekonsistenan
sistematika
Berpusat pada siswa
Menyajikan umpan
balik untuk evaluasi
diri
Kelengkapan
penyajian (
Pendahuluan, Daftar
isi, Glosarium,
Rangkuman, Evaluasi,
Daftar pustaka)
Menyajikan ilustrasi
yang mendukung
pesan

Ada istilah yang tidak
konsisten
Sebaiknya dilengkapi
kunci jawab
Rangkuman
bisa
diletakkan
pada
bagian
materi,
tidak jadi satu
dengan
umpan
balik

Glosarium
perlu
diperbanyak.
Penulisan
daftar
pustaka
perlu
mengikuti kaidah
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No

Komentar

Aspek Yang Dinilai
Ibu R.H

Ibu M.A

G. Aspek Tampilan
1

2

Penggunaan font jelas
dan terbaca dengan
baik
Kesesuaian bentuk

3
4

Kesesuaian warna
Kesesuaian ukuran

5

Kesesuaian pemilihan
gambar dengan materi

6

Gambar kontekstual
mampu
menyampaikan materi
Desain tampilan PopUp

7

8

Kertas isi

9

Bahan sampul

10

Sistem penjilidan

Untuk lebih menarik
bentuk huruf perlu
bervariasi
Ukuran huruf perlu
dibedakan antara isi
dan sub materi
Sebaiknya pada setiap
bagian disertai gambar
agar menarik

Pop-up kurang bisa
berdiri tegak (tampak
miring)
Ukuran dari desain
perlu
disesuaikan
dengan celah yang
dimasuki
Akan lebih baik kalau
ada gambar virus yang
besar 1
Kurang bagus, karena
mudah lepas
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Tabel. 4.3. Komentar Umum dan Saran Perbaikan dari Ahli Bahan
Ajar
Ibu R.H
Ibu M.A
Menambahkan KI dalam
 Kalau difungsikan belajar
pendahuluan
mandiri perlu ada kunci jawaban
Memperaiki rumusan tujuan di
dan paduan/kriteria untuk bisa
halaman vii
lanjut atau belajar kembali
Kata “kamu” diganti siswa
 Ada bagian yang kurang pas, ada
Memperbaiki penulisan sitasi
soal yang overlapping da nada
Halaman 4 alenia 1 susunan
yang belum disinggung (bila
kalimat diperbaiki
harus cari sumber lain perlu
Salah ketik mohon diperbaiki
ditunjukkan sumbernya)
Kartu yang akan ditempel
 Kartu isi Pop-Up perlu
diperhatikan celahnya karena
disesuaikan ukuran dan desain
akan ditempel/dimasukkan. Ada
agar lebih mudah dimasukkan
yang tidak terbaca tulisannya
dan tulisan tampak jelas
Memperbaiki penulisan nama
 Glosarium perlu ditambah
virus dihalaman 14 dan 15
 Desain sampul sebaiknya ada 1
Penambahan panduan tugas
gambar virus yang berukuran
membuat poster termasuk
besar
ketetuan poster
 Penjilidan kurang bagus
Perbaiki penulisan daftar pustaka

Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh pakar bahan ajar dapat
dilihat pada table berikut :
Table.4.4.Rekapitulasi data validasi oleh pakar bahan ajar
Aspek yang dinilai
Hasil Perolehan Skor
Validator
Validator
Rata-rata
(M.A)
(R.H)
Konten/Isi
37
41
39
Bahasa
17
21
19,5
Penyajian
19
22
20,5
Tampilan
35
40
37,5
Total Skor
108
124
116
Keseluruhan
Jumlah seluruh item
33
33
33
Rerata = ∑
3,27
3,75
3,51
skorkeseluruhan/ ∑
seluruh item
Kriteria
Sangat Baik Sangat Baik
Sangat
Baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan perolehan rata-rata skor
keseluruhan hasil validasi yang dilakukan oleh dua pakar bahan ajar
untuk materi virus dapat disimpulkan bahwa kualitas dari Pop-Up Modul
untuk materi virus kelas X SMA berada pada kriteria “Sangat Baik”.
2.

Data Hasil Validasi Guru Biologi Kelas X SMA
Guru yang menjadi validator dalam peelitian ini yaitu Ibu M.P.A
dan Bapak G.D. Produk modul divalidasi sebanyak satu kali dan
dilakukan pada tanggal 3 November 2017 bertempat di SMA Stella Duce
2 Yogyakarta dan tanggal 6 November 2017 bertempat di SMA GAMA
Yogyakarta. Aspek yang divalidasi oleh guru biologi kelas X SMA yaitu:
1. aspek Konten/Isi
2. aspek bahasa
3. aspek penyajian, dan
4. aspek tampilan
Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada 3 November 2017
diperoleh dari guru biologi kelas X SMA yaitu Ibu M.P.A menunjukkan
skor rata-rata yaitu 3,67 denga kriteria “Sangat Baik”. Modul berbasis
Pop-Up dinyatakan layak digunakan dengan revisi sesuai saran.
Berdasarkan hasil validasi yang diperoleh, maka dapat dirincikan
perolehan masing-masing skor sebagai berikut :
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1. Total skor aspek konten/isi yaitu 41
2. Total skor aspek bahasa yaitu 21
3. Total skor aspek penyajian yaitu 22
4. Total skor aspek tampilan yaitu 37
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 121. Untuk
mendapatkan rerata maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada
bab III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut maka
diperoleh hasil akhir rerata yaitu 3,67 dengan kriteria “Sangat Baik” yang
telah dikonversi dari data kuantitaf ke data kualitatif.
Validasi kedua yaitu dilakukan pada 6 November 2017 diperoleh
dari guru biologi kelas X SMA yaitu Bapak G.D menunjukkan skor ratarata yaitu 3,93 dengan kriteria “Sangat Baik”. Pop-Up Modul dinyatakan
layak digunakan dengan revisi sesuai saran.
Berdasarkan hasil validasi yang diperoleh, maka dapat dirincikan
perolehan masing-masing skor sebagai berikut :
1. Total skor aspek konten/isi yaitu 44
2. Total skor aspek bahasa yaitu 22
3. Total skor aspek penyajian yaitu 24
4. Total skor aspek tampilan yaitu 40
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 130. Untuk
mendapatkan rerata maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada
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bab III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut maka
diperoleh hasil akhir rerata yaitu 3,93 dengan kriteria “Sangat Baik” yang
telah dikonversi dari data kuantitaif ke data kualitatif.
Pada validasi tersebut, kedua pakar bahan ajar yaitu Ibu M.P.A
dan Bapak G.D juga memberikan komentar dan saran perbaikan pada
aspek konten/isi, konten bahasa, konten penyajian, dan konten
tampilan.Berikut adalah komentar dan saran pebaikan yang diberikan
oleh pakar yang dipaparkan dalam bentuk tabel.
Tabel. 4.5. Komentar umum dan saran perbaikan dari Guru Biologi
kelas X
Ibu M.P.A
Bapak G.D
 Pada petunjuk penggunaan
 Pop-up Modul Virus ini
modul, gambar agak blur
kualitasnya sudah sangat baik,
sehingga tidak nyaman. Jika
dari aspek-aspek yang dinilai
tidak harus dicantumkan,
option-option sudah muncul dan
sebaiknya dihilangkan saja, atau
sangat baik, hanya saja perlu
tetap ditampilkan dengan
dikembangkan lagi baik aspek
perbaikan
konten/isi, bahasa, penyajian
 Penjilidan kurang bagus
maupun tampilan

Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh guru kelas X SMA
dapat dilihat pada table berikut :
Tabel. 4.6. Rekapitulasi data validasi oleh guru biologi kelas X
SMA
Aspek yang dinilai
Hasil Perolehan Skor
Validator
Validator
Rata-rata
(M.P.A)
(G.D)
Konten/Isi
41
44
42,5
Bahasa
21
22
21,5
Penyajian
22
24
23
Tampilan
37
40
38,5
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Aspek yang dinilai

Total Skor Keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rerata = ∑
skorkeseluruhan/ ∑
seluruh item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator
Validator
Rata-rata
(M.P.A)
(G.D)
121
130
125,5
33
33
33
3,67
3,93
3,8

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat
Baik

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa perolehan rerata skor
keseluruhan hasil validasi Pop-Up Modul untuk materi virus pada
semester ganjil kelas X SMA dapat disimpulkan bahwa Modul berbasis
Pop-Up menurut guru biologi kelas X SMA pada kriteria “Sangat Baik”
Setelah divalidasi oleh dua pakar bahan ajar dan dua guru biologi
kelas X SMA maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa produk
bahan ajar berupa Pop-Up Modul untuk materi virus termasuk pada
kriteria “Sangat Baik” dengan perolehan skor keseluruhan yang
dipaparkan secara terperinci sebagai berikut :
Tabel.4.7. Rekapitulasi Data Validasi 2 Pakar Bahan Ajar dan 2
GBiologi kelas X SMA
No
Validator
Skor Validasi
Modul
1
Pakar Bahan ajar (1)
3,75
2
Pakar Bahan ajar (2)
3,27
3
Guru Biologi SMA Stella Duce 2
3,67
4
Guru Biologi SMA GAMA
3,93
Jumlah skor
14,26
Rerata = ∑skor/∑validator
3,65
Kriteria
Sangat Baik
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D. Produk Akhir
Produk akhir dalam penelitian ini yaitu Pop-Up Modul hasil
perbaikan/revisi oleh validator yaitu dua pakar bahan ajar dan dua guru
biologi kelas X SMA. Berikut ini adalah komentar dan saran perbaikan
masing-masing pakar bahan ajar yang dijabarkan dalam tabel.

No
1

4
6

5











Tabel.4.8. Komentar Pakar Bahan Ajar dan Revisi (Ibu R.H)
Komentar
Revisi
Aspek Konten/Isi
KI tidak dituliskan dalam
Menambahkan KI dalam bagian
bagian pendahuluan, mohon
pendahuluan
ditambahkan
Aspek Bahasa
Struktur kalimat masih ada
Memperbaiki struktur kalimat
yang harus diperbaiki
sesuai kaidah
Tata bahasa dan tata tulis
Memperbaiki tata bahasa dan tata
masih harus diperbaiki
tulis sesuai kaidah
Aspek Penyajian
Rangkuman bisa diletakkan
Memindahkan rangkuman pada
pada bagian materi, tidak jadi
akhir materi Kegiatan Belajar III
satu dengan umpan balik
Komentar dan Saran perbaikan
Memberbaiki perumusan tujuan  Memperbaiki perumusan tujuan
di halaman vii
di halaman vii sesuai kaidah
Memperbaiki penulisan sitasi
 Memperbaiki penulisan sitasi
sesuai kaidah
Halaman 4 alenia 1 susunan
 Memperbaiki susunan kalimat di
kalimat diperbaiki
halaman 4 alenia 1
Salah ketik mohon diperbaiki
 Memperbaiki kata-kata yang
Referensi bisa cari yang lebih
salah ketik
baru
 Mencari referensi yang baru
Kartu yang akan ditempel
 Memperbaiki kartu yang akan
diperhatikan spacenya karena
ditempel dengan ukuran yang
akan ditempel/dimasukkan, ada
sesuai dengan spacenya agar
yang tidak terlihat tulisannya
tulisan terlihat jelas
Perbaiki nama virus di halaman
14 dan 15
 Memperbaiki nama virus
Penambahan panduan tugas
membuat poster termasuk
 Menambahkan lembar kerja
ketentuan poster
siswa yang berisi tujuan,
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No




Komentar
Perbaiki tata tulis pada umpan
balik dan uji kompetensi
Penulisan nama virus tidak
konsisten, mohon diperbaiki
Perbaiki penulisan daftar
pustaka





Revisi
kegiatan, alat dan bahan, dan
ketentuan pembuatan poster
Memperbaiki tulisan yang masih
salah ketik pada umpan balik
dan uji kompetensi
Menyamakan penulisan nama
virus
Memperbaiki penulisan daftar
pustaka sesuai kaidah

Pop-Up Modul yang telah divalidasi oleh pakar bahan ajar yang kedua
oleh Ibu M.A, direvisi sesuai komentar dan saran perbaikan.Berikut adalah
komentar dan saran perbaikan beserta revisi yang dijabarkan dalam tabel.
Tabel.4.9. Komentar Pakar Bahan Ajar dan Revisi (Ibu M.A)
No
Komentar
Revisi
Aspek Konten/Isi
2
Pada beberapa aspek perlu
Menambahkan materi yang belum
diperluas
ada dalam modul
3
Beberapa aspek perlu
Menambahkan materi yang belum
diperdalam
ada dalam modul
Aspek bahasa
2
Sebaiknya dilengkapi
Menambahkan kunci jawab pada
komunikasi atas hasil kerja
setiap umpan balik dan uji
siswa bila belajar secara
kompetensi beserta kriteria untuk
mandiri
bisa lanjut ke materi selanjutnya
atau belajar kembali
Aspek penyajian
2
Ada istilah yang tidak
Menyamakan istilah
konsisten
4
Sebaiknya dilengkapi kunci
Menambahkan kunci jawab pada
jawab
setiap umpan balik dan uji
kompetensi beserta kriteria untuk
bisa lanjut ke materi selanjutnya
atau belajar kembali
5
Glosarium perlu diperbanyak, Menambah istilah-istilah penting
penulisan daftar pustaka perlu yang ada apad materi virus dan
mengikuti kaidah
memperbaiki penulisan daftar
pustaka sesuai kaidah
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No

Komentar

Revisi
Aspek Tampilan
2
Untuk lebih menarik bentuk
Membedakan bentuk huruf pada
huruf perlu bervariasi
judul, isi, dan info biologi
4
Ukuran huruf perlu dibedakan Mengganti ukuran huruf yang ada
untuk isi dan sub bab
pada isi dan sub bab dengan ukuran
yang berbeda
7
Pop-Up kurang bisa berdiri
Mengganti kertas yang digunakan
tegak
untuk membuat Pop-Up yang lebih
tebal sehingga bisa berdiri tegak
8
Ukuran dan desain perlu
Mengganti ukuran kartu sesuai
disesuaikan dengan celah
dengan celah yang akan dimasuki
yang dimasuki
9
Akan lebih baik kalau ada
Menambahakan gambar virus yang
gambar virus yang besar satu berukuran besar pada sampul modul
10 Penjilidan kurang bagus
Mengganti lem yang lebih kuat
sehingga mudah lepas
rekatannya
Komentar dan Saran Perbaikan
 Kalau difungsikan belajar
 Menambahkan kunci jawab pada
mandiri perlu ada kunci jawab
setiap umpan balik dan uji
dan panduan/kriteria untuk
kompetensi beserta kriteria untuk
bisa lanjut atau belajar kembali
bisa lanjut ke materi selanjutnya
 Ada bagian yang kurang pas,
atau belajar kembali
ada soal yang overlapping dan  Mengganti soal yang overlapping
ada yang belum disinggung
dan yang belum disinggung
(bila harus cari sumber lain
dengan soal yang sesuai dengan
perlu dituliskan sumbernya)
materi yang ada di modul
 Kartu isi Pop-Up perlu
 Mengganti ukuran kartu sesuai
disesuaikan ukuran dari desain
dengan celah yang akan dimasuki
agar lebih mudah dimasukkan  Menambah istilah-istilah penting
dan tulisan tampak jelas
yag ada apad materi virus dan
 Glosarium perlu ditambah
memperbaiki penulisan daftar
 Desain sampul sebaiknya ada
pustaka sesuai kaidah
satu gambar virus besar
 Menambahakan gambar virus
 Penjilidan kurang bagus
yang berukuran besar pada
sampul modul
 Mengganti lem yang lebih kuat
rekatannya

Selanjutnya, produk yang telah divalidasi oleh guru kelas X SMA direvisi
sesuai dengan komentar umum dan saran. Komentar dan saran perbaikan
dari guru biologi kelas X SMA akan dijabarkan dalam tabel berikut :
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Tabel. 4.10.Komentar dan Saran Perbaikan serta Revisi (Ibu M.P.A)
Komentar Umum
Revisi
Pada petunjuk penggunaan modul,
gambar agak blur sehingga tidak
nyaman. Jika tidak harus dicantumkan,
sebaiknya dihilangkan saja, atau tetap
ditampilkan dengan perbaikan
Penjilidan masih kurang rapi

Memperbesar ukuran gambar
dalam petunjuk penggunaan
modul

Mengganti lem yang lebih kuat
merekat

Pop-Up Modul yang telah divalidasi oleh guru biologi kelas X yang
kedua direvisi sesuai komentar dan saran perbaikan. Berikut adalah komentar
dan saran perbaikan beserta revisi yang dijabarkan dalam tabel.
Tabel.4.11. Komentar dan Saran Perbaikan serta Revisi (Bapak G.D)
Komentar Umum
Revisi
Pop-up Modul Virus ini kualitasnya Menambahkan materi yang belum
sudah sangat baik, dari aspek-aspek tercantum dalam modul
yang dinilai option-option sudah
muncul dan sangat baik, hanya saja
perlu dikembangkan lagi baik aspek
konten/isi, bahasa, penyajian
maupun tampilan
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Berikut ini merupakan gambaran produk awal dan akhir dari Pop-Up Modul :

Nama

Tabel 4.12. Desain Produk Awal dan Produk Akhir Pop-Up Modul
Produk Awal
Produk Akhir
Keterangan

Sampul
Produk Awal : Pada sampul buku
terdapat gambar kartun macam-macam
virus, judul modul dan nama penulis.

Produk Akhir : Terdapat penambahan
gambar virus yang berukuran besar dan
identitas kampus.
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Nama
Daftar Isi

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal : Berisi daftar isi modul

Produk Akhir : Tidak ada perubahan

Peta Konsep
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Nama
Pendahuluan

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk Awal : Pendahuluan berisi
kompetensi dasar, deskripsi modul, tujuan
yang akan dicapai, alokasi waktu, dan
panduan penggunaan modul.

Produk Akhir : Tidak ada perubahan

Panduan

Produk

Awal

:

Penggunaan

penggunaan

Modul

sebelumnya gambar tampak terlalu kecil

modul

Berisi
bagi

panduan
siswa.

sehingga sulit dibaca.

Produk Akhir : Perbaikan pada ukuran
gambar menjadi lebih besar sehingga
mudah dibaca.
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Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Kegiatan

Produk Awal : berisi indikator, tujuan

Belajar

pembelajaran, dan uji awal pengetahuan
sebagai motivasi yang mengacu pada
materi yang akan dibahas.

Produk Akhir : Tidak ada perubahan

Gambar

Produk Awal : memadukan gambar dan

Ilustrasi

ilustasi yang sesuai dengan materi

Produk Akhir : Tidak ada perubahan
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Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Lembar Kerja

Produk Awal : Berisi panduan kegiatan

Siswa

yang harus dilakukan oleh siswa dan soal
yang berkaitan dengan gambar Pop-Up

Produk Akhir : terdapat pada perubahan
pada soal yaitu soal dibuat berdasarkan
kegiatan yang dilakukan oleh siswa.

Pop-Up

Produk Awal : Posisi Pop-Up Struktur

Struktur

Tubuh Virus tampak miring

Tubuh Virus
Produk Akhir : dilakukan perbaikan
pada kertas yang digunakan untuk PopUp sehingga bisa tegak
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Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Pop-Up

Produk Awal : Pada keterangan tulisan

Replikasi

tertup oleh celah dan kertas jjawaban

Virus

yang lain

Produk Akhir : Memperbesar celah antar
jawaban sehingga tulisan tetap terbaca
Pop-Up Cara

Produk Awal : Cara pembuatan vaksin

Pembuatan

dalam bentuk paragraf

Vaksin
Produk Akhir : Cara pembuatan vaksin
di buat Pop-Up
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Nama
Info Biologi

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk Awal : berisi informasi menarik
dan terkini yang berkaitan dengan materi

Produk Akhir : Tidak ada perubahan

Umpan Balik

Produk Awal : Berisi soal-soal pada
setiap akhir sub bab

Produk Akhir : Terdapat perbaikan pada
beberapa

soal

karena

ada

yang

overlapping
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Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Uji

Produk Awal : Berisi soal evaluasi di

Kompetensi

akhir bab

Produk Akhir : Terdapat perbaikan pada
beberapa

soal

karena

ada

yang

overlapping

Kunci

Produk Awal : Tidak ada kunci jawab

Jawaban
Produk Akhir : Terdapat penambahan
kunci

jawab

umpan

balik

dan

uji

kompetensi

74

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Panduan

Produk Awal : Tidak ada panduan

Skoring

skoring

Produk Akhir : Terdapat penambahan
panduan skoring untuk umpan balik dan
uji kompetensi

Glosarium

Produk Awal : Berisi istilah-istilah
penting pada materi virus

Produk Akhir : Terdapat penambahan
istilah penting pada ateri virus
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Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Daftar

Produk Awal : Terdapat kesalahan dalam

Pustaka

penulisan daftar pustaka

Produk Akhir : Penulisan daftar pustaka
sudah sesuai kaidah penulisan daftar
pustaka

E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
Dalam penelitian ini memiliki produk akhir berupa modul berbasis Pop-Up yang telah divalidasi oleh dua pakar bahan ajar
dan dua guru biologi kelas X SMA. Masing-masing validator memberikan komentar dan saran perbaikan untuk dilakukan
perbaikan dan penyempurnaan produk dalam hal ini modul berbasis Pop-Up. Dari hasil validasi, komentar dan saran perbaikan
dari validator, peneliti melakukan revisi produk awal untuk menghasilkan produk akhir modul berbasis Pop-Up untuk materi
virus kelas X SMA yang lebih baik dan layak digunakan.
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Terdapat beberapa bagian dari modul perlu direvisi dan dibuat ulang
sesuai dengan komentar dan saran perbaikan dari para validator.
a. Kajian Produk Akhir
Setelah dilakukan revisi berdasarkan komentar dan saran
perbaikan yang diberikan oleh validator pada Pop-Up Modul terdapat
perubahan pada beberapa bagian.Perubahan tersebut terkait dengan aspek
konten/isi, aspek bahasa, aspek penyajian, dan aspek tampilan. Pada
aspek konten/isi, peneliti melakukan perbaikan dengan menambahkan
materi yang belum termuat dalam modul yaitu tata cara pemberian nama
pada virus, penyakit/gangguan yang disebabkan oleh virus, mengganti
beberapa pertanyaan yang ada pada lembar kerja siswa, dan mengganti
beberapa soal pada umpan balik dan uji kompetensi karena ada beberapa
yang overlapping dan kurang sesuai dengan materi yang disampaikan
pada kegiatan belajar. Peneliti juga menambahkan kunci jawaban pada
masing-masing umpan balik dan uji kompetensi pada akhir bab serta
menambahakan panduan atau kriteria untuk siswa dapat lanjut ke materi
selanjutnya atau masih harus belajar kembali pada materi yang sama.
Tujuan ditambahkannya kunci jawaban dan panduan/kriteria tersebut
untuk menciptakan komunikasi interaktif dari modul bagi siswa dalam
pembelajaran mandiri.
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Pada aspek bahasa, peneliti juga memperbaiki struktur kalimat
yang belum sesuai dengan kaidah. Peneliti juga memperbaiki tata tulis
pada penulisan virus karena belum sesuai. Selanjutnya pada aspek
penyajian, peneliti juga memperbaiki beberapa bagian dalam modul
diantaranya yaitu menyamakan penulisan istilah-istilah yang memiliki
tata cara penulisan yang sama, kemudian menambahkan istilah-istilah
yang penting dalam materi virus dalam glosarium. Peneliti juga
mengubah tata letak rangkuman yang semula satu halaman dengan
umpan balik diubah menjadi satu halaman dengan materi.
Pada aspek tampilan, peneliti mengubah ukuran huruf pada isi
dan sub bab dengan ukuran yang berbeda serta bentuk huruf pada
beberapa bagian modul supaya lebih menarik. Peneliti juga menambah
gambar Pop-Up pada cara pembuatan vaksin. Pada desain gambar PopUp peneliti juga mengubah posisi gambar Pop-Up agar dapat berdiri
tegak ketika dibuka.Kemudian mengganti ukuran kartu jawab sesuai
dengan celah yang ada pada gambar Pop-Up supaya tulisan dapat terbaca
dengan jelas. Pada bagian sampul, peneliti juga mengubah desain dengan
menambahkan gambar virus yang berukuran lebih besar, dan
memperbaiki dalam proses penjilidan agar tidak mudah lepas.
Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka peneliti melakukan
beberapa perbaikan pada beberapa bagian modul, namun tidak
sepenuhnya mengikuti komentar dan saran perbaikan dari masing-masing
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validator karena setiap validator memiliki komentar yang berbedabeda.Dengan

demikian,

peneliti

merevisi

produk

dengan

mempertimbangkan setiap pendapat validator kemudian membuat
kesimpulan dari komentar dan saran setiap validator dan mengambil titik
tengah yang mendukung produk.
b. Pembahasan
Pengembangan media dilakukan dalam beberapa tahap. Pada
langkah awal, peneliti memilih materi dengan berpedoman pada
Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), indikator dari silabus dan
buku pelajaran kelas X semester 1. Setelah memilih materi, peneliti
melakukan wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah
disusun untuk memperoleh informasi terkait kebutuhan akan bahan ajar
untuk materi virus kelas X SMA dan untuk mengetahui sejauh mana guru
menggunakan/memanfaatkan bahan ajar dalam pembelajaran pada materi
virus. Langkah selanjutnya yaitu merencanakan produk yang akan
dikembangkan dengan mendesain Pop-Up Modul.
Modul yang dikembangkan telah dinilai/divalidasi oleh dua pakar
bahan ajar dan dua guru biologi kelas X SMA. Ada beberapa aspek yang
divalidasi dalam pengembangan modul tersebut yaitu aspek konten/isi,
aspek bahasa, aspek penyajian, dan aspek tampilan.Untuk memvalidasi
produk media yang telah dibuat, peneliti membuat dan menggunakan
instrument validasi yang mencakup keseluruhan produk yang dibuat.
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Pop-Up Modul yang dikembangkan sesuai dengan kriteria media
cetak yang baik menurut Arsyad (2005) diantaranya konsisten dan
memiliki daya tarik. Konsisten yang dimaksud yaitu dalam penulisan
huruf, jarak spasi dan format halaman konsisten. Penulisan huruf pada
Pop-Up Modul dari segi jenis font, ukuran huruf, dan penggunaan huruf
kapital dibuat konsisten dan dibuat sesuai dengan karakter siswa.
Pop-Up Modul yang yang dikembangkan juga sesuai dengan
kriteria media menurut Sudjana dan Rivai (2010) diantaranya
mendukung isi bahan pelajaran dan sesuai dengan karakteristik siswa.
materi yang bersifat fakta maupun konsep memerlukan media agar siswa
mudah dalam memahami materi. Adanya

Pop-Up Modul yang

dikembangkan peneliti memudahkan siswa dalam memahami pelajaran.
Selain itu Pop-Up Modul juga menarik bagi siswa. Pop-Up Modul juga
sesuai

dengan

perkembangan

siswa.

Gambar

yang

digunakan

menggunkan gambar yang sederhana dan sering ditemui siswa di
lingkungan.
Berdasarkan validasi oleh dua pakar bahan ajar dan dua guru
biologi kelas X SMA, menunjukkan hasil validasi kualitas kelayakan
modul berbasis Pop-Up unutk materi virus kelas X SMA. Secara
terperinci menunjukkan bahwa pakar bahan ajar 1 (Ibu R.H) memberikan
skor 3,75 dengan kriteria “Sangat Baik” sedangkan pakar bahan ajar 2
(Ibu M.A) memberikan skor 3,27 dengan kriteria “Sangat Baik”.
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Penilaian dari guru biologi kelas X SMA 1 (Ibu. M.P.A) memberian skor
3,67 dengan kriteria “Sangat Baik” sedangkan untuk guru biologi kelas X
SMA 2 (Bapak G.D) memberikan skor 3,93 dengan kriteria “Sangat
Baik”. Perolehan skor rerata dari rekapitulasi data validasi oleh dua pakar
bahan ajar dan dua guru biologi kelas X SMA yaitu 3,65 dengan kriteria
“Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa produk modul berbasis PopUp yang dikembangkan dikatakan memiliki kualitas yang layak untuk
digunakan dalam pembelajaran pada materi virus kelas X SMA. Produk
akhir dalam penelitian ini yaitu Pop-Up Modul yang telah direvisi.
Adapun penjelasan mengenai beberapa produk yang telah direvsi oleh
peneliti ialah sebagai berikut.
Pop-Up Modul dirancang dan dibuat mengikuti langkah-lagkah
pembuatan modul yang telah dipaparkan dalam bab II. Dinamakan PopUp Modul karena dalam setiap sub bab pada materi yang disampaikan
dilengkapi dengan gambar Pop-Up. Dalam pembelajaran siswa dapat
menggunakan Pop-Up Modul secara mandiri atau kelompok. Gambar
Pop-Up yaitu gambar yang bagiannya dapat bergerak atau memiliki
unsur 2 atau 3 dimensi. Dengan adanya Pop-Up dalam modul ini
membuat gambar tampak lebih berbeda baik dari sisi perspektif/dimensi,
perubahan bentuk hingga dapat bergerak yang disusun sealami mungkin.
Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sadiman (2012)
bahwa gambar yang baik tidaklah menunjukkan objek dalam keadaan
diam tetapi memperlihatkan aktivitas tertentu.
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Jenis Pop-Up yang digunakan yaitu Transformasi yaitu Pop-Up
yang menunjukkan perubahan bentuk serta gerakan objek secara vertikal
dan jenis Pull-Tabs yaitu menunjukkan perubahan bentuk serta gerakan
objek dengan cara menarik salah satu bagian pada halaman kertas.
Gambar Pop-Up dalam modul tersebut berfungsi sebagai Lembar Kerja
Siswa yang juga dilengkapi dengan cara kerjanya. Penambahan gambar
Pop-Up tersebut dimaksudkan untuk memberi kesan menarik pada modul
agar siswa menjadi termotivasi dalam mempelajari materi virus serta
membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dzuanda (2009)
menyatakan bahwa penggunaan buku Pop-Up juga dapat menambah
antusiasme siswa dalam belajar. Modul juga dilengkapi dengan soal-soal
umpan balik dan uji kompetensi di akhir bab sebagai evaluasi siswa
untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi.
Modul dilengkapi juga dengan beberapa info biologi, yaitu berisi
informasi dan peristiwa-peristiwa biologi yang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari. Dengan adanya info biologi ini diharapkan siswa dapat
menerima informasi-informasi yang lebih banyak. Dalam sub materi juga
disertai dengan gambar-gambar ilustrasi yang akan memudahkan siswa
dalam memahami materi.
Berdasarkan hasil validasi, modul berbasis Pop-Up ini memiliki
beberapa kelemahan seperti gambar Pop-Up kurang bisa berdiri tegak
dan ukuran kartu jawabnya tidak sesuai dengan celah yang ada pada
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gambar sehingga ketika dipasang tulisannya tidak terbaca. Berdasarkan
komentar tersebut, peneliti melakukan perbaikan dalam modul yaitu
mengganti kertas yang digunakan dalam desain Pop-Up dengan yang
lebih tebal sehingga gambar Pop-Up dapat berdiri dengan tegak. Selain
itu peneliti juga mengubah ukuran kartu jawab sesuai dengan celah yang
ada pada gambar Pop-Up sehingga tulisan yang ada pada kartu jawab
dapat terbaca dengan jelas. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan
oleh Sadiman (2012) bahwa gambar dapat dijadikan sebuah media
pembelajaran yang baik jika memiliki beberapa syarat yang diantaranya
autentik, maksudya adalah gambar tersebut dapat melukiskan situasi
seperti aslinya. Sederhana, maksudnya adalah komposisi gambar
hendaknya jelas menunjukkan poin-poin pokok dalam gambar.
Penjilidan modul ini juga masih kurang baik sehingga modul
mudah lepas. Dalam melakukan penjilidan, peneliti mengganti perekat
yang lebih kuat sehingga modul tidak mudah lepas. Peneliti juga merevisi
terkait dengan struktur kalimat, tata tulis dan menambahkan beberapa
materi

seperti

Selanjutnya

penyakit/gangguan

yang

disebabkan

oleh

virus.

mengganti beberapa soal dalam umpan balik dan uji

kompetensi agar sesuai dengan materi yang disampaikan dalam modul.
Penggunaan Pop-Up Modul juga didasarkan pada penelitian yang
dilakukan oleh Hanifah (2014) yang menjelaskan bahwa penggunaan
buku Pop-Up memberikan peningkatan yang signifikan terhadap
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kecerdasan verbal-linguistik pada anak setelah diberikan perlakuan
dengan buku Pop-Up.
F. Kendala/Keterbatasan
Dalam pengembangan produk Pop-Up Modul untuk materi virus kelas
X SMA, peneliti mengalami beberapa kendala/keterbatasan. Berikut ini
adalah kendala/keterbatasan yang dialami oleh peneliti.
1. Produk bahan ajar yang dikembangkan hanya sampai pada tahap
revisi produk/desain dan tidak dilakukannya uji produk pada
peserta didik kelompok besar dan kecil karena keterbatasan waktu
2. Produk yang dikembangkan hanya sebatas dari hasil survei
kebutuhan dari guru biologi di 4 sekolah menengah atas sehingga
belum cukup mengatasi permasalahan yang ada
3. Ketika melakukan validasi pada guru biologi kelas X SMA,
peneliti tidak menyertakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
sehingga dalam mengisi instrument penilaian kurang maksimal
4. Peneliti mengalami keterlambatan dalam melakukan wawancara
kebutuhan sehingga harus menunggu hingga tahun ajaran baru

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian, kajian produk akhir dan pembahasan tentang
pembahasan tentang pengembangan modul untuk materi virus kelas X SMA,
dapat disimpulkan bahwa :
1. Penggunaan Pop-Up Modul dalam pembelajaran belum pernah
digunakan oleh guru. Guru lebih senang menggunakan buku yang
sudah disediakan oleh sekolah karena dianggap praktis dan
menghemat waktu.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan bahan ajar melalui
tahap validasi oleh dua pakar bahan ajar dan dua guru biologi kelas
X SMA menunjukkan bahwa produk Pop-Up Modul yang
dikembangkan memiliki kualitas yang layak untuk digunakan
dalam pembelajaran dengan rerata skor 3,65 yang ada pada
kategori “Sangat Baik”.
B. Saran
Setelah peneliti melakukan pengembangan Pop-Up Modul untuk materi
virus kelas X SMA, maka peneliti menuliskan beberapa saran untuk
mendukung peneliti lain yang ingin mengikuti penelitian dan pengembangan
media pembelajarn sebagai berikut :
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1. Melakukuan tahap uji produk pada kelompok besar/kecil sehingga
produk semakin lebih berkualitas dan layak digunakan dan dapat
diproduksi secara masal.
2. Melakukan wawancara lebih dari 4 guru biologi kelas X SMA di
sekolah yang berbeda agar mendapat informasi yang lebih konkret
3. Menyertakan proposal dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran saat
melakukan validasi oleh pakar dan guru biologi kelas X SMA
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Lampiran 1

SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMA Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Program

:X

Semester
Tahun Pelajaran

:1
: 2017/2018

KI 1

: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai)
santun, responsive dan proaktif dan menunjukkan sifat sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3

: 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan minatnya untuk memecahkan masalah.
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KI 4

: 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
Kompetensi Dasar

1.1

1.2

1.3

2.1

Mengagumi keteraturan dan
kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang keanekaragaman
hayati, ekosistem, dan
lingkungan hidup
Menyadari dan mengagumi
pola piker ilmiah dalam
kemampuan mengamati
bioproses
Peka dan peduli terhadap
permasalahan lingkungan
hidup, menjaga dan
menyayangi lingkungan
sebagai menisfestasi
pengalaman ajaran agama
yang dianutnya.
Berperilaku ilmiah: teliti,
tekun, jujur terhadap data dan
fakta, disiplin, tanggung
jawab, dan peduli dalam
observasi dan eksperimen,
berani dan santun dalam
mengajukan pertayaan dan

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Waktu

VIRUS, CIRI, DAN PERANANNYA DALAM KEHIDUPAN
6 X 45 menit ( 3x
Tugas
 Sejarah penemuan Mengamati
Diberikan Pop-Up
pertemuan
 Poster
virus
Module
kemudian
 Ciri-ciri Virus :
siswa mengamati
Tes
struktur dan ciri
ciri, struktur, dan
 Tes tertulis
 Klasifikasi virus
klasifikasi
virus
 Perkembngbiakan
dalam Pop-Up
virus
Module dan siswa
 Gangguan dan
menyaksikan video
kelainan akibat
replikasi virus
virus
 Peran virus dalam
Menanya
kehidupan

Siswa menanya
(manfaat dan
seputar materi
bahayanya bagi
virus
manusia)

Media, Alat,
dan Bahan
 Pop-up modul
 Buku paket
SMA kelas X
Praktis Belajar
Biologi
 Video
mengenai virus
 Internet

Mencoba
 Mendiskusikan
tentang struktur
tubuh virus
 Mendiskusikan
tentang replikasi
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Kompetensi Dasar

2.2

3.3

4.3

berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong,
bekerjasama, cinta damai,
berpendapat secara ilmiah dn
kritis, responsif, dan proaktif
dalam setiap tindakan dan
dalam melakukan pengamatan
dan percobaan didalam
kelas/laboratorium maupun
diluar kelas/laboratorium.
Peduli terhadap keselamatan
diri dan lingkungan dengan
menerapkan prinsip
keselamatan kerja saat
melakukan pengamatan dan
percobaan di labratorium dan
dilingkungan sekitar.
Menerapkan pemahaman
tentang virus berkaitan
tentang ciri, replikasi, dan
peran virus dalam aspek
kesehatan masyarakat.
Menyajikan data tentang ciri,
replikasi, dan peran virus
dalam aspek kesehatan dalam
bentuk model/charta

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Waktu

Media, Alat,
dan Bahan

virus
 Mendiskusikan
mengenai
klasifikasi virus
berdasarkan asam
nukleat
 Mendiskusikan
penyakit akibat
virus melalui tgas
poster
Menalar
 Mendiskusikan
tentang apa yang
telah dipelajarinya
dengan
pemahaman
sebelumnya dan
mendiskusikan
apa yang
diperolehnya
dengan perilaku
yang harus
dilakukannya.
Mengkomunikasikan
 Menjelaskan
secara lisan : ciri
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Waktu

Media, Alat,
dan Bahan

dan karakteristik
virus,
perkembangbiakan
dan peran virus
 Mempresentasikan
poster tentang
kelainan penyakit.
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah

: SMA Yogyakarta

Kelas/Semester

: X/I

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Virus

Alokasi Waktu

: 6 x 45 menit (3 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun,
responsive, proaktif, dan menunjukkan sifat sebagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengn lingkungan sosial dan alam
serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.
3. Memahami,

menerapkan,

menganalisis

pengetahuan

factual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan,

kebangsaan,

kenegaraan,

dan

peradaban

terkait

fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
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bidang kajian

yang spesifik

sesuai dengan minatnya

untuk

memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
1.1.Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup.
1.2.Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan
mengamati dan bioproses.
1.3.Peka dan peduli terhadap permaslahan lingkungan hidup, menjaga dan
menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama
yang dianutnya.
2.1.Berperilaku ilmiah : teliti, tekun, jujur sesuai fakta dan data, displin,
tanggung jawab dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan
santun dalam mengajukan

pertanyaan dan berargumentasi, peduli

lingkungan, gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat
secara ilmiah dan kritis, responsive dan proaktif dalam setiap tindakan
dan

dalam

melakukan

kelas/laboratorium.

pengamatan

dan

percobaan

di

dalam
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2.2.Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan
prinsip saat melakukan pengamatan dan percobaan dilaboratorium dan
di lingkungan sekitar.
3.3.Menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan tentang ciri-ciri,
replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat.
4.3.Menyajikan data tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek
kesehatan masyarakat dalam bentuk model/charta.

C. Indikator
1.1.1 Mengangumi ruang lingkup, objek dan permasalahan biologi di
lingkungan sekitar
2.1.1 Proaktif, toleransi, percaya diri dan dapat bekerja sama dalam
melakukan penelitian baik di dalam kelas maupun diluar kelas
3.3.1 Mendeskripsikan sejarah penemuan virus
3.3.2 Mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur tubuh virus
3.3.3 Menjelaskan perbedaan replikasi virus
3.3.4 Mengklasifikasikan virus berdasarkan asam nukleatnya
3.3.5 Mendeskripsikan peranan virus yang menguntungkan dan
merugikan dalam aspek kesehatan masyarakat
4.3.1 Membuat poster mengenai gangguan/kelainan pada manusia yang
disebabkan oleh virus
D. Tujuan
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1.1.1.1 Siswa dapat menyadari ruang lingkup biologi, objek dan
permasalahan biologi yang ada di lingkungan sekitar
2.1.1.1 Melalui observasi lingkungan dan video / gambar siswa dapat
menjadi lebih proaktif, toleransi, percaya diri dan dapat bekerja
sama
3.3.1.1 melalui studi pustaka siswa dapat mendeskripsikan sejarah
penemuan virus dengan tepat
3.3.2.1 setelah melakukan pengamatan pada Pop-Up Modul siswa dapat
mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur tubuh virus
3.3.3.1 setelah melakukan pengamatan pada Pop-Up Modul siswa dapat
menjelaskan perbedaan replikasi virus dengan benar
3.3.4.1 melalui studi pustaka siswa dapat mendeskripsikan peranan virus
yang menguntungkan dan merugikan dalam aspek kesehatan
masyarakat dengan tepat
4.3.1.1 siswa dapat membuat poster mengenai kelainanm/ganggan pada
manusia yang disebabkan oleh virus
E. Materi Pembelajaran
Bab

: Virus

Sub bab

:



Sejarah penemuan virus



Ciri-ciri dan struktur tubuh virus



Klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat



Replikasi virus
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Peran menguntungkan dan merugikan virus bagi kehidupan

F. Pendekatan, Model, dan Metode Penmblajaran
Pendekatan

: Saintifik

Model Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif
Metode Pembelajaran : Diskusi, ceramah, dan observasi
G. Media Pembelajaran
1. Gambar manusia yang terkena penyakit
2. Video replikasi virus
3. Slide show
4. Lembar Kerja Siswa
5. Pop-Up Modul
H. Sumber Belajar
1. Pop-Up Modul
2. Buku Paket kelas X SMA
I. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
Kegiatan

Fase
Salam

Apersepsi

Pendahuluan

Kegiatan Guru dan
Siwa
1. Guru mengecek
kesiapan kelas dan
siswa kemudia
mengucapkan salam
2. Guru mengabsen
kehadiran siswa
3. Guru menanyakan
kepada siswa
- Pernahkah kalian
terserang flu?
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Kegiatan

Fase

(10 menit)
Memotivasi siswa
4.

Menyampaiakn tujuan
yang ingin dicapai
5.

1.

Mengamati

2.

1.
Menanya

Inti

Kegiatan Guru dan
Siwa
- Apa yang
menyebabkan
penyakit flu?
Guru menampilkan
gambar orang terkena
penyakit AIDS dan
Cacar air, kemudian
menanyakan siswa
apakah penyebab
kedua penyakit yang
diderita orang pada
gambar?
Guru menyampaikan
tujuan dan materi
yang akan dipelajari
Siswa mengamati
gambar penelitian
para ilmuan tentang
penyakit mosaic pada
daun tembakau,
kemudian meminta
beberapa siswa untuk
menjelaskan dan guru
memberikan
klarifikasi jika ada
yang salah atau
kurang
Siswa mengamati
gambar Pop-Up ciriciri dan struktur
tubuh virus pada PopUp Modul
Guru memotivasi
siswa untuk
memunculkan
pertanyaan terkait
ciri-ciri dan struktur
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Kegiatan

Fase

(65 menit)

Mencoba

Menalar

Kegiatan Guru dan
Siwa
tubuh virus
1. Guru mengajak siswa
untuk membentuk
kelompok diskusi
yang terdiri dari 4-5
anggota
2. Siswa melakukan
pengamatan yang
berkaitan dengan ciriciri dan struktur
tubuh virus dengan
cara memasangkan
kartu jawaban pada
gambar Pop-Up
1. Siswa dibimbing oleh
guru untuk mengolah
berbagai informasi
yang telah didapatkan
dari diskusi
2. Kemudian siswa
secara berkelompok
berpikir dan
menganalisis untuk
mengisi LKS 1 “
Ciri-ciri dan Struktur
Tubuh virus”
3. Siswa dapat
mengambil
kesimpulan terkait
dengan ciri-ciri dan
struktur tubuh virus
1. Siswa diminta untuk
menyampaiakan hasil
diskusi di depan kelas
untuk melatih
keaktifan dan rasa
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Kegiatan

Fase
Mengkomunikasikan

Konfirmasi

Rangkuman

Penutup
(15 menit)
Evaluasi

Refleksi

Kegiatan Guru dan
Siwa
percaya diri siswa,
serta untuk
mengetahui tingkat
pemahaman siswa
mengenai materi
yang telah di pelajari
1. Guru melengkapi
materi yang belum
disampaikan oleh
siswa melalui
presentasi
2. Guru bersama siswa
bertanya jawab
meluruskan
kesalahan
pemahaman,
memberikan
penguatan dn
membuat ksimpulan
1. Siswa diminta
merangkum apa yang
telah didiskusikan
dan dipelajari tadi
dengan bimbingan
guru
2. Guru mengajukan
pertanyaan tentang
ciri-ciri dan struktur
tubuh virus
3. Siswa diajak untuk
merefleksikan
manfaat yang didapat
setelah mempelajari
materi ciri-ciri dan
struktur tubuh virus
4. Guru memberikan
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Kegiatan

Fase
Tindak lanjut
Salam

Kegiatan Guru dan
Siwa
arahan kepada siswa
untuk mempelajari
materi selanjutnya
dan menutup
pelajaran dengan
salam

Pertemuan 2
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa

Salam

Apersepsi

Memotivasi siswa

Pendahuluan

Menyampaikan tujuan
yang akan dicapai

(10 menit)

Mengamati

Menanya

1. Guru mengecek
kesiapan kelas dan
siswa kemudian
memberikan salam
2. Guru mengabsen
kehadiran siswa
3. Guru menanyakan
kepada siswa :
- Apakah dalam
tubuh ayam yang
sudah mati virus
masih
berkembangbiak?
4. Guru menyampaikan
tujuan dan materi
yang akan dipelajari
1. Guru meminta siswa
untuk mengamati
video replikasi virus
2. Guru memotivasi
siswa untuk
memunculkan
pertanyaan mengenai
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Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa

1.

2.

Mencoba

1.
Inti
( 65 menit)

Menalar

2.

3.

1.
Mengkomunikasikan

perbedaan siklus litik
dan lisogenik
Guru mengajak siswa
untuk membentuk
kelompok diskusi
yang terdiri dari 4-5
anggota
Siswa dibimbing
untuk mengamati
gambar Pop-Up
replikasi virus
kemudian meminta
siswa untuk
melengkapi bagianbagian yang masih
kosong dalam siklus
litik dan lisogenik
Siswa dibimbing oleh
guru untuk mengolah
berbagai informasi
yang telah diperoleh
Kemudian siswa
secara berkelompok
berpikir dan
menganalisis untuk
mengisi pertanyaan
yang ada di LKS 2
“Replikasi Virus”
dan LKS 3
“Klasifikasi Virus”
Siswa dapat
mengambil
kesimpulan mengenai
replikasi virus
Siswa diminta untuk
menyampaiakn hasil
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Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa

1.

2.
Konfirmasi

Rangkuman

1.

Evaluasi

2.

3.
Refleksi

Tindak lanjut
Penutup
(15 menit)

4.

diskusi di depan
kelas
Guru melengkapi
mengani materi yang
belum disampaiakn
oleh siswa presentasi
Guru bersama siswa
bertanya jawab
meluruskan kesalah
pahaman,
memberikan
penguatan dan
membuat kesimpulan
Siswa diminta
merangkum apa yang
telah didiskusikan
dan dipelajari tadi
dengan bimbingan
guru
Guru mengajukan
pertanyaan mengenai
tahapan dalam siklus
litik dan lisogenik
serta perbedaannya
Siswa diajak untuk
merefleksikan
manfaat apa saja
yang didapat setelah
mempelajari materi
replikasi virus dan
klasifikasi virus
Guru meminta siswa
untuk membuat
poster mengenai
kelainan/gangguan
pada manusia yang
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Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
disebabkan oleh virus
sesuai kelompok
presentasi dan
dikumpulkan pada
pertemuan
selanjutnya
5. Guru menutup
pelajaran dengan
salam

Salam

Pertemuan 3
Kegiatan

Fase

Kegiatan guru dan
siswa

Salam

Apersepsi

Memotivasi siswa

Menyampaikan tujuan

1. Guru mengecek
kesiapan kelas dan
siswa kemudian
memberikan salan
2. Guru mengabsen
kehadiran siswa
3. Guru menanyakan
kepada siswa
mengenai :
- Bagaiaman cara
menyembuhkan
flu?
4. Guru menampilkan
gambar orang terkena
penyakit polio dan
orang sedang bersin
kemudian guru
menanyakan :
- Apakah penyebab
penyakit tersebut
sama?
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Kegiatan

Fase

Kegiatan guru dan
siswa

yang ingin dicapai
Pendahuluan
(10 menit)

Mengamati

Menanya

Mencoba

-

Apakah
penanganan untuk
kedua penyakit
tersebut sama?
5. Guru menyampaikan
tujuan dan materi
yang akan dipelajari
1. Guru meminta
setiap kelompok
untuk
mempresentasika
n poster yang
telah dibuat
didepan kelas
2. Semua siswa
yang tidak
presentasi
mengamati poster
yang sedang
dipresentasikan
1. Guru
membimbing
siswa yang tidak
presentasi untuk
menyakan hal-hal
yang belum jelas
mengenai poster
yang
dipresentasikan
kepada kelompok
yang presentasi
1. Siswa diminta untuk
menggambar bentuk
virus penyebab
penyakit yang
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Kegiatan

Fase

Kegiatan guru dan
siswa

Inti
(65 menit)
1.

Menalar
2.

1.
Mengkomunikasikan

1.

Konfirmasi
2.

Rangkuman

dipresentasikan dalam
poster masing-masing
kelompok
Siswa diminta untuk
berpikir dan
menganalisa untuk
mengisi pertanyaan
yang ada di LKS 4
“Peranan Virus Bagi
Kehidupan”
Siswa dapat
mengambil
kesimpulan mengenai
gangguan/kelainan
yang disebabkan oleh
virus
Kelompok yang maju
menjelaskan secara
jelas dari poster yang
dibuatnya
Guru melengkapi
mengenai materi yang
belum disampaikan
oleh siswa melalui
prsentasi
Guru bersama siswa
bertanya jawab
meluruskan kesalahan
pahaman, memberi
penguatan dan
membuat kesimpulan

1. Siswa diminta untuk
merangkum apa yang
telah didiskusikan dan
dipelajari dengan
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Kegiatan

Fase

Kegiatan guru dan
siswa

Evaluasi

Refleksi
Penutup
(15 menit)
Tindak lanjut

Salam

J. Penilaian
1. Teknik Penilaian


Tes tertulis



Non tes (penilaian sikap)

2. Bentuk instrument


Pilihan ganda



Uraian singkat



Essay

bimbingan guru
2. Guru mengajukan
pertanyaan mengenai
peran virus yang
menguntungkan dan
merugikan bagi
kehidupan
3. Siswa diajak untuk
merefleksikan
manfaat apa saja yang
didapat setelah
mempelajari materi
peranan virus bagi
kehidupan
4. Guru memberikan
arahan kepada siswa
untuk mempelajari
materi selanjutnya dan
menutup
pembelajaran dengan
salam
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Lampiran 3

Lembar Kerja Siswa 1
Sub Materi

: Struktur Tubuh Virus

Waktu

: 20 menit

Kelas/Semester

: X/I

A. Tujuan
Setelah melakukan pengamatan siswa mampu mengidentifikasi struktur
tubuh virus dengan tepat
B. Kegiatan
Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk melengkapi bagian
kosong pada Pop-up Struktur Tubuh Virus.
C. Alat dan Bahan
1. Gambar Pop-Up Struktur Tubuh Virus
2. Kartu jawaban
3. Alat tulis
D. Cara Kerja
1. Ambilah kartu jawaban yang tersedia pada amplop
2. Pasanglah kartu jawaban pada Pop-up Struktur Tubuh Virus sesuai
dengan bagiannya
3. Jawablah Pertanyaan di bawah ini !
a. Tuliskan ciri-ciri virus !
Jawab:………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………
b. Jelaskan bagian – bagian virus !
Jawab:………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………
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Lampiran 4

Lembar Kerja Siswa 2

Sub Materi

: Replikasi Virus

Waktu

: 20 menit

Kelas/semester

: X/I

A. Tujuan
Setelah melakukan pengamatan siswa dapat menjelaskan perbedaan
replikasi virus
B. Kegiatan
Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk melengkapi bagian
kosong pada Pop-up Siklus Replikasi Virus.
C. Aalat dan Bahan
1. Gambar Pop-Up Siklus Litik dan Siklus Lisogenik
2. Kartu jawaban
3. Alat tulis
D. Cara Kerja
1. Ambilah kartu jawaban yang tersedia pada amplop A
2. Pasanglah kartu jawaban pada bagian Pop-Up Siklus Replikasi Virus
sesuai dengan tahapannya
3. Ambilah kartu jawaban yang tersedia pada amplop B
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4. Pasanglah kartu jawaban sesuai dengan nomor tahapan replikasi virus
pada kolom keterangan
5. Jawablah pertanyaan dibawah ini !
Jelaskan tahapan terjadinya replikasi virusserta perbedaan antara daur
litik dan daur lisogenik!
Jawab:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………
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Lampiran 5

Lembar Kerja Siswa 3

Sub Materi

: Klasifikasi Virus

Waktu

: 20 menit

Kelas/semester

: X/I

A. Tujuan
Setelah melakukan studi pustaka siswa dapat mengklasifikasikan virus
berdasarkan asam nukleatnya
B. Kegiatan
Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk mengelompokkan
virus berdasarkan pada asam nukleatnya.
C. Alat dan Bahan
1. Sumber pustaka
2. Alat tulis
D. Cara Kerja
1. Kelompokkan virus yang ada pada kolom bawah sesuai dengan asam
nukleatnya !
A. Tabel klasifikasi virus berasarkan asam nukleat
No

Ribovirus

Deoksiribovirus

Keterangan
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No

Ribovirus

Deoksiribovirus

Keterangan
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Lampiran 6

Lembar Kerja Siswa 4
Sub Materi

: Peranan Virus Bagi Kehidupan

Waktu

: 20 menit

Kelas/semester

: X/I

A. Tujuan
Setelah mendengarkan presentasi siswa dapat menjelaskan peranan virus
bagi kehidupan
B. Kegiatan
Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk mengamati poster
yang dipresentasikan kelompok lain.
C. Aalat dan Bahan
1. Poster
2. Alat tulis
D. Cara Kerja
1. Perhatikan poster yang dipresentasikan oleh kelompok lain
2. Gambarlah bentuk virus yang ada dalam poster
3. Jelaskan peranan virus tersebut dalam kehidupan manusia
Jawab:
Bentuk virus :

Peranan :
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Lampiran 7
Kisi–kisi soal Evaluasi Bab Virus
Soal
Indikator

Ingatan
C1

3.3.1.Mendeskripsikan
sejarah penemuan
virus

PG 1,
PG 2,
PG 3,

3.3.2 Mengidentifikasi
ciri-ciri dan
struktur tubuh
virus

PG 4,
PG 5, Pg
9, E 3

3.3.3 Menjelaskan
perbedaan
replikasi virus

Pemahaman
C2

Penerapan
C3

PG 15

Analisis
C4

Sintesis
C5

Membuat
C6

PG 18

PG 6, PG 7,
PG 8,

PG 19

PG 11, PG
12, E 1, E 2

PG 10
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3.3.4.Mengklasifikasik
an virus
berdasarkan asam
nukleatnya

PG 13,
PG 14

3.3.5 Mendeskripsikan
peranan virus
yang
menguntungkan
dan merugikan
dalam aspek
kesehatan
masyarakat

E5

PG 16, PG 17

PG 15,

E4

PG 20
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Lampiran 8

Soal Evaluasi Bab Virus
I.

Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda
silang (X) pada huruf a b c d
1. Ahli biologi yang menemukan fakta bahwa penyebab bintik kuning pada
tanaman tembakau bukanlah bakteri adalah…
A. Stanley Miller
B. Beijerrinck
C. Edwar Jenner
D. Louis Pasteur
E. Ivanovski
2. Salah satu ilmuwan yang mempelopori penemuan virus adalah Adolf
Mayer. Permasalahan yang mendorong Adolf Mayer untuk melakukan
penelitian ilmiah pada saat itu adalah …
A. Apakah tembakau yang terserang penyakit mosaik dapat merugikan
petani?
B. Bagaimana cara mengobati tanaman tembakau yang terserang
penyakit mosaik?
C. Mengapa penyakit mosaik dapat menurunkan kualitas tembakau?
D. Apa penyebab penyakit mosaik yang menyerang tanaman
tembakau?
E. Apa ciri-ciri tanaman tembakau yang terserang penyakit mosaik?
3. Ilmuwan yang menyimpulkan bahwa partikel yang menyerang tembakau
sangat kecil dan hanya bisa hidup pada makhluk hidup yang diserang
adalah…
A. Adolf Mayer
B. Wendell Stanley
C. Antony van Leewenhoek
D. Martinus Beijerrinck
E. Dmitri Ivanovski
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4. Meski virus belum dapat dikelompokkan sebagai hewan atau tumbuhan,
namun virus memiliki ciri sebagai makhluk hidup. Ciri makhluk hidup
yang dimiliki virus adalah…
A. Melakukan reproduksi
B. Dapat dikristalkan
C. Menyebabkan penyakit
D. Berbentuk bola
E. Melakukan gerak
5. Berikut ini tidak termasuk struktur virus adalah…
A. Tubuh tersusun dari asam nukleat
B. Virus bersifat aseluler
C. Virus hanya memiliki RNA atau DNA saja
D. Virus berukuran lebih kecil dari bakteri
E. Bisa dikristalkan
6. Pendapat yang menyatakan bahwa virus merupakan benda mati
disebabkan oleh faktor-faktor berikut, kecuali…
A. Perbanyakan dengan replikasi
B. Tidak melakukan metabolisme
C. Dapat dibuat Kristal
D. Ukuran sangat kecil
E. Tidak berupa sel
7. Dibawah ini merupakan pernyataan yang benar mengenai susunan tubuh
virus yaitu…
A. Virus adalah organisme nonseluler dan mempunyai Kristal yang
mengandung plasmid
B. Virus mempunyai selubung protein dan materi genetik DNA/RNA
C. Kapsid virus tersusun dari lipoprotein dan materi genetik berupa
kromosom
D. Virus mempunyai selubung dari lemak dan materi genetik berupa
DNA/RNA
E. Kapsid virus tersusun dari karbohidrat polisakarida dan materi
genetik berupa plasmid
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8. Tahap saat kapsid yang terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut
ekor menjadi rangkaian kapsid yang utuh adalah tahap…
A. Melebur
B. Sintesis
C. Perakitan
D. Injeksi
E. Adsorbsi
9. Gambar struktur tubuh virus

5

Bagian nomor 1 pada gambar dinamakan….
A. DNA
B. Kepala
C. Serabut ekor
D. Ekor virus
E. Leher
10. Manakah pernyataan yang benar mengenai fase litik dan lisogenik…
A. Pada fase lisogenik, DNA virus menempel pada DNA sel inang
B. Pada fase lisogenik, daya tahan sel inang rendah
C. Pada fase lisogenik, DNA virus melebur pada sel inang
D. Pada fase litik, DNA menempel pada DNA sel inang
E. Pada fase litik, sel inang tidak hancur

11.
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Y
X

Bagian yang ditunjukkan dengan huruf X dan Y Secara berurutan adalah
…
A. Adsorbsi da Penetrasi
B. Adsorbsi dan eklifase
C. Penetrasi dan eklifase
D. Penetrasi dan sintesis
E. Penetrasi dan lisis
12. Fase pembiakan virus yang materi genetiknya menempel pada sel inang
tanpa terjadi lisis disebut fase…
A. Litik
B. Lisogenik
C. Transforasi
D. Konjugasi
E. Transduksi
13. Pengelompokkan virus antara ribovirus dan deoksiribovirus didasarkan
atas…
A. Penyakit yang disebabkannya
B. Daur hidupnya
C. Kandungan asam nukleatnya
D. Cara replikasinya
E. Inang yang diinfeksi
14. Berikut ini adalah virus yang memiliki materi genetik berupa DNA,
kecuali
A. Virus herpes
B. Virus pox
C. Virus mosaik
D. Virus papova
E. Virus toga
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Bacalah artikel dibawah ini untuk menjawab pertanyaan soal no 15-16
Flu Burung
Flu burung pertama dideteksi di Hongkong tahun 1997.Setelah, itu
beberapa tahun mereda, flu burung kembali merebak di akhir tahun
2003.Sampai februari 2004, flu burung telah menyebar ke 10 negara Asia,
termasuk Indonesia.Ada sekitar 15 galur flu burung, tapi yang menular ke
manusia adalah galur H5N1.Virus ini menginfeksi manusia melalui kontak
langsung dengan unggas yang terinfeksi.Virus dapat menyebar melalui
feses yang mengering, hancur, lalu terhisap saluran pernapasan.Flu burung
tidak ditularkan dari manusia ke manusia, kecuali kasus khusus yang
terjadi di Vietnam, dimana ada dua orang wanita yang tertular dari saudara
laki-lakinya. Pada manusia, gejalanya sama seperti flu biasa, yaitu demam,
tidak enak badan, radang tenggorokan, dan batuk. Sampai saat ini belum
ada obatnya, karena masih diteliti.
Sumber :http://dinkes.jogjaprov.go.id
15. Tindakan yang harus dilakukan bila ada orang di sekitar Anda yang
terkena flu burung adalah....
A. Melaporkan kasus tersebut ke Dinas Peternakan atau Dinas
Kesehatan, dan membawa penderita ke dokter.
B. Mengucilkan keluarga penderita
C. Panik dan ketakutan sehingga tidak ada yang menolong penderita
D. Membuat kandang atau memelihara unggas di dekat
pemukiman/perumahan warga
E. Tidak mengikuti sosialisasi flu burung oleh Dinas Kesehatan atau
Dinas Peternakan setempat.
16. Orang yang menderita AIDS mudah terserang penyakit lain sebab…
A. virus HIV mudah berkembang
B. Rapuhnya sistem kekebalan tubuh
C. Aktivitas antibody meningkat
D. virus HIV membantu penyakit lain
E. Jumlah vaksin menurun
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17. Vaksinasi bisa mencegah suatu penyakit yang dikarenakan oleh virus.
Vaksinasi bias diberikan secara oral contohnya vaksin untuk penyakit…
A. Hepatitis
B. Disentri
C. Cacar
D. Polio
E. Kolera
18. Apa yang membedakan penemuan antara Martinus degan Dmitri…
A. Martinus mengatakan partikel kecil adalah virus dan Dmitri
mengatakan itu adalah materi
B. Waktu dan tempat penemuan
C. Saringan yang digunakan lebih tepat saringan Martinus
D. Martinus menemukan partikel kecil sedangkan Dmitri tidak
E. Semua jawaban salah
19. Virus terkadang hidup jika ada sel inang dan apabila tidak menemukan
sel inang ia dapat mengkristal, ia juga dapat berkembang biak tetapi
virus ini tidak dikatakan sel karena…
A. Virus tidak dilengkapi alat perkembangbiakan yang kompleks
B. Virus hanaya memiliki selubung protein dan asam nukleat, dan
membran sel
C. Virus hanya tersusun atas selubung protein dan asam nukleat,
belum mempunyai membrn sel, sitoplasma, dan organel
D. Virus mempunyai kapsomer yang dapat dikristalkan
E. Virus tidak dilindungi oleh kapsid yang kompleks
20. Virus sebagian besar sangat merugikan manusia karena dapat
menimbulkan penyakit yang berbahaya. Namun tidak semua virus
berbahaya, berikut ini virus yang paling tepat dimanfaatkan dalam
kehidupan manusia….
A. Virus litik disisipkan pada sel bakteri untuk memusnahkan bakteri
yang berbahaya
B. Virus lisogenik menyisipkan materi genetic pada sel inang
dimanfaatkan dalam rekayasa genetik untuk menyisipkan gen
tertentu pada sel bakteri
C. Virus digunakan untuk melumpuhkan musuh dengan cara senjata
biologis
D. Virus digunakan untuk membasmi bakteri yang berbahaya
E. Virus hanay dapat menginjeksi sel inang saja tanpa ada
kegunaannya
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II.

Essay
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat!
1. Jelaskan tahapan dalam siklus lisogenik !
2. Jelaskan perbedaan siklus litik dan lisogenik !
3. Gambarkan struktur tubuh bakteriofag beserta bagian-bagiannya !
4. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering terkena influenza. Namun
setelah kita meminum obat dan sembuh, ketika kita terkena influenza
kembali dan meminum obat yang sama justru tidak sembuh. Mengapa
hal tersebut bias terjadi?
5. Sebutkan 3 virus yang menyerang tanaman beserta nama penyakitnya !
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Lampiran 9

Kunci Jawaban Evaluasi Bab Virus
I. Pilihan Ganda

1. B

11. E

2. D

12. B

3. E

13. C

4. A

14. A

5. A

15. A

6. A

16. B

7. B

17. D

8. C

18. A

9. A

19. C

10. A

20. B

II. Essay
1. Siklus Lisogenik
a. Fase Absorbsi
Virus menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri.
b. Fase Penetrasi
DNA virus masuk ke dalam sel bakteri
c. Fase Penggabungan
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DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk profage.
d. Fase Replikasi
DNA virus akan terus bertambah banyak jlka sel inang terus menerus
membelah. Dalam kasus yang jarang, DNA virus akan terpisah dari
profage dan akan memasuki siklus litik
2. Perbedaan siklus litik dan lisogenik
Siklus Litik

Siklus Lisogenik

Pada proses akhir sel inang Pada
proses
akhir
mengalami lisis atau mati
bakteriofag masih dapat
menjalankan aktivitas biasa
seperti membelah
Bersifat non virulen
Bersifat virulen
Waktu relative singkat
Waktu relative lama
Daur litik tidak dapat Daur
lisogenik
dapat
berubah ke daur lisogenik berubah menjadi daur litik
karena sel inang rusak
Reproduksi terjadi secara Reproduksi terikat pada
bebas
kromosom
DNA virus menghancurkan DNA virus menyatu dengan
DNA sel inang
DNA sel inang dan tidak
merusak sel
Ada gejala infeksi virus
Tidak ada gejala infeksi
virus
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3.

4. - karena mutasi/perubahan RNA virus yang membuat turunannya terus
berkembang,

sehingga memungkinkan virus menghindari kekebalan

tubuh manusia
-

Kekebalan tubuh menurun

5. a. TMV penyebab penyakit mosaik
b. virus tungro penyebab penyakit tungro (kerdil)
c. virus CVPD penyebab penyakit degenerasi jeruk
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Lampiran 10

Panduan Skoring Evaluasi Kognitif
I. Pilihan Ganda
1. Bila menjawab benar mendapatkan poin 3
2. Bila menjawab salah mendapatkan poin 0
II. Essay
Rubrik Penilaian
Nomor
Skor

Aspek yang dinilai

Soal
15

Dapat menyebutkan 4 langkah siklus liosgenik dengan urut dan
tepat

9

Dapat menyebutkan 3 langkah siklus lisogenik dengan urut dan
tepat

1
6

Dapat menyebutkan 4 langkah siklus lisogenik secara acak

3

Dapat menyebutkan di bawah 2 langkah siklus lisogenik secara
acak

15

Dapat menyebutkan 7 perbedaan dengan benar

9

Dapat menyebutkan 5 perbedaan dengan benar

6

Dapat menyebutkan 3 perbedaan dengan benar

3

Dapat menyebutkan dibawah 2 perbedaan dengan benar

12

Gambar benar dan 7 bagian struktur virus benar

9

Gambar benar dan 5 bagian struktur virus benar

2

3
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Nomor
Skor

Aspek yang dinilai

Soal

4

6

Gambar benar dan 3 bagian struktur virus benar

3

Gambar benar dan dibawah 2 bagian struktur benar

12

Jika menjawab semua jawaban benar

5

Jika menjawab satu benar

2

Jika menjawab kurang tepat

6

Jika menjawab 3 virus benar dan nama penyakit benar

3

Jika menjawab 2 virus benar dan nama penyakit benar

2

Jika menjawab 3 virus benar dan nama penyakit salah

1

Jika menjawab 1 virus benar dan nama penyakit salah

5

Nilai = Jumlah total skor Pilihan Ganda + jumlah skor Essay
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Lampiran 11
Rubrik Penilaian Presentasi Kelompok
Mata Pelajaran : Biologi
Nama Siswa

:
Pedoman Penskoran
No

Nama Siswa

Kemampuan

Kemampuan

Kerjasama

Total

Nilai

Presentasi

Menjawab

Kelompok

Skor

Akhir

Pertanyaan
4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1
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No

Aspek

Skor
4

1

Kemampuan
Presentasi

3
2
1
4

2

Kemampuan
Menjawab
Pertanyaan

3
2
1
4

3

Kerjasama
Kelompok

3
2
1

Kriteria Skor
- Dipresentasikan dengan suara lantang
- Dipresentasikan dengan runtut / sistematis
- Adanya kontak mata saat presentasi berlangsung
- Memanajemen waktu presentasi dengan baik
Terdapat 1 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4
tidak terpenuhi
Terdapat 2 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4
tidak terpenuhi
Terdapat lebih dari 2 kriteria kemampuan presentasi dari
skor 4 tidak terpenuhi
- Kelompok dapat menjawab pertanyaan yang
diberikan guru
- Kelompok dapat menjawab pertanyaan yang
diberikan teman
- Kelompok dapat menjawab pertanyaan dengan tepat
dan benar
- Kelompok dapat menjawab pertanyaan dengan
runtut / sistematis
Terdapat 1 kriteria kemampuan menjawab pertanyaan
dari skor 4 tidak terpenuhi
Terdapat 2 kriteria kemampuan menjawab pertanyaan
dari skor 4 tidak terpenuhi
Terdapat lebih dari 2 kriteria kemampuan menjawab
pertanyaan dari skor 4 tidak terpenuhi
- Tiap anggota kelompok turut aktif dalam presentasi
- Penjelasan yang diberikan tiap anggota saling
mendukung
- Tiap anggota kelompok mengerjakan bagiannya
dengan baik
- Tiap kelompok saling membantu
Terdapat 1 kriteria kerjasama kelompok dari skor 4
tidak terpenuhi
Terdapat 2 kriteria kerjasama kelompok dari skor 4
tidak terpenuhi
Terdapat lebih dari 2 kriteria kerjasama kelompok dari
skor 4 tidak terpenuhi
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Lampiran 12
Kriteria Penilaian Poster
No
1

2

3

Kriteria Penilaian
Orisinalitas karya
a. Ide merupakan hasil
pemikiran kelompok
b. Poster belum pernah
dibuat sebelumnya
Memuat 1 aspek dari semua
aspek
Tidak memuat semua aspek
Format poster :
a. Kesesuaian karya
dengan tema
b. Kerangka teori dan
kerangka konsep
c. Keunikan karya
Memuat 2 aspek dari semua
aspek
Memuat 1 aspek dari semua
aspek
Tidak memuat semua aspek
Isi :
a. Struktur gambar yanag
ada di dalam poster
b. Komposisi gambar :
warna dan tata letak
objek dalam gambar
c. Keindahan/sisi artistic
penyajian visual
Memuat 2 aspek dari semua
aspek
Memuat 1 aspek dari semua
aspek

Bobot (B)
10

5
2
25

15
5
2
30

20
10

Skor (S)
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4

5

Total

Tidak memuat semua aspek
Kualitas poster :
a. Penyampaian pesan
b. Poster yang dibuat
mudah dimengerti
c. Poster mampu menarik
perhatian pembaca
Memuat 2 aspek dari semua
aspek
Memuat 1 aspek dari semua
aspek
Tidak memuat semua aspek
Presentasi :
a. Kepercayaan diri saat
presentasi
b. Kesesuaian isi
pembicaraan dengan isi
poster
c. Kemenarikan isi
presentasi
Memuat 2 aspek dari semua
aspek
Memuat 1 aspek dari semua
aspek
Tidak memuat semua aspek

3
20

15
10
2
15

10
5
2
100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
133

Lampiran 13
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN
Nama Peserta Didik :
Kelas

:

Materi Pokok

:

Petunjuk Pengisian:
Lembar ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta didik. Berilah
tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap yang ditampilkan oleh peserta didik,
dengan kriteria sebagai berikut:
4 = apabila peserta didik selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = apabila peserta didik sering melakukan sesuai pernyataan
2 = apabila peserta didik kadang-kadang melakukan sesuai pernyataan
1 = apabila peserta didik tidak pernah melakukan sesuai pernyataan
1. Sikap Proaktif
No

Aspek Pengamatan

Skor
2
3

1
1
2
3
4
5

2. Sikap Toleransi
No
Aspek Pengamatan
1
1
2

3
4

4

Bertanya jika ada materi yang tidak
dimengerti
Menjawab pertanyaan dari teman/guru tanpa
disuruh
Mendengarkan ketika guru menjelaskan
Berani megemukakan pendapat
Selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan
kelas

Menghormati pendapat teman
Mau bekerja sama dengan siapapun
meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya,
dan gender
Menerima kesepakatan meskipun berbeda
dengan pendapatnya
Menerima kekurangan orang lain

2

Skor
3

4
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5

Dapat memaafkan kesalahan orang lain
Jumlah skor

3. Sikap Percaya Diri
No
Aspek Pengamatan
1
2
3
4
5

1

Skor
2
3

4

1

Skor
2
3

4

Berani presentasi di depan kelas
Berani
berpendapat,
bertanya,
atau
menjawab pertanyaan dari guru atau teman
Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa
ragu-ragu
Mampu membuat keputusan dengan cepat
Tidak mudah putus atas/pantang menyerah
Jumlah skor

4. Sikap Bekerja sama
No
Aspek Pengamatan
1
2
3
4
5

Aktif dalam kerja kelompok
Suka menolong teman/orang lain
Kesediaan
melakukan
tugas
sesuai
kesepakatan
Rela berkorban untuk orang lain
Tidak mendahulukan kepentingan pribadi
Jumlah skor

5. Sikap Jujur
No Aspek Pengamatan
1
2

3
4
5

Tidak mencontek dalam mengerjakan
ujian/ulangan/tugas
Tidak melakukan plagiat (
mengambil/menyalin karya orang lain tanpa
menyebutkan sumber) dalam mengerjakan
tugas
Mengungkapkan perasaan sesuatu yang ada
Melaporkan data atau informasi apa adanya
Mengakui kesalahan atau kekurangan yang
dimiliki
Jumlah Skor

Skor
1
2

3

4
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Lampiran 14

LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN
Kelas

:

Hari/Tanggal :
Materi Pokok :
No

Nama
Peserta
didik

Proaktif

Skor
Toleransi Percaya
diri

Bekerja
sama

Jujur

Nilai

Petunjuk penskoran :
Nilai = ∑ skor sikap proaktif + ∑ skor sikap toleransi + ∑ skor sikap percaya diri
+ ∑ skor sikap bekerjasama + ∑ skor sikap jujur
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Lampiran 15
LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN
Hari/Tanggal

:

Kelas/Semester

:

Materi

:

RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTORIK
No

Nama siswa/Nomor Absen

Kerja sama dalam
diskusi

Ketepatan menjawab
soal dan memasang
kartu

Total skor

136
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Keterangan :
Skor yang diberikan berkisar 1-3
Aspek yang dinilai
Kerja sama

Ketepatan

Rubrik
Skor 1 : tidak mau bekerja sama dengan teman lain
Skor 2 : mau bekerja sama tetapi masih mengedepankan
ego
Skor 3 : mau bekerja sama dengan teman dan kelompok

Skor 1 : tidak tepat dalam mengerjakan dan
menyelesaikan soal
Skor 2 : jawaban yang dipaparkan saat bermain kurang
tepat dan kurang sesuai
Skor 3 : tepat dalam menjawab soal

Pedoman penilaian
Skor maksimal = 6

137
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Lampiran 16
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Lampiran 17
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Lampiran 18
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Lampiran 19
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Lampiran 20
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Lampiran 21
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Lampiran 22
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Lampiran 23
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Lampiran 26
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