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ABSTRAK
Modul merupakan paket bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis
dengan bahasa yang sederhana dan dilengkapi serangkaian pengalaman belajar yang
direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Namun kenyataan di lapangan
masih banyak sekolah yang kekurangan bahan ajar terutama modul dan bahan ajar
yang digunakan dalam proses pembelajaran masih terkesan monoton. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bahan ajar tambahan khususnya pada
materi ekosistem berbasis kontekstual yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan
belajar praktek lapangan secara langsung maupun mengerjakan tugas mandiri agar
peserta didik dapat belajar secara mandiri dan mengukur tingkat pemahamannya
terhadap materi yang dipelajari.
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) yang mengacu
pada 5 tahap pengembangan, yaitu potensi dan masalah, mengumpulkan informasi,
desain produk, validasi desain, dan perbaikan produk. Modul yang telah
dikembangkan selanjutnya, divalidasi oleh dua orang pakar bahan ajar dan dua orang
ahli media yang bertujuan untuk menilai kelayakan modul yang telah dikembangkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, produk yang dikembangkan berupa
modul pada materi ekosistem berbasis kontekstual layak digunakan dalam
pembelajaran materi ekosistem kelas X SMA semester genap, dengan perolehan skor
rerata rekapitulasi dari dua orang validator pakar bahan ajar dan dua orang ahli media
yaitu 3,37 dengan kriteria “Baik”.

Kata kunci: Modul, Materi Ekosistem, Berbasis Kontekstual, R&D.

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

THE DEVELOPMENT OF THE BIOLOGY LEARNING MODULE ON
CONTEXTUAL ECOSYSTEM MATERIAL FOR SENIOR HIGH SCHOOL X
CLASS AT THE SECOND SEMESTER

Lidia Suwing
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2019
ABSTRACT
Modules are a package of independent teaching materials that are arranged
systematically in simple language and are equipped with a series of learning
experiences that are planned to achieve learning objectives. But the reality on the
ground there are still many schools that lack teaching materials, especially modules
and teaching materials used in the learning process still seem monotonous.
Therefore, this study aims to provide additional teaching material, especially on
contextual ecosystem-based material that involves students in direct field practice
learning activities or doing independent assignments so that students can learn
independently and measure their level of understanding of the material being studied.
This research is a research and development (R&D) that refers to 5 stages
of development, namely potential and problems, gathering information, product
design, design validation, and product improvement. The module that has been
developed subsequently is validated by two experts on teaching materials and two
media experts who aim to assess the feasibility of the modules that have been
developed.
The results showed that, the product developed in the form of modules on
contextual-based ecosystem material was appropriate to be used in the learning of
ecosystem material for class X SMA even semester, with the acquisition of the
recapitulation average score of two validators of teaching material experts and two
media experts namely 3.37 with criteria "Good".

Keywords: Modules, Ecosystem Materials, Contextual Based, R&D.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Belajar biologi berarti ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang
hidup dan berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran biologi
tidak hanya dipelajari dengan membaca dan menghafalkan materi melainkan
memahami, menerapkan, serta mempraktekkannya ke dalam kehidupan
sehari-hari. Dengan demikian peserta didik dapat menghargai arti pentingnya
kehidupan dan tidak merusak ekosistem yang ada.
Agar peserta didik mampu memahami materinya, maka seorang guru
dapat memulai kegiatan pembelajaran yang sederhana dengan mengajak
peserta mengamati lingkungan sekitar seperti di sekolah maupun kegiatan
yang biasa atau sedang dilakukan oleh peserta didik. Salah satu metode yang
sesuai

dengan

pembelajaran

biologi

adalah

pembelajaran

berbasis

kontekstual. Menurut Putra dalam Maghfiroh (2016:1), bahwa pendekatan
kontekstual bertujuan untuk memotivasi peserta didik dalam memaknai
pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut ke dalam
kehidupan sehari-hari (kehidupan secara pribadi, sosial dan kultural) sehingga
peserta didik memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk menghubungkan
suatu permasalahan ke dalam permasalahan lainnya. Hal tersebutlah yang
menjadi salah satu alasan mengapa pembelajaran biologi tidak hanya sekedar
dipelajari dengan menghafalkan materi yang bersifat abstrak.
1
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Pendekatan kontekstual dapat diaplikasikan ke dalam bahan ajar
berupa modul dan LKS. Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan
yang telah dilakukan dari keempat sekolah yaitu SMA N 1 Patuk, SMA N 1
Playen, SMA N 2 Playen dan SMA Dominikus Wonosari di kabupaten
Gunung Kidul, Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa dalam proses
belajar mengajar guru yang mengampu mata pelajaran biologi kelas X secara
umum masih menggunakan buku paket yang disediakan oleh sekolah. Namun
peserta didik kurang berminat untuk membaca dan kurang aktif dalam
mencari informasi karena isi dari bahan ajar tersebut dipenuhi dengan banyak
tulisan dan gambar yang dicantumkan ke dalam materi yang berkaitan sangat
sedikit dan banyak informasi-informasi penting yang berkaitan dengan materi
tidak semua tersampaikan dikarenakan keterbatasan jam pelajaran di sekolah
sehingga menyita banyak waktu untuk melanjutkan pelajaran dengan tema
yang sama pada pertemuan berikutnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi kelas X semester
ganjil dari keempat sekolah tersebut menunjukkan bahwa guru sudah
memahami arti dari bahan ajar namun dalam pelaksanaan proes pembelajaran
guru lebih memilih bahan ajar berupa buku paket yang telah disediakan oleh
sekolah, dan power point. Hal ini dikarenakan guru sulit membagi waktu
antara persiapan mengajar dengan membuat modul pembelajaran.
Modul merupakan salah satu bahan ajar yang dapat membantu peserta
didik untuk melaksanakan pembelajaran secara bebas, dikarenakan isi dari
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modul telah tersusun secara terstruktur yakni memiliki materi, metode dan
evaluasi.
Dengan melihat adanya permasalahan tersebut, maka peneliti
berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan mengembangkan “Modul
Pembelajran Biologi Pada Materi Ekosistem Berbasis Kontekstual Untuk
Kelas X SMA Semester Genap“. Pengembangan modul berbasis kontekstual
pada materi ekosistem dipilih karena menurut Puspitasari, dkk (2012:22-27)
dapat diarahkan untuk mengasah daya kreativitas, pola berpikir kritis dan
kemampuan

peserta

didik

untuk

menyelesaikan

masalah

dengan

mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari.
Pengembangan modul berbasis kontekstual khususnya pada materi ekosistem
ini dapat menjadi solusi untuk menambah minat membaca dan tingkat
pemahaman peserta didik terhadap pelajaran semakin meningkat dan sebagai
referensi bagi guru untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih menarik
sehingga peserta didik dengan mudah memahami materi yang dipelajari.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana langkah-langkah mengembangkan modul pembelajaran biologi
pada materi ekosistem berbasis kontekstual untuk peserta didik kelas X
SMA semester genap?
2. Apakah modul pembelajaran biologi pada materi ekosistem berbasis
kontekstual untuk peserta didik kelas X SMA semester genap layak
diujicoba?
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C. Batasan Masalah
Berikut adalah penjelasan mengenai batasan masalah yang akan
dikembangkan dalam modul dan materi yang akan dikembangkan serta
metode yang digunakan:
1. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan suatu bahan ajar biologi
dalam bentuk modul, yang mana isi dari modul tersebut yakni dengan
ilustrasi yang menarik, praktis, soal latihan dan tugas.
2. Dalam modul yang dikembangkan hanya memuat materi mengenai
ekosistem yang diajarkan pada peserta didik kelas X SMA semester genap
serta memberikan contoh-contoh yang nyata seperti yang ada di
lingkungan sekolah maupun yang sering di jumpai dalam kehidupan
sehari-hari.
3. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis
kontekstual.
4. Penelitian “Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Pada Materi
Ekosistem Berbasis Kontekstual Untuk Peserta Didik Kelas X SMA
Semester Genap “ ini dilakukan hanya sampai pada Lima tahap dan Revisi
desain.
5. Pemilihan validator berdasarkan pengetahuan guru mengenai modul.
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D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah mengembangkan modul
pembelajaran biologi pada materi ekosistem berbasis kontekstual untuk
kelas X SMA semester genap.
2. Untuk mengetahui kelayakan uji coba modul pembelajaran biologi pada
materi ekosistem berbasis kontekstual untuk peserta didik kelas X SMA
semester genap.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Untuk peneliti:
Peneliti menambah ilmu pengetahuan untuk membuat modul pembelajaran
biologi yang dapat membantu peserta didik berpikir kritis.
2. Untuk guru:
Dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk membuat proses pembelajaran
yang efektif serta menambah pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan
atau intelektualitasnya dalam menulis bahan ajar.
3. Untuk peserta didik:
Sebagai referensi baru untuk memudahkan peserta didik dalam memahami
materi ekosistem serta mampu mengaplikasikan materi dalam kehidupan
sehari-hari.
4. Bagi sekolah:
Sebagai referensi baru untuk mengembangkan bahan ajar yang berkualitas.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Modul
1. Pengertian Modul
Modul merupakan suatu bahan ajar yang telah dirancang secara
lengkap (terstruktur) berdasarkan kurikulum tertentu yang dibuat untuk
membantu peserta didik mempelajari materi secara mandiri untuk
mencapai tujuan belajarnya. Modul juga dapat membantu peserta didik
yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menguasai
materi. Sementara itu, peserta didik yang memiliki kecepatan rendah
dalam belajar bisa belajar lagi dengan mengulangi bagian-bagian tertentu
yang belum dipahami hingga akhirnya mereka dapat memahaminya.
Prastowo (2014:377-379) menjelaskan bahwa, modul merupakan
sebuah buku yang ditulis untuk membantu peserta didik untuk belajar
secara mandiri atau sebagai pengganti fungsi guru. Oleh karena itu modul
menggunakan bahasa yang sederhana, memiliki banyak gambar dan
mudah dipahami sesuai dengan usianya masing-masing sehingga
memungkinkan peserta didik lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih
kompetensi dasar dibandingkan yang lainnya. Modul adalah materi
pelajaran yang disusun secara runtut, dan rinci dengan bahasa sederhana
yang bertujuan agar peserta didik mampu mengerti maupun memahami
mata pelajaran tertentu.

6
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Dapat disebut sebagai modul apabila telah memenuhi syarat yang
terdapat di dalam prosedur modul (Warso, 2016:38-39). Pandangan serupa
juga dikemukakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam
Prastowo (2011:105) bahwa modul adalah salah satu unit program
kegiatan belajar mengajar terkecil yang disusun secara sistematis. Berikut
adalah susunannya:
a. Tujuan-tujuan umum yang akan ditunjang pencapaiannya dalam setiap
mata pelajaran yang dipelajari peserta didik.
b. Topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar mengajar.
c. Tujuan-tujuan intruksional khusus yang akan dicapai oleh siswa.
d. Pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan.
e. Kedudukan dan fungsi satuan (modul) dalam kesatuan program yang
lebih luas.
f. Peranan guru di dalam proses belajar mengajar.
g. Alat-alat dan sumber yang akan digunakan .
h. Kegiatan-kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dihayati murid
secara berurutan.
i. Lembaran-lembaran kerja yang harus diisi murid.
j. Program evaluasi yang akan dilaksanakan selama berjalannya proses
belajar ini.
Prastowo

(2011:105)

mengutip

pendapat

Surahman

yang

mengatakan bahwa, modul merupakan salah satu program bahan
pengajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara perseorangan
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(self instructional), untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik
dalam memahami materi tertentu dapat diukur melalui kegiatan evaluasi
diakhir pelajaran. Jika hasil evaluasi peserta didik telah mencapai target
maka kegiatan belajar mengajar dapat dilanjutkan dalam sub bab
berikutnya.
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa modul
merupakan suatu bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa
yang sederhana dan menarik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik.
Kemudian dengan adanya modul, peserta didik dapat belajar secara
mandiri dan membuat peserta berpikir kritis serta meningkatkan hasil
belajar peserta didik dengan baik.
2. Fungsi Modul
Sebagai salah bentuk bahan ajar, modul memiliki fungsi sebagai
berikut:
a. Bahan ajar mandiri. Maksudnya modul dapat dijadikan sebagai
pedoman peserta untuk belajar secara mandiri tanpa kehadiran
fasilitator (guru).
b. Pengganti fungsi pendidik, maksudnya modul sebagai bahan ajar yang
harus mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik, menarik
dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkat
pengetahuan dan usianya, dengan demikian pesrta didik dapat
mengingat materi setiap waktu.
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c. Sebagai alat evaluasi, maksudnya dengan adanya modul peserta didik
dapat dituntut untuk dapat mengukur dan menilai diri sendiri tingkat
penguasaannya terhadap materi yang telah dipelajari.
d. Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik, maksudnya karena modul
megandung berbagai materi lengkap yang harus dipelajari oleh peserta
didik, maka modul juga memiliki fungsi sebagai bahan rujukan bagi
peserta didik (Prastowo 2011:107-108).
3. Tujuan Modul
Adapun tujuan atau pembuatan modul antara lain:
a. Agar peserta didik mampu mempelajari materi tanpa bimbingan dari
pendidik.
b. Untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran.
c. Melatih kejujuran peserta didik. Maksudnya dengan adanya modul
peserta didik dapat berusaha belajar lebih keras jika dalam proses
pembelajaran masih mendapatkan nilai yang tidak memuaskan.
d. Mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar peserta didik.
Dimana, peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir lebih cepat
akan dapat menyelesaikan materi yang terdapat di dalam modul
dengan cepat pula, sebaliknya peserta didik yang memiliki
kemampuan berpikir lambat maka mereka diberi waktu untuk
mengulanginya sampai paham.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

e. Agar peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat penguasaannya
terhadap materi yang telah dipelajari (Prastowo, 2011:108-109).
Dwicahyono (2014:189-190) menambahkan bahwa di dalam penulisan
modul harus memuat tujuan sebagai berikut:
a. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu
bersifat verbal.
b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indera, baik peserta
belajar maupun guru/instruktur.
c. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti menigkatkan
motivasi dan gairah belajar; mengembangkan kemampuan dalam
berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya
yang memungkinkan peserta didik atau pembelajar belajar mandiri
sesuai kemampuan dan minatnya.
d. Memungkinkan peserta didik atau pembelajar dapat mengukur atau
mengevaluasi sendiri hasil belajarnya, agar minat belajar yang dimiliki
peserta didik semakin meningkat dan terus berkomitmen untuk selalu
memperbaiki nilai yang buruk sehingga peserta didik semakin pintar.
4. Kegunaan Modul
Dalam Prastowo (2011:109), Andriani berpendapat bahwa
kegunaan modul dalam proses pembelajaran yakni sebagai penyedia
informasi dasar karena dalam modul dipaparkan materi pokok yang masih
bisa dikembangkan lebih lanjut; sebagai bahan intruksi bagi peserta didik
untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran yang teratur; serta sebagai
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bahan pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang komunikatif. Selain itu,
kegunaan lainnya yaitu dapat dijadikan sebagai bahan ajar bagi peserta
didik secara individu untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahamannya
terhadap materi yang dipelajari.
5. Karakteristik Modul
Dalam modul terdapat beberapa karakteristik penting yang perlu
diperhatikan. Pertama, modul dirancang untuk sistem pembelajaran
mandiri; merupakan program pembelajaran yang utuh dan sistematis.
Kedua, modul mengandung tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, bahan
atau kegiatan dan evaluasi; disajikan secara komunikatif (dua arah);
diupayakan agar dapat mengganti beberapa peran pengajar; cakupan
bahasan terfokus dan terukur, serta meningkatkan aktivitas belajar
pemakai.
Sementara menurut pandangan Vembriarto dalam Prastowo
(2011:110), terdapat lima karakteristik dari bahan ajar. Pertama, modul
merupakan paket pengajaran terkecil dan lengkap. Kedua, modul memuat
rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan sistematis. Ketiga,
modul memuat tujuan belajar (pengajaran) yang dirumuskan secara
eksplisit dan spesifik. Keempat, modul memungkinkan peserta didik dapat
belajar sendiri (independent), karena modul memuat bahan yang bersifat
self-instructional (belajar sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain).
Kelima, modul adalah realisasi pengakuan perbedaan individual, yakni
salah satu perwujudan pengajaran individual.
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas bahwa, dengan
adanya modul memungkin peserta didik dapat meningkatkan motivasi dan
minat belajar serta modul merupakan salah satu bahan ajar yang tepat
untuk digunakan dalam proses pembelajaran dikarenakan disusun secara
teratur dan isi dari modul telah memuat materi yang lengkap.
6. Jenis-Jenis Modul
Berdasarkan jenisnya, modul dibagi menjadi dua yakni jenis modul
menurut penggunaannya dan modul menurut tujuan penyusunannya.
Berikut adalah penjelasan lengkap dari dua jenis modul tersebut:
a. Modul Menurut Penggunaannya
Menurut penggunaannya modul terdiri atas dua jenis yaitu modul
untuk peserta didik dan modul untuk pendidik. Modul peserta berisi
kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik, sedangkan modul
untuk pendidik berisi petunjuk pendidik dengan tes akhir modul dan
kunci jawaban tes akhir modul (Prastowo, 2011:110).
b. Modul menurut Tujuan Penyusunannya
Prastowo (2011:111-112) mengutip pendapat yang dikemukakan
oleh Vembriarto yang menjelaskan bahwa modul menurut tujuannya
dibedakan menjadi dua jenis, yakni modul inti (modul dasar) dan
modul pengayaan.
a) Modul inti
Modul inti merupakan penyusunan dari kurikulum dasar,
yang terdiri dari unit-unit program yang berdasarkan tingkat (kelas)
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dan bidang studi (mata pelajaran). Unit-unit program tersebut
diperoleh dari hasil penjabaran kurikulum dasar. Kurikulum dasar
itu sendiri disusun berdasarkan dengan tujuan untuk memberikan
gambaran umum tentang pendidikan dasar untuk setiap sekolah.
Artinya bahwa sekolah dari tingkat SD, SMP hingga SMA sudah
harus mendapatkannya. Hal-hal yang perlu dipahami dalam
pendidikan dasar yakni pengetahuan, ketrampilan fisik dan
intelektual serta sikap yang menjadi dasar dalam pendidikan umum
tersebut. Hal inilah yang harus menjadi dasar dalam modul inti
atau pendidikan dasar umum tersebut.
b) Modul pengayaan
Modul pengayaan merupakan hasil dari penyusunan unitunit program yang bersifat untuk memperluas pengetahuan peserta
didik dalam mempelajari materi agar peserta didik lebih cepat
memahami materi dan lebih unggul dalam meyelesaikan modul
yang dipelajarinya daripada peserta didik lainnya. Modul
pengayaan ini lebih menekankan dengan konsep unit-unit program
yang bersifat memperluas pengetahuan peserta didik sehingga
peserta didik lebih unggul dan lebih cepat memahami materi
tersebut.
Dari jenis modul yang telah dijelaskan di atas, peneliti
memilih salah satu yakni, modul pengayaan yang menekankan
dengan konsep unit-unit program yang bersifat memperluas
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pengetahuan sehingga peserta didik lebih unggul dan lebih cepat
memahami materi tersebut.
7. Unsur-Unsur Modul
Untuk membuat suatu bahan ajar yang berbentuk modul paling
tidak memiliki beberapa unsur yaitu: judul, petunjuk belajar (petunjuk
peserta didik atau pendidik), kompetensi yang akan dicapai, informasi
pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja atau lembar kerja (LK) dan
evaluasi. Dengan adanya ketujuh unsur inilah kita dapat menyusun sebuah
bahan ajar yang disebut modul yang tersusun secara sistematis (Prastowo
2011:112-113).
Menurut Surahman dalam Prastowo (2011:113-114) modul juga
dapat disusun dalam struktur sebagai berikut:
a. Judul modul
Bagian ini berisi tentang nama modul dari suatu mata kuliah atau
mata pelajaran tertentu.
b. Petunjuk umum
Bagian ini memuat penjelasan tentang langkah-langkah yang akan
ditempuh dalam mata pelajaran, meliputi:
a) kompetensi dasar,
b) pokok bahasan,
c) indikator pencapaian,
d) referensi (berisi tentang petunjuk buku-buku yang digunakan oleh
pendidik dalam pembelajaran),
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e) strategi pembelajaran (menjelaskan tentang pendekatan, dan
metode digunakan dalam pembelajaran),
f) lembar kegiatan dalam pembelajaran (lembaran ini memuat materi
pelajaran yang disusun secara khusus sedemikian rupa sehingga
dengan mempelajari materi tersebut peserta didik dapat menguasai
materi dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam
modul dapat tercapai. Dalam lembaran ini, dicantumkan pula
kegiatan (pengamatan, dan sebagainya) yang harus dilakukan oleh
peserta didik,
g) evaluasi (untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan
pembelajaran yang dirumuskan pada modul).
c. Materi modul
Pada bagian ini berisi penjelasan secara rinci tentang materi
pembelajaran dalam setiap pertemuan.
d. Evaluasi
Evaluasi ini terdiri atas beberapa bentuk soal, yaitu pilihan ganda
dan uraian singkat dengan tujuan untuk mengukur kemampuan peserta
didik dalam mengikuti materi yang diberikan.
8. Standar Penyajian Modul
Modul yang bermutu dan layak digunakan sebagai acuan peserta
didik dalam pembelajaran yakni harus mengacu pada; standar isi, standar
penyajian, standar bahasa/keterbacaan dan standar grafika. Standar isi
diktat mencakup:
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a. Lengkap, akurat, dan modul mengikuti perkembangan kurikulum
b. Kegiatan mendukung materi untuk menigkatkan kompetensi
c. Organisasi materi sejalan dengan sistematika keilmuwan
d. Kembangkan ketrampilan berpikir peserta didik
e. Merangsang peserta didik melakukan inquiry
f. Mengembangkan kompetensi terpadu
g. Konsisten terhadap penggunaan notasi, simbol dan satuan (Warso,
2016:39).
9. Langkah-Langkah Penyusunan Modul
Prastowo

(2011:119-131)

mengungkapkan

bahwa

dalam

penyusunan modul ada empat langkah penting yang harus dipahami yaitu:
a. Analisis Kurikulum
Tahap pertama ini bertujuan untuk menentukan materi-materi
yang dibutuhkan dalam bahan ajar. Yang perlu di analisis dalam
menentukan materi adalah melihat inti dari materi, kompetensi dan
hasil belajar kritis yang harus dimiliki oleh peserta didik (critical
learning outcomes).
b. Menentukan Judul Modul
Setelah menganalisis kurikulum, dilanjutkan ke tahap berikutnya
yaitu menentukan judul-judul modul. Penentuan judul dapat dipacu
oleh kompetensi dasar atau materi pokok yang terdapat di dalam
kurikulum. Satu kompetensi dapat dijadikan sebagai judul dari modul
apabila kompetensi itu tidak terlalu besar. Sedangkan besarnya
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kompetensi dapat diseleksi apabila diuraikan kedalam materi pokok
(MP) mendapatkan maksimal 4 MP, maka kompetensi itu dapat
dijadikan sebagai satu judul modul.
c. Penulisan Modul
Lima hal penting yang harus dijadikan sebagai acuan dalam proses
penyusunan modul, yakni sebagai berikut:
a) Perumusan Kompetensi Dasar yang Harus Dikuasai
Rumusan kompetensi pada suatu modul adalah rincian dari
kualitas yang semestinya telah dimiliki oleh peserta didik setelah
mereka berhasil menyelesaikan modul tersebut. Kompetensi dasar
yang tercantum dalam modul disesuaikan dengan pedoman
kurikulum yang digunakan. Jika peserta didik tidak berhasil
menguasai kompetensi dasar yang telah dirumuskan maka
penyusunan pembelajaran modul tersebut perlu dirumuskan
kembali.
b) Penentuan Alat Evaluasi atau Penilaian
Pada bagian ini ditentukan sejumlah pertanyaan atau tes
untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam
menguasai kompetensi dasar dalam bentuk tingkah laku. Sebelum
evaluasi disusun, perlu dipastikan bahwa materi, tugas-tugas dan
lembar kerja peserta didik (LKPD) sudah dikerjakan. Hal ini
bertujuan agar pada saat peserta didik mengerjakan evaluasi, hasil
yang diperoleh sesuai dengan apa yang mereka dikerjakan.
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c) Penyusunan Materi
Materi atau isi modul sangat bergantung pada kompetensi
dasar yang akan dicapai. Referensi terbaik yang digunakan dalam
materi modul adalah referensi yang memiliki relevansi dari
berbagai sumber, contohnya: buku, internet, majalah, atau jurnal
hasil penelitian. Untuk penulisannya, materi yang dituliskan dalam
modul tidak harus lengkap, hal ini bertujuan agar peserta didik
berinisiatif untuk membaca dan mencari informasi lebih lengkap
tentang materi yang dipelajari dari referensi yang kita tunjukan
kepada mereka.
Keterangan tugas yang ditulis harus jelas dan tidak
membingungkan guna mengurangi pertanyaan dari peserta didik
tentang hal-hal yang semestinya dapat dikerjakan oleh mereka.
Sebagai contohnya, tugas diskusi. Judul diskusi harus dijelaskan
secara rinci, didiskusikan dengan siapa, berapa orang dalam
kelompok diskusi, dan berapa lama waktunya. Kemudian kalimat
yang digunakan dalam penulisan modul disederhanakan, singkat,
jelas, dan efektif.
Untuk mempermudah pemahaman peserta didik di tingkat
Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat, maka dalam kalimat yang
disusun diusahakan tidak terlalu panjang yakni, dalam satu
paragraf kira-kira terdapat 3 hingga 7 kalimat saja dan
menggunakan huruf kapital. Sementara itu, gambar berwarna yang
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terkait pada materi tersebut perlu dicantumkan untuk menambah
daya

tarik

dan

mengurangi

kebosanan

peserta

didik

mempelajarinya.
d) Urutan Pengajaran
Di dalam modul, urutan pengajaran harus diberi petunjuk
yang jelas dan teratur agar peserta didik dapat memahami hal-hal
yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, dan tidak
perlu banyak bertanya karena guru sepenuhnya berfungsi sebagai
fasilitator.
e) Struktur Bahan Ajar (Modul)
Seperti yang telah dibahas di awal bahwa, dalam
penyusunan modul paling tidak harus memuat tujuh komponen
utama. Namun, penyusunan modulpun dapat dibuat dalam berbagai
macam variasi agar dalam proses pembelajaran peserta didik lebih
antusias dan memiliki keinginan kuat untuk memperdalam materi
sehingga proses pembelajaran tidak membosankan.
Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa
langkah-langkah penyusunan modul harus meliputi analisis
kurikulum, judul modul, penulisan modul, alat evaluasi atau
penilaian, penyusunan materi, urutan pengajaran, dan struktur
bahan ajar (modul) agar penerapan modul dalam kegiatan
pembelajaran lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas dan
dengan hasil (output) yang lebih jelas.
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B. Kontekstual
1. Pengertian Kontekstual
Kontekstual merupakan suatu proses pembelajaran yang holistik
dan bertujuan untuk memotivasi peserta didik untuk memahami makna
dari materi yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut ke
dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijumpai oleh peserta didik secara
pribadi, sosial dan kultural. Sehingga pengetahuan/ketrampilan yang
dimiliki oleh peserta didik secara fleksibel dapat diterapkan maupun
mentransfer dari satu permasalahan ke permasalahan lainnya. Al-tabany
(2014:139) menyatakan bahwa, pembelajaran kontekstual terjadi jika
peserta didik belajar dengan sungguh-sungguh kemudian mengalami serta
menerapkannya ataupun mengkaitkan ke dalam lingkungan hidup.
Misalkan, materi yang dipelajari dikaitkan dengan masalah-masalah yang
pernah terjadi dalam ruang lingkup keluarga, kerabat, masyarakat dan lain
sebagainya, tergantung pada tema yang dipelajari.
Menurut Karim (2017:261-262) bahwa kontekstual merupakan
suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi peserta
didik untuk memahami makna materi secara fleksibel dengan mengkaitkan
pelajaran dalam kehidupan mereka baik secara pribadi maupun sosial dan
kultural. Kemudian kontekstual merupakan suatu program pembelajaran
yang membantu imajinasi peserta didik untuk berpikir lebih luas tentang
topik yang dipelajari sehingga mereka lebih aktif dan tujuan dari materi
pembelajaran tersebut tercapai.
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Kontekstual merupakan suatu konsep belajar dimana guru
menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta
didik untuk menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dan
penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan
masyarakat. Dengan konsep ini, proses pembelajaran dapat berlangsung
secara alamiah melalui pengetahuan dan kreativitas yang dimiliki oleh
masing-masing peserta didik, sehingga ilmu pembelajaran yang diterima
oleh peserta didik bukan semata-mata melalui transfer pengetahuan dari
guru ke peserta didik saja (Shoimin, 2017:41).
Pernyataan selaras juga diungkapkan oleh Sanjaya (2006:255-256)
bahwa, dalam proses pembelajaran kontekstual ini peserta didik
bersekolah tidak hanya mengikuti pembelajaran dengan mengharapkan
transfer pengetahuan dari guru saja melainkan kontekstual lebih
menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik dalam mencari
informasi yang berkaitan dengan materi yang di pelajari kemudian
menghubungkannya

dalam

kehidupan

nyata,

agar

materi

yang

dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori peserta didik sehingga
tidak akan mudah dilupakan.
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para
ahli, peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual merupakan
pembelajaran yang menghadirkan situasi dunia nyata dalam proses
pembelajaran di dalam kelas serta mendorong peserta didik untuk
menghubungkan dan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam
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kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan
tertanam dalam memori peserta didik. Untuk memperkuat pemahaman
peserta didik terhadap materi yang dipelajari, guru harus memberi
kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan, mencoba, dan bahkan
mengalami sendiri (learning to do).
2. Komponen Pembelajaran Berbasis Kontekstual
Menurut pandangan Rusman (2012:192) bahwa, komponen
pembelajaran berbasis kontekstual meliputi:
a. Menjalin hubungan-hubungan yang bermakna, merupakan proses
dimana informasi baru dihubungkan dengan stuktur pengertian yang
sudah dimiliki oleh peserta didik sebagai pembelajaran yang relevan
bagi mereka.
b. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berarti, artinya mempraktikkan
konsep belajar yang mengkaitkan materi yang dipelajari dengan situasi
dunia nyata.
c. Melakukan proses belajar yang diatur sendiri, artinya memberi
kebebasan kepada peserta didik menggunakan gaya belajarnya sendiri.
d. Mengadakan kolaborasi, artinya guru membantu peserta didik bekerja
secara efekfif dalam kelompok, dan membantu mereka memahami
bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi.
e. Berpikir kritis dan kreatif, artinya suatu kegiatan mental untuk
meningkatkan ketajaman pemahaman dalam mengembangkan sesuatu
dan mampu memecahkan masalah dan menarik kesimpulan.
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f. Memberikan

layanan

secara

individual,

artinya

guru

dalam

pembelajaran kontekstual juga berperan sebagai konselor dan mentor
bagi peserta didik.
g. Mengupayakan pencapaian standar yang tinggi, artinya dalam proses
pembelajaran kontekstual guru membantu peserta didik untuk
menemukan potensi dan kekuatannya sehingga peserta didik dapat
berkembang secara optimal dan mencapai keunggulan.
h. Menggunakan asesmen autentik, artinya penilaian autentik memberi
kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukan kemampuan
terbaik mereka sambil mempertunjukan apa yang sudah mereka
pelajari. Penilaian autentik ini dapat melalui proyek dan kegiatan
peserta didik, portofolio,dan lain sebagainya.
3. Karakteristik Berbasis Kontekstual
Shoimin, (2017:42) menyatakan bahwa, terdapat karakteristik
dalam kontekstual, yakni sebagai berikut:
a. Kerjasama, artinya dalam proses belajar mengajar guru maupun
peserta didik harus saling membantu satu sama lain, jika ada yang
belum paham terhadap materi guru harus sabar menjelaskan kembali
kepada peserta didik agar agar materi yang dipelajari dapat di pahami
oleh semua peserta yang diajarkan.
b. Menyenangkan, tidak membosankan, artinya proses pembelajaran
bervariasi seperti mengajak peserta didik bermain sambil belajar,
praktik lapangan dan lain sebagainya.
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c. Belajar dengan bergairah, artinya peserta didik selalu bersemangat
untuk mengikuti proses pembelajaran karena menarik
d. Pembelajaran terintegrasi, artinya dalam proses pembelajaran materi
selalu dikaitkan antara satu dengan yang lainnya misalkan melalui
situasi dunia nyata ataupun yang pernah dialami agar peserta lebih
mudah memahaminya.
e. Menggunakan berbagai sumber, seperti di internet, buku dan sumber
lainnya yang relevan.
f. Peserta didik aktif, artinya dalam proses pembelajaran peserta lebih
sering bertanya maupun menjawab pertanyaan.
g. Sharing dengan teman, artinya sering bertukar pendapat antara satu
sama lain.
h. Peserta didik kritis guru kreatif, artinya dengan pemikiran kreatif yang
dimiliki oleh guru membuat peserta didik semakin penasaran terhadap
materi sehingga membuat peserta didik lebih fokus belajar serta ingin
mencoba dan mencari informasi-informasi

yang baru terkait

pembelajaran.
i. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja peserta didik,
seperti peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain.
j. Laporan kepada orangtua bukan hanya rapor, melainkan hasil karya
peserta didik, laporan hasil praktikum, karangan peserta didik, dan
lain-lain.
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Sementara itu, Sanjaya (2006:256) mengidentifikasi bahwa dalam
proses pembelajaran berbasis kontekstual memiliki lima karakteristik
penting sebagai berikut:
a. Dalam kontekstual, pembelajaran merupakan proses pengaktifan
pengetahuan yang sudah ada (activiting knowledge),artinya apa yang
akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari,
dengan demikian pengetahuan yang akan diperoleh peserta didik
adalah pengetahuan yang utuh karena yang dipelajari saling berkaitan
antara satu sama lain.
b. Pembelajaran yang kontekstual merupakan suatu proses belajar dalam
rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiring
knowledge), dimana pembelajaran dipelajari secara keseluruhan dan
memperhatikan detailnya.
c. Pemahaman

pengetahuan

(understanding

knowledge),

artinya

pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal melainkan dipahami
dan diyakini, misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain
tentang pengetahuan yang diperolehnya, kemudian melalui informasi
yang baru diterima dikembangkan menjadi suatu pengetahuan yang
menarik.
d. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying
knowledge), artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya
harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik, sehingga
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perubahan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran
meningkat.
e. Melakukan

refleksi

(reflecting

knowledge)

terhadap

strategi

pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik
untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi pembelajaran.
Dengan

demikian

peneliti

dapat

menyimpulkan

bahwa,

karakteristik dalam pembelajaran kontekstual dapat membawa dampak
baik yang sangat besar terhadap peserta didik dimana, peserta didik tidak
akan kesulitan dalam memahami materi dikarenakan materi yang di
pelajari selalu dikaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu
peserta didik agar lebih mudah mengerti dan membuat peserta didik
semakin kritis untuk menggali materi dan memecahkan masalah yang
ditemukan.
4. Strategi Pembelajaran Basis Kontekstual
Dalam strategi pembelajaran perlu diterapkan beberapa unsur
dibawah ini:
a. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni
perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik.
b. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran
yang dipandang paling efektif.
c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur,
metode dan teknik pembelajaran.
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d. Menetapkan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan
standar untuk menilai taraf keberhasilan usaha peserta didik
(Komalasari, 2013:55).
5. Skenario Pembelajaran Basis Kontekstual
Rusman

(2012:199-200)

berpendapat

bahwa,

sebelum

melaksanakan proses pembelajaran guru perlu membuat skenario sebagai
pedoman umum sekaligus sebagai alat kontrol dalam pelaksanaannya.
Skenario pembelajaran dapat disusun sebagai berikut:
a. Mengembangkan pemikiran peserta didik untuk melakukan kegiatan
belajar lebih bermakna apakah dengan cara bekerja sendiri,
menemukan sendiri, dan mengkontruksi sendiri pengetahuan dan
keterampilan baru yang harus dimiliknya.
b. Melaksanakan sejauh mungkin keiatan inquiry untuk semua topik yang
diajarkan.
c. Mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan memunculkan
pertanyaan-pertanyaan.
d. Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok
berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya.
e. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran , bisa melalui
ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya.
f. Membiasakan peserta didik untuk melakukan refleksi dari setiap
kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
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g. Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang
sebenarnya pada setiap peserta didik.
Dalam pembelajaran kontekstual, guru harus membuat rancangan
program kegiatan pembelajaran di kelas melalui tahapan awal seperti,
memulai pembelajaran, kegiatan yang dilakukan selama proses pelajaran
berlangsung, hingga akhir pelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
kesiapan guru mengenai rencana yang akan dilkasanakan dalam
membimbing kegiatan belajar-mengajar di kelas.
6. Kelebihan dan Kekurangan Basis Kontekstual
Shoimin (2017:44) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa
kelebihan dan kekurangan di dalam pembelajaran kontekstual, yakni
sebagai berikut:
a. Kelebihan
1) Pembelajaran kontekstual dapat menekankan aktivitas berpikir
peserta didik secara penuh, baik fisik maupun mental.
2) Pembelajaran kontekstual dapat menjadikan peserta didik belajar
bukan dengan menghafal, melainkan proses berpengalaman dalam
kehidupan nyata.
3) Kelas dalam kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh
informasi, melainkan sebagai tempat untuk menguji data hasil
temuan mereka di lapangan.
4) Materi pembelajaran ditentukan oleh peserta didik sendiri, bukan
hasil pemberian dari orang lain.
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b. Kekurangan
1) Penerapan pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran
yang

kompleks

dan

sulit

dilaksanakan

dalam

konteks

pembelajaran, dan membutuhkan waktu yang lama.

C. Materi Ekosistem
Berikut adalah penjelasan dari materi yang akan dibahas dalam modul
yang dibuat oleh peneliti (Suseno, dkk, 2014:299-323):
1. Pengertian Ekosistem
Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk
hidup dengan lingkungannya untuk mempertahankan kelangsungan
hidupnya, baik dari segi abiotik maupun biotik. Dengan demikian
organisme yang hidup seperti hewan, tumbuhan dan manusia maupun
organisme tak hidup seperti batu, tanah, air dan lain sebagainya saling
berinteraksi antara satu dengan yang lainnya karena saling mempengaruhi.
2. Komponen Ekosistem
Ekosistem terdiri atas dua komponen yaitu biotik dan abiotik:
a. Komponen Biotik
Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup
yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya seperti
manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme. Berdasarkan peran
masing-masing makhluk dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu
produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor.
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b. Komponen Abiotik
Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup dalam suatu
ekosistem. Komponen abiotik ini memiliki pengaruh yang sangat besar
bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya seperti tanah,
air, udara, dan sinar matahari.
3. Satuan Makhluk Hidup Dalam Ekosistem
a. Individu
Makhluk hidup adalah satuan tunggal yang menetap di suatu daerah
tertentu. Misal: seekor ikan yang hidup di aquarium, seekor sapi,
seekor semut, sebatang pohon jambu dan seorang manusia.
b. Populasi
Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu
daerah tertentu. Misalkan memiliki persamaan bentuk, menempati
daerah yang sama dan mampu menghasilkan keturunan.
c. Komunitas
Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai macam organisme
yang memiliki populasi yang berbeda-beda namun menempati suatu
daerah yang sama dan mereka saling bergantungan antara satu dengan
yang lainnya.
d. Ekosistem
Ekosistem adalah kesatuan komunitas yang memiliki hubungan timbal
balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem dibedakan
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menjadi

tiga

yaitu:

ekosistem

terrestrial/darat,

ekosistem

perairan/aquatik dan biosfer.
4. Pola Interaksi Antar Komponen Dalam Ekosistem
a. Netral
Netral

adalah

hubungan antar organisme

yang tidak saling

mengganggu walaupun hidup dalam suatu habitat yang sama dan
bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain.
Contohnya: antara capung dan sapi.
b. Predasi
Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa (predator).
Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tak dapat hidup.
Contohnya: antara singa dengan kijang.
c. Parasitisme
Adalah hubungan antar spesies yanng berbeda. Hubungan ini
menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya.
d. Komensalisme
Komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda
spesies, namun salah satu spesies mendapat keuntungan sedangkan
spesies lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya:
antara anggrek dengan pohon yang di tumpanginya.
e. Mutualisme
Mutualisme adalah hubungan antara dua organnisme yang berbeda
spesies namun saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya
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hubungan antara kupu-kupu dengan bunga.
f. Hubungan antar komponen biotik
Organisme-organisme yang tinggal di muka bumi ini saling
berinteraksi antara satu dengan yang lainnya karena mereka saling
membutuhkan, apabila organisme tersebut tidak saling berinteraksi
maka pola jaring-jaring kelangsungan hidup tidak akan seimbang.
Jaring-jaring kehidupan berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan,
dan piramida makanan.
g. Interaksi antar biotik dengan abiotik
Organisme-organisme yang saling berinteraksi akan membentuk aliran
energi di dalam ekosistem itu. Dengan adanya interaksi tersebut maka
suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya.
5. Aliran energi
Aliran energi merupakan suatu rangkaian urutan yang berfungsi
sebagai pemindahan dalam bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain
dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke
konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba.
a. Rantai makanan
Merupakan proses pemindahan energi melalui makan dan dimakan
yang membentuk suatu rangkaian tertentu. Rantai makanan dapat
dibedakan menjadi tiga, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit dan rantai
saprofit.
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b. Jaring-jaring makanan
Merupakan

sekumpulan

rantai

makanan

yang

saling

berhubunganantara satu dengan yang lainnya. Semakin kompleks
jaringan makanan maka ekosistem semakin stabil.
c. Tingkat trofik
Tingkat trofik tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan
yang bernomor sama dengan tingkat makan-memakan.
1) Tingkat trofik pertama: produsen
2) Tingkat trofik kedua: herbivora atau organisme yang memakan
tumbuhan.
3) Tingkat trofik ketiga: karnivora yang secara langsung memakan
herbivora.
4) Tingkat torfik keempat: karnivora yang memakan karnivora di
tingkat trofik tiga.
d. Piramida ekologi
Ada tiga jenis piramida yaitu:
1) Piramida jumlah: yang didasarkan atas jumlah organisme di tiap
tingkat trofik, seperti organisme di tingkat trofik pertama biasanya
paling melimpah sedangkan organisme pada tingkat trofik kedua,
ketiga dan selanjutnya semakin berkurang.
2) Piramida biomassa: yang berfungsi untuk menggambarkan
perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu.
3) Piramida energi: terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut
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yang tersedia di tiap tingkat trofik.
6. Daur Biogeokimia
Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari
lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan.
Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas yakni selalu
mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik kemudian kembali ke
komponen tak hidup lagi.
Materi ekosistem yang dituangkan ke dalam modul merupakan
sajian materi yang dibuat dalam bentuk kreatif untuk mendorong minat
peserta didik agar lebih semangat dalam belajar dan membantu peserta
mudah memahami materi serta memiliki rasa penasaran yang tinggi untuk
mencari informasi yang lebih luas terkait materi yang dipelajari. Dengan
demikian, peserta didik tidak akan mudah melupakan materi yang telah
dipelajari karena memiliki memori yang kuat untuk dapat mengingat
kembali apa yang telah dibaca maupun yang sudah dilakukan dalam proses
pembelajaran.

D. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadilatullailiyah (2015)
tentang penggunaan modul berbasis kontekstual untuk meningkatkan hasil
belajar siswa pada pokok bahasan struktur dan fungsi sistem peredaran darah
di kelas XI MAN Babakan Ciwaringin Cirebon, diperoleh hasil yang lebih
baik daripada hasil pembelajaran sebelumnya (nilai peserta didik kebanyakan
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tidak mencapai standar nilai Kriteria Ketuntasan Minimal). Respon peserta
didik terhadap penggunaan modul berbasis kontekstual pada pokok bahasan
struktur dan fungsi sistem peredaran darah adalah kuat. Berdasarkan data
angket yang diperoleh nilai rata-rata dengan persentase sebesar 74%.
Dalam penelitian Maemunah (2018) tentang pengembangan modul
biologi berbasis pendekatan Contextual Teaching and Learnig (CTL) pada sub
materi pokok jaringan tumbuhan untuk siswa kelas XI SMA/MA berhasil
diterapkan kepada peserta didik yang menempuh pendidikan di SMA Sains
Wahid Hasyim. Sebelum melakukan penelitian di sekolah tersebut peserta
didik mendapat nilai yang masih rendah pada materi jaringan tumbuhan yakni,
65,5% dan 64,7% yang artinya peserta didik tidak lulus dalam KKM (Kriteria
Ketuntasan Minimal). Adapun KKM untuk materi tersebut yaitu 75%, namun
setelah melakukan penelitian hasil yang didapatkan sangat memuaskan,
dimana persentase keidealan mencapai 86,91% dan respon peserta didik
sangat setuju terhadap modul yang diterapkan sehingga layak digunakan
sebagai bahan ajar alternatif untuk peserta didik kelas SMA/MA.

E. Desain Diagram Penelitian
Berikut adalah desain diagram penelitian yang dilakukan oleh
Fadilatullailiyah (2015) tentang penggunaan modul berbasis kontekstual untuk
meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan struktur dan fungsi
sistem peredaran darah di kelas XI MAN Babakan Ciwaringin Cirebon dan
penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2018) tentang pengembangan
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modul biologi berbasis pendekatan Contextual Teaching and Learnig (CTL)
pada sub materi pokok jaringan tumbuhan untuk siswa kelas XI SMA/MA
yang dibuat dalam literatur map/ bagan seperti pada bagan 2.1.
Modul Biologi

Fadilatullailiyah (2015)

Maemunah (2018)

Penggunaan Modul Berbasis
Kontekstual Untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Pada Pokok
Bahasan Struktur Dan Fungsi Sistem
Peredaran Darah Di kelas XI MAN
Babakan Ciwaringin Cirebon.

Pengembangan Modul Biologi
Berbasis Pendekatan Contextual
Teaching and Learnig (CTL) Pada
Sub Materi Pokok Jaringan
Tumbuhan Untuk Siswa Kelas XI
SMA/MA.

Menghasilkan produk berupa modul
biologi berbasis kontekstual yang
dapat membantu meningkatkan hasil
belajar peserta didik.

Mengembangkan produk berupa
modul biologi dengan pendekatan
contextual teaching and learning
(ctl) yang dapat digunakan sebagai
media pembelajaran.

Menghasilkan produk
roduk berupa modul pembelajaran biologi dengan
tujuan untuk membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Peneliti
Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Pada Materi
Ekosistem Berbasis Kontekstual Untuk Kelas X SMA Semester
Genap.
Gambar 2.1 Desain Diagram Penelitian
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F. Kerangka Berpikir
Dalam kegiatan pembelajaran biologi pada materi ekosistem kelas X
SMA semester genap, guru hanya menggunakan bahan ajar berupa buku
paket, media PPT, dan LKPD. Isi dari bahan ajar yang digunakan memuat
banyak kalimat, sedikit gambar serta berwarna hitam putih, sehingga peserta
kurang paham terhadap materi, minat belajar rendah, serta peserta didik
kurang aktif dan tidak semangat dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan alasan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi
analisis kebutuhan di 4 Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten
Gunung Kidul, Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakrta tersebut, maka peneliti
mencoba mengembangkan bahan ajar berupa modul pada materi ekosistem
berbasis kontekstual untuk kelas X SMA semester genap dengan
menggunakan lima tahap pengembangan yang dikemukakan oleh Borg and
Gall dalam Sugiyono (2019:762-764) terkait prosedur penelitian Research
and Development .

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

Berikut ini merupakan gambar bagan kerangka berpikir:
1. Bahan ajar yang digunakan peserta didik
pada materi ekosistem masih sebatas buku
paket, LKS dan power point dari guru.
2. Minat baca peserta didik rendah.
3. Bahan ajar yang digunakan memuat banyak
tulisan dan gambar yang dicantumkan
kurang sehingga terkesan monoton.

Pengaruhnya:
1. Peserta didik kurang paham
terhadap materi.
2. Peserta didik kurang aktif dan
tidak semangat dalam proses
pembelajaran.

1.
2.
3.
4.

Pemecahan Masalah:
1. Menggunakan modul berbasis
kontekstual sebagai bahan ajar
dan disesuaikan dengan standar
KI, KD pada kurikulum.
2. Bersifat konkret dan menarik
untuk dibaca.
3. Menggunakan bahasa yang
mudah dipahami pembaca.

Pengaruhnya:
Peserta didik lebih paham terhadap materi.
Peserta didik lebih antusias mempelajari materi dan aktif.
Hasil belajar meningkat.
Modul layak diujicoba dalam pembelajaran.

Gambar Bagan 2.2 Kerangka Bepikir Penelitian.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode Research and
Development (R & D). Menurut Sugiyono (2019:752), metode penelitian dan
pengembangan (Research and Development) adalah metode yang dapat
digunakan untuk mengembangkan suatu produk dan menguji keefektifan produk
tersebut.

B. Prosedur Pengembangan
Borg and Gall dalam Sugiyono (2019:762-764), mengemukakan bahwa
terdapat sepuluh langkah pengembangan dalam penelitian menggunakan metode
Research and Development (R & D) yakni sebagai berikut:
1. Potensi dan Masalah
Dalam penelitian ini berangkat dari adanya potensi atau masalah yang
artinya, potensi merupakan segala sesuatu yang bisa didayagunakan akan
memiliki nilai tambah bagi produk yang akan dikembangkan. Untuk
mengetahui adanya potensi masalah dalam penelitian ini, peneliti melakukan
wawancara analisis kebutuhan yakni mewawancarai guru biologi kelas X dari
masing-masing sekolah tersebut dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana
peneliti menentukan dan menetapkan item-item dalam modul yang akan
39
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dikembangkan. Peneliti melakukan wawancara analisis kebutuhan yang terdiri
atas empat sekolah yakni SMAN 1 Patuk, SMAN 1 Playen, SMAN 2 Playen,
dan SMA Dominikus Wonosari.
2. Mengumpulkan informasi
Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual maka
selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan
sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat
mengatasi masalah tersebut. Peneliti mengumpulkan data informasi melalui
hasil wawancara dengan guru biologi kelas X SMA, kemudian mencari
informasi melalui buku, jurnal penelitian pendidikan sebagai sumber untuk
mendukung proses pengembangan modul yang akan dibuat.
3. Desain produk
Desain produk adalah proses menciptakan suatu produk baru, di dalam
produk tersebut dibuat berbagai macam variasi seperti gambar, dan bagan
untuk merancang modul yang akan dikembangkan agar terlihat lebih menarik
sehingga materi mudah dipahami oleh pembaca. Langkah pertama yang
dilakukan oleh peneliti dalam proses pengembangan moduk ini yaitu
menentukan desain awal pengembangan produk kemudian menentukan materi
biologi yang akan dibuat. Di dalam modul isi modul dilengkapi dengan
materi, gambar dan latihan soal dalam setiap bab yang bertujuan untuk
mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

41

4. Validasi desain
Setelah proses pengembangan modul selesai, maka dilanjutkan ke
tahap berikutnya yakni meminta dua pakar atau ahli dan dua guru biologi
kelas X SMA untuk menguji kualitas produk yang telah dikembangkan untuk
mengetahui kelebihan dan kekurangannya.
5. Perbaikan desain
Dari hasil validasi oleh ahli bahan ajar dan ahli media akan diketahui
letak kelemahan produk yang dibuat, maka dilakukanlah perbaikan terhadap
kelemahan tersebut agar produk menjadi sempurna dan layak diujicobakan ke
tahap selanjutnya.
6. Uji Coba Produk
Selanjutnya dilanjutkan dengan uji coba produk yang telah dicetak.
Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah produk yang dibuat
telah efektif dan efisien untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
7. Revisi Produk Awal
Setelah melakukan pengujian, dilanjutkan dengan revisi produk sesuai
saran dan perbaikan dari ahli bahan ajar dan ahli media.
8. Uji Coba Produk
Setelah produk awal direvisi, peneliti melanjutkan dengan pengujian
produk, kemudian data yang diperoleh dianalisis.
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9. Revisi Produk Akhir
Setelah melakukan pengujian, peneliti merevisi kekurangan yang
ditemukan dalam produk berdasarkan saran dari uji lapangan agar layak
digunakan dalam lingkup luas.
10. Mendesiminasikan dan Mengimplementasikan Produk
Selanjutnya membuat laporan mengenai produk pada pertemuan
profesional dan pada jurnal-jurnal. Bekerjasama dengan penerbit untuk
melakukan distribusi secara komersial, memonitor produk yang telah
didistribusikan guna membantu kendali mutu.
Namun, dalam penelitian pengembangan modul pembelajaran biologi
pada materi ekosistem berbasis kontekstual untuk kelas X SMA semester
genap ini hanya dibatasi sampai lima tahap pengembangan dikarenakan
keterbatasan waktu penelitian.

C. Validasi Ahli Materi Modul
Dua pakar ahli materi diwajibkan untuk memvalidasi produk yang telah
dikembangkan agar peneliti mengetahui dimana letak kekurangan dan kelebihan
produk tersebut, kemudian kritik dan saran yang diberikan oleh pakar ahli
materi terhadap bagian-bagian produk yang masih belum lengkap akan
diperbaiki oleh peneliti agar produk yang dikembangkan layak diujicoba
khususnya pada materi biologi kelas X SMA.
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D. Validasi Guru Biologi Kelas X SMA
Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan efektif proses validasi tidak
hanya dilakukan oleh dua orang pakar ahli materi saja namun produk perlu
divalidasi oleh dua orang validator yakni dua guru biologi kelas X SMA yang
bertujuan untuk menyesuaikan materi yang dikembangkan dengan materi yang
diajarkan dalam kurikulum 2013.

E. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara Terstruktur
Setelah sekolah mengijinkan peneliti untuk melakukan penelitian, peneliti
melakukan wawancara terhadap guru yang bersangkutan. Wawancara yang
dilakukan adalah wawancara tertulis, dimana peneliti menyusun pertanyaan
kemudian lembar pertanyaan dijawab oleh guru.
b. Kuisioner (angket)
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawabnya
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Misalkan
dokumen berbentuk karya seni yang dapat berupa gambar. Alat yang
digunakan peneliti untuk mendokumentasikan penelitian ini yaitu camera
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yang berfungsi untuk memotret hal-hal yang penting terkait penelitian dan
sebagai bukti bahwa peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

F. Instrumen Penelitian
Terdapat dua instrumen penilaian yang digunakan dalam penelitian ini,
diantaranya adalah daftar pertanyaan wawancara dan lembar kuisioner.
Pertanyaan wawancara bertujuan untuk menganalisis kebutuhan produk yang
akan dikembangkan dan lembar kuisioner yang tersusun atas sejumlah pertanyaan
tertulis sebagai panduan untuk memvalidasi dan menilai kualitas produk yang
dikembangkan oleh peneliti. Berikut adalah daftar tabel kisi-kisi, dan panduan
pertanyaan analisis kebutuhan yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Aspek Pertanyaan Analisis
Kebutuhan
Bahan ajar yang digunakan,
pengertian bahan ajar,dan hambatan
membuat bahan ajar
Metode pembelajaran yang
digunakan
Penggunaan modul di sekolah
Materi ekosistem

Nomor Soal
1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 8
9, 10,11, 12
13, 14, 15, 16
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Tabel 3.2 Panduan Wawancara Analisis Kebutuhan
No.
Pertanyaan
1.
Bahan ajar seperti apa yang Bapak/Ibu gunakan selama ini ?
2.
Apakah bapak/ ibu membuat bahan ajar sendiri ? Berikan
alasannya !
3.
Apakah bahan ajar yang Bapak/Ibu gunakan sudah membantu
proses belajar mengajar di semester ini ?
4.
Adakah kesulitan/hambatan yang Bapak/Ibu jumpai saat
menggunakan bahan ajar ketika proses pembelajaran
berlangsung ?
5.
Metode apa saja yang pernah Bapak/Ibu gunakan dalam
pelaksanaan pembelajaran biologi ?
6.
Apakah Bapak/ Ibu pernah menggunakan metode kontekstual
dalam proses pembelajaran biologi ?
7.
Menurut pemahaman Bapak/ Ibu apa yang dimaksud dengan
metode kontekstual ?
8.
Bagaiman cara Bapak/ Ibu menyikapi metode kontekstual ?
9.
Apakah Bapak/ Ibu mengetahui tentang modul ?
10. Apakah dalam pembelajaran yang Bapak/ Ibu kelola sudah
menggunakan modul ?
11. 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 ?
12. Menurut Bapak/Ibu kesulitan apa saja yang dialami dalam
mengembangkan modul ?
13. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu mengenai materi ekosistem ?
14. Bahan ajar apa saja yang Bapak/ Ibu gunakan dalam
menyampaikan materi ekosistem ?
15. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika bahan ajar materi
ekosistem dikembangkan ke dalam modul berbasis
kontekstual ?
16. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana kriteria modul biologi yang
berkualitas ?

Jawaban

Aspek

Unsur
Modul

No

A

4 : Jika memenuhi 3 indikator
tersebut
3 : Jika memenuhi 2 indikator
tersebut
2 : Jika memenuhi 1 indikator
tersebut
1 : Jika memenuhi 0 indikator
tersebut

4 : Jika memenuhi 10 indikator
tersebut
3 : Jika memenuhi 9 indikator
tersebut
2 : Jika memenuhi 8 indikator
tersebut
1 : Jika memenuhi 7 indikator
tersebut

1. Di dalam modul terdapat judul modul
2. Petunjuk umum yang meliputi kompetensi
dasar
3. Pokok bahasan
4. Peta konsep
5. Indikator pencapaian
6. Tujuan pembelajaran
7. Referensi
8. Strategi pembelajaran
9. LKPD
10. Evaluasi
1. Bahasa mudah dipahami dan tepat
2. Membangun komunikasi yang aktif
dan saling berhubungan dengan
materi
3. Bahasa terstruktur dan informasi
jelas

1. Kelengkapan
materi modul

2. Bahasa

Rubrik

Indikator

Sub Aspek

11, 12,
13,

Nomor
Item
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7,8, 9,
10

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Modul Berbasis Kontekstual oleh Pakar Bahan Ajar dan Guru Biologi
Kelas X SMA
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Aspek

Kelayakan
Isi

No

B.

1. Pokok bahasan

3. Kegrafikan

Sub Aspek
1. Judul modul disesuaikan dengan materi
2. Tulisan terbaca dan kemudahan
menggunakan modul
3. Desain modul terkait kontekstual menarik
4. Bahan sampul berkualitas
5. Melalui gambar peserta didik menjadi
paham maksud dari penyampaian materi
6. Sistem penjilidan rapi
7. Konsisten terhadap penggunaan notasi,
simbol, dan satuan
8. Kemenarikan warna, gambar, dan huruf
yang digunakan
1. Pokok bahasan disusun secara urut
2. Pokok bahasan disesuaikan dengan KI dan
KD
3. Pokok bahasan meliputi materi pengertian
ekosistem, satuan ekosistem,
4. Komponen ekosistem, interaksi antarkomponen, suksesi, daur biogeokimia
5. Kerusakan lingkungan, dan limbah

Indikator

4 : Jika memenuhi 5 indikator
tersebut
3 : Jika memenuhi 4 indikator
tersebut
2 : Jika memenuhi 3 indikator
tersebut
1 : Jika memenuhi 2 indikator
tersebut

4 : Jika memenuhi 8 indikator
tersebut
3 : Jika memenuhi 7 indikator
tersebut
2 : Jika memenuhi 6 indikator
tersebut
1 : Jika memenuhi 5 indikator
tersebut

Rubrik

22, 23,
24,

Nomor
Item
14, 15,
16, 17,
18,19,
20, 21
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Aspek

Proses
Pembelajaran
Saintifk

No

C.

Indikator

2. Petunjuk umum

1. Terdapat pendahuluan yang menggambarkan isi modul
2. Peta konsep disusun secara berurutan
untuk mempermudah peserta didik
mengetahui tahap-tahap materi yang akan
dipelajari
3. Struktur bahan ajar (modul) disusun secara
Berurutan
1. Strategi saintifik 1. Indikator pencapaian (meningkatkan
kemampuan belajar peserta didik)
2. Tujuan dari pembelajaran kontekstual
membantu peserta didik memahami makna
materi yang dipelajari
3. Mempraktikkan konsep belajar yang
mengaitkan materi yang dipelajari
peserta didik dengan situasi dunia
nyata
4. Memberikan penilaian autentik
melalui potofolio dan proyek
5. Adanya tugas mandiri sebagai kompetensi
untuk pendalaman materi pembelajaran
6. Metode yang diajarkan menarik serta tidak
Membosankan

Sub Aspek
4 : Jika memenuhi 3 indikator
tersebut
3 : Jika memenuhi 2 indikator
tersebut
2 : Jika memenuhi 1 indikator
tersebut
1 : Jika memenuhi 0 indikator
Tersebut
4 : Jika memenuhi 11 indikator
tersebut
3 : Jika memenuhi 10 indikator
Tersebut
2 : Jika memenuhi 9 indikator
tersebut
1 : Jika memenuhi 8 indikator
tersebut

Rubrik

27, 28,
29, 30,
31, 32,
33, 34,
35, 36,
37, 38,
39,

24, 25,
26,

Nomor
Item
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No

Aspek

Sub Aspek
7. Penyampaian materi runtut dan
memberi ilustrasi yang kontekstual terkait
materi
8. Kesesuaian metode/model pembelajaran
dengan materi
9. Proses pembelajaran kontekstual dapat
membantu peserta didik menemukan
masalah dan mampu memecahkan
masalah
10. Menumbuhkan rasa ingin tahu peserta
didik (aktif bertanya dan mencari
informasi untuk memahami materi
11. Menggunakan berbagai sumber (buku,
internet, dan sumber lainnya) yang
relevan sebagai referensi pembelajaran

Indikator

Rubrik

Nomor
Item
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Aspek

Evaluasi

No

D.

1. Penilaian

Sub Aspek
1. Adanya refleksi untuk mengetahui sejauh
mana minat peserta didik mengikuti
pembelajaran
2. Untuk mengetahui keinginan dan
kebutuhan peserta didik secara terperinci
3. Terdapat evaluasi semester untuk
mengetahui tingkat keberhasilan
strategi pembelajaran, metode, pendekatan
dan teknik pembelajaran yang diterapkan
oleh guru
4. Untuk mengidentifikasi kekurangan atau
kelemahan guru dalam penyajian materi
dan penguasaan kelas

Indikator
4 : Jika memenuhi 4 indikator
tersebut
3 : Jika memenuhi 3 indikator
tersebut
2 : Jika memenuhi 2 indikator
tersebut
1 : Jika memenuhi 1 indikator
tersebut

Rubrik

Nomor
Item
40, 42,
43, 44.
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Tabel 3.4 Kuisioner Validasi Modul Berbasis Kontekstual oleh Ahli Bahan Ajar
Petunjuk:
Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas Modul Berbasis Kontekstual Pada
Materi Ekosistem Kelas X SMA dengan cara memberi tanda cek ( ) pada kolom di
bawah bilangan 1, 2, 3, dan 4 serta memberi komentar sesuai dengan pendapat
Bapak/Ibu pada kolom yang tersedia!
Keterangan:
4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Kurang Baik
1 = Sangat Kurang Baik
No

Aspek Yang
Dinilai

Kriteria
SB
4

A

Aspek
Kelayakan Isi:
1. Pokok
Bahasan

1.
2.
3.

2. Petunjuk
Umum

1.
2.
3.

Sub Aspek
Pokok bahasan disusun secara
Terstruktur
Kesesuaian pokok bahasan dengan
KI dan KD
Kelengkapan pokok bahasan
(pengertian ekosistem, satuan
ekosistem, komponen ekosistem,
interaksi antarkomponen, suksesi,
daur biogeokimia, kerusakan
lingkungan, dan limbah)
Pendahuluan mendeskripsikan isi
dari modul
Peta konsep disusun secara
sistematis
Struktur bahan ajar (modul) runtut
untuk mempermudah peserta didik
mengetahui tahap-tahap materi yang
akan dipelajari

B
3

KB
2

SKB
1
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No

Aspek Yang
Dinilai

Kriteria
SB
4

B

Aspek
Proses
Pembelajaran
Saintifik:

1.
2.

1. Strategi
Saintifik
3.

4.

Sub Aspek
Rumusan indikator sesuai dengan
kompetensi dasar
Tujuan dari pembelajaran
kontekstual membantu peserta didik
memahami makna materi yang
dipelajari
Konsep materi yang dipelajari
dikaitkan dalam situasi dunia nyata
serta dipraktekkan
Dengan adanya modul peserta dapat
belajar secara mandiri

5.

Memberikan penilaian autentik
melalui portofolio dan proyek

6.

Tugas mandiri membantu peserta
didik untuk memperdalam materi
pembelajaran
Metode/model yang diajarkan dalam
pembelajaran kontekstual menarik
serta tidak membosankan
Metode/model pembelajaran yang
digunakan sesuai dengan materi yang
dibahas
Bahan ajar (modul) dapat
memberikan pengalaman kepada
peserta didik saat pembelajaran dan
praktik dalam mengorganisasi
proyek, dan mengalokasi waktu serta
sumber-sumber lain
Bahan ajar (modul) dapat
mengembangkan dan mempraktikan
keterampilan komunikasi peserta
didik dalam kerja sama

7.

8.

9.

10.

B
3

KB
2

SKB
1
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No

Aspek Yang
Dinilai

Kriteria
SB
4

Sub Aspek
Menumbuhkan rasa ingin tahu
peserta didik
12. Bahan ajar (modul) menekankan
keterkaitan anatara materi dan
kehidupan nyata peserta didik
13. Menggunakan berbagai sumber
(buku, internet, dan sumber lainnya)
yang relevan sebagai referensi
pembelajaran
1. Adanya refleksi untuk mengetahui
C Evaluasi:
sejauh mana minat peserta didik
mengikuti proses pembelajaran
1. Penilaian
2. Adanya refleksi untuk mengetahui
keinginan dan kebutuhan peserta
didik secara terperinci
3. Adanya evaluasi semester untuk
mengetahui tingkat keberhasilan
strategi pembelajaran, metode,
pendekatan dan teknik pembelajaran
yang diterapkan oleh guru
4. Adanya refleksi untuk
mengidentifikasi kekurangan atau
kelemahan guru dalam penyajian
materi dan penguasaan kelas
Total keseluruhan aspek tampilan

B
3

KB
2

SKB
1

Aspek

11.

4

Jumlah skor yang diperoleh = Total Pokok Bahasan + Total Petunjuk Umum + Total
Strategi Saintifik + Total Penilaian
Jumlah keseluruhan item = 23
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Saran

perbaikan

terhadap

penggunaan

modul

pada

materi

berbasis

kontekstual:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kesimpulan (mohon dilingkari salah satu nomor yang menurut anda paling
tepat).
1. Modul layak digunakan tanpa revisi
2. Modul layak digunakan sesuai dengan revisi saran perbaikan
3. Modul tidak layak digunakan

Yogyakarta,……………..2019
Validator

(…………………………)
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Tabel 3.5 Kuisioner Validasi Modul Berbasis Kontekstual oleh Ahli Media

Petunjuk:
Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas Modul Berbasis Kontekstual Pada
Materi Ekosistem Kelas X SMA dengan cara memberi tanda cek ( ) pada kolom di
bawah bilangan 1, 2, 3, dan 4 serta memberi komentar sesuai dengan pendapat
Bapak/Ibu pada kolom yang tersedia!
Keterangan:
4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Kurang Baik
1 = Sangat Kurang Baik
No

Aspek Yang
Dinilai

Kriteria
SB
4

D

Aspek
Unsur Modul :

1.
2.

1. Kelengkapan
materi modul
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sub Aspek
Kejelasan judul modul
Kesesuaian materi modul dengan
Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar
Kesesuaian pokok bahasan dengan
dengan materi yang dijabarkan
Kejelasan peta konsep dalam modul
Kesesuaian materi dengan indikator
pencapaian
Tujuan pembelajaran jelas
Keakuratan referensi yang digunakan
dalam modul
Strategi dalam proses pembelajaran
Jelas
LKPD dapat melatih peserta didik
berpikir lebih aktif dan kreatif untuk
memecahkan masalah-masalah yang
kompleks

B
3

KB
2

SKB
1
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No

Aspek Yang
Dinilai

Aspek
2. Bahasa

Kriteria

Sub Aspek
Kesesuaian soal dengan indikator
untuk mengevaluasi minat peserta
didik dalam mengikuti pembelajaran
1. Kejelasan dan ketepatan bahasa yang
digunakan dalam penyampaian
materi, soal, dan kegiatan praktikum
2. Membangun komunikasi yang aktif
dan saling berhubungan dengan
materi
3. Kalimat yang digunakan dalam
bahan ajar (modul) sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia yang baik
dan benar
1. Kesesuaian judul modul dengan
3. Kegrafikan
Materi
2. Tulisan jelas dan kemudahan
mencari halaman buku
3. Desain modul terkait kontekstual
Menarik
4. Bahan sampul bermutu
5. Ketepatan gambar dengan materi
membuat pembaca lebih paham
6. Sistem penjilidan rapi
7. Konsisten terhadap penggunaan
notasi, simbol, dan satuan
8. Kemenarikan warna, gambar, dan
huruf yang digunakan
Total keseluruhan aspek tampilan

SB

B

KB

SKB

4

3

2

1

10

3

Jumlah skor yang diperoleh = Total Kelengkapan Materi Modul + Total Bahasa +
Total Kegrafikan
Jumlah keseluruhan item = 21
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Saran

perbaikan

terhadap

penggunaan

modul

pada

materi

berbasis

kontekstual:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kesimpulan (mohon dilingkari salah satu nomor yang menurut anda paling
tepat).

1. Modul layak digunakan tanpa revisi
2. Modul layak digunakan sesuai dengan revisi saran perbaikan
3. Modul tidak layak digunakan

Yogyakarta,……………..2019
Validator

(…………………………)
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G. Metode Analisis Data
1.

Kualitatif
Kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk

menerangkan atau menjelaskan suatu subjek yang diteliti. Data dikumpulkan
dalam bentuk kata-kata, gambar, keadaan, daripada bilangan, transkip
wawancara, foto, dan lain sebagainya (Suparno, 2014:133). Dalam penelitian ini
informasi yang diperoleh peneliti menganalisis secara kualitatif, informasi
tersebut berupa hasil wawancara dan komentar dari dua guru biologi kelas X
SMA dan dua pakar/ahli materi. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan
produk yang dikembangk an sebagai bahan ajar yang layak digunakan dan
sebagai referensi yang dapat membantu peserta didik agar lebih memahami
materi ekosistem.
2.

Kuantitatif
Kuantitatif merupakan desain riset yang menggunakan data berupa skor atau

angka, dan menggunakan statistik untuk menganalisis data (Suparno, 2014:119).
Dalam penelitian ini, kuantitatif digunakan untuk menghitung skor akhir dari
angket yang telah divalidasi oleh dua orang guru biologi kelas X SMA dan dua
pakar ahli dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan atau kevalidan bahan ajar
(modul) yang telah dikembangkan.
Menurut Sukardjo (2006:53-54) bahwa, pengubahan skor menjadi nilai
skala lima dalam analisis kuantitatif dapat menggunakan langkah sebagai
berikut:
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Keterangan:
Xi : Rata-rata ideal =

(Skor maksimal ideal + skor minimal ideal)

SBi : Simpangan baku ideal =

(Skor maksimal ideal – skor minimal ideal)

Tabel 3.6 Interval Kriteria Penilaian
Interval Skor

Kriteria

x > Xi + 1,80 SBi

Sangat Baik (SB)

Xi + 0,60 SBi < x

Xi + 1,80 SBi

Baik (B)

Xi – 0,60 SBi < x

Xi + 0,60 SBi

Cukup Baik (CB)

Xi – 1,80 SBi < x

Xi – 0,60 SBi

Kurang Baik (KB)

x

Xi – 1,80 SBi

Sangat Kurang Baik (SKB)

Berdasarkan langkah-langkah yang telah disampaikan tersebut, maka
peneliti mengembangkan penyajian data ini berdasarkan referensi yang telah
dijabarkan di atas dengan pengubahan skala penilaian menjadi empat kriteria.
Kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa modul yang dikembangkan
memiliki derajat validitas yang layak digunakan sebagai bahan ajar meliputi
kategori sangat baik (4), baik (3), kurang baik (2), dan sangat kurang baik (1).
Rumus yang digunakan untuk menghitung skor nilai akhir dari setiap penilaian
validator, peneliti menggunakan skala Likert untuk mengetahui intervalnya.
Langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:
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Keterangan:
Xi : Rata-rata ideal =

(Skor maksimal ideal + skor minimal ideal).

SBi : Simpangan baku ideal =

(Skor maksimal ideal – skor minimal ideal).

Berdasarkan rumus konversi nilai tersebut maka setelah diperoleh skor ratarata dari setiap responden berupa data kuantitatif kemudian diubah atau
dikonversikan menjadi data kualitatif dengan perhitungan sebagai berikut :
Skor maksimal

=4

Skor minimal

=1

Xi

=

(skor maksimal ideal + skor minimal ideal)

=

(4 + 1)

=

(5)

= 2,5
SBi

=

(skor maksimal ideal – skor minimal ideal)

=

(4 – 1)

=

(3)

= 0,5

Sangat Baik

= x > Xi + 1,80.SBi
= x > 2,5 + 0,9
= x > 3,4
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Baik

= Xi + 0,6.SBi < x
= 2,5 + 0,3 < x
= 2,8 < x

Xi + 1,80 . SBi

2,5 + 0,9

3,4

= Xi – 1,80 . SBi < x

Kurang Baik

= 2,5 – 0,9 < x
= 1,6 < x
Sangat Kurang Baik

Xi – 0,60 . SBi

2,5 – 0,3

2,2

=x

Xi - 1,80 . SBi

=x

2,5 – 0,9

=x

1,6

Tabel 3.7 Interval Kriteria Penilaian
Interval Skor

Kriteria

x > Xi + 1,80 SBi

Sangat Baik (SB)

Xi + 0,60 SBi < x

Xi + 1,80 SBi

Baik (B)

Xi – 1,80 SBi < x

Xi – 0,60 SBi

Kurang Baik (KB)

x

.

Xi – 1,80 SBi

Sangat Kurang Baik (SKB)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Kegiatan awal yang peneliti lakukan untuk membuat produk berupa
“Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Pada Materi Ekosistem Berbasis
Kontekstual Untuk Kelas X SMA Semester Genap” yakni mengikuti langkahlangkah penelitian dan pengembangan. Sebelum membuat produk peneliti
menentukan sekolah sebagai tempat penelitian kemudian membuat surat
permohonan ijin penelitian di Sekretariat JPMIPA Kampus III Universitas
Sanata Dharma setelah itu peneliti mengantar surat kepada setiap sekolah yang
telah ditentukan. Langkah selanjutnya peneliti membuat daftar lembar
pertanyaan wawancara sebagai analisis kebutuhan atau untuk mengetahui
permasalahan terkait proses pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan di
sekolah khususnya pada materi ekosistem dan mengembangkan pertanyaan
tersebut, kemudian guru mengisi lembar pertanyaan tersebut.
Wawancara bertujuan untuk mengetahui informasi/permasalahan terkait
bahan ajar yang digunakan sebagai acuan peneliti untuk “Pengembangan Modul
Pembelajaran Biologi Pada Materi Ekosistem Berbasis Kontekstual Untuk Kelas
X SMA Semester Genap”. Wawancara dilakukan pada empat guru biologi kelas
X SMA yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
yaitu SMA N 1 Patuk, SMA N 1 Playen, SMA N 2 Playen, dan SMA Dominikus
62
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Wonosari. Pada tabel 4.1 adalah hasil wawancara analisis kebutuhan dari empat
sekolah tersebut.

Kesulitan yang dialami
pada saat membuat
bahan ajar yaitu
keterbatasan sehingga
bahan ajar yang dibuat
tidak selesai dan waktu
untuk pesiapan
mengajar jadi
berkurang.

2.

Hambatan
membuat
bahan ajar

SMA N 1 Patuk
Bahan ajar yang digunakan yaitu buku
paket penerbit erlangga
sebagai media utama.

No. Aspek
1.
Bahan ajar
yang di
gunakan
di sekolah

Kesulitan yang di
alami yaitu ketika ada
perbedaan konsep
biologi dan kurangnya
waktu.

SMA N 2 Playen
SMA Dominikus. W
Buku paket dan buku Buku paket.
yang relevan, LCD,
power point, objek
langsung seperti
pengamatan lingkungan

Kesulitan yang dialamai
Tidak ada kesulitan
yaitu kadang-kadang
yang dialami pada saat
kurang memperhatikan
membuat bahan ajar.
prosedur dan komponenkomponen dalam modul.

SMA N 1 Playen
Menggunakan bahan ajar
sesuai dengan tuntutan
kurikulum dan sesuai
kebutuhan belajar siswa.
Bahan ajar yang di
gunakan yaitu buku paket,
LKPD, objek langsung
seperti pengamatan
lingkungan.

Tabel 4.1 Hasil wawancara analisis kebutuhan

Berikut ini merupakan hasil wawancara analisis kebutuhan dari empat sekolah :

1. Analisis Kebutuhan
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- Materi ekosistem
- Materi ekosistem
Merupakan materi yang
merupakan materi
yang sangat
Melibatkan interaksi
timbal balik antara
membantu dalam
organisme dan
mengelolah
lingkungan fisik
lingkungan dampak
sehingga aliran energi
kerusakan yang ada
sekarang.
menuju struktur biotik
- Bahan ajar yang
yang melanjutkannya
digunakan dalam
terjadi siklus materi.
penyampaian materi
- Bahan ajar yang di
ekosistem yaitu buku
gunakan dalam
dan LKPD untuk
penyampaian materi
ekosistem yaitu buku dan kegiatan praktikum.
modul yang dibuat.

- Materi ekosistem
Merupakan materi
yang mudah di
contohkan.
- Bahan ajar yang
digunakan dalam
penyampaian
materi ekosistem
yaitu buku penerbit
erlangga dan modul
yang dibuat oleh tim
MGMP biologi
- Pendapat mengenai
pengembangan modul
berbasis kontekstual
yaitu dapat saja dan
kriteria modul biologi
yang berkualitas yaitu
padat, praktis, banyak
gambar, ada

Materi
ekosistem

5.

Sudah menggunakan

Penggunaan
modul di
sekolah

4.

SMA N 2 Playen
Metode yang di
gunakan yaitu diskusi,
informasi dan
praktikum.

SMA N 1 Playen
Metode yang digunakan
yaitu metode diskusi,
eksperimen,
informasi,
dan ceramah dengan
pendekatan kontekstual.
Beberapa materi sudah
menggunakan modul yang
dibuat sendiri.

SMA N 1 Patuk
Metode yang di
gunakan yaitu metode
diskusi, informasi,
tanya jawab, praktikum
dan penugasan.
Sudah menggunakan
modul yang dibuat oleh
tim MGMP biologi.

No. Aspek
3.
Metode
pembelajaran
yang
digunakan

- Materi ekosistem
termasuk materi
yang mudah di
pahami.
- Bahan ajar yang
digunakan dalam
penyampaian yaitu
buku.
- Pendapat mengenai
pengembangan
modul berbasis
kontekstual yaitu
baik jika dibuat
modul berbasis
kontekstual. Dan
modul tersebut
dapat membantu
peserta didik untuk
belajar secara
mandiri.

SMA Dominikus
Metode yang di
gunakan yaitu
discovery learning
dan problem based
learning.
Belum menggunakan
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No. Aspek

SMA N 1 Patuk
pertanyaan, dan
mateeri pokok, contoh
-contoh yang nyata
disekitar sekolah/
tempat tinggal.

SMA N 1 Playen
SMA N 2 Playen
- Pendapat mengenai
- Pendapat mengenai
pengembangan modul
pengembangan modul
berbasis kontekstual
biologi berbasis
kontekstual yaitu
yaitu dapat digunakan
sebagai bahan ajar dalam
sangat baik karena
proses pembelajaran
akan mengetahui dan
pada materi ekosistem
memahami ekosistem
dan dapat menignkatkan
sistem dengan jelas
hasil belajar serta dapat
dan mengalami/
digunakan untuk
praktik.
mengukur aspek
psikomotorik,afektif, dan
pengetahuan. Dan
kriteria modul yang
berkualitas yaitu berbasis
inquiry dan discovery,
dapat digunakan untuk
mengukur kemampuan
siswa, dan mudah di
pahami oleh siswa.

SMA Dominikus
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Metode kontekstual
yaitu siswa dapat
memahami
dengan pengamatan
langsung obyek materi
pelajaran. Kemudian
cara metode
kontekstual
menyesuaikan dengan
waktu, dan sarpras
lingkungan sekolah.

6.

Pemahaman
guru tentang
metode
kontekstual

SMA N 1 Patuk

No. Aspek
Metode kontekstual
adalah proses
pembelajaran yang
bertujuan memotivasi
siswa untuk memahami
makna materi pelajaran
yang dipelajari, dengan
mengkaitkan materi
dengan konteks kehidupan
nyata. Kemudian metode
kontekstual ini digunakan
sebagai salah satu
alternatif dalam upaya
meningkatkan keaktifan
dan prestasi pada
pembelajaran biologi.

SMA N 1 Playen
Metode kontekstual
merupakan metode
yang menggunakan
contoh konkrit melalui
objek dan gambar.
Kemudian cara
menyikapi metode
kontekstual yakni
dengan berusaha untuk
menerapkan metode ini
pada setiap
pembelajaran, kalau
tidak diselipkan pada
kegiatan pembelajaran.

SMA N 2 Playen

Metode kontekstual
adalah metode yang
sesuai dengan konteks.
dan metode
kontekstual baik di
gunakan untuk
pembelajaran biologi,
namun tidak semua
materi dapat
terapkan metode
kontekstual.

SMA Dominikus

67

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

68

Menurut guru biologi kelas X di SMA N 1 Patuk bahwa, bahan ajar
yang digunakan adalah buku paket penerbit erlangga sebagai media utama
dalam proses pembelajaran. Namun bahan ajar yang digunakan dalam proses
pembelajaran selama ini belum maksimal dikarenakan kemauan membaca
peserta didik kurang, dan dari hasil tambahan pertanyaan wawancara lisan
peneliti mendapatkan jawaban bahwa gambar-gambar yang ada di dalam buku
paket cenderung berwarna hitam putih, kemudian peserta didik kurang aktif
dalam mencari informasi materi pelajaran dan keterbatasan waktu sehingga
bahan ajar yang digunakan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Metode yang
sering digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu metode diskusi,
informasi, tanya jawab, praktikum dan penugasan.
Pendekatan berbasis kontekstual sering diterapkan oleh guru agar
peserta didik dapat belajar dengan pengamatan langsung obyek materi
pelajaran. Pendekatan berbasis kontekstual ini disesuaikan dengan waktu dan
situasi lingkungan sekolah (jika memungkinkan untuk melakukan pengamatan,
guru mengajak peserta didik melakukan pengamatan di sekitar lingkungan
sekolah). Guru pernah menggunakan modul dalam pembelajaran, namun modul
tersebut diberikan oleh MGMP kabupaten. Guru tidak membuat bahan ajar
(modul) sendiri dikarenakan keterbatasan waktu. Menurut guru jika membuat
modul sendiri akan menyita banyak waktu untuk persiapan mengajar. Materi
yang diajarkan antara lain komponen ekosistem, rantai makanan, jaring-jaring
makanan aliran energi, daur biogeokimia, suksesi, dan piramida ekologi.
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Kemudian pendapat guru mengenai “Pengembangan Modul Pembelajaran
Biologi Pada Materi Ekosistem Berbasis Kontekstual Untuk Kelas X SMA
Semester Genap” sangat setuju dan berpendapat bahwa kriteria modul biologi
yang berkualitas antara lain padat, praktis, banyak gambar, ada pertanyaan,
materi pokok, dan contoh-contoh yang nyata di sekitar sekolah atau tempat
tinggal.
Menurut guru biologi di SMA N 1 Playen bahwa bahan ajar yang
digunakan selama ini adalah buku paket yang disediakan oleh sekolah dan
sesuai dengan tuntutan kurikulum serta sesuai dengan kebutuhan belajar peserta
didik. Modul merupakan salah satu bahan ajar cetak yang digunakan peserta
didik sebagai alat untuk belajar mandiri, dan digunakan

guru untuk

memberikan materi kepada peserta didik secara runtut. Guru biologi SMA kelas
X pernah membuat bahan ajar sendiri dan manfaat yang diperoleh yaitu
kegiatan belajar menjadi lebih menarik, kesempatan belajar peserta didik untuk
belajar secara mandiri menjadi lebih banyak, dan mengurangi ketergantungan
terhadap kehadiran guru. Dalam proses pembelajaran guru mengajak peserta
didik menggunakan modul pada materi tertentu, yakni pada saat kegiatan
pembelajaran yang tidak menggunakan eksperimen, misalkan pada materi
evaluasi dan mutasi. Kesulitan yang di alami guru dalam mengembangkan
bahan ajar (modul) yakni terkadang kurang memperhatikan prosedur dan
komponen-komponen dalam modul. Kemudian kesulitan yang dialami ketika
proses belajar mengajar berlangsung adalah kesadaran peserta didik untuk
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belajar masih kurang dan sebagian dari peserta didik memiliki niat yang kurang
dalam mempelajari buku pegangan peserta didik.
Menurut pendapat guru biologi di SMA N 1 Playen bahwa materi
ekosistem merupakan materi yang melibatkan interaksi timbal balik antara
organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju struktur biotik
yang melanjutkannya terjadi siklus materi. Materi yang sering diajarkan oleh
guru kepada peserta didik antara lain siklus biogeokimia, rantai makanan,
jaring-jaring makanan, dan hubungan tipe ekosistem.
Metode yang sering digunakan oleh guru dalam pelaksanaan
pembelajaran biologi yaitu metode diskusi, informasi, eksperimen, dan
ceramah. Guru biologi SMA kelas X pernah menggunakan metode pendekatan
berbasis kontekstual dalam proses pembelajaran pada materi tertentu (guru
menyesuaikan dengan materi yang diajarkan). Menurut pemahaman guru
bahwa, metode pendekatan berbasis kontekstual merupkan proses pembelajaran
yang bertujuan memotivasi peserta didik

untuk memahami makna materi

pelajaran yang dipelajari dengan mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata.
Pendekatan berbasis kontekstual ini digunakan sebagai salah satu alternatif
dalam upaya meningkatkan keaktifan dan prestasi terkhususnya pada
pembelajaran biologi. Pendapat guru mengenai “Pengembangan Modul
Pembelajaran Biologi Pada Materi Ekosistem Berbasis Kontekstual Untuk
Kelas X SMA Semester Genap” sangat baik, karena jika modul dikembangkan
dapat digunakan sebagai bahan ajar peserta didik dalam mempelajari materi
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ekosistem dan dapat meningkatkan hasil belajar yang baik serta dapat
digunakan untuk mengukur aspek psikomotorik, afektif, dan pengetahuan.
Kemudian kriteria modul biologi yang berkualitas yaitu berbasis inquiry dan
discovery, dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dan
mudah dipahami.
Menurut guru biologi di SMA N 2 Playen bahan ajar yang digunakan
dalam proses pembelajaran yaitu buku paket, dan buku yang relevan, LCD,
power point dan lingkungan sekitar. Bahan ajar yang digunakan merupakan
bahan ajar yang tersedia di sekolah. Sejauh ini bahan yang digunakan sudah
mebantu dalam proses pembelajaran namun belum maksimal. Dalam proses
pembelajaran tidak ada kesulitan yang ditemukan oleh guru pengampu mata
pelajaran di SMA N 2 Playen sehingga proses pembelajaran berjalan dengan
lancar hingga saat ini. Metode yang sering digunakan dalam pelaksanaan
pembelajaran yaitu metode diskusi, informasi, dan praktikum. Menurut
pemahaman guru bahwa, metode pendekatan berbasis kontekstual merupakan
metode pembelajaran yang menggunakan contoh konkrit melalui obyek dan
gambar. Dalam menyikapi metode pendekatan berbasis kontekstual guru
berusaha untuk menerapkan metode ini pada setiap pembelajaran atau
diselipkan pada kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan wawancara analisis kebutuhan, guru pernah menggunakan
modul dalam proses pembelajaran dan modul yang digunakan tersebut dibuat
sendiri. Dalam proses pengembangan modul guru tidak mengalami kesulitan.
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Menurut pendapat guru, materi ekosistem sangat membantu dalam mengelola
lingkungan dan kerusakan yang ada sekarang. Kemudian pendapat guru
mengenai “Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Pada Materi Ekosistem
Berbasis Kontekstual Untuk Kelas X SMA Semester Genap” sangat baik
karena, peserta didik akan mengetahui dan memahami ekosistem dengan jelas
serta mengalami atau mempraktikkan secara langsung dalam kehidupan nyata.
Kriteria modul biologi yang berkualitas antara lain memuat materi yang
lengkap, evaluasi, kunci jawaban, dan motivasi untuk memudahkan pemahaman
kepada peserta didik.
Menurut guru biologi di SMA Dominikus Wonosari bahwa, bahan ajar
yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu buku. Bahan ajar yang
digunakan merupakan bahan ajar yang tersedia di sekolah dan guru tidak pernah
membuat bahan ajar (modul) sendiri karena membuat bahan ajar memerlukan
waktu yang lama. Untuk menghemat waktu guru berinisiatif menggunakan
buku yang disediakan oleh sekolah sebagai bahan ajar dalam pembelajaran.
Sejauh ini bahan ajar yang digunakan sudah membantu proses pembelajaran.
Namun ada sedikit kesulitan yang guru jumpai pada saat proses pembelajaran
berlangsung, yakni ketika ada perbedaan konsep biologi. Metode yang
digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran berupa descovery learning dan
problem based learning, dan ceramah. Menurut pemahaman guru bahwa,
pendekatan berbasis kontekstual merupakan metode yang sesuai dengan
konteks. Metode pendekatan berbasis kontekstual sangat baik digunakan untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

73

pembelajaran biologi, namun tidak semua materi dapat diterapkan dalam
metode pendekatan berbasis kontekstual.
Menurut guru, materi ekosistem termasuk materi yang mudah dipahami
oleh peserta didik karena berkaitan dengan kehidupan nyata. Kemudian
pendapat guru tentang “Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Pada
Materi Ekosistem Berbasis Kontekstual Untuk Kelas X SMA Semester Genap”
sangat baik. Kriteria modul biologi yang berkualitas antara lain modul tersebut
dapat membantu peserta didik untuk belajar secara mandiri.
Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan disimpulkan bahwa
pemahaman guru terhadap metode pendekatan berbasis kontekstual dan bahan
ajar (modul) cukup baik dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru
cenderung menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh sekolah karena guru
sulit membagi waktu antara membuat modul dengan persiapan mengajar.
Terkait modul yang dikembangkan oleh peneliti, guru sangat mendukung dan
membutuhkan modul tersebut sebagai bahan ajar tambahan untuk membantu
peserta didik memperjelas pemahamannya terhadap materi ekosistem dan
meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

B.

Deskripsi Produk Awal
Langkah awal dalam mengembangkan modul peneliti menentukan materi
biologi berdasarkan kurikulum 2013 yang terdapat pada kelas X SMA semester
genap, materi yang ditentukan dalam pengembangan modul ini adalah materi
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ekosistem yang terdiri atas beberapa sub bab yaitu pengertian ekosistem, satuan
ekosistem, komponen dalam ekosistem, interaksi antar komponen, suksesi, daur
biogeokimia, kerusakan lingkungan dan limbah. Setelah menentukan materi,
peneliti membuat indikator dan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi
inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang telah ditentukan. Kemudian peneliti
membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dilengkapi LPKD dan
instrument penilaian yang bertujuan untuk menilai sikap dan ketrampilan
peserta didik dalam proses pembelajaran. Langkah selanjutnya peneliti
merancang produk/modul sesuai dengan konsep atau kerangka berpikir
sebelumnya. Langkah selanjutnya peneliti membuat rancangan untuk mendesain
sampul pada bagian depan dan sampul belakang, peneliti mencari gambar di
internet sesuai dengan judul serta materi yang dipelajari untuk ditampilkan pada
sampul bagian depan agar terlihat menarik. Kemudian pada sampul bagian
belakang peneliti mencantumkan isi pokok modul sebagai gambaran umum
kepada peserta didik sebelum mempelajari materi yang terdapat di dalam
modul.
Dalam pengembangan modul biologi khususnya pada materi ekosistem
berbasis kontekstual ini peneliti menyesuaikan dengan unsur-unsur modul yang
terdiri atas: judul modul yang terdapat pada halaman sampul depan, kata
pengantar yang ditampilkan pada halaman pertama, selanjutnya dilengkapi
dengan daftar isi, kemudian terdapat pendahuluan yang mendeskripsikan materi
yang akan dipelajari pada setiap kegiatan belajar dan terdapat informasi berupa
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petunjuk umum penggunaan modul, kompetensi inti (KI), kompetensi dasar
(KD), indikator, tujuan pembelajaran, kemudian adanya peta konsep yang
menunjukkan urutan materi pada sub bab yang akan dipelajari dalam setiap
kegiatan belajar, kemudian adanya penjelasan mengenai manfaat yang akan
didapatkan setelah mempelajari modul secara tuntas, uraian materi, rangkuman,
lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang bertujuan untuk mengaktifkan
peserta didik dalam proses pembelajaran dan memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk menunjukkan kreatifitas dan melatih peserta untuk
membangun kerjasama yang baik antar kelompok diskusi, selanjutnya terdapat
tugas mandiri yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta
didik terhadap materi yang dipelajari, umpan balik, refleksi, dan daftar pustaka.
Dalam kegiatan belajar satu (1) terdapat tiga sub bab yang dibahas yaitu tentang
Pengertian Ekosistem, Satuan Dalam Ekosistem dan Komponen yang ada di
dalam ekosistem. Pada kegiatan belajar dua (2) terdapat dua sub bab yang
dipelajari yakni tentang Pola Interaksi Antar Komponen Dalam Ekosistem, dan
Suksesi. Pada kegiatan belajar tiga (3) terdapat dua sub bab yang dipelajari yaitu
Aliran Energi dan Daur Biogeokimia. Kemudian pada kegiatan belajar empat (4)
terdapat dua sub bab yaitu Kerusakan Lingkungan dan Upaya Pelestariannya,
dan Limbah.
Dalam pengembangan produk berupa modul ini metode berbasis
kontekstual dipilih karena dalam setiap sub bab terdapat gambar yang berkaitan
dengan materi dan kegiatan praktikum yang dapat membantu peserta didik
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terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran sehingga mempermudah mereka
dalam memahami materi. Kemudian dalam penelitian ini strategi pendekatan
saintifik digunakan untuk membebaskan peserta didik berkarya dimana, dalam
proses pembelajaran guru hanya bertindak sebagai fasilitator untuk mengarahkan
kegiatan-kegiatan belajar, memberi umpan balik, memberi konfirmasi, dan
memberi penjelasan terhadap bagian-bagian materi yang tidak dipahami oleh
peserta didik.

C. Data Hasil Validasi Produk
Hasil dari produk/modul yang telah dibuat dan dikembangkan
selanjutnya divalidasi oleh dua orang ahli bahan ajar dan dua orang ahli media.
Untuk menilai hasil dari aspek pokok bahasan, petunjuk umum, strategi saintifik,
dan aspek penilaian yang terdapat di dalam modul peneliti menentukan salah
satu dosen sebagai Validator I dan guru biologi kelas X SMA sebagai Validator
II ahli bahan ajar. Kemudian untuk menilai hasil media berupa aspek
kelengkapan materi modul, bahasa, dan kegrafikan yang terdapat di dalam modul
maka peneliti menentukan salah satu dosen sebagai Validator III dan salah satu
guru biologi kelas X SMA sebagai Validator IV ahli media. Produk/modul yang
telah dibuat dan dikembangkan hanya divalidasi sebanyak satu kali. Tujuan
peneliti melakukan validasi adalah untuk mengetahui upaya pengembangan
modul dan untuk mengetahui kelayakan uji coba modul pembelajaran biologi
pada materi ekosistem berbasis kontekstual untuk peserta didik kelas X SMA.
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Berikut adalah hasil data dari masing-masing validator ahli bahan ajar dan ahli
media.
1. Data Validasi oleh Ahli Bahan Ajar
Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus
2019 di kampus Universitas Sanata Dharma III yang divalidasi oleh dosen
pendidikan biologi sebagai ahli bahan ajar (valildator I) bahwa rincian nilai
dari setiap aspek yakni yang diperoleh sebagai berikut:
1. Aspek pokok bahasan yaitu 11
2. Petunjuk umum yaitu 9
3. Strategi saintifik yaitu 46
4. Penilaian yaitu 12
Jumlah skor yang diperoleh dari keseluruhan aspek adalah 78. Untuk
mendapatkan rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab
III. Setelah menggunakan rumus tersebut dalam perhitungan, maka hasil
rerata yang diperoleh adalah 3,39 dengan kriteria “Baik”. Dengan demikian
“Pengembangan Modul Pembelajaran Pada Materi Ekosistem Berbasis
Kontekstual Untuk Kelas X SMA Semester Genap” layak diujicoba dalam
pembelajaran sesuai dengan saran perbaikan dari ahli bahan ajar.
Komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh validator I kepada
peneliti antara lain; konsistensi menyebut pembaca sebagai “Anda” atau
“Kalian”, gambar yang banyak sudah baik tapi sumber gambar jangan dari
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blogspot. Kemudian sebaiknya tugas 1 dibatasi ekosistemnya karena
komponen biotik dan abiotik tiap ekosistem berbeda-beda.
Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus
2019 di SMA N I Patuk dilakukan oleh guru biologi kelas X SMA sebagai
ahli bahan ajar (validator II) bahwa rincian nilai dari setiap aspek yang
diperoleh sebagai berikut:
1. Aspek pokok bahasan yaitu 10
2. Petunjuk umum yaitu 11
3. Strategi saintifik yaitu 44
4. Penilaian yaitu 15
Jumlah skor yang diperoleh dari keseluruhan aspek adalah 80. Untuk
mendapatkan rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab
III. Setelah menggunakan rumus tersebut dalam perhitungan. maka hasil
rerata yang diperoleh adalah 3,48 dengan kriteria “Sangat Baik”. Dengan
demikian “Pengembangan Modul Pembelajaran Pada Materi Ekosistem Untuk
Kelas X SMA Semester Genap” layak diujicobakan dalam pembelajaran
sesuai dengan saran perbaikan dari pakar/bahan ajar.
Komentar dan saran perbaikan yang diberikan validator II kepada
peneliti yaitu pada bagian evaluasi sebaiknya menggunakan stimulus belajar
berpikir tinggi sesuai tuntutan jaman.
Rekapitulasi keseluruhan hasil data validasi oleh ahli bahan ajar dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.2. Rekapitulasi Data Validasi Oleh Ahli Bahan Ajar
Aspek Yang Dinilai :

Pokok bahasan
Petunjuk umum
Strategi saintifik
Penilaian
Total Skor Keseluruhan
Jumlah Seluruh Item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator I
Validator II
11
9
46
12
78
23
3,39
Baik

10
11
44
15
80
23
3,48
Sangat Baik

2. Data Validasi oleh Ahli Media
Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus
2019 di kampus Universitas Sanata Dharma III yang divalidasi oleh dosen
pendidikan biologi sebagai ahli media (valildator III) bahwa rincian nilai dari
setiap aspek yakni yang diperoleh sebagai berikut:
1. Kelengkapan materi modul yaitu 31
2. Bahasa yaitu 9
3. Kegrafikan yaitu 26
Jumlah skor yang diperoleh dari keseluruhan aspek adalah 66. Untuk
mendapatkan rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab
III. Setelah menggunakan rumus tersebut dalam perhitungan. maka hasil
rerata yang diperoleh adalah 3,14 dengan kriteria “Baik”. Dengan demikian
“Pengembangan Modul Pembelajaran Pada Materi Ekosistem Untuk Kelas X
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SMA Semester Genap” layak diujicobakan dalam pembelajaran sesuai dengan
saran perbaikan dari ahli media.
Komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh validator III
kepada peneliti antara lain; tulisan materi kelas X SMA di setiap halaman
serta isinya dihilangkan (cukup topiknya saja), kemudian peta konsep belum
tepat, materi yang belum lengkap ditambahkan dan banyaknya ditemukan
salah ketik, kemudian modul masih cenderung penjelasan, saintifiknya perlu
ditunjukkan lagi (mulai dengan peserta didik diajak mengamati, menanya, dan
seterusnya) jangan dimulai dengan penjelasan dulu. Koreksi secara rinci dapat
dilihat pada modul.
Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus
2019 di SMA N 1 Playen yang divalidasi oleh guru biologi sebagai ahli media
(valildator IV) bahwa rincian nilai dari setiap aspek yakni yang diperoleh
sebagai berikut:
1. Kelengkapan materi modul yaitu 32
2. Bahasa yaitu 10
3. Kegrafikan yaitu 31
Jumlah skor yang diperoleh dari keseluruhan aspek adalah 73. Untuk
mendapatkan rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab
III. Setelah menggunakan rumus tersebut dalam perhitungan. maka hasil
rerata yang diperoleh adalah 3,48 dengan kriteria “ Sangat Baik”. Dengan
demikian “Pengembangan Modul Pembelajaran Pada Materi Ekosistem Untuk
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Kelas X SMA Semester Genap” layak diujicoba dalam pembelajaran sesuai
dengan saran perbaikan dari ahli media.
Komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh validator IV
kepada peneliti antara lain; secara umum modul ekosistem dapat
dipergunakan di kelas X semester genap. Kemudian modul ini mendapatkan
suasana belajar yang menyenangkan dan variatif, menambah wawasan, dan
memberi soslusi terhadap pelaksanaan pembelajaran biologi terkait dengan
aktivitas peserta didik.
Rekapitulasi keseluruhan hasil data validasi oleh ahli media dapat di lihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3. Rekapitulasi Data validasi Oleh Ahli Media
Aspek Yang Dinilai :

Kelengkapan materi modul
Bahasa
Kegrafikan
Total Skor Keseluruhan
Jumlah Seluruh Item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator III
Validator IV
31
9
26
66
21
3,14
Baik

32
10
31
73
21
3,48
Sangat Baik
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Setelah divalidasi oleh ahli bahan ajar I dan II, dan ahli media III dan
IV maka, dapat disimpulkan bahwa “Pengembangan Modul Pembelajaran
Biologi Pada Materi Ekosistem Berbasis Kontekstual Untuk Kelas X SMA
Semester Genap” termasuk pada kriteria “Baik” dengan perolehan skor
keseluruhan yang ditampilkan secara terperinci pada tabel berikut:
Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Validasi Oleh 2 Ahli Bahan Ajar Dan 2
Ahli Media
No.
Validator
Hasil Validasi Modul
Ekosistem
1.
Validator I
3,39
2.
Validator II
3.48
3.
Validator III
3,14
4.
Validator IV
3,48
Jumlah Skor
13,49
Rerata
3,37
Kriteria
Baik

D. Produk Akhir
Berikut adalah tabel hasil revisi/perbaikan yang dijabarkan dari setiap
komentar dan saran yang diberikan oleh masing-masing validator kepada peneliti

Tabel 4.5. Tabel Komentar/saran dan revisi validator I.
No.
Komentar/Saran
1. Konsisten menyebut pembaca
sebagai “Anda” atau “Kalian” .
2. Gambar yang banyak sudah baik,
tapi sumber gambar jangan
menggunakan blogspot.

Revisi
Mengubah menyebut pembaca
menjadi “Kalian”.
Mengganti gambar yang memiliki
sumber relevan atau sumber yang
dapat dipercaya.
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No.
3.

Komentar/Saran
Sebaiknya tugas 1 dibatasi
ekosistemnya karena komponen
biotik dan abiotik tiap ekosistem
berbeda-beda.

Revisi
Membatasi ekosistem yang ada di
tugas 1.

Tabel 4.6. Tabel Komentar/saran dan revisi validator II.
No.
Komentar/Saran
1. Untuk evaluasi sebaiknya
menggunakan stimulus agar peserta
didik belajar berpikir tinggi sesuai
tuntutan jaman.
2. Berdasarkan kurikulum 2013 KD.
3.10 berisi materi ekosistem dan
KD. 3.11 perubahan lingkungan.
Jadi, sebaiknya dipisahkan setiap
KD, agar fokus pada KD yang
diharapkan.

Revisi
Mengubah stimulus dalam evaluasi.

Mengubah materi (memfokuskan
pada salah satu KD saja yaitu materi
ekosistem).

Tabel 4.7. Tabel Komentar/saran dan revisi validator III.
No.
Komentar/Saran
1. Tulisan materi kelas X SMA di setiap
halaman dihilangkan (cukup topiknya
saja).
2. Peta konsep belum tepat
3. Banyaknya ditemukan salah ketik
4.

Revisi
Tulisan materi kelas X SMA di setiap
halaman dihilangkan.

Peta konsep diperbaiki
Tulisan yang salah dalam pengetikkan
diperbaiki
Modul masih cenderung penjelasan, Proses saintifik dalam modul
saintifiknya perlu ditunjukkan lagi ditunjukkan.
(mulai dengan peserta didik diajak
mengamati, menanya, dan seterusnya)
jangan dimulai dengan penjelasan
dulu. Koreksi secara rinci dapat dilihat
pada modul.
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Tabel 4.8. Tabel Komentar/saran dan revisi validator IV.
No.
Komentar/Saran
1. Secara umum ekosistem dapat
dipergunakan di kelas X semester 2/
genap.
2. Soal latihan yang ada disusun sesuai
pendekatannya, tipe soal/jenis soal
sesuai Hots.
3. Modul ini mendapatkan susana belajar
yang menyenangkan dan variatif.
4. Menambah wawasan, dan memberi
solusi terhadap pelaksanaan
pembelajaran biologi khususnya pada
materi ekosistem untuk kelas X SMA.

Revisi
_

_
_

-

E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
Dalam penelitian mengenai “Pengembangan Pembelajaran Biologi Pada
Materi Ekosistem Berbasis Kontekstual Untuk Kelas X SMA Semester Genap”
ini terdapat produk awal dan produk akhir. Setelah divalidasi, komentar dan
saran perbaikan yang diberikan oleh masing-masing validator kemudian
direvisi oleh peneliti, hasil revisi tesebut yang akan menjadi produk akhir
dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar produk/modul yang dibuat dan
dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pada
materi ekosistem kelas X SMA.
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a. Kajian Produk Akhir
Setelah produk berupa modul pada materi ekosistem berbasis
kontekstual kelas X SMA direvisi sesuai komentar dan saran perbaikan dari
masing-masing validator, terdapat beberapa perubahan yang ada dalam isi
modul. Perubahan yang terjadi meliputi aspek bahasa, di dalam aspek ini
peneliti memperbaiki penyebutan yang digunakan untuk menyapa pembaca
modul, pada produk awal sebutan kepada pembaca tidak konsisten yaitu
peneliti menyapa pembaca sebagai “Anda dan Kalian”. Setelah direvisi
peneliti menyapa pembaca dengan sebutan “Kalian”, kemudian tulisan
yang salah dalam pengetikkan sudah di perbaiki. Selanjutnya pada aspek
kelengkapan modul bagian peta konsep terdapat perubahan urutan sub bab
dimana urutan sub bab yang ada di peta konsep

produk awal yaitu

Ekosistem, Satuan-satuan ekosistem, Komponen ekosistem, Interaksi antar
komponen, Suksesi, Aliran energi, Daur biogeokimia, Kerusakan
lingkungan dan upaya pelestariannya, dan Limbah. Kemudian pada produk
akhir terdapat perubahan urutan sub bab menjadi Ekosistem, Satuan-satuan
ekosistem, Komponen ekosistem, Interaksi antar komponen, Aliran energi,
dan Daur biogeokimia. Selanjutnya pada aspek pokok bahasan peneliti
menambah materi pada beberapa bagian tertentu untuk memperjelas
pemahaman pembaca.
Pada bagian aspek petunjuk umum penggunaan modul terdapat
penambahan peraturan antara lain”Sebelum melihat kunci jawaban yang ada
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dalam modul, peserta didik di sarankan untuk mengerjakan soal terlebih
dahulu setelah selesai menjawab soal peserta didik dipersilahkan
mencocokkan jawaban masing-masing dengan jawaban yang tersedia dalam
modul.” Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman
peserta didik terhadap materi yang dipelajari.
Pada bagian aspek strategi saintifik peneliti mengubah rumusan
indikator dan tujuan pada setiap kegiatan belajar karena belum sesuai
dengan kata kerja oprasional (KKO) sehingga peneliti memperbaiki sesuai
rumusan indikator dan tujuan sesuai dengan KKO. Pada setiap kegiatan
pembelajaran terdapat penambahan pendahuluan yang bertujuan untuk
melatih peserta didik berpikir tingkat tinggi dan sesuai dengan pembelajaran
berbasis kontekstual/menghadirkan situasi dunia nyata dalam pembelajaran
atau kelas. Peneliti juga memperbaiki Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
kegiatan belajar 2 yang ada di produk awal yakni tidak melakukan
praktikum (hanya mengamati gambar yang disediakan di LKPD) direvisi
menjadi LKPD yang melakukan kegiatan praktikum. Hal ini bertujuan
untuk mengajak peserta didik terjun ke lapangan mengamati dan melihat
secara langsung objek yang dimaksud, agar peserta didik semakin paham
dan mudah mengingat materi yang dipelajari.
Pada aspek penilaian peneliti menambahkan panduan skoring pada uji
kompetensi dan umpan balik agar peserta didik dapat menilai/mengukur
kemampuan pribadi dalam memahami setiap kegiatan belajar yang
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dipelajari. Berdasarkan aspek-aspek tersebut peneliti memperbaiki beberapa
bagian dari modul sesuai komentar dan saran dari validator, dalam
perbaikan modul peneliti tidak sepenuhnya memperbaiki modul sesuai
dengan keinginan validator masing-masing dikarenakan setiap saran
perbaikan validator berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti
mempertimbangkan setiap pendapat dari masing-masing validator kemudian
menarik kesimpulan dari setiap komentar dan saran validator dan
mengambil titik tengah untuk mendukung produk yang dikembangkan.
b. Pembahasan
Pengembangan Modul Biologi Pada Materi Ekosistem Berbasis
Kontekstual Untuk Kelas X SMA ini memiliki beberapa tahap sesuai
dengan yang sudah dipaparkan pada bab III yang terdiri atas lima tahap
pengembangan atau Reseach and Development (R and D) yaitu potensi dan
masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, dan
perbaikan desain. Langkah awal yang peneliti lakukan yaitu mewawancarai
4 guru biologi kelas X SMA dari sekolah yang berbeda-beda dengan tujuan
untuk mengetahui informasi terkait kebutuhan bahan ajar khususnya pada
materi ekosistem kelas X SMA dan untuk mengetahui bahan ajar yang biasa
guru biologi kelas X SMA gunakan serta masalah yang ditemukan dalam
proses pembelajaran. Setelah melakukan wawancara analisis kebutuhan
peneliti merancang/mendesain produk.
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Modul yang telah dikembangkan meliputi materi ekosistem yang
terdiri atas 6 sub bab yaitu Pengertian Ekosistem, Satuan Dalam Ekosistem,
Komponen Ekosistem, Pola Interaksi Antar Komponen Dalam Ekosistem,
Aliran Energi, dan Daur Biogeokimia. Modul yang dikembangkan
divalidasi oleh dua orang ahli bahan ajar dan dua orang ahli media. Dalam
tahap validasi produk (modul) ada 7 aspek yang divalidasi, yaitu
kelengkapan materi modul, aspek bahasa, aspek kegrafikan, aspek pokok
bahasan, aspek petunjuk umum, aspek strategi saintifik, dan aspek penilaian.
Berdasarkan tabel 4.4 tentang hasil rekapitulasi data validasi oleh ahli
materi dan ahli media menunjukkan bahwa modul biologi pada materi
ekosistem kelas X SMA berbasis kontekstual yang dikembangkan memiliki
kualitas yang layak diujicobakan dalam proses pembelajaran. Secara
terperinci menunjukkan bahwa validator I memberikan skor 3,39 dengan
kriteria “Baik” sedangkan validator II memberikan skor 3,48 dengan kriteria
“Sangat Baik”. Penilaian dari validator III memberikan skor 3,14 dengan
kriteria “Baik” dan validator IV memberikan skor 3,48 dengan kriteria
“Sangat Baik”. Perolehan rata-rata skor dari rekapitulasi data oleh dua orang
ahli bahan ajar dan dua orang ahli media menunjukkan skor 3,37 dengan
kriteria “Baik”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk berupa modul
pada materi ekosistem kelas X SMA berbasis kontekstual yang telah
dikembangkan memiliki kualitas yang layak diujicobakan dalam proses
pembelajaran biologi kelas X SMA sesuai dengan saran dan komentar dari
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validator. Untuk memperjelas saran dan komentar dari validator yang telah
direvisi oleh peneliti dapat dilihat pada uraian berikut ini:
Pada aspek bahasa, peneliti memperbaiki sebutan untuk menyapa
pembaca dimana sebelum direvisi peneliti menyebut pembaca sebagai “Anda
dan Kalian” setelah direvisi berubah menjadi “Kalian” agar konsisten,
kemudian pada bagian produk awal ditemukan banyak salah pengetikkan
tulisan dan diperbaiki agar pembaca tidak salah mengartikan maksud dari
penjelasan prosedur LKPD dan materi yang dijabarkan dalam modul,
selanjutnya tulisan “Materi kelas X SMA” yang berada di kiri nomor halaman
bagian bawah dihilangkan dan hanya menampilkan sub topik yang dipelajari
pada setiap kegiatan belajar yang berada di kiri nomor halaman sesuai dengan
saran perbaikan dari validator.
Pada aspek kelengkapan modul, sesuai saran dan komentar dari
validator peneliti menambahkan LKPD untuk melakukan kegiatan praktikum
sebagai tugas kelompok. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan
dengan mengajak peserta didik untuk terlibat langsung dalam mengamati pola
interaksi antar komponen dalam ekosistem yang terdapat pada halaman 36
dan 37.
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Gambar 4.1 LKPD yang ditambahkan setelah direvisi
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Pada aspek pokok bahasan, peneliti merevisi materi tentang bioma
padang rumput yang terdapat pada halaman 6 dan 7 dimana, sebelum direvisi
materi savana dan stepa tidak dijelaskan sehingga peneliti menambahkan
materi bioma savana dan stepa agar peserta didik dapat membedakan dan
memahami jenis-jenis bioma padang rumput. Hal ini direvisi sesuai saran dan
komentar yang diberikan (gambar 4.2, dan 4.3).

Gambar 4.2 Penambahan materi bioma savana setelah direvisi
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Gambar 4.3 Penambahan materi bioma stepa setelah direvisi

Pada aspek petunjuk umum, peneliti melakukan perbaikan urutan sub
bab yang terdapat pada peta konsep halaman romawi ix, dimana urutan peta
konsep sebelum direvisi yaitu “Pengertian ekosistem, satuan dalam ekosistem,
komponen ekosistem, pola interaksi antar komponen dalam ekosistem, aliran
energi, daur biogeokimia, kerusakan lingkungan dan upaya pelestariannya,
dan limbah”, kemudian urutan sub bab diganti menjadi “Pengertian
ekosistem, satuan dalam ekosistem, komponen ekosistem, pola interaksi antar
komponen dalam ekosistem, aliran energi, dan daur biogeokimia” sesuai
dengan saran dan komentar. Untuk memperjelas bagian yang direvisi dapat
dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 4.4 Peta konsep produk awal

Gambar 4.5 Peta konsep setelah direvisi

Pada aspek strategi saintifik, peneliti memperbaiki indikator dan
tujuan pembelajaran sesuai dengan saran dan komentar yang diberikan
dimana, indikator dan tujuan pembelajaran pada produk awal tidak sesuai
dengan Kata Kerja Oprasional (KKO) dan indikator serta tujuan pembelajaran
pada KD 4.10 tidak dikembangkan. Setelah direvisi indikator dan tujuan
pembelajaran telah sesuai dengan KKO dan indikato r serta tujuan
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pembelajaran pada KD 4.10 dikembangkan atau ditambahkan (halaman vi,
vii, dan viii).

Gambar 4.6 Indikator dan tujuan pembelajaran produk awal
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Gambar 4.7 Indikator dan tujuan pembelajaran setelah revisi

Pada aspek penilaian (halaman 58), terdapat perbaikan sesuai saran
dan komentar dari validator dimana, panduan skoring dicantumkan. Hal ini
bertujuan untuk menciptakan komunikasi interaktif dari modul bagi peserta
didik dalam proses pembelajaran mandiri (4.8).
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Gambar 4.8 Panduan skoring dicantumkan setelah direvisi

Kemudian sesuai saran perbaikan, peneliti mengubah bagian refleksi
(halaman 57) dalam bentuk pertanyaan, hal ini bertujuan untuk mengarahkan
pemikiran peserta didik untuk dapat merefleksikan apa yang sudah dipelajari
dalam setiap kegiatan belajar dan dengan adanya refleksi guru mengetahui
kemampuan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran
sehingga guru dapat membantu ataupun mencari solusi agar masing-masing
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peserta dapat memahami materi yang dipelajari dan dapat nilai yang
memuaskan (gambar 4.9 dan 4.10).

Gambar 4.9 Bagian refleksi produk awal

Gambar 4.10 Bagian refleksi setelah direvisi

F. Kendala/Keterbatasan
Dalam Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Pada Materi
Ekosistem

Berbasis

Kontekstual

ini

peneliti

memiliki

beberapa

kendala/keterbatasan yaitu:
1.

Pada saat melakukan validasi peneliti tidak memisahkan pertanyaan untuk
pakar bahan ajar dan ahli media melainkan menggabungkan pertanyaan
untuk pakar bahan ajar dan ahli media.

2.

Produk/modul yang dikembangkan hanya sampai pada tahap revisi produk
dan tidak diuji langsung kepada peserta didik dalam kelompok besar
maupun kelompok kecil karena keterbatasan waktu.
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3.

Produk yang dikembangkan hanya sebatas wawancara analisis kebutuhan
dari 4 (empat) sekolah SMA saja sehingga belum cukup mengatasi
permasalahan yang ada terkait dengan bahan ajar yang digunakan dalam
proses pembelajaran.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian, kajian produk akhir dan pembahasan tentang
Pengembangan Modul Biologi Pada Materi Ekosistem Berbasis Kontekstual
Untuk Kelas X SMA Semester Genap dapat disimpulkan bahwa:
1.

Dalam Pengembangan Modul Biologi Pada Materi Ekosistem Berbasis
Kontekstual Untuk Kelas X SMA Semester Genap memiliki lima tahap
pengembangan yaitu potensi dan masalah, mengumpulkan informasi,
desain produk, validasi desain, dan perbaikan desain.

2.

Berdasarkan hasil data uji kevalidan penelitian dan pengembangan bahan
ajar berupa modul biologi pada materi ekosistem kelas X SMA memenuhi
kriteria penilaian “Baik” dengan rata-rata skor 3,37.

3.

Produk berupa pengembangan modul biologi pada materi ekosistem
berbasis kontekstual untuk kelas X SMA semester genap memiliki kualitas
yang layak diujicobakan dalam proses pembelajaran.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan modul biologi pada materi
ekosistem berbasis kontekstual untuk kelas X SMA semester genap yang telah
dilaksanakan, maka peneliti menuliskan beberapa saran untuk mendukung
peneliti lain yang ingin mengikuti penelitian dan pengembangan media
pembelajaran pembelajaran sebagai berikut:
1.

Sebaiknya daftar pertanyaan lembar kuisioner untuk ahli bahan ajar dan
ahli media dipisahkan agar peneliti tidak keliru pada saat menghitung data
hasil validasi.

2.

Sebaiknya wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan lebih dari empat
guru biologi kelas X SMA yang berbeda-beda agar informasi yang
diperoleh lebih akurat.

3.

Melakukan tahap uji coba produk yang telah dikembangkan pada
kelompok besar/kecil agar produk semakin lebih berkualitas dan layak
digunakan serta dapat diproduksi secara massal.
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: Biologi
: X/Genap
: Ekosistem
: 2013
: 2 jam x 45 menit dan 4 x Pertemuan

Mata Pelajaran

Kelas/Semester

Materi

Kurikulum

Alokasi waktu

KI 3

: 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,

KI 2
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humoniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan

: 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural

pergaulan dunia.

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai

: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 1

Standar Kompetensi

: SMA/MA Bantul, Yogyakarta

Sekolah

SILABUS

Lampiran 1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Indikator

3.10.1 Mengidentifikasi
satuan dan
komponen
dalam ekosistem
3.10.2 Membedakan
Perbedaan
komponen biotik
dan abiotik
3.10.3 Mengkomunikasi
-kan hasil
Pengamatan tentang
komponen biotik
dan abiotik

3.10 Menganalisis
komponenkomponen
ekosistem dan
interaksi antar
komponen
tersebut
4.10 Menyajikan
karya
menunjukkan
interaksi antar
komponen
ekosistem
(jaring-jaring
makanan,
siklus
biogeokimia
Pengertian
ekosistem
Satuan dalam
ekosistem
Komponen
ekosistem
Pola interaksi
antar
komponen
dalam
ekosistem
Aliran energi
Daur
biogeokimia

Materi Pokok

metode sesuai kaidah keilmuan.
Penilaian

Mengamati
Tugas :
Peserta didik
Pilihan
mengamati
ganda
gambar-gambar
Essay
tentang materi
Laporan
satuan dan
praktikum
komponen dalam
Diskusi
ekosistem, pola
interaksi antar
komponen dalam
ekosistem, aliran
energi, dan daur
biogeokimia

Pembelajaran

Alokasi
Media, Alat,
Waktu
dan Bahan
2 x 45
- Modul
menit
Materi
ekosistem
dan 4 kali
pertemuan
- Buku paket
biologi untuk
SMA/MA
kelas X
Kelompok
Peminatan
Matematika
dan Ilmu
Alam

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan

: 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan

Kompetnsi Dasar

KI 4

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
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Kompetnsi Dasar

3.10.4 Mengidentifkasi
jenis pola interaksi
antar komponen
dalam ekosistem
3.10.5 Membedakan jenis
pola interaksi antar
komponen dalam
ekosistem
3.10.6 Menjelaskan contoh
-contoh antar
komponen
3.10.7 Membedakan antara
rantai-rantai
makanan, jaringjaring makanan,
tingkat trofik,
dan piramida
ekologi
3.10.8 Menjelaskan proses
daur biogeokimia
seperti daur
hidrologi /air,
karbon, nitrogen,
fosfor, dan sulfur

Indikator

Materi Pokok
Menanya
Peserta didik
bertanya seputar
materi ekosistem
Mencoba
Melakukan
praktikum
tentang satuan
dan komponen
dalam ekosistem
Melakukan
praktikum
tentang pola
interaksi antar
komponen dalam
ekosistem
Melakukan
praktikum
tentang aliran
energi
Mengumpulkan
informasi dan
mendiskusikan
tentang daur
biogeokimia

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

- Buku paket
untuk SMA/
MA Kelas
X Top Book
Matematika
Dan IPA
(Fisika,
Kimia
Biologi)
- Internet

- Buku paket
untuk SMA/
MA Kelas
X Biologi

Media, Alat,
dan Bahan
- Buku paket
untuk SMA/
MA Kelas
X Fokus
Biologi
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Kompetnsi Dasar

4.10.1Membuat media
diagram rantai
makanan dan
jaring-jaring
makanan yang
terjadi pada suatu
ekosistem
4.10.2 Membuat media
charta daur
biogeokimia seperti
daur hidrologi/air,
karbon, nitrogen,
fosfor, dan sulfur
4.10.3Mempresentasikan
daur biogeokimia
menggunakan
media charta

Indikator

Materi Pokok
Menalar
Mendiskusikan
hasil pengamatan
dan percobaan
yang telah dilakukan
Mengkomunikasikan
Mempresentasikan tentang
satuan dan
komponen dalam
ekosistem
Mempresentasikan tentang pola
interaksi antar
komponen dalam
ekosistem
Mempresentasikan tentang
daur
biogeokimia
menggunakan
media charta

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Media, Alat,
dan Bahan
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMA/MA Bantul, Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Genap

Materi

: Ekosistem

Kurikulum

: 2013

Alokasi waktu

: 2 jam x 45 menit dan 4 kali Pertemuan

A. Standar Kompetensi

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar

3.10 Menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar
komponen tersebut
4.10 Menyajikan karya menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem
(jaring-jaring makanan, siklus biogeokimia)
Indikator

Tujuan

3.10.1 Mengidentifikasi satuan dan
komponen dalam ekosistem
3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

Peserta didik dapat mendeskripsikan
satuan dan komponen-komponen dalam
ekosistem dari kajian literatur
Menjelaskan perbedaan komponen
Peserta didik dapat membedakan antara
botik dan abiotik
komponen biotik dan abiotik melalui
pengamatan di sekitar lingkungan
sekolah
Mengkomunikasikan hasil
Peserta didik mampu
pengamatan tentang komponen
mengkomunikasikan hasil pengamatan
tentang komponen biotik dan abiotik
biotik dan abiotik
melalui presentasi
Mengidentifikasi jenis pola interaksi Peserta didik mampu mengidentifikasi
antar komponen dalam ekosistem
macam-macam pola interaksi antar
komponen dalam ekosistem melalui
diskusi dan pengamatan
Membedakan jenis pola interaksi
Peserta didik mampu membedakan
antar komponen dalam ekosistem
macam-macam pola interaksi antar
komponen dalam ekosistem melalui
pengamatan dan kajian literature
Menjelaskan contoh-contoh pola
Peserta didik mampu menjelaskan
interaksi antar komponen
macam-macam pola interaksi antar
komponen dalam ekosistem yang
ditemukan pada saat pengamatan melalui
presentasi

3.10.7 Membedakan antara rantai
makanan, jaring makanan, tingkat
trofik, dan piramida ekologi

Peserta didik dapat membedakan antara
rantai makanan, jaring-jaring makanan,
tingkat trofik, dan piramida ekologi
melalui pengamatan dan kajian literatur
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Indikator

Tujuan

3.10.8 Menjelaskan proses daur
biogeokimia seperti daur hidrologi/
/air, karbon, nitrogen, fosfor, dan
Sulfur

Peserta didik dapat menjelaskan proses
daur biogeokimia seperti daur hidrologi/
air, karbon nitrogen, fosfor, dan sulfur
melalui diskusi serta kajian literatur

4.10.1 Membuat media diagram rantai
makanan dan jaring-jaring makanan
yang terjadi pada suatu ekosistem
4.10.2 Merancang media charta daur
biogeokimia seperti daur hidrologi/
air, karbon, nitrogen, fosfor, dan
sulfur
4.10.3 Mempresentasikan daur biogeokimia
menggunakan media charta

Peserta didik mampu membuat media
charta rantai makanan atau jaring-jaring
makanan melalui hasil pengamatan
Peserta didik dapat membuat media
charta daur biogeokimia seperti daur
hidrologi/air, karbon, nitrogen, fosfor dan
sulfur dari kajian literatur
Peserta didik dapat menggunakan media
charta daur biogeokimia untuk presentasi
di kelas

C. Materi Pembelajaran
Bab

: Ekosistem

Sub bab

: 1. Pengertian Ekosistem
2. Satuan Dalam Ekosistem
3. Komponen Ekosistem
4. Pola Interaksi Antar komponen Dalam Ekosistem
5. Aliran Energi
6. Daur Biogeokimia

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
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1. Pertemuan Pertama (2 JP)
No.

Kegiatan

1.
Kegiatan
awal

1.
2.
3.
4.

Pendahuluan
Guru memberi salam dan menyapa peserta didik
Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum pelajaran
dimulai
Guru mengecek kehadiran peserta didik
Guru mengkondisikan suasana belajar yang
Menyenangkan

Alokasi
Waktu

Metode

10
Menit

Gambar

Apersepsi
5. Guru menampilkan gambar ekosistem darat dan
peserta didik mengamati gambar tersebut kemudian
peserta didik mengidentifikasi gambar tesebut
6. Guru merangsang peserta didik dengan memberikan
pertanyaan terkait gambar tersebut :
a) “Coba amati gambar berikut. Dimanakah habitat
dari masing-masing gambar tersebut?Mengapa
demikian?”
b) “Jelaskan perbedaan dari kedua gambar tersebut!
Mengapa demikian?”
2.

Kegiatan
Inti

Mengamati
7. Guru mengkaitkan gambar tersebut dengan pelajaran
yang akan dipelajari
8. Guru menyampaikan tujuan pelajaran tentang materi
satuan dalam ekosistem dan komponen ekosistem
9. Guru menunjukkan beberapa contoh satuan dalam
ekosistem (individu, populasi, komunitas, ekosistem,
biosfer) dan komponen dalam ekosistem
Menanya
10. Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan
pertanyaan terkait dengan:
a) “Apa saja satuan dan komponen dalam ekosistem?”
“Di dalam komponen ekosistem terdapat berapa
komponen?Sebutkan dan jelaskan!”

70
Menit
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3.

Kegiatan
Inti

Mencoba
11. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok yang
masing masing kelompok terdiri dari 4-5 orang
12. Guru menunjukkan halaman LKPD yang akan dipelajari
kemudian melakukan pengamatan ekosistem di
lingkungan sekitarnya dan mengidentifikasi komponenkomponen yang menyusun ekosistem
13. Menganalisis perbedaan dan hubungan antara komponen
biotik dan abiotik serta hubungan antara biotik dan
abiotik dalam ekosistem tersebut
Menalar/Mengasosiasi
14. Mendiskusikan data tentang satuan dan komponen dalam
ekosistem yang telah diamati di sekitar lingkungan
15. Mengolah data hasil pengamatan ke dalam bentuk tabel
16. Kemudian membuat kesimpulan mengenai hubungan
antara makhluk hidup dan benda tak hidup, serta
peranannya di lingkungan tersebut.
Mengkomunikasikan
17. Guru meminta masing-masing dari kelompok untuk
mempresentasikan hasil pengamatan tentang satuan dan
komponen dalam ekosistem dan kelompok lain
memberikan tanggapannya
18. Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas kemudian
guru memberikan penguatan kepada peserta didik
terhadap materi yang telah dibahas

3.

Penutup

Menalar/Mengasosiasi
20. Guru meminta peserta didik menarik kesimpulan dengan
mereview tujuan pembelajaran yang hendak dicapai
dalam kegiatan belajar 1
21. Guru memberikan tugas mandiri untuk mengukur sejauh
mana tingkat pemahaman peserta didik mengikuti materi
yang dipelajari dan tugas mandiri tersebut dikumpulkan
pada pertemuan berikutnya
22. Guru meminta beberapa peserta didik untuk
mengungkapkan manfaat mengetahui konsep tentang
satuan dan komponen dalam ekosistem

10
Menit
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No.

Kegiatan

Alokasi Metode
Wakti

23. Guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa materi
pada pertemuan berikutnya adalah “Pola interaksi antar
komponen dalam ekosistem dan aliran energii”.
24. Guru menyarankan agar peserta didik mempelajari materi
sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya
25. Guru meminta salah satu peserta didik memimpin doa
penutup

Pertemuan Kedua (2 JP)
No.

Kegiatan

1.
Kegiatan
awal

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Pendahuluan
Guru memberi salam dan menyapa peserta didik
Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum pelajaran
dimulai
Guru mengecek kehadiran peserta didik
Apersepsi
Guru menanyakan materi pelajaran yang dipelajari pada
pertemuan sebelumnya: “Anak-anak, masih adakah yang
ingat pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi
tentang apa?”
Kemudian guru melanjutkan pertemuan selanjutnya yakni
menampilkan gambar sapi yang sedang makan rumput,
dan gambar tentang rantai makanan kemudian peserta
didik mengamati gambar serta mengidentifikasi gambar
tesebut
Guru merangsang peserta didik dengan memberikan
pertanyaan :
a. “Pernahkah kalian melihat spesies seperti pada
gambar tersebut? Termasuk ke dalam interaksi
apakah itu? Jelaskan!”
b. “Apakah yang dimaksud dengan interaksi antar
komponen dalam ekosistem?”

Alokasi
Waktu

Metode

10
Menit

Gambar
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2.

Kegiatan
Inti

Kegiatan
c. “Ketika mendengar kata “Aliran Energi” apa
yang kalian pikirkan?”
7. Guru mengkaitkan gambar tersebut dengan pelajaran
yang akan dipelajari
8. Guru menyampaikan tujuan pelajaran tentang materi
“Pola interaksi antarkomponen dalam ekosistem dan
Aliran Energi”
Mengamati
9. Menunjukkan beberapa contoh interaksi komponen
dalam ekosistem (interaksi antar organisme, antar
populasi, interaksi antar komunitas, dan interaksi antar
komponen biotik dengan abiotik) dan contoh dari aliran
energi
Menanya
10. Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan
pertanyaan terkait dengan:
a) “Apakah hewan dan tumbuhan tersebut masingmasing dapat hidup sendiri?”
b) “Mengapa demikian?”
c) “Saling membutuhkan dan ketergantungan itu
dinamakan apa?”
d) “Kalau masih bingung boleh dibuka literaturnya ya,
Apa nama hubungan ketergantungan yang saling
mempengaruhi antara tumbuhan dan hewan dengan
lingkungannya?”
e) “Bagaimana proses terjadinya aliran energi dalam
ekosistem?

Mencoba
11. Guru membentuk peserta didik ke dalam kelompok yang
masing masing kelompok terdiri dari 4-5 orang
12. Guru menunjukkan halaman LKPD yang akan dikerjakan
kemudian melakukan pengamatan interaksi antar
komponen dalam ekosistem di lingkungan sekitarnya
13. Peserta didik menganalisis interaksi yang ditemukan
dalam lokasi pengamatan kelompok masing-masing

70
Menit

Metode
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No.

Kegiatan

Alokasi
Waktu

Menalar/Mengasosiasi
14. Mendiskusikan data tentang interaksi antar komponen
dalam ekosistem yang telah diamati di sekitar lingkungan
15. Mengolah data hasil pengamatan ke dalam bentuk tabel
16. Kemudian membuat kesimpulan mengenai hubungan
interaksi antar organisme dalam lingkungan tersebut
Mengkomunikasikan
17. Guru meminta masing-masing dari kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusinya tentang satuan dan
komponen dalam ekosistem dan kelompok lain
memberikan tanggapannya
18. Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas
kemudian guru memberikan penguatan kepada peserta
didik terhadap materi yang telah dibahas
3.

Penutup

Kegiatan
19. Guru meminta peserta didik menarik kesimpulan dengan
mereview indikator yang hendak dicapai meliputi:
interaksi antar komponen dalam ekosistem dan aliran
energi
20. Guru meminta beberapa peserta didik untuk
mengungkapkan manfaat mengetahui konsep tentang
satuan dan komponen dalam ekosistem
21.Guru memberikan tugas tambahan (mandiri) yakni
dengan meminta masing-masing peserta didik
menentukan lokasi yang ingin diamati kemudian setelah
melakukan pengamatan peserta didik diminta untuk
membuat media charta rantai makanan/jaring-jaring
makanan yang ditemukan di lokasi pengamatan,
membuat kesimpulan, dan tugas dikumpulkan pada
pertemuan berikutnya

10
Menit

Metode
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No

Kegiatan

Alokasi Waktu

Alokasi Metode
Waktu

22. Guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa materi
pada pertemuan berikutnya adalah “Daur Biogeokimia”
23. Guru menyarankan agar peserta didik mempelajari
materi sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya
24. Guru meminta salah satu peserta didik memimpin doa
Penutup

3. Pertemuan Ketiga (2 JP)
No.

Kegiatan

1.
Kegiatan
awal

Pendahuluan
1. Guru memberi salam dan menyapa peserta didik
2. Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum pelajaran
dimulai
3. Guru mengecek kehadiran peserta didik
Apersepsi
4. Guru mereview kegiatan pembelajaran sebelumnya
tentang interaksi antar komponen dalam ekosistem dan
aliran energi serta mengkaitkannya dengan materi yang
akan diajarkan
5. Kemudian guru melanjutkan pertemuan selanjutnya yakni
menampilkan gambar pohon, kemudian peserta didik
mengamati gambar serta mengidentifikasi gambar
tesebut
6. Guru merangsang peserta didik dengan memberikan
pertanyaan terkait gambar tersebut :
a)“Apa yang kalian rasakan ketika berada dibawah
pohon?”
7. Guru mengkaitkan gambar tersebut dengan pelajaran
yang akan dipelajari
8. Guru menyampaikan tujuan pelajaran tentang materi
“Daur Biogeokimia

Alokasi
Waktu

Metode

10
Menit

Gambar
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2.

Kegiatan
Inti

Mengamati
9. Peserta didik mengamati gambar tentang biogeokimia

Alokasi
Waktu
70
Menit

Menanya
10. Guru merangsang peserta didik untuk mengajukan
pertanyaan terkait dengan:
a)“Bagaimana proses terjadinya daur biogeokimia di
alam?Mengapa demikian? Jelaskan!”
b)“ Siklus/daur apa saja yang berlangsung di alam untuk
menjaga keseimbangan?
Mencoba
11. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok yang
masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang
12. Guru menunjukkan halaman LKPD yang akan dikerjakan
kemudian mencari informasi melalui internet, buku atau
kajian literatur yang relevan
Menalar/Mengasosiasi
14. Mendiskusikan data tentang daur biogeokimia
ditemmukan dalam kajian literatur
15. Kemudian membut media charta terkait hasil diskusi
kelompok tentang daur biogeokimia yang telah
ditentukan
Mengkomunikasikan
16. Guru meminta masing-masing dari kelompok untuk
mempresentasikan hasil media charta yang telah dibuat
17. Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelas
kemudian guru memberikan penguatan kepada peserta
didik terhadap materi yang telah dibahas
3.

Penutup

18. Guru meminta peserta didik menarik kesimpulan dengan
mereview tujuan pembelajaran yang hendak dicapai
meliputi: daur biogeokimia
19. Guru meminta beberapa peserta didik untuk
mengungkapkan manfaat mengetahui materi daur
biogeokimia

10
Menit

Metode
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No

Kegiatan

Kegiatan

Alokasi
Waktu

Metode

20. Guru memberikan tugas mandiri untuk mengukur sejauh
mana tingkat pemahaman peserta didik mengikuti materi
yang dipelajari dan dikumpulkan pada pertemuan
berikutnya
21. Guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa materi
pada pertemuan berikutnya adalah “Mengerjakan soal
evaluasi semester
22. Guru menyarankan agar peserta didik mempelajari
materi sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya
23. Guru meminta salah satu peserta didik memimpin doa
Penutup

E. Pendekatan dan Metode

-

Pendekatan

: Saintifik

-

Metode

: - Diskusi
- Praktikum
- Persentasi
- Tugas mandiri

F. Sumber dan Media Pembelajaran
a. Sumber belajar :
-

-

Dewi Paramita. Fokus Biologi SMA/MA Kelas X. Yogyakarta:Penerbit
Bintang Cendekia Pustaka.
Sudjito Lukman Yason, Susanti Dwi Armydha, dan Muslihun. 2015. Top
Book Matematika Dan IPA (Fisika, Kimia, Biologi) SMA Kelas X.
Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Suseno Bambang,Suharno, Srikini, Maryati Sri, dan Pratiwi A.D. 2014.
Biologi untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga.
https://www.ruangguru.co.id/daur-biogeokimia-pengertian-fungsi-dan-macam
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-

-

macamnyaterlengkap/#forward. Diakses pada tanggal 20 Agustus
2019.
https://pustakamateri.web.id/satuan-satuan-dalam-ekosistem/. Diakses pada
tanggal 24 Juni 2019.
https://bsd.pendidikan.id/data/SMA_10/Biologi_1_Kelas_10_Ari_Sulistyorin
styorin
009.pdf. Diakses pada tanggal 24 Juni 2019.
https://artikeltop.xyz/sebutkan-8-bentuk-interaksi-dalam-ekosistem.html.
Diakses pada tanggal 25 Juni 2019.

b. Media Pembelajaran :

-

Computer, Power point, spidol, LCD, Laptop, penghapus, dan berbagai
jenis gambar yang berkaitan dengan materi

G. Teknik Penilaian

No.

Kompetensi
Pengetahuan

Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Keterampilan

Nontes (observasi
kinerja)

Bentuk Instrumen
- Pilihan Ganda
- Essay
- Laporan praktikum
- Diskusi

Instrumen Penilaian
-

Terlampir

Mengetahui,

Sleman, 21 Juli 2019

Dosen Pembimbing

Guru Biologi

Pak Tri

Lidia Suwing

NIP. -

NIP. –
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Lampiran 3

Lembar Kerja Peserta Didik 1
(LKPD)

Untuk memperkuat pemahaman kalian, kerjakanlah soal berikut ini:
Kelas

:

Kelompok

:

Mata Pelajaran :
Materi Pokok

:

Nama anggota kelompok :

1.
2.
3.
4.

Tujuan Pembelajaran :
1) Peserta didik dapat mendeskripsikan satuan dan komponen-komponen dalam
ekosistem dari kajian literatur
2) Peserta didik dapat membedakan antara komponen biotik dan abiotik melalui
pengamatan di sekitar lingkungan sekolah
3) Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang komponen
biotik dan abiotik melalui presentasi

Alat dan Bahan :
1. Buku/kertas
2. Penggaris
3. Lup
4. Pensil/pulpen
5. Objek biotik dan abiotik di sekitar lingkungan sekolah

119

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

120

Langkah Kerja :
1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 kelompok
2. Kelompok 1 mengamati kolam ikan, kelompok 2 mengamati lingkungan
sekolah,kelompok 3 mengamati lingkungan yang ada di lapangan sepak bola,
dan kelompok 4 mengamati taman sekolah.
3. Gunakan lup jika komponen yang kalian temukan berukuran kecil.
4. Apa saja peranan objek biotik dan abiotik di dalam lingkungannya
berdasarkan pengamatan kalian.
5. Diskusikanlah hasil pengamatan kalian dengan teman sekelompok. Kemudian
olahlah data hasil pengamatan ke dalam bentuk tabel.
6. Buatlah laporan dari hasil pengamatan kelompok masing-masing. Kemudian
presentasikan laporan hasil pengamatan kelompok kalian di depan kelas.
Tabel 1.1 Pengamatan Objek Biotik dan Abiotik :

No.

Biotik

1.

2.

3.

4.

Dst……

Peranan

Abiotik

Peranan
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Lampiran 4

Lembar Kerja Peserta Didik 2
(LKPD)

Untuk memperkuat pemahaman kalian, kerjakanlah soal berikut ini:
Kelas

:

Kelompok

:

Mata Pelajaran :
Materi Pokok

:

Nama anggota kelompok :

1.
2.
3.
4.

1. Tujuan Pembelajaran :

a.

Peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam pola interaksi antar
komponen dalam ekosistem melalui diskusi dan pengamatan

b.

Peserta didik mampu membedakan macam-macam pola interaksi antar
komponen dalam ekosistem melalui pengamatan dan kajian literatur

c.

Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam pola interaksi antar komponen
yang ditemukan pada saat pengamatan melalui presentasi

II. Alat dan Bahan :
a.

Kuadran ukuran 1x1 m

b.

Tali rafia

c.

Meteran

d.

Alat tulis

e.

Kaca pembesar

f.

Objek biotik dan abiotik di sekitar lingkungan sekolah
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III. Langkah Kerja :
1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang.
2. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
3. Pergilah ke kebun, sawah, atau sungai disekitar rumahmu.
4. Amatilah kebun, pantai, sawah, atau sungai disekitar rumahmu.
5. Amati interaksi antara komponen biotik dan abiotik di lokasi pengamatan.
6. Catatlah komponen biotik dan abiotik yang kamu temukan di lokasi
pengamatan.
7. Masukkan data yang telah kalian kumpulkan ke dalam tabel hasil pengamatan
seperti dibawah ini!

Tabel 1.1 Pengamatan Objek Biotik dan Abiotik :

No.

Biotik

1.

2.

3.

4.

Dst……

Abiotik

Interaksi Komponen
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IV. Bahan Diskusi :
1. Dari komponen-komponen ekosistem yang telah kalian temukan, adakah
interaksi yang terjadi di dalamnya? Jika ada jelaskan!
2. Bagaimana sifat interaksi yang terjadi antara komponen ekosistem tersebut?
Menguntungkan atau merugikan?
3. Bagaimana tipe ekosistem yang kalian amati?
4. Cari tipe-tipe ekosistem yang lain dari literatur!
5. Jika salah satu komponen ekosistem mengalami gangguan atau bahkan
musnah apa yang akan terjadi pada ekosistem tersebut? Coba analisis
kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi!
6. Bagaimana solusi kalian untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi
pada suatu ekosistem?
7. Presentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelas!
Dari kegiatan di atas susunlah laporan hasil pengamatan dengan format
sebagai berikut:
1. Judul
2. Rumusan masalah
3. Data hasil pengamatan
4. Analisis data
5. Pembahasan
6. Kesimpulan
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Lampiran 5

Lembar Kerja Peserta Didik 3
(LKPD)

Untuk memperkuat pemahaman kalian, kerjakanlah soal berikut ini:
Kelas

:

Kelompok

:

Mata Pelajaran :
Materi Pokok

:

Nama anggota kelompok :

1.
2.
3.
4.

1. Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat menjelaskan daur biogeokimia seperti daur hidrologi/air,
karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur melalui diskusi serta kajian literatur.
2. Peserta didik dapat membuat charta daur biogeokimia seperti daur
hidrologi/air, karbon, nitrogen, fosfor, sulfur dari kajian literatur.
3. Peserta didik dapat menggunakan media charta daur biogeokimia untuk
presentasi di kelas.
II. Alat dan Bahan :
1. Alat tulis/pensil warna
2. Kertas karton
III. Langkah Kerja :
1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4/5 orang.
2. Kelompok 1 membuat media charta daur hidrologi/air,
3. Kelompok 2 membuat media charta daur karbon.
4. Kelompok 3 membuat media charta daur nitrogen.
5. Kelompok 4 membuat media charta daur fosfor.
124
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6. Kelompok 5 membuat media charta daur sulfur.
7. Setelah membuat media charta, masing-masing kelompok mempresentasikan
hasil karyanya di depan kelas.
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Lampiran 6

Kisi-Kisi Soal Evaluasi Semester

Indikator

Soal

Kunci
Jawaban

3.10.1 Mengidentifikasi satuan dan komponen dalam
Ekosistem

Ingatan

Pemahaman

C1

C2

PG 1,

1. A

PG 2,

2. D

3.10.2 Menjelaskan perbedaan komponen biotik dan

PG 3, PG 4,

3. D
4. E

Abiotik
3.10.4 Mengidentifkasi jenis pola interaksi antar

PG 6,

PG 5,

5. E
7. C

komponen dalam ekosistem
3.10.5 Membedakan jenis pola interaksi antar

PG 7,

8. C
9. B

komponen dalam ekosistem
3.10.6 Menjelaskan contoh-contoh pola interaksi antar

10. A

PG 8,

11. A

komponen
3.10.7 Membedakan antara rantai rantai makanan,
jaring-jaring makanan, tingkat trofik, dan

PG 9,

PG 10, PG 11,

12. C
13. B

PG 12,

14. C

piramida ekologi
3.10.8 Menjelaskan proses daur biogeokimia seperti
daur hidrologi /air, karbon, nitrogen, fosfor, dan
sulfur

126

PG 14,
PG 15,

PG 13,

15. B
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Lampiran 7

Soal Evaluasi Semester
I. Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang
(x) pada huruf a, b, c, d, dan e !
1. Kumpulan individu sejenis

yang menempati suatu daerah tertentu

disebut………
a. Populasi

d. Individu

b. Komunitas

e. Bioma

c. Ekosistem
2. Ekosistem terbentuk karena adanya antara………
a. Makhluk hidup dengan lingkungan biotiknya
b. Makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya
c. Makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya
d. Makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya
e. Satu komunitas dengan komunitas lainnya
3. Komponen biotik yang membentuk ekosistem kolam adalah………
a. Fitoplankton, air, pH, bakteri
b. Zooplankton, udara, suhu, dan ikan
c. Ikan, bakteri, kelembaban, fitoplankton
d. Fitoplankton, zooplankton, ikan, bakteri, organisme lain
e. Bakteri, pH, ikan, air, semua organisme
4. Berdasarkan cara memperoleh makanan, komponen biotik dalam ekosistem
dapat dikelompokan menjadi...........
a. Autotrof dan kemoautotrof
b. Kemoautotrof dan heterotrof
c. Autotrof dan fotoautotrof
d. Fotoautotrof dan kemoautotrof
e. Autotrof dan heterotrof
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5. Faktor abiotik yang tidak dapat dipengaruhi makhluk hidup lain adalah…….
a. Tanah

d. Rumput

b. Batu

e. Air laut

c. Kelembaban udara
6. Interaksi antar populasi dimana populasi yang satu menghasilkan zat yang
dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain disebut……..
a. Komensalisme

d. Parasitisme

b. Alelopati

e. Saprofitisme

c. Mutualisme
7. Hubungan antar organisme berikut ini yang merupakan simbiosis mutualisme
adalah……..
a. Ikan remora dan ikan hiu

d. Harimau dan kijang

b. Alga hijau dan fungi di ekosistem danau e. Kucing dan tikus
c. Kupu-kupu dan bunga
8. Contoh interaksi antar makhluk hidup yang menunjukkan terjadinya simbiosis
komensalisme yaitu……….
a. Cacing pita yang hidup dalam usus manusia
b. Benalu yang hidup pada pohon-pohon besar
c. Anggrek yang menempel pada pohon
d. Burung jalak yang hinggap pada punggung kerbau
e. Semua jawaban benar
9. Perhatikan gambar di bawah ini !

Bunga mawar dan laba-laba secara berturut-turut berperan sebagai.......
a. Produsen dan konsumen I

d. Konsumen II dan konsumen III
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b. Produsen dan konsumen II

e. Konsumen III dan konsumen I

c. Konsumen I dan konsumen II
10. Perhatikan gambar berikut !

Berdasarkan gambar rantai makan di atas, jika populasi burung pipit
berkurang akan mengakibatkan.......
a. Populasi ulat meningkat

d. Populasi tikus meningkat

b. Populasi elang meningkat

e. Populasi katak menurun

c. Populasi belalang berkurang
11. Piramida biomassa dibentuk berdasarkan perbandingan……..
a. Berat keseluruhan dari setiap tingkat trofik
b. Jumlah tingkat trofik
c. Pengeluaran energi setiap tingkat trofik
d. Pemakaian energi setiap tingkat trofik
e. Berat keseluruhan hasil ekskresi dan sekresi setiap tingkat trofik
12. Pada piramida makanan, dasar piramida ditempati oleh.........
a. Decomposer

d. Konsumen tingkat 2

b. Komponen tingkat 1

e. Top predator

c. Produsen
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13. Perhatikan daur fosfor berikut !

Proses yang terjadi pada bagian X adalah ……
a. Fosfor diserap dalam bentuk fosfat anorganik
b. Fosfor organik diubah menjadi fosfat anorganik
c. Fosfor organik diurai menjadi fosfor
d. Fosfor anorganik diurai menjadi fosfor
e. Ion fosfat dibentuk menjadi senyawa fosfat anorganik
14. Pada daur air, turunnya hujan merupakan proses……..
a. Kondensasi

d. Respirasi

b. Transpirasi

e. Evaporasi

c. Persipitasi
15. Siklus karbon termasuk dalam daur biogeokimia karena unsur karbon………
a. Tidak terdapat dalam bentuk bebas
b. Mengalami perpindahan melalui jalur biologis, geologis, dan kimiawi
c. Diperlukan dalam industri
d. Melimpah di alam
e. Banyak terdapat dalam fosil
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II. Essay !

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !

1. Buatlah contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di danau !
2. Jelaskan perbedaan antara bioma taiga dengan tundra !
3. Sebutkan 4 macam ekosistem buatan di lingkungan sekitar anda !
4. Sebutkan macam-macam piramida ekologi !
5. Mengapa piramida energi memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan jenis piramida lainnya ?
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Lampiran 8

Kunci Jawaban Evaluasi Semester Bab Ekosistem

I. Pilihan Ganda

1. A

11. A

2. D

12. C

3. D

13. B

4. E

14. C

5. E

15. B

6. B
7. C
8. C
9. B
10. A

II. Essay
1. Fitoplankton
pemakan ikan

zooplankton

ikan kecil

ikan besar

burung

pengurai.

2. Taiga adalah daerah yang mengalami musim dingin yang sangat
dingin dan musim panas yang singkat dan dingin. Sedangkan, tundra
adalah bioma yang memiliki suhu rata-rata dibawah titik beku dengan
intensitas curah hujan yang rendah
3. Danau, waduk, kolam, kebun, sawah, dan lain-lain.
4. Piramida jumlah, piramida biomassa dan piramida anergi.
5. Karena setiap faktor yang berhubungan dengan produktivitas energi
dalam satu tingkat trofik selalu diperhitungkan.
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Lampiran 9

Panduan Skoring Evaluasi Kognitif
I.

Pilihan Ganda
1. Skor 2 jika jawaban benar
2. Skor 0 jika jawaban salah

II.

Essay
Rubrik Penilaian
No. Skor
1.

12

Aspek yang dinilai
Dapat membuat contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di
danau dengan benar

8

Dapat membuat contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di
danau, namun kurang lengkap

4

Dapat membuat contoh jaring-jaring makanan namun tidak
sesuai dengan yang terjadi di danau

2.

0

Tidak dapat menjawab pertanyaan

12

Dapat menjelaskan perbedaan antara bioma tundra dan
bioma taiga

8

Dapat menjelaskan pengertian bioma tundra dan tidak dapat
menjelaskan perbedaan bioma taiga dengan bioma tundra

4

Tidak dapat membedakan antara bioma tundra dengan bioma
taiga

3.

0

Tidak dapat menjelaskan tidak dapat menjawab pertanyaan

12

Dapat menyebutkan 4 contoh ekosistem buatan
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No. Skor

4.

5.

Aspek yang dinilai

8

Dapat menyebutkan 3 contoh ekosistem buatan

4

Dapat menyebutkan 2 contoh ekosistem buatan

0

Tidak dapat menyebutkan 4 contoh ekosistem buatan

12

Dapat menyebutkan 3 piramida ekologi

8

Dapat menyebutkan 2 piramida ekologi

4

Dapat menyebut 1 piramida ekologi

0

Tidak dapat menjawab pertanyaan

12

Dapat menjelaskan perbandingan keakuratan piramida energi
ekologi secara lengkap

8

Dapat menjelaskan perbandingan keakuratan piramida energi
dengan piramida ekologi lainnya namun kurang lengkap

4

Dapat menyebutkan salah satu perbedaan

keakuratan

piramida energi dengan piramida ekologi lainnya namun
tidak dapat menjelaskan alasannya
0

Tidak dapat menjawab pertanyaan

Nilai = Jumlah total skor Pilihan Ganda + jumlah total skor Essay
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Lampiran 10

I.

Panduan Skoring Sikap Dalam Pembelajaran
Nama Peserta Didik

:

Kelas

:

Hari/Tanggal

:

Materi Pokok

:

Petunjuk Pengisian :
Lembar ini diisi oleh guru/teman yang menilai sikap sosial peserta didik
dengan cara menuliskan nilai dalam bentuk angka pada kolom skor sesuai
dengan sikap yang ditampilkan 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

No

Aspek yang dinilai

Skor
4

Kriteria Penilaian
Jujur dalam mengerjakan tugas mandiri dan
ujian semester

3
1

Tidak menyalin karya orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya pada saat mengerjakan

Jujur

tugas

2

2

Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan

1

Menyampaikan data/informasi sesuai fakta

4

Menghargai pendapat teman

3

Menghormati teman yang berbeda suku, agama,

Toleransi

ras, budaya, dan gender
2

Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan
pendapatnya
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No

3

Aspek yang dinilai

Bekerjasama

Skor

Kriteria Penilaian

1

Menerima kekurangan orang lain

4

Tidak mementingkan diri sendiri

3

Aktif dalam kerja kelompok

2

Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan
kelompok

1

Suka menolong teman/orang lain yang
mengalami kesulitan

4

Aktif bertanya terkait materi yang belum
dipahami

3
4

Berani mengemukakan pendapat menjawab
pertanyaan

Proaktif
2

Selalu berpatisipasi dalam kegiatan kelas

1

Memiliki prinsip dalam bertindak (tidak ikutikutan)
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Lembar Penilaian Sikap Dalam Pembelajaran

No.

Nama Peserta Didik

:

Kelas

:

Hari/Tanggal

:

Materi Pokok

:

Nama
Skor

Peserta
Didik
Jujur

Toleransi Bekerjasama Proaktif

Petunjuk Penskoran :
Nilai =

skor sikap jujur +
bekerjasama +

skor sikap toleransi +

skor sikap proaktif
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Lampiran 11

I.

Instrumen Penilaian Keterampilan
Instrumen penilaian Diskusi : Digunakan untuk menilai kegiatan diskusi
peserta didik
Nama Peserta Didik

:

Kelas

:

Hari/Tanggal

:

Materi Pokok

:

Petunjuk Pengisian :
Lembar ini diisi oleh guru/teman yang menilai sikap keterampilan peserta
didik dengan cara menuliskan nilai dalam bentuk angka pada kolom skor
sesuai dengan sikap yang ditampilkan peserta didik, dengan kriteria
sebagai berikut :
Rubrik Penilaian Diskusi :

No

Aspek yang dinilai

Skor
4

Kriteria Penilaian
Penyampaian mudah dipahami, komunikatif
dengan audiens, dan memberi waktu audiens
untuk berpikir

3

Penyampaian mudah dipahami, komunikatif
dengan audiens, dan kurang memberi waktu

1

audiens untuk berpikir

Mengkomunikasikan
hasil pengamatan

2

Penyampaian kurang mudah dipahami, kurang
komunikatif dengan audiens, dan kurang
memberi waktu audiens untuk berpikir

1

Penyampaian tidak mudah dipahami, tidak
komunikatif dengan audiens, dan tidak memberi
waktu audiens untuk berpikir

2

Mengusulkan

4

Berpendapat atau beragumentasi sesuai dengan
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No

Aspek yang dinilai

Skor

pendapat atau

topik materi diskusi dan rasional (minimal 2 kali

beragumentasi pada
saat diskusi

Kriteria Penilaian

berargumen)
3

Berpendapat atau beragumentasi sesuai dengan
topik materi diskusi dan rasional (minimal 1 kali
berargumen)

2

Berpendapat atau berargumentasi tetapi tidak
sesuai dengan topik materi

1

Tidak memiliki kesempatan untuk berargumen

4

Pertanyaan menunjukkan pemahaman dengan
kejelian terhadap materi yang dipelajari: analisis
hasil observasi atau penafsiran dari hasil
observasi

Mengajukan
3

3

Pertanyaan menunjukkan kemampuan berpikir
yang sangat tepat: merupakan hasil observasi ,

pertanyaan pada saat

mengarah pada hasil observasi, atau bersifat

diskusi

rasional
2

Pertanyaan kurang mengarah pada topik materi
pembahasan baik hasil observasi, analisis, atau
pembahasan materi yang terkait

1

Tidak memiliki kesempatan untuk bertanya

4

Dalam menjawab pertanyaan disertai dengan
data-data atau fakta-fakta yang ditemukan baik
pada saat praktikum atau di literature yang dapat

Menjawab
4

dipertanggung jawabkan

pertanyaan pada saat
diskusi

3

Dalam menjawab pertanyaan kurang disertai
dengan data-data atau fakta-fakta yang
ditemukan baik pada saat praktikum atau di
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No

Aspek yang dinilai

Skor

Kriteria Penilaian
literature yang dapat dipertanggung jawabkan

2

Dalam menjawab pertanyaan tidak disertai
dengan data-data atau fakta-fakta yang
ditemukan baik pada saat praktikum atau di
literature yang dapat dipertanggung jawabkan

1

Tidak memiliki kesempatan untuk menjawab
pertanyaan diskusi

Lembar Penilaian Keterampilan

Nama Peserta Didik :
Kelas

:

Hari/Tanggal

:

Materi Pokok

:

No

Aspek yang dinilai

1

Mengkomunikasikan hasil pengamatan

2

Mengusulkan pendapat atau beragumentasi pada saat diskusi

3

Mengajukan pertanyaan pada saat diskusi

4

Menjawab pertanyaan pada saat diskusi

Nilai Akhir =

Skor
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Bukti Pengambilan Data
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EKOSISTEM

Tersusun atas :

Satuan dalam ekosistem :
-

Individu
Populasi
Komunitas
Ekosistem
Biosfer

Daur biogeokimia :
Daur hidrologi
Daur karbon
Daur nitrogen
Daur fosfor
Daur sulfur

Komponen Ekosistem
-

Komponen biotik
Komponen abiotik

Interaksi antar
komponen

Aliran energi :
Rantai makanan
Jaring-jaring
makanan
Tingkat trofik
Piramida ekologi
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E. Manfaat

Setelah mempelajari materi yang terdapat di dalam modul ini,
diharapkan kalian dapat mengetahui kehidupan seluruh organisme
hidup maupun tak hidup di muka bumi ini.
Kalian lebih mudah memahami materi ekosistem karena di dalam modul
ini disajikan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan nyata.
Kalian akan mengetahui bagaimana cara melestarikan lingkungan
z

disekitarmu agar tidak rusak.
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KEGIATAN
BELAJAR 1

1. Tujuan Pembelajaran

PENDAHULUAN :

Gambar 1.1Anjing (https://iluvmonday.wordpress.com)

Satuan dan Komponen Dalam Ekosistem

Gambar 1.2 Udang (https://channel8.id)
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2. Materi Pokok :
A. pengertian Ekosistem
B. Satuan Dalam Ekosistem
C. Komponen Ekosistem

3. Uraian Materi

A. Ekosistem

Tahukah kalian, satuan dalam ekosistem ternyata
memiliki urutan. Kira-kira apa saja ya? Agar
lebih jelas, simaklah penjelasan berikut ini :

Satuan dan Komponen Dalam Ekosistem
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Gambar 1.1. Seekor Domba
(https://www.liputan6.com)

Gambar 1.2. Seekor Ayam
(https://ariefnyobidong.wordpress.com)

Gambar 1.3.Sebatang Pohon Mangga
(https://infobuah.com)

Gambar 1.4. Populasi Kambing

Gambar 1.5. Populasi Ikan Nila

(http://online24jam.com)

(https://www.jitunews.com)
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Gambar 1.6. Komunitas Air Kolam (https://bibitbunga.com)
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(https://www.dictio.id)

(https://backgrounddownload.com)

1)
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(https://www.kaskus.co.id)

Nama Savana
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(https://asamgaram.site)

Lokasi
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Hh
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Gambar 1.11. Bioma Padang Rumput (https://brainly.co.id)

Gambar 1.12.Bioma Hutan Hujan Tropis
(https://rimbakita.com)
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Gambar 1.13. Orangutan
(https://pixabay.com)
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Gambar 1.14. Bioma Taiga
(https://www.smpn6bandarlampung.sch.id)
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Gambar 1.15. Beruang Hitam
(https://rebanas.com)
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Gambar 1.16. Bioma Tundra

Gambar 1.17. Beruang kutub
(https://rumushitung.com)

(https://vi.wikipedia.org)

Gambar 1.18.

Gambar 1.19.

Gambar 1.20.

Bioma Hutan Gugur

Burung Pelatuk

Panda

(https://www.youtube.com)

(https://www.republika.co.id)

(https://www.temukanpengertian.com)
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Gambar 1.21.
Rubah
(https://pixabay.com)
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(https://steemit.com)
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11

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(https://satujam.com)

(https://bogor.tribunnews.com)
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(https://hewanpedia.com)
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Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, coba jelaskan
apa yang dimaksud dengan komponen? Kemudian di
dalam komponen ekosistem terdapat berapa komponen?
Sebutkan dan jelaskan!

C. Komponen Ekosistem

Gambar 1.26. Alga (https://www.kompasiana.com)
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Gambar 1.27. Tumbuhan Paku (https://bukubiruku.com)
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a

Gambar 1.28 Belalang
(https://jabar.tribunnews.com)

Gambar 1.29 Sapi
(https://jogja.tribunnews.com)

Gambar 1.30 (https://jabar.tribunnews.com

Gambar 1.31. Elang (http://guneman.co)
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Gambar 1.32. Bakteri & Jamur
https://srikusyani34.wordpress.com)

(https://doktersehat.com)

Gambar 1.34. Luwing (https://www.makintau.com)
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(https://soulofjakarta.com)

Gambar 3.6 Burung alap-alap nippon
(https://jenisburung.co)
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b. Pada musim gugur

a. Pada musim penghujan

(http://www.agrowindo.com)

(https://3gindonesia.id)

(https://www.kompasiana.com)

hhhjk

Gambar.1.41 Mahoni (Switenia sp) (https://bibitunggul.co.id)
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Gambar 1.43. Strawberry (https://candy-flavoring.com)

Gambar 1.44 Pohon Kelapa (https://www.buahaz.com)
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RANGKUMAN :
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)
Tugas A

Untuk memperkuat pemahaman kalian, kerjakanlah soal berikut ini:
Nama anggota kelompok:

1.
2.
3.
4.
5.

1) Peserta didik dapat mendeskripsikan satuan dan komponen-komponen dalam ekosistem
dari kajian literatur
2) Peserta didik dapat membedakan antara komponen biotik dan abiotik melalui
pengamatan di sekitar lingkungan sekolah
3) Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang komponen biotik
dan abiotik melalui presentasi
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. Langkah Kerja :
1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 kelompok
2. Kelompok 1 mengamati kolam ikan, kelompok 2 mengamati lingkungan sekolah,kelompok 3
mengamati lingkungan yang ada di lapangan sepak bola, dan kelompok 4 mengamati taman
sekolah.
3. Gunakan lup jika komponen yang kalian temukan berukuran kecil.
4. Apa saja peranan objek biotik dan abiotik di dalam lingkungannya berdasarkan
pengamatan kalian.
5. Diskusikanlah hasil pengamatan kalian dengan teman sekelompok. Kemudian olahlah data
hasil pengamatan ke dalam bentuk tabel.
6. Buatlah laporan dari hasil pengamatan kelompok masing-masing. Kemudian presentasikan
laporan hasil pengamatan kelompok kalian di depan kelas.
Tabel 1.1 Pengamatan Objek Biotik dan Abiotik :
No.
1.

Biotik

Peranan

Abiotik

Peranan

2.

3.

4.

Dst……

Satuan dan Komponen Dalam Ekosistem

21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tugas Mandiri :
Tugas B :
1. Jawablah pertanyaan berikut ini :

Tentukalah satuan makhluk hidup yang sesuai dari gambar di atas !

2. Perhatikan gambar berikut, kemudian tentukan gambar yang termasuk ekosistem alami
dan buatan serta berikan alasannya !

(a)

(b)

3. Jelaskan pengertian abiotik dan sebutkan komponen abiotik penyusun ekosistem !
4. Jelaskan mengapa bila satu komponen ekoistem berubah maka keseimbangan ekosistem
juga berubah !
5. Jelaskan apa peran sinar matahari bagi kehidupan suatu ekosistem
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Kunci Jawaban :

Kunci jawaban tugas A:
Jawaban tugas A berdasarkan hasil pengamatan dari masing-masing kelompok.
Kunci jawaban tugas B:
1. Jawaban no 1 :
a. Ekosistem
c. Populasi
b. Individu
d. Komunitas
2. a) merupakan eksosistem alami, karena gambar a merupakan ekosistem hutan dimana,
ekosistem yang terbentuk di dalamnya terjadi secara alamitanpa bantuan manusia.
a) Merupakan ekosistem buatan, karena waduk tersebut dibuat oleh manusia .
3. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem berupa benda tak hidup yang terdapat
di sekitar makhluk hidup. Komponen abiotik yang menyusun ekosistem yaitu :
1. Tanah
2. Air
3. Udara
4. Matahari
5. Suhu
4. Karena antarkomponen ekosistem memiliki saling ketergantungan antara komponen yang
satu dengan yang lainnya.
5. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan yang terdapat dalam
ekosistem, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, sebagai penerangan, dan
menjaga suhu bumi agar tetap hangat supaya kehidupan dibumi tetap berjalan.
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Umpan Balik :
Hitunglah skor A dan B, kemudian gunakan rumus dibawah ini untuk mengetahui
tingkat penguasaan kalian terhadap materi kegiatan belajar 1.
Rumus :
Tingkat penguasaan

x 100%

Arti tingkat penguasaan yang kalian capai :
90% - 100% = Baik Sekali
80% - 89%

= Baik

70% - 79%

= Cukup

< 70%

= Kurang

Selamat jika tingkat penguasaan kalian mencapai 80% atau lebih, berarti kalian
telah menguasai materi kegiatan belajar 1 dan siap untuk melanjutkan kegiatan belajar
selanjutnya. Tetapi apabila nilai tingkat penguasaan kalian masih dibawah 80%, kalian
harus mengulangi kegiatan belajar 1, terutama bagian yang belum kalian kuasai.

Refleksi :

1. Materi apa saja yang sudah kalian pelajari pada kegiatan belajar 1 ?
2. Apa manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi kegiatan
belajar 1 ?
3. Apakah kalian sudah memahami materi kegiatan belajar 1 ?
4. Adakah kesulitan yang kalian alami pada saat mempelajari materi
kegiatan belajar 1 ?

Satuan dan Komponen Dalam Ekosistem
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Daftar Pustaka
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KEGIATAN
BELAJAR 2

1. Tujuan Pembelajaran

d. Peserta didik mampu membuat media rantai makanan atau jaring-jaring makanan melalui
pengamatan.

2. Materi Pokok :
D. Pola Interaksi Antar komponen Dalam Ekosistem
E. Aliran Energi

3. Uraian Materi
Perhatikan gambar berikut ini :

Gambar 2.1. Sapi sedang memakan rumput
(https://www.industry.co.id)
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PENDAHULUAN :
1. Pernahkah kalian melihat spesies seperti pada gambar 2.1 tersebut? Termasuk
ke dalam interaksi apakah itu? Jelaskan!
2. Apakah yang dimaksud dengan interaksi antar komponen dalam ekosistem?
3. Kalian dapat menemukan jawabannya pada kegiatan belajar 2, oleh sebab itu
simaklah penjelasan berikut ini:

(https://pixabay.com)
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(https://ekosistem.co.id)
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(https://parmantos.wordpress.com)

(http://www.ridhatillah.com)

(https://www.liputan6.com)

(https://ilmu-semesta.com)
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(https://pxhere.com)

(http://www.mikirbae.com
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Gambar 2.13. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik (https://mitalom.com)
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PENDAHULUAN :
1. Ketika mendengar kata “Aliran Energi” apa yang kalian pikirkan?
2. Bagaimana proses terjadinya aliran energi dalam ekosistem?
3. Berdasarkan pertanyaan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan?

E. Aliran Energi

1. Suksesi Primer
Suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu. Gangguan ini mengakibatkan
hilangnya komunitas asal tersebut secara total sehingga di tempat komunitas asal terbentuk
habitat baru. Gangguan ini dapat terjadi secara alami, misalnya karena
tanah
longsor,
letusan
gunung
berapi,
endapan
lumpur yang baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai.
Gangguan
dapat
pula
karena perbuatan
manusia misalnya
penambangan
timah, batubara, dan minyak bumi

https://www.gurupendidikan.co.id
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Gambar 2
2.16
16 Tingkat
Tingkat-tingkat
tingkat trofik dalam
d
suatu rantai makanan
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(https://pengayaan.com)
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Interaksi antar komponen dalam ekosistem terdapat beberapa jenis, yaitu:
interaksi antar organisme yang meliputi simbiosis mutualisme,
komensalisme, parasitisme, predatorisme, dan netralisme. Kemudian
interaksi antar populasi yang meliputi alelopati, dan kompetisi, serta
interaksi antar komunitas, dan interaksi antara komponen biotik dengan
abiotik.
Aliran energi merupakan proses berpindahnya energi dari satu organisme ke
organisme lainnya.
Aliran energi dapat berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan
piramida makanan.
Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu
ekosistem. Peristiwa ini melibatkan produsen, konsumen dan dekomposer.
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Lembar Kerja Peserta Didik
Tugas A

(LKPD)

Nama Anggota Kelompok:

Kelas

:

Kelompok

:

1.

Mata Pelajaran :

2.

Materi Pokok

3.

:

4.
1. Tujuan Pembelajaran:

2. Alat dan Bahan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kuadran ukuran 1x1 m2
Tali rafia
Meteran
Alat tulis
Kaca pembesar
Objek biotik dan abiotik di sekitar lingkungan sekolah
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3. Langkah Kerja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang.
Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
Pergilah ke kebun, sawah, atau sungai disekitar rumahmu.
Amatilah kebun, sawah, atau sungai disekitar rumahmu.
Amati interaksi antara komponen biotik dan abiotik di lokasi pengamatan.
Catatlah komponen biotik dan abiotik yang kamu temukan di lokasi pengamatan.
Masukkan data yang telah kalian kumpulkan ke dalam tabel hasil pengamatan seperti di
bawah ini! bawah ini!
Tabel 1.1 Pengamatan Objek Biotik dan Abiotik :
No.
1.

Biotik

Abiotik

Interaksi Komponen

2.

3.

4.

Dst……

Bahan Diskusi:
1. Dari komponen-komponen ekosistem yang telah kalian temukan, adakah interaksi yang
terjadi di dalamnya? Jika ada jelaskan!
2. Bagaimana sifat interaksi yang terjadi antara komponen ekosistem tersebut?
Menguntungkan atau merugikan?
3. Bagaimana tipe ekosistem yang kalian amati?
4. Cari tipe-tipe ekosistem yang lain dari literatur!
5. Jika salah satu komponen ekosistem mengalami gangguan atau bahkan musnah apa yang
akan terjadi pada ekosistem tersebut? Coba analisis kemungkinan-kemungkinan yang
dapat terjadi!
6. Bagaimana solusi kalian untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi pada suatu
ekosistem?
7. Presentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelas!
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Dari kegiatan di atas susunlah laporan hasil pengamatan dengan format
kkk sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Judul
Rumusan masalah
Data hasil pengamatan
Analisis data
Pembahasan
Kesimpulan

B. Tugas Mandiri

Catatan: Tugas dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, agar guru bisa
menilai tugas kalian!
Tujuan Pembelajaran:
Peserta didik mampu membuat media rantai makanan atau jaring-jaring makanan
melalui pengamatan.
Alat dan Bahan:
1. Alat tulis/pensil warna
2. Kertas karton
3. Objek pengamatan : lingkungan sekolah, sawah, kebun, kolam, dan lain-lain.
Langkah Kerja:
1. Tentukanlah salah satu lokasi pengamatan yang kalian inginkan, seperti di sekitar
lingkungan sekolah, sawah, kebun, kolam, dan lain-lain. Kemudian amatilah sekitar
lokasi yang kalian pilih.
2. Buatlah media charta rantai makanan atau jaring-jaring makanan untuk
menggambarkan yang kalian temukan di dalam lokasi pengamatan tersebut.
3. Buatlah kesimpulan terkait hasil pengamatan kalian masing-masing.
4. Tugas dikumpulkan.
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Umpan Balik :

Refleksi :

1. Manfaat apa yang kalian peroleh setelah mempelajari materi kegiatan belajar 2 ini ?
2. Apakah kalian sudah menguasai materi kegiatan belajar 2 ini ?
3. Apakah kalian mengalami kesulitan pada saat mempelajari materi kegiatan belajar 2
ini ?
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Daftar Pustaka :
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KEGIATAN
BELAJAR 3

1. Tujuan Pembelajaran

2. Materi Pokok :
F. Daur Biogeokimia

3. Uraian Materi
Perhatikan gambar berikut ini :

Gambar3.1 Pohon (https://pixabay.com)
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1. Apa yang kalian rasakan ketika berada di bawah pohon ?
2. Mengapa demikian? Jelaskan !
3. Siklus/daur apa saja yang berlangsung di alam untuk menjaga keseimbangan ?

Untuk memperjelas pemahaman kalian, simaklah penjelasan berikut
ini. Selamat belajar.

F. Daur Biogeokimia

Daur Biogeokimia dan Suksesi
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(https://www.ruangguru.co.id)

LLLKKK

(https://materiipa.com)
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(https://docplayer.info)
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Daur Fosfor

(https://www.slideshare.net)
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Daur Sulfur/ Belerang
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RANGKUMAN :

Daur biogeokimia ialah perpindahan atau perubahan yang berkelanjutan
antara elemen biosfer yang hidup maupun dengan yang tidak hidup.
Di dalam lingkungan akan terjadi beberpa daur/siklus yang menjaga
ketersediaan kebutuhan masing-masing komponen lingkungan yaitu daur
hidrologi (air), daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur sulfur.
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Tugas A

(LKPD)

Kelas

:

Kelompok

:

Nama anggota kelompok :

Mata Pelajaran :
Materi Pokok

:

1. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat menjelaskan daur biogeokimia seperti daur hidrologi/air, karbon,
nitrogen, fosfor, dan sulfur melalui diskusi serta kajian literatur.
2. Peserta didik dapat membuat charta daur biogeokimia seperti daur hidrologi/air,
karbon, nitrogen, fosfor, sulfur dari kajian literatur.
3. Peserta didik dapat menggunakan media charta daur biogeokimia untuk presentasi di
kelas.
2. Alat dan Bahan:
1. Alat tulis/pensil warna
2. Kertas karton
3. Langkah Kerja:
1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4/5 orang.
2. Carilah referensi di buku, jurnal, dan lain-lain (sumber yang relevan).
3. Kelompok 1 membuat media charta daur hidrologi/air.
4. Kelompok 2 membuat media charta daur karbon.
5. Kelompok 3 membuat media charta daur nitrogen.
6. Kelompok 4 membuat media charta daur fosfor.
7. Kelompok 5 membuat media charta daur sulfur.
8. Setelah membuat media charta, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil
karyanya di depan kelas.
Daur Biogeokimia dan Suksesi
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Tugas Mandiri
Tugas B

1. Apakah yang dimaksud dengan daur biogeokimia ?
2. Apakah fungsi dari daur biogeokimia ?
3. Sebutkan 5 siklus/daur biogeokimia !
4. Apakah yang dimaksud dengan fiksasi nitrogen ?
5. Sebutkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap siklus biogeokimia ?
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Kunci Jawaban :
Tugas A :
1. Kunci jawaban dari masing-masing kelompok

Tugas B :
1. Biogeokimia adalah suatu perubahan atau pertukaran unsur-unsur penting yang
berlangsung secara terus menerus antara komponen abiotik dan komponen biotik.
2. Fungsi daur biogeokimia adalah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi,
karena materi hasil daur biogeokimia ini bisa digunakan oleh semua komponen
penyusun ekosistem untuk memperoleh kondisi homeostatis.
3. 5 Siklus/daur biogeokimia yaitu: daur hidrologi/air, karbon, nitrogen, fosfor, dan
sulfur.
4. Fiksasi nitrogen merupakan reaksi yang mengikat nitrogen di atmosfer menjadi
amonia, dilakukan oleh Rhizobium di akar tumbuhan polong-polongan atau oleh
bakteri di alga dalam atmosfer anaerobik.
5. – Intensitas cahaya matahari.
- Aktivitas kehidupan makhluk hidup.
- Bakteri pengurai.
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Umpan Balik :

Refleksi :
1. Apa manfaat yang kalian peroleh
setelah
mempelajari materi ini ?
2. Adakah kesulitan yang kalian alami
ketika mempelajari materi ini ?
3. Bagaimana perasaan kalian setelah
mempelajari materi ini ?
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Soal Evaluasi Semester
A. Soal Pilihann Ganda
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a.
b.
c.
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B. Soal Essay

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar !
1. Buatlah contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di danau !
2. Jelaskan perbedaan antara bioma taiga dengan tundra !
3. Sebutkan 4 macam ekosistem buatan di lingkungan sekitar anda !
4. Sebutkan macam-macam piramida ekologi !
5. Mengapa piramida energi memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan jenis piramida lainnya ?
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Kunci Jawaban Evaluasi Semester Bab
Ekosistem

II. Essay:
1. Fitoplankton

zooplankton

ikan kecil

ikan besar

burung pemakan ikan

pengurai.
2. Taiga adalah daerah yang mengalami musim dingin yang sangat dingin dan musim
panas yang singkat dan dingin. Sedangkan, tundra adalah bioma yang memiliki
suhu rata-rata dibawah titik beku dengan intensitas curah hujan yang rendah
3. Danau, waduk, kolam, kebun, sawah, dan lain-lain.
4. Piramida jumlah, piramida biomassa dan piramida anergi.
5. Karena setiap faktor yang berhubungan dengan produktivitas energi dalam satu
tingkat trofik selalu diperhitungkan.
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Umpan Balik
Semoga materinya bermanfaat ya
teman-teman. Salam sukses!

Refleksi :

1. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi tentang ekosistem ini ?
2. Manfaat Apa yang kalian peroleh ?
3. Dalam mempelajari materi ekosistem dari kegiatan belajar 1 sampai 3, adakah
kesulitan yang kalian alami ?
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Panduan Skoring Evaluasi Kognitif
I.

Pilihan Ganda
1. Skor 2 jika jawaban benar
2. Skor 0 jika jawaban salah

II.

Essay
Rubrik Penilaian
No. Skor
1.

12

Aspek yang dinilai
Dapat membuat contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di
danau dengan benar

8

Dapat membuat contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di
danau, namun kurang lengkap

4

Dapat membuat contoh jaring-jaring makanan namun tidak
sesuai dengan yang terjadi di danau

2.

0

Tidak dapat menjawab pertanyaan

12

Dapat menjelaskan perbedaan antara bioma tundra dan
bioma taiga

8

Dapat menjelaskan pengertian bioma tundra dan tidak dapat
menjelaskan perbedaan bioma taiga dengan bioma tundra

4

Tidak dapat membedakan antara bioma tundra dengan bioma
taiga

3.

0

Tidak dapat menjelaskan tidak dapat menjawab pertanyaan

12

Dapat menyebutkan 4 contoh ekosistem buatan
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No. Skor

4.

5.

Aspek yang dinilai

8

Dapat menyebutkan 3 contoh ekosistem buatan

4

Dapat menyebutkan 2 contoh ekosistem buatan

0

Tidak dapat menyebutkan 4 contoh ekosistem buatan

12

Dapat menyebutkan 3 piramida ekologi

8

Dapat menyebutkan 2 piramida ekologi

4

Dapat menyebut 1 piramida ekologi

0

Tidak dapat menjawab pertanyaan

12

Dapat menjelaskan perbandingan keakuratan piramida energi
ekologi secara lengkap

8

Dapat menjelaskan perbandingan keakuratan piramida energi
dengan piramida ekologi lainnya namun kurang lengkap

4

Dapat menyebutkan salah satu perbedaan

keakuratan

piramida energi dengan piramida ekologi lainnya namun
tidak dapat menjelaskan alasannya
0

Tidak dapat menjawab pertanyaan

Nilai = Jumlah total skor Pilihan Ganda + jumlah total skor Essay
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III.

Instrumen Penilaian Sikap Dalam Pembelajaran
Petunjuk Pengisian :
Lembar ini diisi oleh guru/teman yang menilai sikap sosial peserta didik dengan cara
menuliskan nilai dalam bentuk angka pada kolom skor sesuai dengan sikap yang
ditampilkan 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

No

Aspek yang dinilai

1

Jujur

2

Toleransi

3

Bekerjasama

Daur Biogeokimia dan Suksesi

Skor
Kriteria Penilaian
4
Jujur dalam mengerjakan tugas mandiri dan
ujian semester
3
Tidak menyalin karya orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya pada saat mengerjakan
tugas
2
Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan
1
Menyampaikan data/informasi sesuai fakta
4
Menghargai pendapat teman
3
Menghormati teman yang berbeda suku, agama,
ras, budaya, dan gender
2
Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan
pendapatnya
1
Menerima kekurangan orang lain
4
Tidak mementingkan diri sendiri
3
Aktif dalam kerja kelompok
2
Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan
kelompok
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No.

Aspek yang dinilai

4

Proaktif

Skor
Kriteria Penilaian
1
Suka menolong teman/orang lain yang
mengalami kesulitan
4
Aktif bertanya terkait materi yang belum
dipahami
3
Berani mengemukakan pendapat menjawab
pertanyaan
2
Selalu berpatisipasi dalam kegiatan kelas
1
Memiliki prinsip dalam bertindak (tidak ikutikutan)

Lembar Penilaian Sikap Dalam Pembelajaran

No.

Nama Peserta Didik

:

Kelas

:

Hari/Tanggal

:

Materi Pokok

:

Nama
Peserta
Didik

Skor

Jujur

Toleransi Bekerjasama Proaktif

Nilai

Petunjuk Penskoran :

Daur Biogeokimia dan Suksesi
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IV.

Instrumen Penilaian Keterampilan
Instrumen penilaian Diskusi : Digunakan untuk menilai kegiatan diskusi peserta didik
Petunjuk Pengisian :
Lembar ini diisi oleh guru/teman yang menilai sikap keterampilan peserta didik dengan
cara menuliskan nilai dalam bentuk angka pada kolom skor sesuai dengan sikap yang
ditampilkan peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :
Rubrik Penilaian Diskusi :

No

1.

2.

Aspek yang dinilai

Skor
Kriteria Penilaian
4
Penyampaian mudah dipahami, komunikatif
dengan audiens, dan memberi waktu audiens
untuk berpikir
3
Penyampaian mudah dipahami, komunikatif
dengan audiens, dan kurang memberi waktu
audiens untuk berpikir
Mengkomunikasikan
hasil pengamatan
2
Penyampaian kurang mudah dipahami, kurang
komunikatif dengan audiens, dan kurang
memberi waktu audiens untuk berpikir
1
Penyampaian tidak mudah dipahami, tidak
komunikatif dengan audiens, dan tidak memberi
waktu audiens untuk berpikir
4
Berpendapat atau beragumentasi sesuai dengan
topik materi diskusi dan rasional (minimal 2 kali
berargumen)
Mengusulkan
3
Berpendapat atau beragumentasi sesuai dengan
pendapat atau
beragumentasi pada
topik materi diskusi dan rasional (minimal 1 kali
saat diskusi
berargumen)
2
Berpendapat atau berargumentasi tetapi tidak
sesuai dengan topik materi
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No.

3.

4.

Aspek yang dinilai

Mengajukan
pertanyaan pada saat
diskusi

Menjawab
pertanyaan pada saat
diskusi

Skor
Kriteria Penilaian
1
Tidak memiliki kesempatan untuk berargumen
4
Pertanyaan menunjukkan pemahaman dengan
kejelian terhadap materi yang dipelajari: analisis
hasil observasi atau penafsiran dari hasil observasi
3
Pertanyaan menunjukkan kemampuan berpikir yang
sangat tepat: merupakan hasil observasi , mengarah
pada hasil observasi, atau bersifat rasional
2
Pertanyaan kurang mengarah pada topik materi
pembahasan baik hasil observasi, analisis, atau
pembahasan materi yang terkait
1
Tidak memiliki kesempatan untuk bertanya
4
Dalam menjawab pertanyaan disertai dengan datadata atau fakta-fakta yang ditemukan baik pada saat
praktikum atau di literature yang dapat
dipertanggung jawabkan
3
Dalam menjawab pertanyaan kurang disertai
dengan data-data atau fakta-fakta yang ditemukan
baik pada saat praktikum atau di literature yang
dapat dipertanggung jawabkan
2
Dalam menjawab pertanyaan tidak disertai dengan
data-data atau fakta-fakta yang ditemukan baik
pada saat praktikum atau di literature yang dapat
dipertanggung jawabkan
1
Tidak memiliki kesempatan untuk menjawab
pertanyaan diskusi

Lembar Penilaian Keterampilan
Nama Peserta Didik

:

Kelas

:

Hari/Tanggal

:

Materi Pokok

:

No
1
2
3
4

Aspek yang dinilai
Mengkomunikasikan hasil pengamatan
Mengusulkan pendapat atau beragumentasi pada saat diskusi
Mengajukan pertanyaan pada saat diskusi
Menjawab pertanyaan pada saat diskusi

Skor

Nilai Akhir =
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