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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MODUL BERBENTUK SCRAP BOOK
MATERI SISTEM SARAF KELAS XI SMA
Agustina Kiden Lewar
Universitas Sanata Dharma
2019

Penilitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk
menghasilkan suatu produk tertentu. Pengembangan ini dilakukan berdasarkan
hasil wawancara dengan guru biologi kelas XI yang ada di Yogyakarta terkait
penggunaan modul dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui kualitas dan kelayakan modul berbentuk scrap book. Berdasarkan
hasil wawancara dengan guru biologi SMA Kelas XI, penggunaan modul dalam
pembelajaran sangat penting tetapi modul yang digunakan masih seperti modul
pada umumnya yang terdiri dari ringkasan materi dan beberapa gambar yang
berwarna hitam putih, hal ini menyebabkan modul tersebut menjad kurang
menarik.
Penelitian ini mengikuti prosedur pengembangan Borg and Gall dan hanya
sampai pada tahap 5 yaitu (1) melakukan studi pendahuluan (2) pengumpulan data
(3) desain produk (4) validasi desain (5) revisian desain. Modul divalidasi oleh 1
ahli materi, 1 ahli media dan 2 guru biologi SMA.
Skor yang diperoleh dari hasil validasi dua guru biologi SMA adalah 4,76
dan 4,33 nilai tersebut dengan kategori “ sangat baik”, skor yang diperoleh dari
validasi ahli materi dan ahli media adalah 3,76 dan 4,16 dengan kriteria “ baik”.
Hasil penelitian menunjukkan pengembangan modul sistem saraf berbentuk scrap
book yang dikembangkan layak diujicobakan dengan perbaikan sesuai dengan
saran dari validator.
Kata kunci : Modul, Scrap book, Sistem saraf, (R&D)
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF MODULE SCRAP BOOK MODULE IN NERVOUS
SYSTEM MATERIALS TO CLASS XI SENIOR HIGH SCHOOL
Agustina Kiden Lewar
Sanata Dharma University
2019
This research was research and development (R & D) to produce a certain
product. This development is based on the results of interviews with the XI class
biology teachers in Yogyakarta related to the used of modules in learning
activities. The purpose of this study was to determine the quality and feasibility of
modules in the form of scrap book. Based on the results of interviews with the
teachers of high school biology class XI, the used of modules in learning is very
important but the modules used are still like modules in general which consist of
material summaries and some black and white images, this causes the module
become less attractive.
This study follows the development procedure of Borg and Gall and only
reaches stage 5, namely (1) conducting a preliminary study (2) collecting data (3)
product design (4) design validation (5) design revision. The module is validated
by 1 material expert, 1 media expert and 2 high school biology teachers.
The results of the study showed that the development of a nervous system
module in the form of a developed scrap book should be tested with improvements
in accordance with the suggestions from the validator. The scores obtained from
the results of the validation of two high school biology teachers are 4.76 and 4.33
with the category "very good", the scores obtained from the validation of material
experts and media experts are 3.76 and 4.16 with the criteria of "good.
Keywords: Module, Scrap book, Nervous system, (R & D)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang cukup luas dan sarat
akan istilah-istilah ilmiah, salah satu materinya adalah sistem saraf. Materi ini
bersifat abstrak dan tidak hanya dikuasi dengan mendengarkan penjelasan dari
guru dan mencatatnya tetapi harus adanya partisipasi aktif dari peserta didik
dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran biologi peserta didik
dituntut untuk memahami fakta, konsep dan menyesuaikan dengan
permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jika pembelajaran hanya
menggunakan metode ceramah akan menyebabkan peserta didik mengantuk di
dalam kelas dan tidak mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Jika
dibandingkan dengan mata pelajaran IPA yang lainnya Biologi merupakan
salah satu mata pelajaran yang memuat lebih banyak materi hafalan dari pada
materi hitungan.
Untuk tingkat SMA/SMK, peserta didik dituntut untuk memiliki sikap
kepribadian bangsa dan pergaulan dunia. Dalam K13 buku dan dokumen
disiapkan lengkap oleh pemerintah sehingga memacu semangat guru untuk
membaca, menerapkan budaya literasi, dan membuat guru memiliki
keterampilan membuat RPP, serta menerapkan pendekatan scientific secara
benar (Kurniasih dan Sani, 2015).
Dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk menyiapkan perangkat
pembelajaran secara lengkap, salah satunya adalah bahan ajar yang dapat
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membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran didalam kelas.
Materi yang disusun disesuaikan dengan jenjang kelas, dan perlu adanya
pengembangan agar dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Bahan
ajar yang digunakan guru bisa dalam bentuk tulisan maupun tidak tertulis,
salah satu bahan ajar tertulis adalah modul.
Menurut Majid (2012) modul merupakan sebuah buku yang ditulis agar
peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa bantuan guru, karena di dalam
modul berisikan ringkasan materi dan beberapa pertanyaan singkat dan latihan
soal. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, modul merupakan salah
satu jenis dari bahan ajar cetak yang memuat konsep bahan pengajaran yang
dapat dipelajari mandiri oleh peserta didik kapan saja dan dimana saja.
Penggunaan bahasa modul yang mudah dipahami peserta didik dan
disusun secara sistematis membantu peserta didik melakukan semua aktivitas
yang ada di dalam modul dari tahap satu ke tahap selanjutnya melalui perintahperintah yang jelas untuk dapat dipahami. Pembelajaran dengan menggunakan
modul adalah pendekatan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan
kompetensi dari materi yang dipelajari peserta didik pada waktu, potensi dan
kondisi tertentu. Didalam modul terdapat komponen-komponen yang disusun
secara terstruktur sehingga memudahkan peserta didik dalam belajar.
Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh guru berkaitan
dengan pembuatan dan penggunaan modul disekolah, peneliti melakukan
analisis kebutuhan di empat sekolah yang ada di Yogyakarta dengan
menggunakan dua sekolah swasta dan dua sekolah negeri. Sekolah-sekolah
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tersebut yakni SMA Sang Timur Yogyakarta, SMA N 6 Yogyakarta, SMA N 1
Ngemplak dan SMA Gama, analisis kebutuhan yang digunakan oleh peneliti
adalah kegiatan wawancara untuk materi sistem saraf kelas XI dengan
pertanyaan yang diajukan peneliti berjumlah 15 pertanyaan terkait modul yang
pernah digunakan guru dalam pembelajaran biologi di kelas terkhususnya
materi sistem saraf.
Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa dalam pembelajaran
biologi khususnya materi sistem saraf guru tidak selalu menggunakan modul
tetapi guru menggunakan buku paket sebagai acuan untuk menjelaskan materi
biologi. Tujuan penggunaan modul dalam pembelajaran adalah membantu guru
memberikan materi secara terstruktur sehingga mudah dipahami oleh peserta
didik, jenis modul yang digunakan masih seperti modul pada umunya yang
memiliki banyak tulisan dan sedikit gambar ada yang berwarna dan tidak
berwarna sehingga ketika dibagikan peserta didik malas untuk membaca modul
tersebut, selain itu modul yang digunakan hanya berisi ringkasan materi dan
LKPD. Tetapi terkadang modul yang dipakai oleh guru bukan hasil buatannya
sendiri, hal ini dikarenakan beberapa guru mengalami kesulitan dalam
membuat modul khusunya dalam mengedit gambar yang diperoleh dari internet
dan waktu yang dibutuhkan cukup lama dalam pembuatan modul.
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan studi pustaka
dan mencari alternatif untuk mengembangkan media modul berbentuk Scrap
book, sehingga akan memberikan kesan yang semakin menarik terhadap
materi yang dipelajari, selain itu menurut Heryaneu, dkk (2015) pembelajaran
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dengan menggunakan scrap book

membuat peserta didik menjadi lebih

kreatif, menyalurkan hobi, dokumentasi, dan sarana untuk rekreasi dan
penghilang stress. Pembelajaran dengan menggunakan scrap book dapat
meningkatkan nilai kerja sama untuk menuangkan ide dalam mengerjakan
LKPD sehingga siswa yang wawasannya kurang dapat terbantu untuk saling
bertukar informasi sehingga siswa menjadi lebih percaya diri dan termotivasi
untuk belajar. Pembelajaran dengan menggunakan modul berbentuk scrap
book materi sistem saraf akan menarik perhatian belajar peserta didik karena
siswa dapat memasangkan beberapa kata menjadi suatu mekanisme kerja
sistem saraf pada manusia.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan judul
penelitan, yaitu “Pengembangan Modul Pembelajaran Berbentuk Scrap Book
Materi Sistem Saraf SMA Kelas XI”.
B. Rumusan Masalah
Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Jenis modul apa saja yang digunakan oleh guru di sekolah untuk materi
sistem saraf?
2. Bagaimana kelayakan modul berbentuk Scrap Book materi sistem saraf
yang dikembangkan menurut pendapat para ahli?
C. Batasan Masalah
1. Materi pokok yang digunakan dalam penelitian, yaitu Sistem Saraf dengan
kompetensi dasar 3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengaitkannya dengan proses

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam
mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin
terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan,
percobaan, dan simulasi. Kompetensi dasar 4.10 Menyajikan hasil analisis
pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ
sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon
pada manusia berdasarkan studi literatur.
2. Pada penelitian ini peneliti fokus pada pembuatan modul berbentuk Scrap
book (teknik melipat kertas) yang meliputi ringkasan materi, dan soal-soal
latihan. Pengujian produk dilakukan oleh ahli yang dipilih sesuai dengan
pengetahuannya tentang modul dan materi.
3. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2019/2020, untuk
SMA kelas XI dengan daerah penelitiannya di Yogyakarta dan dipilih dua
sekolah negeri dan dua sekolah swasta.
D. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui jenis-jenis modul yang digunakan oleh guru pada materi sistem
saraf.
2. Menguji kelayakan modul berbentuk Scrap book materi sistem saraf
menurut pendapat ahli materi, ahli media dan guru biologi SMA.
E. Manfaat Penelitian
1. Bagi peserta didik
a. Mempermudah peserta didik dalam memahami dan mempelajari konsep
materi sistem saraf
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b. Menambah sumber belajar bagi peserta didik
c. Dapat memotivasi peserta didik dalam mempelajari materi sistem saraf
2. Bagi guru
a. Bahan masukkan alternatif penggunaan media yang lebih bervariasi.
b. Memotivasi guru untuk memanfaatkan media pembelajaran sehingga
pembelajaran menjadi lebih menarik
3. Bagi peneliti
Sebagai pengetahahuan baru mengenai pembuatan modul dalam
pembelajaran Biologi.
4. Bagi sekolah
a. Sebagai bahan masukkan dalam upaya meningkatkan kualitas
pembelajaran di sekolah.
b. Sebagai bahan referensi dalam pembuatan modul untuk mata pelajaran
Biologi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Bahan Ajar
1. Pengertian Bahan Ajar
Bahan ajar merupakan sekumpulan materi pelajaran yang di susun
secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan peserta didik dalam
belajar. Pengertian ini menggambarkan bahwa suatu bahan ajar hendaknya
dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan
oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran, sehingga
sebaiknya bahan ajar yang digunakan harus bisa membangkitkan semangat
peserta didik dan tertarik untuk belajar. Bahan ajar dapat disusun secara
tertulis, untuk itu guru harus memiliki dan menggunakan bahan ajar yang
sesuai dengan kurikulum, karakteristik sasaran dan tuntutan pemecahan
masalah belajar.
Bahan ajar memiliki peran penting dalam pembelajaran sebagai
sumber belajar yang utama, efektif dan efisien. Bahan ajar yang baik adalah
bahan ajar yang memenuhi kriteria-kriteria seperti kebenaran konsep,
keluasan dan kedalaman konsep sesuai dengan ketetapan kurikulum, kalimat
yang digunakan harus jelas, penggunaan bahasa baku dan benar, pendekatan
yang sesuai, evaluasi yang menyeluruh, keterlaksanaannya dalam proses
pembelajaran dan serta tinjauan fisik bahan ajar yang dapat menarik dan
sesuai dengan tata tulis ilmiah (Ika, 2013)
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Pada kurikulum 2013 peran bahan ajar sangat penting bagi guru, hal
ini dikarenakan pada kebijakan kurikulum yang baru, guru dituntut sebagai
fasilitator sehingga dengan adanya bahan ajar peran guru hanya untuk
memfasilitasi peserta didik didalam kelas. Dalam pembuatan bahan ajar
menurut Prastowo (2012) ada enam komponen yang berkaitan dengan
unsur-unsur bahan ajar yaitu :
a. Petunjuk belajar, merupakan petunjuk bagaimana guru menyampaikan
materi agar bisa dipahami oleh peserta didik
b. Kompetensi yang akan dicapai, guru menyampaika indikator dan
kompetensi yang harus dikuasi oleh peserta didik
c. Informasi pendukung, bertujuan untuk melengkapi bahan ajar sehingga
mamudahkan peserta didik menguasai suatu materi
d. Latihan-latihan, tugas yang diberikan oleh guru untuk mempertajam
penguasaan materi
e. Petunjuk kerja langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang
harus diakukan oleh peserta didik berkaitan dengan kegiatan praktikum
f. Evaluasi, bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi peserta
didik terhada suatu materi pembelajaran.
2. Klasifikasi Bahan Ajar
Ada beberapa jenis bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan
belajar, diantaranya bahan ajar visual, bahan ajar audio dan bahan ajar
audio visual (Kurniawan, 2018)
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a. Bahan ajar visual
Merupakan bahan ajar yang bisa dipandang sehingga memanfaatkan
indra pengelihatan, dengan melihat materi yang ditampilkan peserta
didik dapat mengelolah informasi tersebut. Contohnya: handout, modul,
diktat, Lembar Kerja Peserta Didik, buku, brosur dan leaflet. Selain itu
adapun bahan ajar visual yang diproyeksi , yaitu bahan ajar yang dapat
memproyeksi suatu gambar atau video dengan menggunakan laptop dan
reviewer LCD.
b.

Bahan ajar audio
Merupakan bahan ajar yang memanfaatkan indra pendengar untuk
dapat mengelolah informasi. Contohnya: CD, radio dan piringan
hitam.

c.

Bahan ajar audio visual
Merupakan bahan ajar yang teknik penggunaannya menyajikan
gambar atau tulisan bersamaan dengan suara atau audio sehingga
informasi yang disajikan semakin menarik. Contohnya: TV, kombinasi
slide gambar dan suara, film.

3. Manfaat Bahan Ajar
Bahan ajar memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu
proses belajar peserta didik. Menurut Daryanto dan Dwicahyono (2014) ada
beberapa manfaat bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.
a. Manfaat Bagi Guru
 Tidak tergantung pada buku teks yang kadang sulit diperoleh
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 Memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai
referensi
 Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai
dengan kebutuhan belajar peserta didik
 Menghemat waktu pendidik dalam mengajar
 Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru
dengan peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya
kepada gurunya
 Menambah angka kredit DUPAK (Daftar Usulan Pengusulan Angka
Kredit) jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan.
b. Manfaat Bagi Peserta Didik
 Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik
 Kesempatan

untuk

belajar

secara

mandiri

dan

mengurangi

ketergantungan terhadap kehadiran guru
 Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang
harus dikuasainya.
 Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri.
4.

Tujuan Pembuatan Bahan Ajar
Pembuatan bahan ajar dalam pembelajaran memiliki beberapa
tujuan utama diantaranya (Prastowo, 2014):
a.

Bahan ajar yang disusun harus sesuai dengan tuntutan kuriklum yang
berlaku, harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai
dengan karakteristik atau lingkungan belajar.
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b.

Bahan ajar harus memuat materi-materi yang dipelajari sehingga
peserta didik memiiki alternatif bahan ajar selain dari buku paket .

c.
5.

Membantu guru untuk mempermudah proses pembelajaran.
Langkah-Langkah Pengembangan Bahan Ajar
Menurut Yaumi (2017) ada 10 tahapan yang harus dilalui dalam
mengembangkan bahan ajar yaitu:
a. Identifikasi kebutuhan dan masalah
b. Analisis masalah terkait dengan pola resistensi
c. Analisis masalah terkait dengan identifikasi factor kebutuhan dan
motivasi
d. Merumuskan dan menetapkan tujuan
e. Menyeleksi topik
f. Menyeleksi bentuk
g. Penyusunan konten
h. Editing
i. Pengujian bahan ajar
j. Revisi
Dari sepuluh langka-langkah penyusunan bahan ajar diatas dapat
dismpulkan bahwa pembuatan bahan ajar harus melalui tahapan yang
sistematis, sehingga diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan
peserta didik. Sebelum mebuuat bahan ajar, sangat penting menganalisis
kebutuhan peserta didik terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar bahan ajar
yang disusun bisa digunaan dalam pembelejaran. Dalam pembuatan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12

bahan ajar harus menarik, menyenangkan dan memberikan pengalaman
langsung terhadap peserta didik, sehingga menarik minat peserta didik
untuk berpartisipasi aktvitas dalam kegiatan pembelajaran.
B. Modul
1. Pengertian Modul
Modul merupakan salah satu bahan ajar yang berbentuk cetak dan
membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas atau bahan bajar secara
mandiri dimana saja sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peserta
didik tentang suatu materi baik itu materi yang belum dipelajari atau materi
yang akan dipelajari di kelas (Syaodih 2012). Modul dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi lulusan, lama penggunaan
modul tidak tertentu, tetapi keluasan peserta didik mengelolah waktu belajar
sangat fleksibel dengan menggunakan banyak metode yang dapat membantu
peserta didik memahami materi. Satu paket modul biasanya memiliki
komponen petunjuk guru, lembaran kegiatan peserta didik, lembaran kerja
peserta didik, kunci lembaran kerja, lembaran tes, dan kunci lembaran tes.
Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga
peserta didik belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masingmasing. Menurut Daryanto (2014) satu paket program modul terdiri dari
beberapa komponen-komponen antara lain:
a. Pedoman Guru
Berisi petunjuk-petunjuk guru agar penjelasan dapat dilaksanakan secara
efisien, dan memberikan penjelasan tentang:
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 Macam-macam yang harus dilakukan oleh guru
 Waktu yang disediakan untuk menyusun modul
 Alat-alat pelajaran yang harus digunakan
 Petunjuk-petunjuk evaluasi
b. Lembar kegiatan peserta didik
Memuat materi pelajaran yang harus dikuasi oleh peserta didik dan
materi disusun secara sistematik langkah-langkah sehingga dapat
dipahami oleh peserta didik. Didalam lembar kegiatan tercantum
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik
c. Lembar kerja
Lembar kerja menyertai lembar kegiatan peserta didik, digunakan untuk
menjawab atau mengerjakan soal-soal tugas
d. Kunci lembaran kerja
Memiliki tujuan agar peserta didik dapat memperbaiki sendiri hasil
pekerjaannya, apabila ada kesalahan dalam pekerjaannya maka ia dapat
meninjau kembali pekerjaannya.
2. Karakteristik Modul
Menurut Daryanto (2013) ada beberapa karakteristik yang perlu
diperhatikan dalam pengembangan modul antara lain :
 Self Instruction
Karakter yang terdapat dalam modul dapat memungkinkan
seseorang belajar secara mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain.
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Untuk memenuhi karakter tersebut, didalam modul ada beberapa hal
yang harus dipenuhi:
 Membuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan
pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
 Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan
yang kecil sehingga memudahkan untuk dipelajari hingga tuntas
 Tersedianya ilustrasi dan contoh yang mendukung kejelasan
pemaparan materi pembelajaran
 Terdapat LKPD, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan untuk
mengukur penguasaan peserta didik
 Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas
atau konteks kegiatan dan lingkungan peserta didik
 Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif
 Terdapat rangkuman materi pembelajaran
 Self Contained
Memiliki arti dalam suatu modul harus mencakup semua materi
pelajaran yang akan diajarkan. Tujuannya agar memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk belajar secara tuntas dan mandiri jika
penjelasan yang diberikan oleh guru masih kurang. Ada persyaratan yang
perlu diperhatikan pada saat

membuat modul adalah selalu

memperhatikan kompetensi-kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh
peserta didik ketika melakukan pemisahan materi dari satu standar
kompetensi/kompetensi dasar.
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 Stand Alone
Merupakan karakteristik modul yang tidak tergantung pada bahan
ajar atau media lain, sehingga peserta didik hanya belajar dan
mengerjakan soal-soal yang berasal dari modul tersebut. Tetapi jika
peserta didik masih menggunakan bahan ajar lain dan tidak bergantung
pada modul maka bahan ajar tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
modul yang berdiri sendiri
 Adaptif
Karakteristik dari modul adaptif adalah modul yang dapat
menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara
fleksibel
 Bersahabat/Akrab (User Friendly)
Setiap instruksi atau petunjuk yang terdapat didalam modul
hendaknya bersifat dapat membantu dalam kemudahan pemakaian seperti
menggunakan bahasa yang sederhana dipahami, mudah dimengerti, dan
menggunakan istilah-istilah umum yang sering digunakan.
3. Jenis-Jenis Modul
Modul

pembelajaran

dibedakan

berdasarkan

penggunaan,

tujuan

penyusunannya (Prastowo, 2012) yaitu :
a. Menurut Penggunaanya
Dilihat dari pengunaanya, modul terbagi menjadi dua macam, yaitu
modul untuk peserta didik dan modul untuk pendidik. Modul untuk
peserta didik berisi kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik,
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sedangkan modul untuk pendidik berisi petunjuk pendidik, tes akhir
modul, dan kunci jawaban akhir modul.
b. Menurut Tujuan Penyusunannya
Jenis modul menurut tujuan penyusunannya ada dua yaitu:
 Modul inti
Modul inti adalah modul yang disusun berdasarkan kurikulum
yang ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan tuntutan dari
pendidikan dasar umum yang diperlukan oleh seluruh warga Negara
Indonesia. Modul pengajaran ini merupakan hasil penyusunan dari
unit-unit program yang disusun menurut tingkat (kelas) dan bidang
studi (mata pelajaran).
 Modul Pengayaan
Modul pengayaan adalah modul hasil dari penyusunan unit-unit
program pengayaan yang berasal dari program pengayaan yang
bersifat memperluas. Modul ini disusun sebagai bagian dari usaha
untuk mengakomodasi peserta didik yang telah menyelesaikan dengan
baik program pendidikan dasarnya melalui teman-temannya.
4. Fungsi dan Tujuan Penulisan Modul
Pembuatan modul memiliki fungsi untuk membantu peserta didik
belajar secara mandiri kapan dan dimana saja jika peserta didik tersebut
ingin belajar dan ingin menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Untuk
itu dalam pembuatan modul perlu diperhatikan kelengkapan isi yang
disajikan harus menarik sehingga dapat membantu peserta didik dalam
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memahami tentang suatu materi, adapun dalam pembuatan modul terdapat
beberapa tujuan yaitu:
 Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu
bersifat verbal
 Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik peserta didik
 Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti meningkatkan
motivasi dan gairah belajar bagi peserta didik
 Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi langsung
dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya
 Memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai kemampuan dan
minatnya.
 Memungkinkan peserta didik dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri
hasil belajarnya.
Mmenurut Prastowo (2013) Modul merupakansalah satu bahan ajar
cetak memiliki beberapa fungsi utama yaitu :
a) Sebagai bahan ajar mandiri. Modul disusun untuk

meningkatkan

kemampuan siswa dalam belajar secara mandiri tnpa harus tergantung
pada guru
b) Pengganti fungsi pendidik. Selain sebagai bahan ajar mandiri modul
dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah
dipahami oleh siswa.
.
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c) Sebagai alat evaluasi, dengan adanya modul siswa dapat mengetahui
sendiri sejauh mana ia sudah memahami materi dalam modul
d) Sebagai bahan rujukan bagi siswa. Modul digunakan oleh siswa
sebagai bahan untuk belajar yang didalamnya terdapat materi yang
akan dipelajarinya.
Dalam pembuatan modul ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan
seperti analisis KI dan KD hal ini bertujuan untuk menentukan materi dan
menganalisis inti materi yang akan diajarkan. Tahap yang kedua adalah
menentukan judul modul sesuai dengan materi yang terdapat di silabus
(Kurniasih dan Sani, 2015).
5. Manfaat Penggunaan Modul dalam Pembelajaran
Sistem belajar mandiri dengan menggunakan modul merupakan
proses dimana sesorang dengan inisiatif tanpa bantuan dari orang lain
memilih strategi belajar dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri.
Implikasi kegiatan belajar mandiri adalah perlunya mengoptimalkan sumber
belajar, sehingga peran guru bergeser sebagai pemberi informasi menjadi
sebagai fasilitator dengan menyediakan berbagai sumber belajar. Ada
beberapa manfaat penggunaan modul dalam pembelajaran (Sukiman,2012) :
a. Meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa harus melalui tatap muka
secara teratur
b. Menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didik
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c. Mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik secara bertahap
melalui kriteria yang ditetapkan dalam modul
d. Mengetahui kelemahan modul melalui kompetensi yang belum dicapai
oleh peserta didik berdasarkan kriteria yang ditetapkan di dalam modul.
Penggunaan modul berbentuk scrap book dalam kegiatan
pembelajaran memiliki nilai yang penting untuk peserta didik yang
memiliki kecerdasan intelegensi spasial menurut Howard Gardner dalam
Paul Suparno, 2004).

Adaapun 8 kecerdasan menurut Howard yang

perlu dipahami sebelum mengembangkan kecerdasan pada anak.
a) Inteligensi Logis-Matematis (Logical-Mathematical Intelligence),
Inteligensi logis-matematis merupakan keterampilan yang melibatkan
kemampuan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika
atau akal sehat. Adapun karakteristik akan yang memiliki kecerdasan
ini antara lain sebagai berikut : 1) Senang bereksperimen, bertanya,
menyusun atau merangkai teka-teki; 2) Senang dan pandai berhitung
dan bermain angka; 3) Senang mengorganisasikan sesuatu, menyusun
skenario; 4) Mampu berfikir logis, baik induktif maupun deduktif; 5)
Senang silogisme; 6) Senang berfikir abstraksi dan simbolis serta
mengoleksi benda- benda
b) Inteligensi linguistic (Linguistik Intelligence), merupakan kemampuan
seseorang mampu menggunakan bahasa dan kata-kata, secara tertulis
maupun

lisan,

untuk

mengekspresikan

gagasan-gagasannya.

Kemampuan ini ditandai dengan kesenangan seseorang melakukan
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kegiatan seperti membaca, menulis karangan, membuat puisi.
Karakteristik anak yang menunjukkan kemampuan dalam intelegensi
berbahasa tampak: 1) Senang membaca buku atau media baca yang
lainnya, bercerita atau mendongeng 2) Senang berkomunikasi,
berbicara, berdialog, berdiskusi, dan senang berbahasa asing 3) Pandai
menghubungkan atau merangkai kata-kata atau kalimat baik lisan
maupun tulisan; 4) Senang mendengarkan musik dan pandai
c) Inteligensi Musikal (Musical Intelligence) merupakan kemampuan
sesorang jika mempelajari tentang suatu hal selalu melibatkan musik
sehingga mampulebih mudah mengingat konsep atau gagasangagasan.

Karakteristik

anak

yang

menunjukkan

kemampuan

intelegensi musikal, yaitui: 1) Pandai mengubah dan menciptakan
musik. 2) Senang bernyanyi, bersenandung, dan pandai memainkan
alat musik; 3) Mudah menangkap musik dan peka terhadap suara dan
musik; 4) Dapat membedakan bunyi berbagai alat musik dan bergerak
sesuai irama.
d) Inteligensi Spasial (Spatial Intelligence) merupakan kemampuan
untuk membentuk dan menggunakan model atau gambar seperti film,
gambar, video dan peragaan yang menggunakan model dan slide.
Anak dengan tingkat kecerdasan ini memiliki mampu menciptakan
imajinasi

bentuk

dalam

pikirannya,

atau

kemampuan

untuk

menciptkan bentuk-bentuk tiga dimensi. Karakteristik individu yang
menunjukkan kemampuan dalam intelegensi ini, yaiatu: 1) Senang
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merancang gambar, desain dan peka terhadap citra dan warna. 2)
Pandai memvisualisasikan ide dan imajinasinya aktif

3) Mudah

menemukan jalan dalam ruang, mempunyai persepsi yang tepat dari
berbagai sudut dan senang membuat rumahrumahan dari balok. 4)
Mengenal relasi benda-benda dalam ruang.
e) Inteligensi Gerak-Badan (Bodily-Kinesthetic Intelligence) kecerdasan
ini melibatkan anggta gerak tubuh untuk mempraktekkan atau
mengekspresikan suatu gagasan atau teori sehingga mudah diingat.
Karakteristik anak yang menunjukkan kemampuan dalam intelegensi
ini, yaitu: 1) Senang menari dan akting, pandai dan aktif, menikmati
kegiatan fisik seperti berjalan kaki, menari, berlari, berkemah,
berenang atau berperahu. 2) Mampu memainkan mimik dan
cenderung menggunakan bahasa tubuh. 3) Koordinasi dan fleksibilitas
tubuh tinggi. 4) Senang dan efektif berfikir sambil berjalan, berlari,
dan olah raga. 5) Pandai merakit sesuatu menjadi produk. 6) Senang
bergerak dan suka kegiatan di luar rumah.
f) Inteligensi Interpersonal (Interpersonal Intelligence), kecerdasana ini
melibatkan perasaan sesorang seperti peka terhadap perasaan intensif,
motivasi,watak, dan tempramen orang lain, kepekaan akan ekspresi
wajar,suara,serta isyarat orang lain, anak dengan kecerdasan ini
memiliki kemampuan bersosialisasi dengan orang sangat baik.
Karakteristik anak yang menunjukkan kemampuan dalam intelegensi
interpersonal, yaitu : 1) Mampu berorgansasi, menjadi pemimpin
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dalam suatu organisasi 2) Mampu bersosialisasi dan menjadi
moderator 3) Senang permainan berkelompok daripada individu 4)
Biasanya menjadi tempat mengadu orang lain dan mudah mengenal 5)
Senang berkomunikasi verbal dan nonverbal. 6) Peka terhadap teman
dan suka member feedback.
g) Inteligensi Intrapersonal (Intrapersonal Intelligence) kecerdasan ini
memiliki kelibahan yakni mengetahui kekuatan dan kelemahan
dirinya, sehingga mampu bertindak berdasarkan pengetahuannya yang
dimilikinya. Anak dengan kecerdasan ini mengetahui tujuan hidupnya
dan mampu mengatur perasaan dan emosinya dengan sangat baik.
Karakteristik anak yang pada kecerdasan ini yakni: 1) Mampu menilai
diri sendiri/intropeksi diri 2) Mudah mengelola dan menguasai
perasaannya dan sering mengamati dan mendengarkan. 3) Bisa
bekerja sendirian dengan baik 4) Mampu mencanangkan tujuan,
menyusun cita-cita dan rencana hidup 5) Berjiwa independen/bebas,
mudah

berkonsentrasi

dan

keseimbangan

diri

6)

Senang

mengekpresikan perasaan yang berbeda dan sadar akan realitas
spiritual.
h) Inteligensi Naturalis atau Lingkungan (Naturalist Intelligence)
merupakan kecerdasan. Karakteristik yang dimiliki seorang anak
dengan kecerdasan naturalis adalah, menyukai binatang, menyukai
tumbuhan, suka berada di luar ruangan dan memiliki kepedulian
terhadap binatang.
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6. Langkah-Langkah Penyusunan Modul
Menurut Daryanto (2013) pembuatan modul pelajaran dapat
dilakukan dengan beberapa langka-langkah yaitu analisis kebutuhan,
pengembangan desain modul, implementasi, penilaian, evaluasi dan
validasi. Adapun langkah-langkah tersebut peneiliti yang dapat dilihat
pada gambar berikut:
Analisis
Kebutuhan Modul

Desain
Modul

Implementasi

Memproduksi
Modul

Validasi dan
Evaluasi

Gambar bagan 2.1 Langkah-langkah penyusunan modul (Daryanto,2013)
1) Analisis Kebutuhan Modul
Tujuan dilaksanakan kegiatan analisis kebutuhan modul adalah
untuk mengidentifikasi judul modul yang akan digunakan berdasarkan
hasil observasi dan wawancara guru, sehingga modul tersebut dapat
digunakan dalm satu tahun pelajaran, satu semester, satu mata pelajaran.
Judul modul yang dibuat harus disesuaikan dengan kompetensi yang
terdapat pada silabus dan RPP. Analisis kebutuhan modul dapat
dilakukan dengan beberapa cara:
 Menetapkan satuan program yang akan dijadikan batas kegiatan, baik
itu program satu tahun atau program satu semester
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 Memeriksa adanya rambu-rambu operasional untuk pelaksanaan
program tersebut, contohnya program tahunan, silabus, RPP, atau
lainnya
 Identifikasi dan analisis standar kompetensi yang akan dipelajari,
sehingga diperoleh materi pembelajaran yang perlu dipelajari untuk
menguasai standar kompetensi tersebut.
 Susunan dan organisasi satuan belajar dapat mewadahi materi-materi
tersebut, satuan tersebut diberi nama dan dijadikan sebagai judul
modul
 Dari daftar satuan modul yang dibutuhkan tersebut, identifikasi mana
yang sudah ada dan belum ada yang tersedia di sekolah.
 Menyusun modul berdasarkan prioritas kebutuhan.
Pada penelitian ini cara analisis kebutuhan yang digunakan adalah
menyusun modul berdasarkan analisis kebutuhan dengan melakukan
kegiatan wawancara di sekolah terkait jenis-jenis dan cara penyusunan
modul materi sistem saraf.
2) Desain Modul
Penulisan modul pembelajaran diawali dengan menyusun buram
atau draf/konsep modul. Modul dapat diimplementasikan ke lapangan
jika konsep modul sudah selesai melakukan proses validasi dan uji coba.
Untuk melakukan uji coba buram modul dapat dilakukan dengan
langkah-langkah berikut ini:
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 Perangkat uji coba disiapkan seperti kriteria modul yang layak dan
kuisoner kelayakan modul
 Responden uji coba ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi
 Buram modul yang akan diuji cobakan disiapkan dan digandakan
sesuai dengan jumlah responden
 Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengimplementasikan
modul disiapakan terlebih dahulu.
 Informasi diberikan kepada responden tentang tujuan uji coba dan
kegiatan yang harus dilakukan oleh responden
 Uji coba dilakukan sebagaimana melakukan kegiatan pembelajaran
dengan modul
 Data hasil uji coba dikumpulkan
 Data yang diperoleh diolah dan disimpulkan.
Dari langkah-langkah diatas peneliti tidak melakukan uji coba
buram modul langkah ke-6, tetapi peneliti menggantikannya dengan
melakukan uji kualitas modul oleh ahli media, ahli materi dan guru
biologi SMA.
3) Implementasi
Implementasi modul dalam kegiatan pembelajaran dilaksanakan
sesuai dengan langkah-langkah dalam penggunaan modul agar dapat
memenuhi tujuan pembelajaran dengan menggunakan strategi secara
konsisten sesuai dengan sistem yang ditetapkan.
4) Evaluasi dan Validasi
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Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengukur apakah
implementasi

pembelajaran

yang

dilakukan

sesuai

dengan

pengembangannya. Validasi merupakan proses menguji kesesuain modul
dengan kompetensi menjadi target belajar, jika isi modul sesuai dan
efektif untuk mempelajari kompetensi yang menjadi target maka modul
dinyatakan valid.
Dari langkah-langkah penyususnan modul menurut Daryanto, penulis
hanya melakukan tiga langkah yaitu analisis kebutuhan modul, desain
modul, validasi dan evaluasi, untuk dua tahap penyusunan modul yaitu
implementasi dan memproduksi modul tidak dilakuka. Karena dalam
penelitian ini akan digunakan terori Borg and Gall (lih. Bab III).
Dalam penyusunan modul menurut Chomsin & Jasmadi (2008) ada
beberapa elemen yang perlu diperhatikan antara lain:
a) Konsistensi
Penyususnan modul perlu diperhatikan jenis huruf dan jarak huruf
pada setiap halaman modul. Untuk itu pemilihan penggunaan huruf
yang bervariasi, bentuk, ukuran huruf, kerapian dalam setiap halaman
terlihat pada jarak spasi yang konsisten. Pemilihan bentuk dan ukuran
huruf harusnya mempertimbangkan kemudahan bagi peserta didik
untuk membacanya sesuai dengan karakteristik pembaca/peserta
didik.
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b) Format
Untuk mendukung konsistensi diharapkan juga menggunakan format
yang sesuai, baik format kolom (bentuk kolom tunggal atau multi
kolom) dan juga format paragraf yang sesuai.
c) Organisasi
Penyususnan yang terorganisasi dengan baik akan memudahkan dan
meningkatkan semangat pada peserta didik untuk membaca atau
belajar menggunakan modul tersebut.
d) Perwajahan
Kemanrikan modul dapat dilihat dari bentuk halam sampul tau cover
yang menarik. Daya tarik peserta didik terhadap bahan ajar kadangkadang lebih banyak pada bagian sampul, sehingga diharapkan bagian
sampul diberikan gambar, kombinasi warna dan ukuran huruf yang
serasi.
C. Scrap book
1. Pengertian Scrap Book
Scrap book sudah mulai digunakan pada abad ke 15 dan 16
sebagai koleksi yang didalamnya terdapat kartu ucapan, resep-resep
dan tiket. Pada tahun 1980-an scrap book digunakan untuk meyimpan
foto-foto kenangan keluarga ketika sudah berada di masa depan.
Marielen

W.

Christensen

merupakan

wanita

pertama

yang

mengembangkan scrap book menjadi lebih modern, pada tahun 1981
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Marielen membuka toko scrap book di Spanyol, scrap book mulai
popular di tahun 2001 sampai 2005 (Ludens, 2018).
Menurut Damayanti dan Ulhaq (2017) Scrap book berasal dari
bahasa inggris “scrap” berarti sisa potongan kertas, “book” berarti
buku. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan scrap book
merupakan buku yang bersisi potongan-potongan kertas yang dibentuk
dan bisa ditempel foto-foto yang dihiasi dengan berbagai hiasan yang
menarik, sehingga menghasilkan karya yang kreatif dan menarik.
Scrap book merupakan seni menempel foto di media kertas dan
menghiasinya menjadi karya kreatif. Menurut Heryaneu dan Amir
(2015) ada beberapa manfaat penggunan scrap book memiliki
diantaranya:

membuat

peserta

didik

menjadi

lebih

kreatif,

menyalurkan hobi, dokumentasi, dan sarana untuk rekreasi dan
penghilang stress.
Dalam penggunan scrap book sebagai modul pembelajaran ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:
a. Scrap book yang dibentuk harus menyerupai buku
b. Tema yang digunakan dalam pembuatan scrap book modul harus
sesuai dengan tujuan pembelajaran
c. Tidak

terlalu

banyak

menggunakan

hiasan,

karena

akan

menyebabkan peserta didik cendrung lebih berfokus pada bentukbentuknya dari pada materi yang ditampilkan
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d. Materi yang ditampilkan menggunakan scrap book harus lebih
fokus pada matei yang akan diajarkan di kelas.
Penggunaan scrap book dalam pembelajaran memiliki beberapa kelebihan
dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Menurut Dewi dan Yuliana
(2018) ada beberapa kelebihan dan kekurangan scrap book yang
digunakan dalam pembelajaran di kelas.
2. Kelebihan Scrap Book
a. Scrap book dibentuk dan ditempel dengan berbagai foto atau
catatan penting dan dihiasi dengan kombinasi kertas yang cocok
sehingga membuat semakin menarik.
b. Cara pembuatannya tidak terlalu sulit dan bahan-bahannya mudah
dijumpai di lingkungan sekitar.
c. Dapat membantu guru untuk mengatasi keterbatasan waktu ketika
menjelaskan tentang suatu materi
d. Scrap book dapat dibentuk sesuai dengan keinginan
3. Kelemahan Scrap Book
Ada beberapa kelemaan scrap book yaitu, ada beberapa bentuk scrap
book yang memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, sehingga
membutuhkan watu yang relatif lama dan penggunaan gambar yang
berlebihan akan menyebabkan peserta didik kurang fokus terhadap
materi yang dibahas.
Berdasarkan kelebihan dan kekurangan diatas, ada beberapa
alternatif yang bisa digunakan ketika membuat scrap book dalam
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pembelajaran yaitu membuat bentuk-bentuk scrap book yang sederhana
dan tidak terlalu menggunakan banyak gambar, warna kertas dan hiasan
yang terlalu banyak.
D. Materi Sistem Saraf
Materi sistem saraf pada mata pelajaran biologi diperoleh ketika peserta
didik duduk dibangku kelas XI. Materi ini bersifat abstrak dan rumit karena
memuat tentang bagian-bagian dari sel saraf, prinsip kerja sistem saraf dan
gangguan pada sistem saraf yang terjadi dalam tubuh manusia. Untuk itu
diperlukan komponen-komponen pendukung dalam kegiatan pembelajaran
agar merangsang daya imajinasi peserta didik tentang sistem saraf yang tidak
bias dilihat secara langsung, contohnya penggunaan modul pembelajaran
berbentuk scrap book dengan ciri khasnya adalah memiliki warna dan bentuk
gambar yang menarik perhatian pembaca.
E. Penelitian yang Relevan
1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Yuliana (2018) berjudul
Pengembangan Media Pembelajaran Scrap book Materi Karangan Deskripsi
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III Sekolah Dasar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui cara pengembangan dan kelayakan media scrap
book. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh nilai 96,11% kategori sangat
layak oleh 2 ahli materi. Kualitas media scrapbook yang dikembangkan
termasuk dalam kategori , 85% kategori sangat layak oleh 2 ahli media dan
94% dari 2 ahli bahasa.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Liawati Permatasari (2017) berjudul
Pengembangan Media Scrap book Dalam Pembelajaran Fisika SMP Pada
Materi Tata Surya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan
media dan respon guruserta peserta didik terhadap pengembangan media
pembelajaran Scrap book pada materi Tata Surya. Dari hasil validasi ahli
media dan ahli materi, media scrap book termasuk dalam kriteria sangat
baik sehinga layak digunakan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh

Irren (2016) berjudul Pengaruh Media

Scrap book Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas XI Akuntansi Di SMK
Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh scrap book terhadap
hasil kognitif belajar peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode
eksperimen semu dengan desain penelitian one shot case study. Hasil yang
diperoleh pada posttest pertama dan posttest kedua adalah 4,58% dan
posttest kedua dan ketiga sebesar 10,42%, hal ini menunjukkan peningkatan
hasil belajar siswa dengan menggunakan modul berbentuk scrap book.
F. Kerangka Berpikir
Kegiatan pembelajaran di dalam kelas harus menyenangkan dan menarik
perhatian peserta didik, hal ini dapat dilihat dari peserta didik selalu berperan
aktif selama proses belajar mengajar. Pembelajaran yang menyenangkan akan
menimbulkan motivasi peserta didik dalam belajar materi sistem saraf sehingga
memperoleh hasil yang memuaskan. Untuk mendapatkan hasil belajar yang
maksimal di perlukan berbagi faktor yang mendukung. Diantaranya kurikulum,
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metode belajar, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar
mengajar di sekolah. Sarana dan prasarana dalam hal ini dapat berupa sumbersumber belajar seperti buku, modul, internet dan handout. Penggunaan modul
dalam kegiatan pembelajaran dapat membantu guru untuk menerangkan
materi, selain itu juga peserta didik dapa belajar secara mandiri tidak harus
menunggu penjelasan guru di dalam kelas.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara guru biologi SMA kelas XI,
ketika mengajar materi sistem saraf guru menggunakan berbagai sumber
belajar salah satu contohnya adalah menggunakan modul, tetapi modul yang
digunakan dalam pembelajaran hanya berupa tulisan dan gambar yang kurang
jelas, sehingga menyebabkan peserta didik menjadi cepat bosan ketika
membaca modul tersebut. Materi sistem saraf memiliki cakupan yang luas,
sulit dipahami karena memiliki banyak istilah ilmiah.
Dari permasalahan tersebut peneliti membuat bahan ajar berbentuk scrap
book agar dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Berdasarkan
penjelasan diatas, maka dapat dibuat gambaran kerangka berpikir seperti pada
bagan dibawa ini:
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Wawancara

Pengembangan modul
berbentuk scrap book









Materi sistem saraf bersifat abstrak dan
memiliki banyak istilah-istilah ilmiah
Masih banyak guru menggunakan modul
yang memiliki banyak tulisan dan memiiki
sedikit gambar sehingga siswa menjadi
cepat bosan

Dibutuhkan modul yang kreatif dan inovatif
sehingga dapat meningkatkan pemahaman
dan semangat membaca siswa

Menjadi alternatif lain ketika kelas tidak
memungkinkan penggunaan barang-barang
elektronik
Menyederhanakan gagasan yang rumit
Menarik perhatian pembaca karena memiliki
bentuk dua dan tiga dimensi
Memanfaatkan potongan-potongan kertas.
Membantu guru untuk mengatasi
keterbatasan waktu untuk menjelaskan
materi sistem saraf

Modul
sistem
saraf berbentuk
scrap book yang
layak digunakan
di sekolah

Gambar bagan 2.2 Kerangka berpikir penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Reseach and Development
(R&D). Menurut Sanjaya (2013) R&D merupakan proses pengembangan dan
validasi produk Pendidikan yang tidak terbatas dengan memiliki bentuk yang
bermacam-macam yang sesuai dengan kebutuhan lapangan atau kebutuhan
sekolah. Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan
produk tersebut sehingga perlu adanya analisis kebutuhan dan menguji
keefektifan produk (Sugiyono, 2013).
Emzir (2013) menjelaskan tujuan utama penelitian dan pengembangan
dalam Pendidikan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk
mengembangkan produk-produk yang efektif sehingga bisa digunakan di
sekolah-sekolah.
Berdasarkan uraian diatas Reseach and Development merupakan
pengembangan suatu produk yang diawali dengan analisis kebutuhan dan
dilakukan validasi agar menghasikan suatu produk yang lebih baik dan
menarik, tujuan dilakukan validasi ini untuk memperbaiki hasil dari produk.
Sebelum menghasilkan suatu produk, peneliti mempelajari penelitianpenelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan pengembangan
produk.

34
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan prosuder penelitian Borg dan
Gall, dapat dijabarkan sebagai berikut (Ali dan Asrori, 2014):

Melakukan studi
pendahuluan

Perencanaan

Uji Coba Produk

Revisi Produk

Revisi Produk

Uji Coba Produk
secara luas

Mengembangkan
bentuk awal produk

Melakukan uji
lapangan kelompok
kecil/perorangan

Revisi Produk Akhir

Desiminasi dan
Implementasi
Gambar bagan 3.1 Langkah-langkah penggunaan metode R&D (Borg and
Gall dalam Ali dan Asrori, 2014)
Berdasarkan pengembangan oleh Borg and Gall, penelitian ini hanya
dilakukan sampai tahap lima (revisi produk) sebagai arahan pengembangan
produk yang diproduksi. Adapun langkah-langkah yang dikembangkan dan
ditempuh oleh peneliti dalam menerapkan teori Borg and Gall adalah:
1. Melakukan studi pendahuluan
Studi pendahuluan dilakukan agar memperoleh informasi terkait
potensi dan masalah yang dihadapi oleh guru ketika mengajarkan materi
sistem saraf. Potensi merupakan segala sesuatu yang bisa diolah dan akan
memiliki daya tambah, sedangkan masalah merupakan potensi-potensi yang
tidak dapat didayagunakan, masalah dapat diatasi dengan model, pola atau
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sistem penanganan yang terpadu dan efektif. Potensi dan masalah yang
dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik.
Untuk mengetahui potensi dan masalah peneliti melakukan kegiatan
wawancara guru biologi SMA materi sistem saraf, sekolah yang dipilih
adalah dua sekolah negeri dan dua sekolah swasta yang ada di Yogyakarta,
yaitu SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Ngemplak, SMA Sang
Timur dan SMA Gama.
2. Pengumpulan data
Informasi yang dikumpulkan sebagai bahan untuk perencanaan
pembuatan produk yang dibutuhkan sekolah yang diharapkan dapat
mengatasi permasalahan guru terkait penggunaan modul materi sistem saraf,
untuk itu diperlukan metode penelitian agar tujuan yang diinginkan dapat
tercapai. Pengumpulan data dalam suatu penelitian memiliki tujuan agar
memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata
yang ada di lapangan sehingga bisa mendukung penelitian dan
pengembangan yang akan dilakkan.
Metode analisis kebutuhan digunakan pada tahap ini, berdasarkan
kegiatan wawancara dengan guru, modul yang digunakan guru di sekolah
khususnya materi sistem saraf masih seperti modul pada umumnya yaitu
memiliki banyak tulis dan sedikit gambar yang tidak berwarna, terkadang
guru juga tidak menyusun modul karena kurangnya sumber-sumber bahan
ajar.
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Langkah pertama yang dilakukan adalah peneliti mewawancarai guru
terkait metode pembelajaran dan media yang sering digunakan, materi
sistem saraf, pengetahuan tetang modul dan modul yang sering digunakan
guru dalam kegiatan pembelajaran. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti
mempertimbangkan pembuatan modul yang kreatif dan inovatif
modul berbentuk

yaitu

scrap book dengan mengumpulkan informasi dari

berbagai sumber agar bisa mengembangkan produk tersebut.
3. Desain Produk
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah
peneliti

mendesain

produk

yang

akan

dikembangkan.

Dengan

memperhatikan langkah-langkah penyusunan modul dan komponenkomponen. Cover dari modul akan dibuat menyerupai binder dengan cover
menggunakan

hard

cover,

penjelasan

materi

yang

ditampilkan

menggunakan kertas ivory 260 gram, dan kertas yang digunakan untuk
membuat bentuk-bentuk scrap book, peneliti menggunakan kertas jasmine.
Desain modul berbentuk scrap book akan menampilkann gambar berwarna
dan memiliki berbagai bentuk yang unik ketika penggunanya membuka
halaman yang terdapat dalam modul tersebut,.
Gambar yang akan ditampilkan adalah gambar yang berhubungan
dengan sistem saraf pada manusia. Untuk penjelasan terkait gambar tersebut
akan digunakan keterangan gambar yang terletak disamping gambar
berbentuk scrap book dengan berbagi bentuk, font yang bisa dibaca dan
jenis hurufnya adalah times new roman, Kristen ITC, MV Boli, fang song,
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monotype corsiva, Candara, comic sans MS, kokila dan bookman old style
serta warna kertas yang menarik (tidak terlalu terang dan tidak terlalu
gelap), selain berisi penjelasan materi, akan juga diberikan pertanyaanpertanyaan singkat. Scrap book yang didesain berbentuk sederhana dan
menarik untuk dibaca karena akan menggunakan kalimat yang sederhana
dan mudah dipahami. Pada bagian akhir dari modul tersebut akan diberikan
soal-soal evaluasi dari materi sistem saraf.
4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses penilaian rancangan produk yang
dilakukan dengan memberi penilaian berdasarkan pemikiran rasional, tanpa
uji coba lapangan (Emzir, 2013). Validasi

dilakukan dengan dengan

meminta empat ahli dalam bidangnya yaitu satu orang sebagai ahli materi
dua orng guru biologi SMA Kelas XI dan satu orang ahli media yaitu dosen
pendidikan biologi. Untuk mevalidasi produk yang dihasilkan, dengan cara
meminta masukan yang dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki produk
tersebut, validasi akan dilakukan dengan memberikan lembar kuisoner
kepada para ahli untuk menilai produk modul berbentuk scrap book materi
sistem saraf.
5. Revisian Desain
Setelah validasi desain oleh para ahli, masukan, saran dan penilaian
tersebut digunakan sebagai acuan untuk merivisi atau memperbaiki desain
dari produk. Orang ynag bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang
membuat produk tersebut.
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B. Pengumpulan Data
1. Validasi Ahli/Pakar Materi Sistem Saraf dan Media
Pengembangan modul berbentuk scrap book akan divalidasi atau
dinilai oleh ahli materi sistem saraf dengan tujuan agar media yang
dihasilkan sesuai dengan materi sistem saraf. Penilaian ini akan menjadi
masukan untuk peneliti dalam merevisi modul yang dihasilkan. Validasi
produk oleh para ahli materi akan menggunakan kuisoner yang sudah
disiapkan oleh peneliti, kuisoner tersebut berisi aspek ketetapatan materi,
penyajian materi, bahasa dan tulisan dari modul tersebut. Kriteria pemilihan
ahli materi berdasarkan keahlian pada materi pada produk yang
dikembangkan yaitu materi sistem saraf. Untuk validasi media juga
menggunakan kuisoner, aspek yang terdapat di dalam angket tersebut
meliputi fisik media, penggunaan gambar, penggunaan teks, penggunaan
warna, dan kualitas modul berbentuk scrap book. Kriteria pemilihan ahli
media untuk mevalidasi produk yang dikembangkan adalah ahli tersebut
harus memliki kemampuan menganalisis dan mengkaji dari berbagai segi
tampilan media, dan memiliki pengalaman dalam mengembangkan atapun
menghasilkan suatu media.
2. Validasi Guru Biologi SMA Kelas XI
Validasi oleh guru biologi, peneliti menunjuk dua guru untuk
memvalidasi modul yang dihasilkan apakah layak untuk digunakan dalam
pembelajaran sistem saraf, masukan dan penilaian dari validator akan
membantu peneliti untuk merevisi produk tersebut. Validasi oleh guru
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dilakukan untuk mengetahui respon langsung dari penggunaan produk yang
dikembangkan. Pemilihan guru sebagai validator disesuaikan dengan bidang
atau mata pelajaran yang diajarkan, dan guru tersebut sudah memiliki
pengalaman mengajar ± 5 tahun.
C. Analisis Data
Data pada penelitian diperoleh dari hasil validasi angket, sehingga
analisis data yang akan dilakukan ada dua yaitu analisis kualitatif dan analisis
kuantitatif. Data kuantitatif di peroleh dari nilai dari setiap skor yang terdapat
di dalam kuisoner yaitu Sangat Baik, Baik, Sedang, Kurang, Sangat Kurang,
sedangkan data kualitatif diperoleh dari masukan, saran dan kritikan dari
validator.
1.

Pedoman skor untuk menghitung kuisoner dari tanggapan para ahli
sebagai berikut:

No
1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 3.1 Pedoman Skor Tanggapan Para Ahli
Kategori
Skor
Sangat Baik
5
Baik
4
Cukup
3
Kurang
2
Sangat Kurang
1

2. Untuk mengetahui interval skala numerik maka peneliti menggunakan skala
likert (Arikunto,2009) dengan rumusnya sebagai berikut:

Keterangan :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41

Xi

: Skor rata-rata

Σx

: jumlah total skor

n

: jumlah skor yang diperoleh

3. Mengkonversi data kuantitatif ke data kualitatif
Table 3.2 Pedoman Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif
(Eko, 2009)
Rentangan skor rata-rata
Rerata Skor
Kategori
X> Mi + 1,80 Sbi
> 4,2
Sangat Baik
Mi + 0,60 Sbi < X ≤ Mi + 1,80 Sbi >3,4 - 4,2
Baik
Mi - 0,60 Sbi ≤ X ≤ Mi + 0,60 Sbi
>2,6 – 3,4
Sedang
Mi - 0,60 Sbi < X ≤ Mi – 0,60 Sbi
> 1,8 – 2.6
Kurang
X ≤ Mi - 1,80 Sbi
1-1,8
Sangat Kurang

Keterangan:
X

: Skor rata-rata

Mi

: Rata-rata ideal (1/2 skor maksimal + skor minimal)

SBi

: Simpangan baku skor ideal
(1/6 × skor tertinggi ideal + skor terendah ideal)
Berdasarkan rumus konversi maka setelah diperoleh skor rata-rata

dari masing-masing responden berupa data kuantitatif kemudian data
kuantitaif dikonversikan menjadi data kualitatif dengan perhitungan
sebagai berikut :
Skor maksimal = 5
Skor minimal = 1
Xi

= 1/2 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
= 1/2 x (5+1)
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=3
SBi

= 1/6 x (skor maksimal ideal – skor minimal idal)
= 1/6 x (5-1)
= 0,67

Sangat Baik

= X > Xi + 1,80 SBi
= x > 3 + (1,80.0,67)
= x > 3 + 1,21
= x > 4,21

Baik

= Xi + 0,60 SBi < x ≤ Xi + 1,80 SBi
= 3 + (0,60.0,67)< x ≤ 3 + (1,80.0,67)
= 3 + 0,40 < x ≤ 3 + 1,21
= 3,40 < x ≤ 4,21

Cukup Baik

= Xi – 0,60 SBi < x ≤ Xi + 0,60 SBi
= 3 – (0,60.0,67)< x ≤ 3 + (0,60.0,67)
= 3 – 0,40 < x ≤ 3 + 0,40
= 2,60 < x ≤ 3,40

Kurang Baik

= Xi – 1,80 SBi < x ≤ Xi – 0,60 SBi
= 3 – (0,60.0,67) < x ≤ 3 – (0,60.0,67)
= 3 – 1,21 < x ≤ 3 – 0,40
= 1,79 < x ≤ 2,60

Sangat Kurang Baik = x ≤ Xi - 1,80 SBi
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= x ≤ 3 – (1,80.0,67)
= x ≤ 1,97
D. Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara dan kuisoner
a. Wawancara
Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi sehingga menjadi bahan
pertimbangan untuk membuat media yaitu modul berbentuk scrap book
dengan terlebih dahulu menyusun kisi-kisi dan pertanyaan wawancara untuk
guru SMA Kelas XI. Berikut ini kisi-kisi dan panduan wawancara
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Analisis Kebutuhan
Nomor
1

Aspek Pertanyaan Untuk Analisis
Kebutuhan
Sumber Belajar

Nomor Pertanyaan

2

Modul Pembelajaran

2,3,4,5,6

3
4
5

Materi Sistem Saraf
Picture and Picture
Scrap book

7,8,9
10,11,12
14,15

1

Tabel 3.4 Panduan Wawancara
No
Pertanyaan
1. Apa saja sumber belajar atau media
pembelajaran yang Bapak/Ibu gunakan dalam
pembelajaran biologi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah modul pembelajaran
dapat memperjelas penyajian materi? Mengapa?
3. Sebelum mengajar di kelas apakah Bapak/Ibu
selalu menyusun modul terlebih dahulu?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jenis-jenis
modul?
5. Modul pembelajaran seperti apa yang sering
Bapak/Ibu gunakan ketika mengajar di kelas?

Jawaban
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No
Pertanyaan
6. Apa hambatan yang dialami oleh Bapak/Ibu
dalam menyusun modul?
7. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu alami ketika
menyampaikan materi Sistem Saraf kepada
peserta didik?
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai sifat
materi Sistem Saraf?
9. Media pembelajaran apa saja yang Bapak/Ibu
sudah gunakan dalam menyampaikan materi
Sistem Saraf?
10. Apakah dalam pembelajaran perlu adanya
gambar? Mengapa?
11. Apakah dalam pembelajaran Bapak/Ibu pernah
menggunakan media pembelajaran picture and
picture? Jika ya mengapa? Dan jika tidak
mengapa?
12. Dalam media pembelajaran picture and picture
terdapat beberapa variasi? Variasi apa saja yang
Bapak/Ibu ketahui dan gunakan?
13. Apakah Bapak/Ibu mengetahui pengertian Scrap
book
14. Apakah dalam pembelajaran Bapak/Ibu pernah
menggunakan modul pembelajaran berbentuk
Scrap book? Jika ya mengapa? Dan jika tidak
mengapa?
15. Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika materi
Sistem Saraf menggunakan modul berbentuk
Scrap book?

Jawaban

a. Jika perlu, mengapa?
b. Jika tidak, mengapa?

b. Kuisoner
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan
pengembangan ini berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh para
ahli yang bertugas sebagai validator. Kuisoner merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
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pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab
(Sugiyono,2018).
Tujuan penggunaan kuisoner adalah untuk mengumpulkan data yang
efisien jika peneliti ingin mengetahui variabel yang diukur dan mengetahui
respon dari responden. Penelitian ini menggunakan angket tertutup yakni
menggunakan skala penilaian atau skor.
Tabel 3.5 Kisi-Kisi Angket Ahli Media
No Aspek Pernyataan
Jumlah butir
No. Soal
1. Fisik Media
6
1, 2, 3.4,5,6
2. Penggunaan gambar 3
7, 8, 9
3. Penggunaan teks
6
10,11,12,13,14,15
Komponen
4.
4
16,17,18,19
penunjang media
Kualitas modul scrap
5.
6
20,21,22,23,24,25
book
Tabel 3.6 Angket Ahli Media
No

Aspek Penilaian
5

1.

Kemudahan modul ketika
disimpan dan dipindahkan
2. Keawetan modul
3. Kesesuaian cover modul dan
materi sistem sarafl
4. Kesesuaian desain isi modul
dengan materi
5. Kualitas bahan yang digunakan
6. Ketepatan pemilihan ukuran
modul
7. Kemenarikan gambar yang
digunakan
8. Kesesuaian gambar dengan materi
sistem saraf
9. Kejelasan gambar yang digunakan
10. Ketepatan ukuran huruf yang
digunakan
11. Ketepatan jenis huruf yang
digunakan
12. Keterbacaan teks

4

Skor
3

2

1
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No

Aspek Penilaian

5

4

Skor
3

2

1

13. Ketepatan bahasa dalam petunjuk
penggunaan sesuai EYD
14. Penggunaan bahasa yang tidak
menimbulkan penafsiran ganda
15. Kemenarikan gaya bahasa yang
digunakan.
16. Kejelasan petunjuk penggunaan
modul
Kemudahan dalam penggunaan
17.
modul
18. Ketepatan layout modul
19. Keakuratan ilustrasi dan sumber
gambar
20. Kemenarikan warna bentuk scrap
book yang digunakan
21. Keragaman variasi bentuk scrap
book yang digunakan
22. Ukuran scrap book sesuai dengan
modul (tidak terlalu besar atau
tidak terlalu kecil)
23. Kerapihan bentuk-bentuk scrap
book
24. Kejelasan petunjuk atau suruhan
membuka dan menutup bentukbentuk scrap book
25. Kemenarikan scrap book sebagai
modul pembelajaran
Skor Total

Komentar dan Saran:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Kesimpulan
Lingkariah pada nomor sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu terhadap modul yang
dikembangkan
1. Modul ini layak untuk diproduksi tanpa direvisi
2. Modul ini layak diproduksi dengan revisi sesuai dengan saran
3. Tidak layak diproduksi

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Angket Guru Biologi
No Aspek Pernyataan
1. Kesesuaian
dan
ketepatan materi
2. Sajian modul
3. Modul sesuai dengan
karakter peserta didik
4. Penggunaan modul

Jumlah butir
6

No. Soal
1, 2, 3,4,5,12

4
6

6,7,8,9
10,11,
13,14,16,17
15,18

2

Tabel 3.8 Angket Guru Biologi
No

Aspek Penilaian
5

1
2

Kesesuaian materi dengan KD
Kesesuaian materi dengan indikator
pembelajaran
3. Isi materi mudah dipahami
4. Keluasan materi
5. Ketepatan materi dengan modul yang
dikembangkan
6. Keruntutan dan kelengkapan penyajian
materi
7. Keterkaitan materi dan contoh kasus
yang diberikan
8. Materi dan contoh kasus yang diberikan
memiliki mampu merangsang
kemampuan berpikir peserta didik.
9. Kemenarikan penyajian materi dalam
modul yang dikembangkan
10. Penyampaian materi sesuai dengan
karakteristik peserta didik
11. Penggunaan bahasa yang jelas dan
mudah dipahami

4

Skor
3

2

1
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No

Aspek Penilaian

5

4

Skor
3

2

1

12. Kualitas penyampaian materi
13. Menumbuhkan rasa ingin tahu peserta
didik
14. Mendorong peserta didik untuk mencari
tahu
15. Kemudahan dalam menggunakan
modul
16. Pembelajaran yang menarik untuk
peserta didik
17. Menumbuhkan semangat, inovatif dan
kreativitas peserta didik.
18. Kejelasan makna tulisan dalam modul
yang dikembangkan
Skor

Komentar dan Saran:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kesimpulan
Lingkariah pada nomor sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu terhadap modul yang
dikembangkan
1. Modul ini layak untuk diujicobakan tanpa direvisi
2. Modul ini layak diujicobakan dengan revisi sesuai dengan saran
3. Tidak layak diujicobakan
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Tabel 3.9 Kisi-Kisi Angket Ahli Materi
No Aspek Pernyataan
1. Kesesuaian
dan
ketepatan materi
2. Sajian modul
3. Penggunaan modul
4. Ketepatan soal dalam
modul

Jumlah butir
7

No. Soal
1,2,3,4,5,6,7

4
2
4

8,9,10,11
12,13
14,15,16,17

Tabel 3.10 Angket Ahli Materi
No

Aspek Penilaian
5

1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kesesuaian materi dengan KD
Kesesuaian materi dengan indikator
pembelajaran
Isi materi mudah dipahami
Keluasan materi
Ketepatan materi dengan modul yang
dikembangkan
Keruntutan dan kelengkapan penyajian
materi
Keterkaitan materi dan contoh kasus yang
diberikan
Kemenarikan penyajian materi dalam modul
yang dikembangkan
Kualitas penyampaian materi
Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah
dipahami
Kesesuaian gambar dan materi yang
terdapat di dalam modul
Kemudahan dalam menggunakan modul
Kejelasan petunjuk pengerjaan soal evaluasi
Soal-soal latihan dalam modul membantu
untuk memahami materi sistem saraf.
Tingkat kesulitan soal evaluasi yang
terdapat di dalam modul
Soal-soal yang disajikan sesuai dengan
materi yang ditampilkan
Kejelasan makna tulisan dalam modul yang
dikembangkan
Skor

4

Skor
3

2

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

Komentar dan Saran:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kesimpulan
Lingkariah pada nomor sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu terhadap modul yang
dikembangkan
1.

Modul ini layak untuk diujicobakan tanpa direvisi

2.

Modul ini layak diujicobakan dengan revisi sesuai dengan saran

4. Tidak

layak

diujicobakan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur penelitian dilakukan sesuai dengan 10 langkah-langkah yang
dikemukakan oleh Borg and Gall, tetapi pada penelitian ini, peneliti hanya
menggunakan langkah pertama sampai langkah kelima. Adapaun langkahlangkahnya

yaitu

:

studi

pendahuluan,

pengumpulan

data,

desain

produk,validasi produk dan revisi produk.
A. Analisis Kebutuhan
Langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian
pengembangan modul berbentuk Scrap Book adalah melakukan analisis
kebutuhan untuk mengumpulkan informasi mengenai pembuatan modul dan
jeni-jenis modul yang digunakan oleh guru di sekolah, terkhususnya modul
materi sistem saraf. Analisis kebutuhan dilakukan pada tahap awal dengan
melakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan beberapa pertanyaan
yang telah disiapkan terlebih dahulu, untuk guru-guru biologi SMA Kelas XI
yang ada di Yogyakarta. Ada 4 sekolah yang digunakan untuk mengumpulkan
informasi yaitu SMA N 6 Yogyakarta, SMA N 1 Ngemplak, SMA Gama, dan
SMA Sang Timur. Alasan memilih dua sekolah swasta dan sekolah negeri
tersebut adalah untuk mengumpulkan informasi yang beragam dan random
terkait penggunaan modul.
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Hasil wawancara dengan 4 sekolah yang ada di Yogyakarta dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 4.1 Hasil wawancara guru biologi SMA
No

Aspek

SMA N 6

SMA N 1 Ngemplak

SMA GAMA

Yogyakarta
2.

3.

Apa saja sumber belajar
atau media pembelajaran
yang Bapak/Ibu gunakan
dalam pembelajaran
biologi?
Menurut Bapak/Ibu apakah
modul pembelajaran dapat
memperjelas penyajian
materi? Mengapa?

4.

Sebelum mengajar di kelas
apakah Bapak/Ibu selalu
menyusun modul terlebih
dahulu?

5.

Apakah Bapak/Ibu
mengetahui jenis-jenis
modul?

SMA SANG
TIMUR

Buku paket, internet,
lingkungan sekolah
dan diri sendiri.

Buku paket, internet,
torshow,ppt.

Buku pelajaran,
internet, lingkungan,
ppt

Internet, buku
paket, lingkungan
sekitar, preparat

Idealnya seperti itu,
karena modul sudah
ada ringkasan materi,
latihan, contoh-contoh
soal.
Tidak selalu, karena
materi-materi tertetu
hanya dibuat
ringkasan materi, dan
karena keterbatasan
waktu
Belum tau

Ia sangat membantu
untuk memperjelas
materi.

Ia, dapat
memperjelas, karena
sudah ada ringkasan
materi

Ia, karena sudah
berisikan ringkasan
materi

Tidak mesti membuat
modul, karena sudah
disiapkan oleh
pemerintah atau dari
internet

Kadang-kadang

Kadang-kadang

Belum tahu

Belum tahu

Kurang tahu
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No
6.

7.

Aspek
Modul pembelajaran seperti
apa yang sering Bapak/Ibu
gunakan ketika mengajar di
kelas?
Apa hambatan yang dialami
oleh Bapak/Ibu dalam
menyusun modul?

SMA N 6
Yogyakarta
Berisi ringkasan
materi

Waktu

8..

Apa saja kendala yang
Bapak/Ibu alami ketika
menyampaikan materi
Sistem Saraf kepada siswa?

Masih binggung
menjelaskan
hubungan penyakitpenyakit dan proses
penerimaan impuls

9.

Bagaimana menurut
Bapak/Ibu mengenai sifat
materi Sistem Saraf?

Materinya bersifat
abstrak

10.

Media pembelajaran apa
saja yang Bapak/Ibu sudah
gunakan dalam
menyampaikan materi
Sistem Saraf?

Media yang
digunakan yaitu
gambar, ppt dan
video-video yang
berkaitan dengan
materi

SMA N 1 Ngemplak

SMA GAMA

SMA SANG
TIMUR
Berisi ringkasan
materi dan latihan
soal

Berisi ringkasan
materi

Berisi ringkasan
materi dan

Informasi yang dicari
masih sulit, mengedit
dan mendownload
gambar dari internet
Ada beberapa hal-hal
yang dijelaskan secara
faktual

Waktu pembuatan
modul karena harus
mencari dari banyak
sumber
Bagaimana cara
menjelaskan materi
tersebut secara nyata
karena sistem saraf
tidak bisa dilihat
secara langsung
Materinya luas,
banyak nama-nama
ilmianya.

Waktu dan mencari
sumber-sumber
untuk menyusun
materi
Bagaimana
menjelaskan materi
terkait cara kerja
sistem saraf dan
bagian-bagian
sistem saraf pusat
Sedikit sulit
diterangkan

Gambar dan video

Gambar dan video

Materinya bersifat
abstrak karena tidak
dapat dilihat secara
langsung dan cukup
luas.
Torshow
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No
11.

12.

13.

14.

15.

Aspek

SMA N 6
Yogyakarta
Apakah dalam pembelajaran Sangat perlu
perlu adanya gambar?
Mengapa?
Apakah dalam pembelajaran
Bapak/Ibu pernah
menggunakan media
pembelajaran picture and
picture? Jika ya mengapa?
Dan jika tidak mengapa?
Dalam media pembelajaran
picture and picture terdapat
beberapa variasi? Variasi
apa saja yang Bapak/Ibu
ketahui dan gunakan?
Apakah Bapak/Ibu
mengetahui pengertian dari
Scraf Book
Apakah dalam pembelajaran
Bapak/Ibu pernah
menggunakan modul
pembelajaran modul
berbentuk Scraf Book? Jika
ya mengapa? Dan jika tidak
mengapa?

SMA N 1 Ngemplak

SMA GAMA

Sangat perlu, karena
dapat membantu daya
serap peserta didik
ketika belajar
Belum pernah
mencobanya, karena
belum tau

Sangat perlu, karena
dapat memperjelas
materi
Pernah
menggunakan tetapi
hanya untuk kelas X,
dapat menghidupkan
suasana belajar.

Belum pernah,
belum mengetahui
langkahlangkahnya

Kurang tahu

Kurang tau

Tidak mengetahui
variasninya

Tidak mengetahui

Tidak tahu

Belum tahu

Belum tahu

Tidak mengetahui
pengertiannya

Belum pernah

Belum pernah

Belum pernah,
karena menurut saya
pembuatannya
sedikit susah.

Belum pernah,
tidak mengetahui
pembuatannya

Belum pernah, karena
belum tahu

SMA SANG
TIMUR
Perlu agar dapat
memperjelas materi
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No

Aspek

SMA N 6
Yogyakarta

16.

Bagaimana menurut
Bapak/Ibu jika materi
Sistem Saraf menggunakan
modul berbentuk Pop-Up
dan Scraf Book?
a. Jika perlu, mengapa?
b. Jika tidak, mengapa?

Bagus jika dituangkan
ide-ide yang kreatif
tetpi perlu diperjelas
petunjuk atau
pengarahaanya yang
diperjelas agar materi
yang dituangkan dapat
lebih efektif

SMA N 1 Ngemplak
Sangat bagus karena
akan menciptakan
daya kreatif peserta
didik, perlu
diperhatikan juga
petunjuk-petnjuk
penggunaanya.

SMA GAMA
Boleh tetapi dalam
pembutaan modul
gambar dan petunjuk
penggunaannya
harus jelas

SMA SANG
TIMUR
Bagus dan perlu
karena berisi
banyak gambar
tetapi perlu
diperhatikan
kejelasan
materinya.

Dalam pembelajaran di kelas, guru biologi kelas XI SMA N 6 Yogyakarta sumber belajar yang biasa digunakan dalam
proses pembelajaran biologi yaitu buku paket, internet dan lingkungan sekitar, penggunaan sumber belajar ini disesuaikan dengan
kebutuhan materi yang dipelajari. Dalam pembelajaran sangat penting menggunakan modul pembelajaran karena dapat
memperjelas materi yang dipelajari. Didalam modul terdapat ringkasan materi, latihan dan contoh-contoh soal sehingga
memudahkan peserta didik dapat belajar secara mandiri. Menurut Ibu Riadiani hambatan dalam pembuatan modul pembelajaran
adalah waktu pembuatannya. Jenis modul yang pernah dibuat berupa ringkasan materi yang akan diajarkan. Materi sistem saraf
merupakan salah satu materi biologi yang bersifat abstrak, dan ada beberapa bagian yang suli diterangkan seperti hubungan
penyakit-penyakit pada sistem saraf yang berkaitan dengan penerimaan impuls.
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Penjelasan materi sistem saraf di dalam kelas sangat diperlukan penggunaan
gambar yang dapat membantu untuk menerangkan materi, selain itu juga media
yang sering digunakan dalam menjelaskan materi tersebut adalah gambar dan
video. Guru biologi kelas XI SMA N 6 Yogyakarta belum mengetahui variasi
dan teknik penggunaan picture and picture. Guru belum mengetahui pengertian
dan bentuk dari modul berbentuk scrap book, tetapi pendapatnya menyetujui
modul berbentuk scrap book tetapi perlu adanya petunjuk penggunaan secara
jelas.
Sumber belajar yang digunakan guru biologi SMA Kelas XI SMA N
1 Ngemplak adalah torso, preparat, dan alam sekitar. Untuk materi sistem
saraf guru mneggunakan buku paket, gambar dan video dari internet. Dalam
kegiatan pembelajaran sangat perlu menggunakan modul karena di dalamnya
terdapat ringkasan materi yang bisa mempermudah siswa untuk belajar.
Hambatan yang dialami ketika menyusun modul adalah guru masih kesulitan
dalam mengedit dan mendownload gambar-gambar dari internet. Hal ini
menyebabkan modul tidak selalu digunakan dalam kegiatan belajar mengajar,
alasan lainnya karena modul yang digunakan berasal dari buku-buku penerbit.
Modul yang pernah digunakan guru didalam kelas terdiri dari ringkasan
materi, LKPD dan gambar-gambar yang berakaitan dengan materi.
Menurut guru materi sistem saraf bersifat abstrak karena tidak dapat
dilihat secara langsung, sehingga ada beberapa materi yang susah diterangkan
secara faktual dan

masih banyak materi yang dijelaskan menggunakan

metode ceramah , ditampilkan video dan gambar sistem saraf yang dapat
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merangsang cara berpikir peserta didik. Guru belum pernah menggunakan
picture and picture, dan modul berbentuk scrap book. Pendapat guru tentang
pengembangan modul berbentuk scrap book sangat perlu dan lebih bagus
karena menampilkan modul yang menarik.
Sumber belajar yang sering digunakan guru biologi SMA Kelas XI
SMA Gama dalam kegiatan pembelajaran adalah buku pelajaran, internet
lingkungan dan ppt. menurut Pak Gunardi modul memeiliki peranan penting
dalam pembelajaran karena dapat memperjelas materi yang sudah dijelaskan
di dalam kelas, selain itu di dalam modul terdapat ringkasan materi. Modul
yang sering digunakan adalah modul yang berisi ringkasan materi dan contoh
soal. Hambatan yang dialami oleh guru dalam menyusun modul adalah waktu
pembuatannya karena harus mencarai materi dari berbagai sumber, hal ini
menyebabkan tidak semua materi yang dijelaskan di kelas menggunakan
modul.
Materi sistem saraf cukup luas dan banyak memiliki nama-nama
ilmiah, untuk mengatasi masalah tersebut, penjelasan materi sistem saraf
selalu ditampilkan gambar dan video untuk memperjelas dan mempermudah
siswa memahami materi. Pendapat guru tentang pengembangan modul
berbentuk scrap book, bagus jika gambar di dalam modul tersebut dilengkapai
dengan gambar-gambar dan petunjuk penggunaannya yang jelas.
Sumber belajar yang digunakan guru biologi Kelas XI SMA Sang
Timur adalah buku paket, internet, lingkungan sekitar dan preparat awetan.
Untuk menjelaskan tentang materi sistem saraf, guru menggunakan sumber
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belajar seperti buku paket dari pemerintah, video dan gambar-gambar sistem
saraf. Menurut guru penggunaan modul dalam kegiatan pembelajaran
memiliki peranan penting karena dapat membentu memperjelas materi dan di
dalam modul terdapat ringkasan materi. Kendala yang dialaami dalam
pembuatan modul adalah waktu untuk mencari sumber-sumber yang
berkaitan dengan materi, hal ini menybabkan ada beberapa materi yang
dijelaskan tetapi guru tidak menyiapkan modul. Contoh modul yang pernah
dibuat berisi ringkasan materi dan contoh-contoh soal.
Menurut guru materi sistem saraf sedikit sulit diterangan seperti
bagaimana menjelaskan materi terkait cara kerja sistem saraf dan bagianbagian sistem saraf hal ini karena materinya bersifat abstrak dan tidak bisa
dipelajari secara faktual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut guru selalu
menggunakan gambar dan video untuk memerjelaa materi pembelajaran. Guru
berpendapat modul sistem saraf berbentuk scrap book bagus dan perlu karena
di dalam modul terdapat banyak gambar dengan bentuk yang menarik tetapi
perlu diperhatikan kejelasan materinya.
B. Deskripsi Produk Awal
Pengembangan modul berbentu scrap book materi sistem saraf,
peneliti melakukan penelitian sesuai dengan pendapat Borg and Gall. Langkah
awal yang dilakukan adalah melakukan kegiatan wawancara guru-guru di
sekolah untuk memperoleh informasi terkait pembuatan dan jenis-jenis modul
yang biasa digunakan oleh guru di kelas. Materi yang digunakan dalam
pengembangan modul ini adalah sistem saraf manusia materi biologi semester
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2 untuk SMA Kelas XI . Peneliti mendesain produk awal disesuaikan dengan
KI, KD silabus dan RPP K13.
Di dalam modul terdapat ringkasan materi, pertanyaan-pertanyaan
teerkait materi sistem saraf dan beberapa pengetahuan umum. Langkah awal
pengembangan modul, peneliti membuat kerangka awal, desain produk dan
menetapkan ketercapaian peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan modul yang disiapkan. Kerangka awal yang disusun seperti
judul, kata pengantar, peunjuk penggunaan modul, peta konsep, ringkasan
materi, contoh-contoh soal, pengetahuan umum, ringkasan materi, glosarium
dan daftar pustaka. Desain fisik produk modul yaitu: cover, warna cover,
jenis-jenis huruf yang digunakan, ukuran huruf, gambar-gambar yang
berkaitan dengan materi sistem saraf, dan pemilihan gambar serta bentukbentuk scrap book yang akan digunakan.
Setelah membuat kerangka awal, tahap selanjutnya adalah merancang
benuk-bentuk scrap book yang digunakan pada materi sistem saraf. Bagianbagian materi sistem saraf yang menggunakan bentuk scrap book yang antara
lain:
1.

Pengertian sistem saraf

Gambar 4.1 bentuk scrap book slide card materi pengertian sistem saraf
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Pada bagian awal materi sistem saraf digunakan scrap book
berbentuk slide card dan dilengkapi dengan tujuan penggunaan “tarik
aku ↑”, tujuan penggunaan scrap book pada bagian tersebut adalah
untuk menampilkan gambar bagian-bagian sistem saraf, dan penjelasan
fungsi sistem saraf yang terdapat dibalik gambar dengan menarik
tulisan “tarik aku ↑”.
2.

Sel glia

Gambar 4.2 Bentuk scrap book greeting card materi sel glia
Bentuk scrap book yang digunakan adalah greeting card dan terdapat
delapan saku yang berfungsi untuk menyimpan jenis-jenis glia. Saku
depan terdapat gambar dari jenis sel glia dan saku belakang penjelasan
dari gambar tersebut. Untuk dapat dapat membedakan jenis-jenis glia
dan pengertiannya dapat dilihat dari warna tanda panah ↑.
Pada greeting card pertama terdapat dua jenis sel glia, tanda
panah yang berwarna biru menunjukkan jenis glia ologondendrocytes,
tanda panah berwarna coklat menunjukkan jenis glia mikroglia. Pada
greeting card kedua terdapat dua jenis sel glia, tanda panah berwarna
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kuning menunjukkan jenis glia Astrosit, tanda panah berwarna hijau
menunjukkan jenis glia sel ependima.
3.

Mekanisme penghantar impuls

Gambar 4.3 Betuk scrap book twist card pada materi mekanisme
penghantar impuls
Bentuk scrap book yang digunakan adalah twist card yang terdapat
dibalik gambar mekanisme penghantar impuls saraf. Twist card terdapat
informasi terkait penjelasan tentang mekanisme penghantar impuls
saraf yang dimulai dari polarisasi, depolarisasi dan repolarisasi dengan
bentuknya menyerupai gelombang atau lekukan-lekukan.
4.

Mekanisme gerak sadar dan tak sadar

Gambar 4.4 Bentuk scrap book napkin fold card materi mekanisme
gerak sadar dan tak sadar
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Bentuk scrap book yang digunakan adalah napkin fold card, dengan
tampilan depannya menyerupai bujur sangkar. Penggunaan bentuk ini
berfungsi untuk menyimpan keterangan-keterangan mekanisme gerak
sadar dan gerak tak sadar. Pada materi ini peserta didik diminta untuk
memasangkan dengan benar mekanisme gerak sadar dan gerak tak
sadar pada manusia.
5.

LKPD sistem saraf pusat

Gambar 4.5 Bentuk scrap book diamond fold card pada LKPD SSP
Bentuk scrap book yang digunakan adalah diamond fold card,
fungsinya untuk menyimpan keterangan-keterangan bagian-bagian
sistem saraf pusat. Peserta didik diminta untuk memasangkan
keterangan tersebut dengan benar sesuai dengan gambar bagian-bagian
SSP.
6.

Sistem saraf pusat

Gambar 4.6 Bentuk scrap book slide card materi SSP
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Bentuk scrap book yang digunakan adalah slide card yang ketika ditarik
“terik aku → “ akan diperoleh informasi pengetahuan umum tentang
fakta otak manusia.
7.

Otak besar

Gambar 4.7 Bentuk scrap book slide card materi otak besar
Bentuk scrap book yang digunakan pada materi otak besar, pada
gambar pertama scrap book berbentuk slide card

terdapat gambar

bagian-bagian otak besar dengan penjelasannya terdapat pada gambar
kedua.
8.

Otak depan

Pat

Gambar 4.8 Bentuk scrap book Circle envelope card materi otak depan
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Bentuk scrap book yang digunankan yaitu Circle envelope card, di
dalamnya terdapat penjelasan terkait otak depan. Ketika dibuka bagian
tengah akan berbentuk segiempat dengan keempat sisinya berbentuk
setengah lingkaran, dan ditutup tumpang tindih sehingga menghasilkan
bentuk yang menarik.
9.

Otak tengah

Gambar 4.9 Bentuk twist turn card pengetahuan umum
Bentuk yang digunakan adalah twist turn card yang berisikan
pengetahuan umum tentang sinyal saraf pada manusia. Bentuk tersebut
memiliki bentuk yang unik karena pada sisisi sebelah kiri memiliki
bentuk setengah bujur sangkar, tetapi kelemahannya yaitu bentuk
tersebut susah dibuka.
10.

Medulla spinalis

Gambar 4.10 Bentuk scrap book waterfall pages card materi medulla
spinalis
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Bentuk scrap book yang digunakan adalah waterfall pages card, pada
bentuk ini terdapat gambar, fungsi dan ciri-ciri medulla spinalis
manusia yang ditempel secara bertingkat. Bentuk kedua adalah gate
fold card yang didalamnya ditempel pengetahuan umum tentang kerja
otak manusia.
11.

Saraf kranial

Gambar 4.11 Bentuk scrap book open close card materi saraf
kranial
Bentuk scrap book yang digunakan adalah open close card yang terdiri
dari empat bentuk segi empat, dan setiap bentuknya terdapat tiga
pasang saraf yang berasal dari otak beserta penjelasan setiap bagian
saraf kranial.
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12.

Saraf spinal

Gambar 4.12 Bentuk scrap book waterfall fold card materi saraf
spinal
Bentuk scrap book diatas adalah waterfall fold card dan ditempel cara
kerja saraf simpatik dan parasimpatik secara berurutan dari pupil
sampai pada kandung kemih. Cara menggunakan waterfall fold card
adalah dengan menarik kertas bagian kearah bawa.
13. Gangguan sistem saraf

Gambar 4.13 Bentuk quadruple twisting materi gangguan sistem
saraf
Bentuk scrap book yang digunakan adalah quadruple twisting untuk
menjelaskan tentang gangguan sistem saraf. Ketika gambar digeser dan
dikaitkan pada sisi kiri dan kanan, akan diperoleh gejalah dari gangguan
sistem saraf yang ditampilkan pada gambar tersebut. Tetapi pada produk
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awal pengait yang digunakan kurang besar sehingga gambar tidak bisa
dikaitkan dengan benar.
14.

Soal evaluasi

Gambar 4.14 Bentuk spin card pada soal evaluasi
Scrap book di atas berbentuk spin card, dengan cara penggunaannya
yaitu dengan memutar lingkaran. Jika mendapatkan nomor yang
terdapat di dalam lingkaran, peserta didik akan mengambil pertayaan
sesuai dengan nomor yang diperoleh.
Modul sistem saraf berukuran A4, cover depan dan belakang
berbentuk hardcover, kertas yang digunakan adalah ivory 260gr dan
jilidannya berbentuk spiral. Cover depan dilengkapi dengan identitas modul
(gambar otak manusia, judul materi, dan nama pengembang produk), deskripsi
modul ditulis dibagian cover belakang. Kertas yang digunakan untuk membuat
bentuk-bentuk scrap book adalah kertas jasmin dan kertas origami untuk
mempercantik tampilan bentuk scrap book.
C. Data Hasil Validasi Produk
Setelah mengembangkan modul sistem saraf berbentuk scrap book,
produk tersebut divalidasi oleh ahli materi dan dan ahli media. Ahli materi
terdiri dari 3 orang yaitu, 1 dosen pendidikan biologi, dan 2 guru biologi
untuk tingkat SMA yang ada di Yogyakarta. Tujuan dilakukan kegiatan
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validasi adalah untuk melihat kelayakan dan kualitas modul sistem saraf
berbentuk scrap book sebelum dilakukan uji coba kelompok kecil dan
kelompok besar.
1.

Data Hasil validasi oleh ahli Materi
Ahli materi yang memvalidasi modul adalah Bapak S. (validator I).
Kegiatan validasi dilakukan sebanyak satu kali dengan aspek yang dinilai
yaitu kesesuaian dan ketepatan materi, sajian modul dan penggunaan
modul. Validasi modul oleh ahli materi dilakukan pada tanggal 20 juli
2019 (validator I). Hasil validasi oleh ahli materi dapat dilihat pada tabel
4.2
Tabel 4.2 Data hasil validasi oleh ahli Materi

Aspek yang dinilai
Kesesuaian dan ketepatan
materi
Sajian modul
Modul sesuai dengan karakter
peserta didik
Penggunaan modul
Rerata =

Kriteria

2.

Skor
Validator I
18
23
16
7

Baik

Data Hasil Validasi Oleh Guru Biologi SMA
Kegiatan validasi oleh guru dilakukan pada tanggal 19 Juli 2019
(validator II), dan 22 Juli 2019 (validator III) dengan lembar validasi
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yang sudah disiapkan oleh peneliti. Hasil validasi oleh guru biologi SMA
dapat dilihat pada tabel 4.3
Tabel 4.3 Data hasil validasi oleh guru
Skor
Aspek yang dinilai
Kesesuaian dan ketepatan
materi
Sajian modul
Modul sesuai dengan
karakter peserta didik
Penggunaan modul
Rerata =

Validator II

Validator III

29

26

18

17

29

27

9

8

= 4,72

= 4,33

Kriteria
Sangat Baik
Sangat Baik
Hasil total skor yang diperoleh dari validator II untuk 4 aspek
adalah 85, setelah dikonversi dengan skala 5 menunjukkan kriteria
“sangat baik” dan layak diujicobakan tetapi perlu direvisi sesuai dengan
komentar dan saran yang diberikan. Adapun saran dan komentar dari
validator yaitu penggunaan bahasa harus lebih komunikatif dan
disesuaikan dengan peserta didik SMA dan lebih diringkas lagi untuk
penjelasan point-point pada materi. Hasil yang diperoleh dari validasi 4
aspek dapat dirincikan sebagai berikut:
a.

Kesesuaian dan ketepatan materi yaitu 29

b.

Sajian modul yaitu 18

c.

Modul sesuai dengan karakter siswa yaitu 29

d.

Penggunaan modul yaitu 9
Hasil total skor yang diperoleh dari validator III untuk 4 aspek

adalah 78 dan jika dirata-rata diperoleh skor 4,33. Jika nilai ini
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dikonversi dengan menggunakan skala 5 maka akan diperoleh hasil
“sangat baik” dan layak diujicobakan tetapi perlu direvisi sesuai dengan
komentar dan saran dari validator. Adapaun komentar dan sarannya yaitu
pada lembar sistem saraf pusat yaitu perlu diperhatikan petunjuk
penggunaan dan kemudahan dalam menggunakan bentuk-bentuk
scrapbook pada modul. Hasil yang diperoleh dari validasi 4 aspek dapat
dirincikan sebagai berikut:
a. Kesesuaian dan ketepatan materi yaitu 26
b. Sajian modul yaitu 17
c. Modul sesuai dengan karakter siswa yaitu 27
d. Penggunaan modul yaitu 8
3.

Data Hasil Validasi Oleh Ahli Media
Ahli media yang mevalidasi modul adalah Bapak H. A (validator
IV) sebanyak satu kali. Dengan aspek yang dinilai yaitu bentuk-bentuk
scrap book, penggunaan bahasa yang terdapat di dalam modul, bentukbentuk huruf dan kesesuain warna dengan modul yang dihasilkan.
Kegiatan validasi dilakukan pada tanggal 16 Juli 2019 dengan lembar
validasi yang sudah disiapkan oleh peneliti. Hasil validasi oleh ahli
media dapat dilihat pada tabel 4.4
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Tabel 4.4 Data hasil validasi oleh ahli Media
Skor
Aspek yang dinilai

Validator IV

Fisik Media

26

Penggunaan gambar
Penggunaan teks
Komponen penunjang media
Kualitas modul scrap book
Rerata =

12
23
18
25
= 4,16

Kriteria

Baik

Dari data hasil validasi ahli media untuk 5 aspek diperoleh total
skor yaitu 104 degan rata-rata skor 4,16. Jika angka tersebut
dikonvesikan ke dalam skala lima maka akan diperoleh kesimpulan,
modul sistem saraf berbentuk scrap book masuk dalam kategori “Baik”
dan layak diproduksi dengan revisi sesuai dengan komentar dan saran
dari ahli media. Hasil validasi ahli media dapat dirincikan sebagai
berikut:
a. Fisik media yaitu 26
b. Penggunaan gambar yaitu 12
c. Penggunaan teks yaitu 23
d. Komponenen penunjang media yaitu 18
e. Kualitas modul scrapbook yaitu 25
Adapun beberapa komentar dan saran untuk perbaikan modul yaitu:
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a) Pada halaman sampul sebaiknya diberi penjelasan untuk semester
berapa modul tersebut digunakan
b) Konsistensi jenis huruf yang digunakan
c) Penulisan kata perlu diperhatikan agar sesuai dengan EYD
d) Penggunaan margin
Skor yang diperoleh dari hasil validasi ahli media, ahli materi
dan dua guru biologi SMA adalah 16,97 dengan rata-rata penilaian
scrap book modul sistem saraf adalah 4,24, jika dikonversi ke skala
lima memenuhi kriteria “Baik”. Perolehan skor dan rata-rata dapat
dilihat pada tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5 Rekapitulasi hasil validasi oleh ahli materi, guru biologi
dan ahli media
No

Validator

1
Validator I
2
Validator II
3
Validator III
4
Validator IV
Jumlah skor
Rata-rata =
∑skor / ∑validator

Hasil Validasi Buku Petunjuk
Praktikum
Skor
Kriteria
3,76
Baik
4,72
Sangat Baik
4,33
Sangat Baik
4,16
Baik
16,97
16,97/4
= 4,24
Sangat Baik

D. Produk Akhir
Scrap book modul materi sistem saraf yang dikembangkan memiliki
kelemahan dan keunggulan pada bagian anatomi dan fisiologinya. Adapun
kelemahan yaitu :
1.

Anatomi modul
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Bentuk-bentuk scrap book pada modul cendrung ditempel dekat dengan
penomoran halaman modul, sehingga hal ini menyebabkan bentuk modul
kurang menarik karena terliha lebih tebal pada bagian tertentu. Selain itu
juga masih ada beberapa bentuk-bentuk scrap book seperti napkin fold
card yang menyimpan keteragan-keterangan mekanisme gerak kurang
tepat, karena akan menyebabkan keterangan-keterangan yang akan
ditempel hilang ataupun jatuh. Revisi yang dilakukan adalah menempel
dan menempatkan bentuk-benuk scrap book pada berbagai sisi modul.
2.

Fisiologi modul
Pada modul kunci jawaban setiap soal belum diikutsertakan, hal ini perlu
diperhatikan karena jenis modul yang dikembangkan untuk peserta didik
sehingga mampu belajar secara mandiri.

Keunggulan penggunanaan scrap book modul yaitu:
1.

Anatomi modul
Gambar yang digunakan pada modul sudah sesuai dengan materi sistem
saraf

manusia,

bentuk-bentuk

scrap

book

yang

digunakan

beranekaragam,penggunaan warna, huruf yang menarik.
2.

Fisiologi modul
Modul yang dikembangkan memiliki ringkasan materi sistem saraf yang
disusun dengan menggunakan bahasa yang mudah diphami, selain itu
juga sudah dilengkapai dengan lembar kerja peserta didik seperti
mengurutkan mekanisme gerak sadar dan gerak tak sadar, memberikan
keteranan pada gambar sistem saraf pusat.
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Setelah modul divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, peneliti
merevisi modul sesuai dengan komentar dan saran yang diberikan. Hasil
revisi atas saran validator I dapat dilihat pada tabel 4.6
Tabel 4.6 Komentar/saran dan revisi validator I
Komentar/saran

Revisi

Scrap book ini menarik, hanya tampilan

Merapikan bentuk-bentuk scrap

dibeberapa bagian perlu dirapikan

book

Sebelum revisi

Sesudah revisi

Koreksi pada tata bahasa contohnya :

Memperbaiki tata bahasa yang

meraba

digunakan

Sebelum revisi

Sesudah revisi

Perhatikan kesalahan penulisan atau

Memperbaiki typo

typo
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sesudah revisi

sebelum revisi

Hasil revisi atas saran dari validator II dapat dilihat pada tabel 4.7
Tabel 4.7 Komentar/saran dan revisi validator II
Komentar/saran

Revisi

Penggunaan bahasa harus lebih

Bahasa di dalam modul disusun

komunikatif dan disesuaikan dengan

secara sederhana dan sesuai dengan

peserta didik SMA dan lebih

tingkatan SMA.

diringkas lagi untuk penjelasan pointpoint pada materi.
Sebelum revisi

Sesudah revisi

Hasil revisi atas saran dari validator IV dapat dilihat pada tabel 4.8
Tabel 4.8 Komentar/saran dan revisi validator III
Komentar/saran

Revisi

Pada lembar otak besar bagian tanda Menambahkan informasi tentang
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tarik keatas saat ditarik tidak terdapat otak besar
informasi

apapun

sehingga

tidak

berfungsi perintahnya

Sebelum revisi

Sesudah revisi

Pada bagian saraf spinal kurang jelas Menambahkan petunjuk
maksud penggunaannya

penggunaan scrap book pada
saraf spinal

Sebelum revisi

Sesudah revsi
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Hasil revisi atas saran validator IV dapat dilihat pada tabel 4.9
Tabel 4.9 Komentar/saran dan revisi validator IV
Komentar/saran

Revisi

Pada halaman sampul sebaiknya Pada halaman sampul ditambahkan
diberi penjelasan untuk semester modul digunakan untuk semester
berapa modul tersebut digunakan

berapa

Sebelum revisi

Sesudah revisi

Konsistensi

jenis

digunakan

huruf

yang Menggunakan tiga jenis huruf yang
berbeda sebagai pembeda antara materi,
contoh soal dan kata pengantar

Sebelum revisi

Sesudah revisi

Penulisan kata perlu diperhatikan Memperbaiki beberapa pengunaan
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agar sesuai dengan EYD

EYD yang kurang tepat

Sebelum revisi

Sesudah revisi

Margin yang digunakan dalam modul
Penggunaan margin
4,4,3,3 (top, left, bottom, right)
Sebelum revisi

Sesudah revisi

E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
Setelah mendapatkan hasil validasi, komentar dan saran dari validator,
diakukan perbaikan modul untuk menghasilkan modul berbentuk scrap book
yang berkualitas dan layak diujicobakan. Ada beberapa bagian modul yang
direvisi dan ditambahkan materinya sesuai dengan komentar dan saran dari
validator :
1. Kajian produk akhir
Bagian modul berbentuk scrap book terdapat beberapa perbaikan
terkait dengan materi dan media. Ada beberapa bagian materi yang
ditambahkan yaitu menambahkan indikator dari KD 4 hal ini dikarenakan
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pada RPP terdapat penilaian keterampilan peserta didik yakni peserta
didik diminta untuk mengurutkan jalannya gerak reflek dan gerak sadar
kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Pada modul
ditambahkan kegiatan praktikum untuk gerak sadar dan gerak refleks,
menambahkan kunci jawaban beberapa pertanyaan dan soal evaluasi
bertujuan agar siswa bisa belajar secara mandiri tanpa harus menunggu
jawaban yang diberikan oleh guru.
Untuk media ada beberapa perbaikan yang dilakukan sesuai
dengan komentar dan saran dari validator yaitu warna yang digunakan
pada cover dalam modul sebaiknya diubah dengan warna yang lebih soft
agar gambar otaknya lebih terihat jelas, selain itu juga ditambahkan untuk
semester berapa modul tersebut digunakan.
Konsisten dalam penggunaan huruf, pada produk awal peneliti
menggunakan 6 jenis huruf, untuk produk akhir peneliti mengurangi da
hanya menggunakan tiga jenis huruf yaitu, Comic Sans MS, Kristen ITC
dan Bookman Old Style. Comic Sans MS digunakan untuk teks
pertanyaan, Kristen ITC digunakan untuk menjelaskan tentang materi
yang terdapat dalam modul, dan Bookman Old Style digunakan pada
bagian judul dan subjudul materi, tujuan penggunaan beberapa jenis huruf
yang berbeda adalah untuk menambah kemenarikan modul dan
kebermaknaan tulisan di dalam modul.
Pada produk awal penggunaan ukuran font dan spasi yang tidak
konsisten sehingga menyebabkan tulisannya

kurang rapi

secara
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keseluruhan, untuk produk akhir ukuran font yang dgunakan adalah 12 dan 14, sedangkan spasi yang digunakan adalah 1,15.
Penulisan daftar isi dan daftar pusataka juga masih kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingaa
perlu diperbaiki. Selain itu bagian modul yang direvisi adalah penggunaan EYD yang kurang tepat. Peneliti juga mengubah
jenis kertas yang digunakan untuk membuat bentuk-bentuk scrap book hal ini dikarenakan ada saran dari validator, jenis
kertas yang digunakan adalah fancy paper yang memiliki kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Berikut ini gambar
perbandingan produk awal dan produk akhir dari scrap book
Tabel 4.10 Desain produk awal dan produk akhir scrap book modul
Nama

Produk awal

Produk akhir

Keterangan

Halam sampul
Produk Awal : berisi logo sanata
dharma, logo K13 dan identitas
modul
Produk akhir : menambahkan
semester II pada sampul depan
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Halaman

Produk Awal : halaman depan

depan

gambar otak diberikan warna hitam
Produk Akhir : halaman sampul
depan diedit transparan

Petunjuk

Produk Awal : berisi panduan

penggunaan

penggunaan modul, dengan jenis,

modul

ukuran dan spasi huruf yang tidak
konsisten
Produk Akhir : perbaikan pada
jenis, ukuran dan spasi hurufyang
sama
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Daftar Isi

Produk Awal : penulisan daftar isi
tidak sesuai ketentuan
Produk Akhir : perbaikan cara
penulisan daftar isi

Indikator
pembelajaran

Produk awal : hanya mencakup
indikator dari KD 3.10
Produk Akhir : menambahkan
indikator 4.10
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Daftar Pustaka
Produk awal : penulisan daftar
pustaka tidak sesuai dengan
ketentuan
Produk akhir : memperbaiki cara
penulisan daftar pustaka.

Glosarium
Produk awal : glosarium disusun
menjadi dua bagian yaitu bagian
kanan dan bagian kiri
Produk akhir : glosarium dijadikan
satu bagian dan ditulis dalam satu
baris penuh.
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Bentuk-bentuk scrap book yang digunakan dalam modul dapat dilihat
pada tabel berikut 4.11
Tabel 4.11 Bentuk-bentuk scrap book
No
1.

Nama
Napkin

fold

Bentuk

Halaman Materi
11

card

2.

Circle

15

envelope
card

3.

Waterfall
card,

20
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4.

Diamond

12

fold card,

5.

Gate

fold

18

card,

6.

Slide card

23

2. Pembahasan
Pengembangan modul berbentuk scrap book dilakukan melalui
beberapa tahap yaitu yang pertama memilih materi yang akan digunakan
dalam pengembangan bahan ajar. Selanjutnya melakukan wawancara
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terhadap 4 guru biologi SMA kelas XI yang da di Yogyakarta dengan
menggunakan lembar wawancara yang bersi pertanyaan-pertanyaan
terkait penggunaan bahan ajar khususnya modul dalam kegiatan
pembelajaran secara khusus ketika mengajar materi sistem saraf.
Langkah-langkah dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian
sesuai dengan yang dijelaskan pada BAB III.
Langkah selanjutnya adalah membuat kerangka modul yang terdiri
dari cover depan, kata pengantar, petunjuk penggunaan modul,
kompetensi dasar dan indikator, daftar isi, peta konsep, materi sistem
saraf, LKPD, soal evaluasi, daftar pustaka, glosarium dan merancang
bentuk-bentuk scrap book yang menarik. Langah selanjutnya modul yang
telah dikembangkan divalidasi oleh ahli media, ahli materi dan dua guru
biologi SMA dengan menggunakan lembar validasi yang disiapkan.
Pengembangan scrap book modul sistem saraf manusia disesuaikan
dengan beberapa kriteria penting sesuai dengan pendapat Mita dan Ulhaq
(2017) diantaranya tidak perlu menggunakan banyak hiasan untuk bentukbentuk scrap book tetapi lebih difokuskan pada materi yang akan
diajarkan, hal ini bertujuan agar peserta didik lebih fokus pada materi
yang diajarkan Pada scrap book modul yang dikembangkan dilengkapai
dengan LKPD, soal evaluasi dan kunci jawaban sesuai dengan pendapat
Daryanto (2014). Salah satu tujuan dari pengembangan modul adalah
peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri utuk itu, didalam
modul harus dilengkapai dengan LKPD soal-soal dan kunci jawaban.
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Kelebihan dari penggunaan scrap book modul dalam kegiatan
pembelajaran adalah peserta didik dapat menerapkan tiga aspek belajar
yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan
pengetahuan yang diperoleh peserta didik dalam mempelejarai materi
sistem saraf karena dalam modul terdapat ringkasan materi yang mudah
dipelajari. Aspek afektif berkaitan dengan tingkah laku peserta didik
dalam menggunakan scrap book modul, dimana pada modul disediakan
contoh-contoh soal yang bisa diplajari secara mandiri ataupun secara
berkelompok, sehingg aterjadinya proses diskusi antar teman untuk
mencari jawaban dari soal yang terdapat dalam modul. Aspek psikomotor
terkait dengan peserta didik menyusun potongan-potongan kalimat
menjadi suatu mekanisme gerak sadar dan gerak refleks, selain itu juga
menempelkan keterangan gambar sistem saraf pusat dengan benar dan
tepat. Menurut Suprijono (2009) pembelajaran di di dalam kelas harus
mencakup tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
Pengembangan scrap book modul materi sistem saraf memiliki
kelebihan yaitu modul dapat digunakan secara mandiri dan secara
kelompok tanpa bantuan dari guru karena di modul sudah disediakan
materi dan beberapa LKPD. Soal – soal yang ditampilkan disesuaikan
dengan materi yang terdapat dalam modul, dan juga dilengkapai dengan
kunci jawaban. Hasil validasi yang diperoleh menunjukkan modul scrap
book memiliki kualitas “ sangat baik”,dapat dilihat pada tabel hasil
rekapitulasi dari 4 validator dapat dilihat pada tabel 4.5. untuk mengetahui
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kelayakan modul peneliti menggunakan rumus yang terdapat pada BAB
III (tabel 3.20 yaitu tabel mengkonversi data kuantitaif ke data kualitataif.
Perolehan rata-rata skor dari semua validator adalah 4,24, jika dirincikan
rat-rata skor dari validator I adalah 3,76 dengan kriteria “baik”, rat-rata
skor validator II 4,76 dengan kriteria “sangat baik”, rata-rata skor
validator III 4,33 dengan kriteria “ sangat baik” dan rata-rataskor validator
IV 4,16 dengan kriteria “baik”.
Scrap bok modul dirancang disesuaikan dengan langkah-lngkah
penyususunan modul pada BAB II, bentuk-bentuk scrap book yang
beragam bertujuan untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan.
pada modul juga dilengkapai dengan lembar kerja peserta didik yaitu
peserta didik diminta untuk memasangkan secara benar keterangan
gambar sistem saraf pusat dan mekanisme gerak pada manusia.
Keterangan gambar sistem saraf pusat disimpan di dalam scrap book
berbentuk amplop dan keterangan mekanisme gerak disimpan di dalam
scrap book berbentuk napkin fold card. Semua keterangan tersebut
dilaminating untuk menjaga ketahanan dan kualitas agar tidak mudah
rusak atau sobek. Pada modul ini dilengkapi dengan pengetahuan umum
terkait sistem saraf manusia dengan tujuan agar menambah pengetahuan
peserta didik yang dikemas dengan berbagi bentuk scrap book agar tidak
membosankan ketika dibaca. Keunggulan scrap book modul untuk
menjelaskan anatomi sistem saraf manusia

dan cara kerj nya

dibandingkan dengan modul yang lain adalah sajian materi yang
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ditampilkan ringkas dan mudah dipahami, terdapat contoh-contoh dan
latihan soal seperti peserta didik diminta untuk menempelkan keteranganketerangan gambar anatomi dan mekanisme siste saraf pada manusia.
Scrap book modul merupakan salah satau contoh bahan ajar visul
dengan memiliki tampilan menarik, hal ini sesuai dengan pendapat Tiara
dan Rina (2018). Pada modul yang dikembangkan ada bebera jenis
bentuk-bentuk scrap book yaitu: Napkin Fold Card, circle envelope card,
waterfall card, diamond fold card, gate fold card, dan slide card. BentukSelain itu juga untuk memberikan tampilan yang lebih menarik pada
bentuk-bentuk scrap book, kertas origami ditempel pada bagian luar
bentuk scrap book, dengan warna yang sesuai dengan latar modul.
F. Kendala/Keterbatasan
Dalam pengembangan modul berbentuk scrap book materi sistem saraf,
peneliti mengalami beberapa kendala/keterbatasan yaitu:
1. Pembuatan produk membutuhkan waktu yang cukup lama dan rumit.
2. Scrap book modul harus menggunakan kertas yang tebal untuk
memudahkan dalam melipat bentuk-bentuk agar tidak mudah rusak.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan produk awal dan
produk akhir, dapat diambil kesimpulan yaitu:
1. Modul yang digunakan guru di kelas masih seperti modul yang digunaan
pada umumnya, yang berisi ringkasan materi dan sedikit gambar untuk
memperjelas materi.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan scrap book modul yang
diperoleh dari empat validator menunjukkan produk yang dikembangkan
memiliki kualitas layak untuk digunakan dalam pembelajaran dengan ratarata skor 4,24 pada kategori “sangat baik”.
B. Saran
1. Sebaiknya dalam pembuatan bentuk-bentuk scrap book modul lebih
disederhanakan sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam
pembuatannya
2. Kegiatan wawancara pada tahap analisis kebutuhan sebaiknya
dilakukan lebih dari 4 sekolah agar bisa mengetahui permasalahan
yang lebih beragam terkait penggunaan modul di sekolah.
3. Melakukan survey pada beberapa percetakan untuk melihat harga
cetak

modul

yang

lebih

murah.
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Lampiran 1
SILABUS
Nama Sekolah

:

Mata Pelajaran

: Biologi SMA

Kelas/Program

: XI/Minat Ilmu Pengetahuan Alam

Semester

: II

Kompetensi Inti

: KI.2

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong,
kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 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.

Kompetensi Dasar

:

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur, terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli
dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan
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berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat secara
ilmiah, dan kritis, responsive, dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan
pengamatan dan percobaan di dalam kelas atau laboratorium maupun di luar kelas atau
laboratorium.
3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan
mengaitkannya dengan proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon
dalam mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem
koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi.
4.10 Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ
sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia
berdasarkan studi literatur.
Alokasi Waktu

: 4 JP × 45 menit

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

2.1.

Berperilaku
ilmiah: teliti,
tekun, jujur,
terhadap data
dan fakta,
disiplin,
tanggung
jawab, dan

Kegiatan
Pembelajaran

Sistem Saraf
Problem Statement/
1. Neuron
2. Sel neuroglia
Orientation
3. Sinapsis
4. Impuls
saraf, 1. Siswa diminta
gerak
sadar,
untuk menganalisis
dan
gerak
refleks

Penilaian
Ranah Afektif
1. Lembar
observasi
kegiatan siswa
selama
proses
pembelajaran
2. Lembar
kuisioner.

Alokasi
Waktu
4 × 45
menit.

Sumber/Bahan/Alat






Iraningtyas. 2017. Biologi
SMA/MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Irianto,
Koes.
2012.
Anatomi dan Fisiologi.
Bandung: Penerbit Alfabeta.
Septianing,
Rasti
dan
Anggarwal. 2013. Panduan
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peduli dalam
observasi
dan
eksperimen,
berani dan
santun dalam
mengajukan
pertanyaan
dan
berargument
asi, peduli
lingkungan,
gotong
royong,
bekerja
sama, cinta
damai,
berpendapat
secara
ilmiah, dan
kritis,
responsive,
dan proaktif
dalam setiap
tindakan dan
dalam
melakukan

5. Mekanisme
penghantaran
impuls
6. Sistem
saraf
pusat
7. Sistem
saraf
tepi
8. Gangguan pada
sistem saraf

pengertian dari
sistem saraf
berdasarkan
permasalahan yang
ditampilkan oleh
guru
Hipothesis generation
2. Peserta didik
diminta untuk
berdiskusi
Hipothesis Testing
3. Peserta didik
diminta untuk
mengerjakan

Ranah Kognitif
1. LKPD
pertemuan 1 dan
2
2. Lembar
penilaian
evaluasi
Ranah Psikomotor
1. Penilaian produk
2. Kegiatan
praktikum



Belajar Biologi SMA Kelas
XI. Jakarta : Yuhistira.
Setiadi. 2007. Anatomi dan
Fisiologi
Manusia.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
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pengamatan
dan
percobaan di
dalam kelas
atau
laboratorium
maupun di
luar kelas
atau
laboratorium
.

LKPD yang sudah
disiapkan oleh
guru
Conclution
4. Siswa diminta
untuk
menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari.
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. IDENTITAS SEKOLAH
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XI MIPA/ 2

Materi Pokok

: Sistem Saraf

Alokasi Waktu

: 4 JP (4 X 45 menit)

B. KOMPETENSI INTI :
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab,
responsif dan pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai
dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah,
masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan
regional, dan kawasan internasional.
KI 3 :

.Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora
dengan

wawasan

kemanusiaan,

kebangsaan,

kenegaraan

dan

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan
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pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
C. KOMPETENSI

DASAR

DAN

INDIKATOR

PENCAPAIAN

KOMPETENSI
Kompetensi Dasar
KD 3.10 Menganalisis hubungan antara

Indikator
3.10.1 Mengidentifikasi struktur

struktur jaringan penyusun

dan fungsi

organ pada sistem koordinasi

neuron.

dan mengaitkannya dengan

3.10.2 Mengelompokkan jenis

proses koordinasi sehingga

dan fungsi berbagai

dapat menjelaskan peran saraf

macam sel neuroglia

dan hormon dalam mekanisme

(glía).

koordinasi dan regulasi serta

3.10.3 Menjelaskan fungsi

gangguan fungsi yang

sinapsis dalam sistem

mungkin terjadi pada sistem

saraf.

koordinasi manusia melalui

3.10.4 Mengurutkan

studi literatur, pengamatan,

penghantaran impuls pada

percobaan, dan simulasi

gerak sadar dan gerak
refleks.
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3.10.5 Menganalisis mekanisme
penghantaran impuls saraf.
3.10.6 Menjelaskan sistem saraf
pusat.
3.10.7 Menganalisis kerja sistem
saraf tepi
3.10.8 Mengelompokkan sistem
kerja saraf simpatis dan
saraf dan saraf
parasimpatis.
3.10.9 Menganalisis gangguan
pada sistema saraf

KD 4.10 Menyajikan hasil analisis 4.10.1 Mempresentasikan hasil
diskusi kelompok
pengaruh pola hidup terhadap
kelainan pada struktur dan
fungsi organ sistem koordinasi
yang menyebabkan gangguan
sistem saraf dan hormon pada
manusia
literatur.

berdasarkan

studi
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan Scientifik, model
pembelajaran Problem Based Learning (PBL), metode tanya jawab, diskusi,
dan presentasi.

Siswa dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi neuron,

mengidentifikasi jenis dan fungsi berbagai macam sel neuroglia (glía),
menjelaskan fungsi sinapsis dalam sistem saraf, mengurutkan penghantaran
impuls pada gerak sadar dan gerak refleks dan menjelaskan mekanisme
penghantaran impuls saraf.
E. MATERI PEMBELAJARAN :
Faktual :

Sistem saraf pusat dibagi menjadi dua yaitu saraf pusat dan
saraf tepi, SSP terdiri dari otak dan sum-sum tulang belakang.
SSP terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal

Konseptual:

Neuron, akson, dendrit, badan sel, terminal akson, neuron
sensorik, neuron motorik, neuron konektor, sel neuroglia,
sinapsis.

Prosedural:

Melakukan kegiatan praktikum dan mengurutkan tahapan
gerak refleks dan gerak sadar

Metakognitif

Upaya untuk menggali dan memahami keterkaitan sistem
saraf dengan pola hidup sehari-hari, peserta didik diminta
untuk melakukan studi pustaka dan membuat scrap book
sederhana.

F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN:
Pendekatan

: Kontekstual dan Saintifik
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Model : Problem Based Learning
Metode

: Diskusi, Tanya Jawab dan Presentasi

G. MEDIA PEMBELAJARAN
Alat/ Media : Gambar/ Foto, alat peraga, video, LKPD (Lembar Kerja
Peserta Didik), LCD Proyektor, Laptop, scrap book modul.
H. SUMBER BELAJAR :
Iraningtyas. 2017. Biologi SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Irianto, Koes. 2012. Anatomi dan Fisiologi. Bandung: Penerbit Alfabeta
Septianing, Rasti dan Anggarwal. 2013. Panduan Belajar Biologi SMA
Kelas XI. Jakarta : Yuhistira.
Setiadi. 2007. Anatomi dan Fisiologi Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu
LANGKAH PEMBELAJARAN :
Pertemuan 1 (2 × 45 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (7
menit)
a. Salam

 Guru mengucapkan salam,
menanyakan kehadiran,

Pembuka dan

mengecek kesiapan siswa untuk

Doa

mengikuti pembelajaran, dan
berdoa untuk memulai pelajaran
 Ditanyakan konsep- konsep
terkait materi yang telah

Proses Saintifik
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b. Apersepsi

c. Motivasi

dipelajari sebelumnya misalnya

 Guru memanggil dua orang

Mengamati

peserta didik maju kedepan
kelas, salah satu peserta didik

Mencoba

(A) diminta untuk mengarahkan
cahaya senter ke teman yang lain
(B)
Menalar
Diajukan pertanyaan:
Menanya
Ceritakan tentang reaksi dari
temanmu (B)
d. Orientasi

 Mengingatkan tugas membaca
buku/ sumber terkait materi yang
akan dibahas
 Ditayangkan tujuan/ ruang
lingkup materi yang akan
dibahas

Kegiatan Inti (68 Problem Statement/ Orientation
menit)

 Guru menampilkan soal cerita
tetang permasalahan terkait
sistem saraf
 Siswa dipandu untuk

Mengamati
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memunculkan pertanyaan yang

Menalar

diamati (Critical thinking)
 Diajukan pertanyaan
Bagaimana mungkin sesorang

Mencoba

yang tidak dapat menggerakan
jari-jari tangan dan lengannya
masih tetap merasakan dengan
anggota lengan
tersebut?(Critical thinking)
Hipothesis generation
 Siswa berdiskusi merumuskan

Mengorganisasikan

dugaan untuk menjawab
pertanyaan tersebut
 Siswa diminta membentuk
kelompok yang terdiri dari 4
orang
Hipothesis Testing
 Dibagikan modul kepada
peserta didik untuk
mendiskusikan jawaban
pertanyaan pada modul yang
telah disiapkan bersama dengan

Mengkomunikasikan
Menanya
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anggota kelompoknya (Creative,
Collaboration)
Conclution

Mengamati

 Siswa menuliskan jawaban yang
diperoleh pada kertas yang telah
disediakan (Critical thinking)
 Salah satu perwakilan kelompok
maju mempresentasikan hasil

Mencoba

diskusi kelompoknya dan
kelompok lainnya menanggapi
 Guru memberi klarifikasi bila
ada yang belum tepat dan
memberi penguatan pada hasil
presentasi yang sudah benar
dilanjutkan dengan materi
penghantar impuls
 Guru meminta peserta didik
mengurutkan mekanisme gerak
refleks dan gerak sadar yang
terdapat di dalam modul.
 Guru memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk
membaca modul scrap book

Menanya
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 Siswa diberi kesempatan untuk
menanyakan hal hal yang dirasa
belum jelas (Comunicative)
Tahap Penutup  Siswa diminta menyimpulkan
(14 menit)

apa yang telah dipelajari

a. Merangkum

(Critical thinking, Creative)

b. Evaluasi

 Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi yang
telah dibahas dengan menjawab
beberapa pertanyaan dari guru

c. Refleksi

 Siswa diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi sel
saraf, mekanisme penghantar
impuls, mekanisme gerak sadar
dan gerak refleks(Creative,
Comunicative))

d. Arahan/ Tindak  Siswa diminta untuk membaca
lanjut

modul scrap book, buku/ sumber
lain tentang materi yang akan
dibahas pada pertemuan
berikutnya (SSP dan SST)
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Pertemuan 2 (2 × 45 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (7  Guru mengucapkan salam,
menit)

menanyakan kehadiran,

a. Salam

mengecek kesiapan siswa untuk

Pembuka dan

mengikuti pembelajaran, dan

Doa

berdoa untuk memulai pelajaran
 Ditanyakan konsep- konsep
terkait materi yang telah
dipelajari sebelumnya misalnya:

b. Apersepsi

sebutkan bagian-bagian dari
neoron dan fungsinya,
mekanisme gerak sadar dan
gerak refleks

c. Motivasi



Guru menampilkan gambar
sesorang yang jatuh dari motor

 Diajukan pertanyaan
a. Mengapa ketika berkendara
dengan menggunakan
kendaraan roda dua wajib
menggunkan helm?

Proses Saintifik
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b. Apa hubungannya dengan otak
bagian belakang
c. Orientasi

 Mengingatkan tugas membaca
buku/ sumber terkait materi yang
akan dibahas
 Ditayangkan tujuan/ ruang
lingkup materi yang akan
dibahas

Kegiatan Inti (68 Problem Statement/ Orientation
menit)



Ditampilkan dua foto salah satu

Mengamati

petinju dunia Muhamad Ali
ketika masih muda dan foto
setelah pensiun tinju . Siswa
dipandu untuk memunculkan
pertanyaan dari gambar yang
diamati (Critical thinking)


Diajukan pertanyaan:
Menalar
a. Apa perbedaan dari kedua
foto tersebut?
b. Penyakit apa yang diderita
oleh Muhamad Ali dan apa
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penyebab dari penyakit
tersebut? (Critical thinking)
Hipothesis generation


Siswa berdiskusi
merumuskan dugaan untuk
menjawab pertanyaan
tersebut



Siswa diminta membentuk
kelompok yang terdiri dari 4
orang

Hipothesis Testing


Dibagikan modul kepada
peserta didik untuk
mendiskusikan jawaban
pertanyaan pada modul
yang telah disiapkan
bersama dengan anggota
kelompoknya (Creative,
Collaboration)

Conclution


Siswa menuliskan jawaban
yang diperoleh pada lembar

Mengorganisasikan
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yang disediakan (Critical
thinking)


Salah satu perwakilan
kelompok maju
mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya.



Guru memberi klarifikasi

Mengkomunikasikan

bila ada yang belum tepat
dan memberi penguatan
pada hasil presentasi yang
sudah benar dan dilanjutkan

Mengamati

dengan materi gangguan
sistem saraf


Guru memberikan
kesempatan kepada peserta
didik untuk membaca
modul scrap book dan
melanjutkan mengerjakan
LKPD kegiatan II



Siswa diberi kesempatan
untuk menanyakan hal hal
yang dirasa belum jelas
(Comunicative)

Menanya
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Tahap Penutup  Siswa diminta menyimpulkan
(14 menit)

apa yang telah dipelajari

a. Merangkum

(Critical thinking, Creative)

b. Evaluasi

 Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi yang
telah dibahas dengan menjawab
beberapa pertanyaan dari guru

c. Refleksi

 Siswa diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi SSP,
SST, Gangguan sistem saraf
(Creative, Comunicative))

d. Arahan/ Tindak  Siswa diminta untuk membaca
lanjut

buku paket, atau dari internet
tentang materi sistem endokrin
pada manusia.
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I. PENILAIAN :
Aspek
Sikap

Teknik

Instrumen

Observasi

Lembar Observasi

Penilaian sesama teman

Daftar Cek

Pengetahuan

Non Tes

LKPD

Ketrampilan

Observasi kinerja

Lembar
Kinerja

J. Lampiran
1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
2. Handout/ Bahan Ajar
3. Instrumen Penilaian

Observasi
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) Pertemuan I
Nama

1. ____________________

3. ____________________

Kelompok :

2. ____________________

4. ____________________

Judul Kegiatan : Sel neuron, Mekanisme penghantar impuls, Mekanisme gerak
sadar dan gerak refleks
Indikator
3.10.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi neuron.
3.10.2

Mengelompokkan jenis dan fungsi berbagai macam sel neuroglia (glía).

3.10.3

Menjelaskan fungsi sinapsis dalam sistema saraf.

3.10.4

mengurutkan penghantaran impuls pada gerak sadar dan gerak refleks.

3.10.5

Menganalisis mekanisme penghantaran impuls saraf.

Instruksi Kegiatan:
1.
Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 orang diskusikanlah dengan anggota
kelompok untuk menempelkan jawaban bagian-bagian sel saraf dan
fungsinya dengan benar pada scrap book modul! (lih. hal. 04)
No
Nama bagian
Fungsi
1.
2.
3.
4.
2. Pasangkanlah gambar jenis neuron yang terdapat pada kotak sebelah kiri dan
pernyataan yang berada di sebelah kanan pada scrap book modul sehingga
menjadi pasangan yang benar. (lih. hal. 06)
3. Ambilah gambar dan pernyataan gambar sel glia yang terdapat di kotak,
kemudian pasangkanlah gambar glia dan pernyataan secara benar sesuai
dengan keterangan yang tertempel pada scrap book berbentuk getting card
sehingga menjadi pasangan yang benar. (lih. hal. 08)

4. Anas membantu ibunya memasak didapur, tanpa sengaja tangannya
memegang wajan panas, sehingga secara tiba-tiba Anas mengangkat
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tangannya menjauhi wajan tersebut. Apa jenis mekanisme gerak yang dialami
oleh anas? Tempelkanlah keterangan yang terdapat di dalam napkin fold card
sehingga menghasilkan mekanisme gerak tersebut! (lih. hal. 11)
Jawab
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
5.

Jika Malik belajar di kelas dan memperoleh giliran untuk maju presentasi
dikelas. Apa jenis mekanisme gerak yang dialami oleh anas? Tempelkanlah
keterangan yang terdapat di dalam napkin fold card sehingga menghasilkan
mekanisme gerak tersebut! (lih. hal. 11)

6. Penghantar impuls dalam neuron terjadi secara konduksi yang melibatkan
peran pompa ion Na+ dan K+. Jelaskan apa yang dimaksud dengan:
a. Polarisasi
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
b. Depolarisasi
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
c. Repolarisasi
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
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Nama

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) Pertemuan II
1
___________________
3____________________

Kelompok :

2.

___________________

4____________________

Judul Kegiatan : Bagian Otak, Efek Stimulasi Sistem Saraf Otonom
Terhadap Berbagai Organ dan Gangguan pada Sistem
Saraf
Indikator
3.10.6 Menjelaskan sistem saraf pusat.
3.10.7 Menganalisis kerja sistem saraf tepi
3.10.8 Mengelompokkan sistem kerja saraf simpatis dan saraf dan saraf
parasimpatis.
3.10.9 Menganalisis gangguan pada sistema saraf
Instruksi Kegiatan:
1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 orang diskusikanlah dengan anggota
kelompok untuk menempelkan jawaban bagian-bagian sistem saraf pusat
dengan benar pada scrap book modul ! (lih. hal. 12)
2. Tuliskan jawabannya sesuai dengan tabel berikut.
Nama
No.

Organ/Sistem

Bagian Organ

Organ
1.

Mata

Pupil
Otot siliaris

2.

Kelenjar

Lakrimal (air
mata)
Keringat
Saliva
Gastrointestinal
(saluran
pencernaan)

Efek Simpatis

Efek
Parasimpatis
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3.

Otot arektor pili

-

(otot kecil di
folikel rambut)
4.

Jantung

Otot
Pembuluh
coroner

5.

Paru-paru

-

6.

Otot saluran

-

pencernaan
7.

Hati

-

8.

Empedu

-

9.

Ginjal

-

10.

Pembuluh darah

-

3. Tuliskan jawabannya sesuai dengan tabel berikut.
No.
Gangguan
1. Meningitis

Pengertian
…

Penyebab
…

2.

Neuritis

…

…

3.

Epilepsi

…

…

4.

Alzheimer

…

…

5.

Polio

…

…
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SOAL EVALUASI

1. Seseorang pasien didiagnosa mengalami gangguan saraf, yakni Alzheimer.
Gejala awal pasien ini adalah pikun. Bagaimana keadaan pasien jika
penyakit tersebut semakin memburuk?
2. Perhatikan gambar neuron di bawah ini! Gambar mana yang termasuk
neuron motoric, neuron sensorik dan neuron konektor?

3. Reno sedang bermain bola voli, dan mendapat kesempatan untuk memukul
bola. Buatlah skema penjalaran impuls dari kasus tersebut
4. Edi mengalami peradangan pada selaput otak yang disebabkan oleh
bakteri dan virus yang menyebar dalam darah ke cairan otak. Penyakit ini
dapat merusak kendali gerak, pikiran bahkan dapat menyebabkan
kematian.

Dari

adalah…….……

kasus

di

atas,

penyakit

yang

menyerang

Edi
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5. Suatu ketika Teri sedang berjalan, kemudian ada seseorang dari belakang
yang memukul bagian tengkuk belakang Teri yang menyebabkan Teri
pingsan. Mengapa Teri dapat pingsan ketika dipukul tengkuknya?

MATERI SISTEM SARAF

Sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit yang tersusun dari
jutaan sel-sel saraf (neuron) yang berbentuk serabut dan saling berhubungan untuk
persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homeostasis proses
fisiologi tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan (Repi, 2015).

1.

Neuron (Sel Saraf)
Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf, berukuran panjang
sekitar 39 inci, serta terdiri atas bagian badan sel, dendrit, akson (neurit).
a. Badan

sel

(prokarion),

berfungsi

mengendalikan

metabolism

keseluruhan neuron. Badan sel memiliki nukleus (inti) di tengah dan
nukleous yang menonjol. Nuklues tidak memiliki sentriol dan tidak
dapat bereplikasi.
b. Dendrit, merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabangcabang dan berfungsi untuk menerima impuls (sinyal) dari sel lain
untuk dikirimkan ke badan sel.
c. Akson, merupakan juluran sitoplasma yang panjang (berkisar 1 mm – 1
m) atau cabang tunggal berbentuk silindris yang berasal dari badang sel.
Ujung akson bercabang-cabang seperti ranting, berfungsi mengirimkan
impuls ke sel neuron lainnya. Pada umumnya, akson dibungkus oleh
substansi lemak berwarna putih kekuningan yang disebut selubung
mielin. Pada bagain tertentu dari akson tidak diselubungi mielin,
disebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi mempercepat jalnnya
impuls.
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Menurut Aryulina (2007), neuron dibedakan menjadi tiga macam
berdasarkan fungsinya, yaitu :
a.

Neuron sensor (aferen), berfungi menghantarkan impuls dari organ
sensor ke pusat saraf (otak atau sumsum tulang belakang).

b.

Neuron motor (eferen), berfungsi menghantarkan impuls dari saraf
pusat ke organ motor (otot) atau kelenjar.

c.

Neuron konektor (inter ne uron), berfungsi menghubungkan neuron
yang satu dengan neuron lainnya.

Berdasarkan strukturnya, neuron dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :
a.

Neuron multipolar, memiliki satu akson dan dua dendrit atau lebih.
Contohnya neuron motor yang ada di otak dan medulla spinalis
(sumsum tulang belakang).

b.

Neuron bipolar, memiliki dua juluran berupa dendrit dan akson.
Contohnya neuron pada organ indera seperti mata, hidung, dan telinga.

c.

Neuron unipolar, merupakan neuron bipolar yang tampak hanya
memiliki satu juluran dari badan sel. Contohnya neuron pada embrio
dan fotorseptor mata.

2.

Sel Neuroglia (Glia)
Sel neuroglia merupakan sel penunjang pada susunan saraf pusat yang
berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia dapat memberlah secara mitosis.
Jenis – jenis sel glia antara lain yaitu :
a.

Astrosit  berbentuk bintang, berfungsi sebagai lem yang menyatukan
lem-lem.

b.

Oligodendrosit (oligodendroglia)  berbentuk menyerupai astrosit
tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil, membentuk lapisan myelin
untuk melapisi akson.

c.

Mikroglia (berukuran paling kecil dan bersifat fagosit)  berfungsi
untuk pertahanan imun.

d.

Sel ependima  merupakan membrane epitelium yang melapisi rongga
serebral dan medulla spinalis.
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3.

Sinapsis
Sinapsis merupakan hubungan antara neuron yang satu dengan neuron
yang lainnya. Selain itu, juga merupakan titik temu antara ujung akson dari
neuron satu dengan dendrit dari neuron yang lainnya. Struktur sinapsis
terbagi menjadi tiga bagian yaitu prasinaps (bagian akson terminal), celah
sinaps (ruang antar prasinaps dengan pancasinaps), dan pancasinaps (bagian
dendrit). Pada celah sinaps terdapat substansi kimia neurotransmitter yang
berperan mengirimkan impuls. Neurotransmitter memiliki sifat-sifat sebagai
berikut :

4.

a.

Eksitasi  meningkatkan impuls

b.

Inhibisi  menghambat impuls

Impuls Saraf, Gerak Sadar, dan Gerak Refleks
Impuls saraf merupakan rangsangan atau pesan yang diterima oleh
reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian
pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Contoh impuls yaitu perubahan
suhu, tekanan, bau, aroma, suara, benda yang menarik perhatian, dan berbagai
rasa (manis, asin, asam, dan pahit).


Gerak sadar merupakan gerak yang terjadi karena disengaja atau
disadari. Contoh dari gerak sadar yaitu gerakan memegang buku saat
ingin belajar atau mengambil pensil saat ingin menulis. Penjalaran
impuls pada gerak sadar relative lama, melewati jalur panjang melalui
otak. Mekanisme gerak sadar adalah sebagai berikut :

Impuls  reseptor/indera  saraf sensoris  otak  saraf motoris 
efektor/otot


Gerak refleks merupakan gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari.
Penjalaran impuls pada gerak refleks berlangsung cepat, melewati jalur
pendek dan tidak melalui otak tetapi melalui sumsum tulang belakang.
Contoh dari gerak refleks yaitu melebar dan menyempitnya pupil mata
saat bertemu dengan cahaya. Mekanisme gerak refleks adalah sebagai
berikut :
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Impuls  reseptor/indera  saraf sensoris  sumsum tulang belakang
 saraf motoris  efektor/otot.
1.

Mekanisme Penghantaran Impuls
Impuls yang diterima oleh reseptor, selanjutnya akan dihantarkan oleh
dendrit menuju ke badan sel saraf dan akson. Dari akson, impuls dihantarkan
ke dendrit neuron lainnya (Saktiyono, 2007).

2.

Sistem Saraf Pusat
Sistem saraf pusat meliputi otak (cerebral) dan sumsum tulang belakang
(medulla spinalis). Otak dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan medulla
spinalis dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Pada otak maupun medulla
spinalis terdapat lapisan pelindung dari jaringan ikat yang disebut meninges
(Repi, 2015). Meninges terdiri atas tiga lapisan, yaitu :
1) Pia meter, lapisan terdalam yang halus dan tipis, mengandung banyak
pembuluh darah, serta melekat pada otak atau medulla spinalis.
2) Araknoid, lapisan tengah yang mengandung sedikit pembuluh darah.
Araknoid

memiliki

ruang

subaraknoid

yang

berisi

cariran

cerebrospinalis, pembuluh darah, dan selaput jaringan penghubung
yang mempertahankan posisi araknoid terhadap pia meter di bawahnya.
3) Dura meter, lapisan terluar, tebal, dan kuat, serta terdiri atas dua
lapisan.
a. Otak
Bagian-bagian otak antara lain :
1) Serebrum (otak besar)
Bagian luarnya tersusun dari substansi abu-abu yang disebut
korteks serebral, sedangkan bagian dalamnya tersusun dari substansi
putih yang disebut nucleus basal (ganglia basal). Nucleus basal
merupakan pusat untuk koordinasi motor. Jika bagian ini rusak,
seseorang akan menjadi pasif dan tidak mampu bergerak karena
nucleus basal tidak mampu lagi mengirimkan impuls motor ke otot,
contohnya penyakit Parkinson.
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2) Diensefalon
Diensefalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah,
tersembunyi di balik hemisber serebral. Bagian-bagian diensefalon
meliputi:
a) Thalamus, berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke
korteks otak besar, serta berperan dalam sistem kesadaran dan
kontrol motor.
b) Hipotalamus, memiliki fungsi mengendalikan aktifitas sistem
saraf otonom atau tak sadar, sebagai pusat pengatuan emosi, dan
mempengaruhi keseluruhan sistem endokrin.
c) Epitalamus, pita sempit jaringan saraf yang membentuk atap
diensefalon dan berperan dalam dorongan emosi. Pada
epitalamus terdapat badan pineal yang berperan dalam fungsi
endokrin.
3) Sistem Limbik (Rinensefalon)
Sistem limbik adalah cincin struktur-struktur otak depan yang
mengelilingi otak dan saling berhungungan melalui jalur-jalur neuron
yang rumit. Sistem limbik berfungsi dalam pengaturan emosi,
mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku sosioseksual,
motivasi, dan belajar.
4) Mensenfalon (Otak Tengah)
Otak tengah adalah bagian otak pendek yang menghubungkan
pons dengan serebrum (otak besar). Mensenfalon berfungsi sebagai
jalur penghantar dan pusat refleks, serta meneruskan informasi
penglihatan dan pendengaran.
a)

Jembatan Varol
Hampir seluruh bagiannya tersusun dari substansi putih
yang berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil kiri dan
kanan serta menghubungkan otak besar dan sumsum tulang
belakang.

b) Otak Kecil (Serebelum)
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Serebelum adalah bagian otak yang sangat berlipat, terletak
di bawah lobus oksipital dan melekat di bagian punggung atas
batang otak.
c)

Medulla Oblongata
Medulla oblongata berfungsi dalam pengendalian frekuensi
denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, gerakan alat
pencernaan

makanan,

menelan,

muntah,

sekresi

kelenjar

pencernaan, serta mengatur gerak refleks seperti bersin, batuk,
dan berkedip.
d) Formasi Retikuler
Formasi

retikuler

berfungsi

untuk

memicu

dan

mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran.

b. Medulla Spinalis (Sumsum Tulang Belakang)
Medulla spinalis bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian
dalam berwarna abu-abu dan berbentuk seperti huruf H. Fungsinya
mengendalikan

berbagai

aktivitas

refleks

daam

tubuh,

serta

menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke serebelum.
Impuls sensor dari reseptor dihantarkan masuk ke sumsum tulang belakang
melalui tanduk dorsal, sedangkan impuls motor keluar dari sumsum tulang
belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal,
terdapat badan sel saraf penghubung yang akan menerima impuls dari sel
saraf sensor dan akan menghantarkannya ke saraf motor (Repi, 2015).
1) Struktur Bagian Dalam (Substansi Abu-Abu)
Bagian atas dan bawah dari struktur berbentuk huruf H, disebut
tanduk atau kolumna yang banyak mengandung badan sel, dendrit
asosiasi, neuron eferen, dan akson tidak bermielin.
2) Struktur Bagian Luar (Substansi Putih)
Substansi putih tersusun dari akson yang bermielin. Bagian ini
terbagi menjadi funikulus (kolumna), anterior (ventral), posterior,
ventrolateral, dan lateral.
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3.

Sistem Saraf Tepi
Sistem saraf tepi (sistem saraf perifer) terdiri atas jaringan saraf yang
berada di luar otak dan di luar medulla spinalis. Sistem ini meliputi saraf
kranial, yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medulla
spinalis. Pada sistem saraf tepi terdapat ganglion, yaitu struktur lonjong yang
mengandung badan sel neuron dan sel glia yang ditunjang oleh jaringan ikat
(Aryulina, 2007).
a. Saraf Kranial
Saraf kranial terdiri atas 12 pasang saraf. Sebagian besar tersusun
dari serabut sensori dan motor, tetapi beberapa saraf hanya tersusun dari
serabut sensori.

b. Saraf Spinal
Setiap saraf spinal terdiri dari satu radiks dorsal (posterior) dan
ventral (anterior). Radiks dorsal terdiri atas kelompok serabut sensorik
yang memasuki korda, sedangkan radiks ventral terdiri atas serabut
motor dari korda. Bagian yang membesar pada radiks dorsal disebut
ganglion radiks dorsla yang mengandung neuron sensor.
Sistem saraf tepi meliputi serat-serat saraf yang membawa informasi
antara sistem saraf pusat dan bagian tubuh lainnya (perifer). Berdasarkan arah
impuls yang dibawanya, sistem saraf tepi dibagi menjadi divisi eferen dan
aferen. Sistem saraf eferen dibagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem
saraf otonom. Sistem saraf somatic terdiri atas serat-serat neuron motoris
yang terdapat pada otot rangka. Sementara itu, sistem saraf otonom terdiri
atas serat-serat yang terdapat pada otot polos. Menurut Saktiyono (2007),
sistem saraf otonom dibagi menjadi dua jenis berdasarkan fungsinya, yaitu
sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis.
a. Sistem Saraf Simpatis
Sistem

saraf

simpatis

mendorong

respon-respon

yang

mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas fisik berat dalam situasi darurat
atau stress, yang disebut respon lawan (respon lari). Oleh karena itu,
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tubuh membutuhkan hal-hal yang mendukung situasi tersebut, misalnya
jantung berdenyut lebih cepat dan kuat, tekanan darah meningkat, saluran
nafar membuka lebar, glikogen dan simpanan lemak diuraikan untuk
menghasilkan energi, dan keringat meningkat.
b. Sistem Saraf Parasimpatis
Serat saraf parasimpatis berasal dari area kranial (otak) dan sacrum
(di bagian bawah medulla spinalis) serat praganglion parasimpatis lebih
panjang daripada serat praganglion simpatis karena tidak mencapai
ganglion terminal di dalam atau di dekat organ efektor. Sistem
parasimpatis bekerja pada keadaaan tenang (santai) dan mendorong
fungsi tubuh untuk istirahat dan mencerna, sehingga akan memperlambat
aktivitas yang ditingkatkan oleh sistem saraf simpatis, misalnya denyut
jantung lambat atau normal. Jadi fungsi iystem parasimpatis berlawanan
dengan sistem simpatis.
4.

Gangguan Sistem Saraf
a.

Meningitis, yaitu peradangan pada selaput otak (meningia) dengan gejala
bertambahnya jumlah dan berubahnya susunan cairan serebrospinal.
Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri atau virus.

b.

Ensefalitis, yaitu peradangan pada jaringan otak, biasanya disebabkan
oleh virus.

c.

Neuritis, yaitu gangguan pada saraf tepi akibat peradangan, keracunan,
atau tekanan. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit yang hebat pada
malam hari.

d.

Rasa kebas dan kesemutan, yaitu gangguan pada sistem saraf sensori
yang dapat disebabkan oleh gangguan metabolism, tertutupnya aliran
darah atau kekurangan vitamin neurotropic (B1, B6, dan B12).

e.

Epilepsi (ayan), yaitu penyakit saraf menaun yang menimbulkan
serangan mendada berulang-ulang tidak beralasan. Penyakit ini dapat
disebabkan oleh trauma kepala (cidera) dan tumor otak. Kerusakan otak
saat proses kelahiran, stroke, dan alcohol. Ayan bukan termasuk penyakit
keturunan.
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f.

Alzheimer, yaitu sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan
sehingga otak tampak mengecil dan kemampuan daya mengingat
berkurang. Penyakit ini, sering diderita oleh orang yang berusia ±65
tahun.

g.

Gegar otak (common cerebri), yaitu bergeraknya jaringan otak dalam
tengkorak yang menyebabkan perubahan fungsi mental atau tingkat
kesadaran. Gegar otak ditandai dengan gejala awal kebingungan atau
pingsan selama beberapa menit (Irnaningtyas, 2014 dalam Repi 2015)
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INTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN PERTAMA (I)
A. Penilaian Sikap Ilmiah dan Sosial
Indikator :
2.1.1 Menunjukkan perilaku jujur dalam mengerjakan Lembar Kerja
Peserta Didik
2.1.2 Menunjukkan perilaku kerjasama saat mengerjakan LKPD yang
diberikan
Teknik Penilaian

: Observasi kinerja dan Penilaian sesama teman

Instrumen Penilaian

: Lembar Observasi/ Daftar cek

a. Instrumen Penilaian Sikap Jujur
Nama Peserta Didik

Jujur
3

2

1
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Rubrik Penilaian :
Sikap

Jujur

3

2

1

(Baik )

(Cukup)

(Kurang)

Mencatat langsung Tidak mencatat

Mencatat hasil

hasil diskusi apa

langsung diskusi

diskusi tidak

adanya dan

tetapi melihat

sesuai dengan

melaporkan data

dulu pada

pertanyaan yang

sesuai hasil

kelompok lain

diberikan

pengamatan

atau melihat
jawaban teman,

b. Instrumen Penilaian Sesama Teman untuk sikap kerjasama
Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai untuk menilai kerjasama
masing- masing teman dalam kelompokmu dengan panduan seperti
rubrik di bawahnya :
Nama Teman
dalam Kelompok
1.
2.
3.
4..

Kerjasama
Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (2)
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Rubrik Penilaian
Sikap

Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (2)

Kerjasama :

Memenuhi ke

Memenuhi 2

Memenuhi 1

1. Berbagi tugas

3 aspek yang

aspek dari 3

aspek dari 3

ditentukan

aspek yang

aspek yang

ditentukan

ditentukan

melengkapi
LKPD
2. Memberi
kesempatan pada
teman untuk
3. Mau membantu
teman yang
mengalami
kesulitan
mengerjakan
LKPD.

Catatan Penskoran Nilai Sikap :
Aspek sikap dinilai dengan kriteria :
Baik : 66,7 - 100

Cukup :

33,3 - 66,6

B. Penilaian Pengetahuan
Teknik Penilaian :

Non Tes

: LKPD

Kurang : 0 - 33,2
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN I
1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 orangdiskusikanlah dengan anggota
kelompok untuk menempelkan jawaban bagian-bagian sel saraf dengan
benar !
No
1.

Nama bagian
Dendrit

Fungsi
Menerima impuls dari sel lain dan dikirimkan ke
badan sel.

2.

Akson

Mengirimkan impuls ke sel neuron lainnya.

3.

Nucleus

Untuk sebagai pengatur kegiatan sel saraf (neuron).

4.

Sel schawnn

Mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi
bagi neuri dan membantu regenerasi dari neurit.

5.

Badan sel

Mengendalikan metabolism keseluruhan neuron.

6.

Selubung mielin

Melindungi akson dari keruskan.

7.

Sinapsis:

Meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya.

2. Pasangkanlah gambar jenis neuron yang terdapat pada kotak sebelah kiri
dan pernyataan yang berada di sebelah kanan pada scrap book modul
sehingga menjadi pasangan yang benar.
Arah impuls dari reseptor ke SSP, daerah yang
berhubungan dengan dendrit adalah respetor, memiliki
struktur dendrit yang panjang dan memiliki struktur
neurit yang pendek.
Neuron Sensorik
Arah impuls dari SSP ke efektor, daerah yang
berhubungan dengan dendrit adalah neurit neuron yang
lain, memiliki struktur dendrit yang pendek dan
memiliki struktur neurit yang panjang.
Neuron Motorik
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Arah impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik,
daerah yang berhubungan dengan dendrit adalah
neuron sensorik, memiliki struktur dendrit yang
pendek dan memiliki struktur neurit yang panjang.
Neuron Konektor
3. Ambilah gambar dan pernyataan gambar sel glia yang terdapat di kotak,
kemudian pasangkanlah gambar glia dan pernyataan secara benar sesuai
dengan keterangan yang tertempel pada scrap book berbentuk getting card
sehingga menjadi pasangan yang benar.
Astrosit berbentuk bintang,
berfungsi sebagai lem yang
menyatukan lem-lem

Sel ependima merupakan
membran epitalium yang
melapisi rongga serebral dan
medulla spinalis

Mikroglia berukuran paling
kecil dan bersifat fagosit
berfungsi untuk pertahanan
imun.

Oligendrocytes berbentuk
menyerupai astrosit tetapi
memiliki badan sel yang lebih
kecil, membentuk lapisan
myelin untuk melapisi akson
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4. Anas membantu ibunya memasak didapur, tanpa sengaja tangannya
memegang wajan panas, sehingga secara tiba-tiba Anas mengangkat
tangannya menjauhi wajan tersebut. Apa jenis mekanisme gerak yang dialami
oleh anas? Tempelkanlah keterangan yang terdapat di dalam napkin fold card
sehingga menghasilkan mekanisme gerak tersebut!
Jawab :
Impuls  reseptor/indera  saraf sensoris  sumsum tulang belakang 
saraf motoris  efektor/otot.
5.

Jika Malik belajar di kelas dan memperoleh giliran untuk maju presentasi
dikelas. Apa jenis mekanisme gerak yang dialami oleh anas? Tempelkanlah
keterangan yang terdapat di dalam napkin fold card sehingga menghasilkan
mekanisme gerak tersebut!
Jawab :
Impuls  reseptor/indera  saraf sensoris  otak  saraf motoris 
efektor/otot

6. Penghantar impuls dalam neuron terjadi secara konduksi yang melibatkan
peran pompa ion Na+ dan K+. Jelaskan apa yang dimaksud dengan:
d. Polarisasi
Jawab:
Neuron tidak menghantarkan impuls sehingga membran luar sel saraf
bermuatan positif karena kelebihan kation atom Na+ membran dalam sel
saraf bermuatan negatif karena banyak ion K+ yang keluar akson.
e. Depolarisasi
Jawab :
membran luar sel saraf bermuatan negatif karena masuknya ion Na+
membran dalam sel saraf bermuatan positif
f. Repolarisasi
Jawab :
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saluran Na+ tertutup dan tidak aktif, sedangkan saluran K+ terbuka
sehingga ion K+ keluar dan menyebabkan bagian dalam membran
bermuatan negatif

Rubrik penilaian LKPD Pertemuan 1
Soal no 1
1. Dendrit : Menerima impuls dan dikirimkan ke badan sel.
2. Badan sel : Mengendalikan metabolism keseluruhan neuron.
3. Nucleus : Pengatur kegiatan sel saraf (neuron).
4. Akson : Mengirimkan impuls ke neuron lain
5. Selubung mielin : Melindungi akson dari keruskan.
6. Sel schawnn: Mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuron
dan membantu regenerasi dari neurit.
7. Sinapsis: Meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya .

No

Soal

Skor

1.

Menyebutkan bagian

85

Keterangan
-

- bagian dari gambar.

Siswa mampu menyebutkan 7 bagian
neuron dan mampu menyebutkan
fungsi dengan benar (dendrit 2 kata
kunci, badan sel 1 kata kunci, nucleus 1
kata kunci, akson 1 kata kunci,
selubung mielin 1 kata kunci, sel
schawn 3 kata kunci dan sinapsis 1 kata
kunci).

80

-

Siswa mampu menyebutkan 7 bagian
neuron dengan fungsi (dendrit 1 kata
kunci, badan sel 1 kata kunci, nukleus 1
kata kunci, akson 1 kata kunci,
selubung mielin 1 kata kunci, sel
schawnn 2 kata kunci dan sinapsis 1
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kata kunci).
70

-

Siswa mampu menyebutkan 7 bagian
neuron dengan fungsi (dendrit 1 kata
kunci, badan sel 1 kata kunci, nucleus 1
kata kunci, akson 1 kata kunci,
selubung mielin 1 kata kunci, sel
schawnn 1 kata kunci dan sinapsis 1
kata kunci).

60

-

Siswa mampu menyebutkan 6 bagian
neuron dan mampu menyebutkan
fungsi dengan benar (dendrit 2 kata
kunci, badan sel 1 kata kunci, nucleus 1
kata kunci, akson 1 kata kunci,
selubung mielin 1 kata kunci, dan sel
schawn 3 kata kunci).

55

-

Siswa mampu menyebutkan 5 bagian
neuron dan mampu menyebutkan
fungsi dengan benar (dendrit 1 kata
kunci, badan sel 1 kata kunci, nucleus 1
kata kunci, selubung mielin 1 kata
kunci, dan sel schawnn 2 atau 1 kata
kunci).

50

-

Siswa mampu menyebutkan 4 bagian
neuron dan mampu menyebutkan
fungsi dengan benar (dendrit 2 kata
kunci, badan sel 1 kata kunci, sel
schawnn 3 kata kunci dan sinapsis 1
kata kunci).

45

-

Siswa mampu menyebutkan 4 bagian
neuron dan mampu menyebutkan
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fungsi dengan benar (dendrit 1 kata
kunci, selubung mielin 1 kata kunci, sel
schawnn 2 atau 1 kata kunci dan
sinapsis 1 kata kunci).
35

-

Siswa mampu menyebutkan 3 bagian
neuron dan mampu menyebutkan
fungsi dengan benar (dendrit 2 kata
kunci, selubung mielin 1 kata kunci, sel
schawnn 3 kata kunci dan sinapsis 1
kata kunci).

30

-

Siswa mampu menyebutkan 2 bagian
neuron dan mampu menyebutkan
fungsi dengan benar (dendrit 2 kata
kunci, dan sel schawnn 3 atau 2 atau 1
kata kunci).

25

Siswa mampu menyebutkan 1 bagian
neuron dan mampu menyebutkan
fungsi dengan benar (dendrit 2 kata
kunci).

20

-

Siswa mampu menjawab 6 bagian
dengan benr tetapi tidak menyebutkan
fungsinya.

15

-

Siswa mampu menyebutkan 5 atau 4
bagian dengan benar tetapi tidak
menyebutkan fungsinya.

10

-

Siswa mampu menyebutkan 3 atau 2
bagian dengan benar tetapi tidak
menyebutkan fungsinya.

5

-

Siswa mampu menyebutkan 1 bagian
dengan benar tetapi tidak menyebutkan
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fungsinya.
2

-

Siswa menyebutkan tetapi jawannya
tidak benar.

0
2.

Pasangkanlah

-

Siswa tidak mejawab sama sekali.

-

Siswa mampu memasangkan nama dan

gambar jenis neuron

5 ciri-ciri dari masing masing neuron

yang terdapat pada 10

(arah impuls, struktur neurit, struktur

kotak

dendrit, daerah yang berhubungan

sebelah

kiri

dan pernyataan yang

dengan dendrit, daerah yang

berada

di

berhubungan dengan neurit)

kanan

pada

sebelah
scrap

book modul sehingga
menjadi

8

Siswa mampu mampu meyebutkan
nama dan 4 dari 5 ciri-ciri dari masing

pasangan

masing neuron

yang benar

6

Siswa mampu mampu meyebutkan
nama dan 3 dari 5 ciri-ciri dari masing
masing neuron

4

Siswa mampu mampu meyebutkan
nama dan 2 dari 5 ciri-ciri dari masing
masing neuron

2

Siswa mampu mampu meyebutkan
nama dan 1 dari 5 ciri-ciri dari masing
masing neuron

3.

Ambilah gambar dan
pernyataan gambar
sel glia yang terdapat
di kotak, kemudian
pasangkanlah
gambar glia dan
pernyataan
secara
benar sesuai dengan
keterangan
yang
tertempel pada scrap

0

-

Siswa tidak mejawab sama sekali

5

-

Siswa mampu memasangkan 5
pernyataan dan 5 kata secara tepat dan
benar

4

-

Siswa mampu memasangkan 4
pernyataan dan 4 kata secara tepat dan
benar

3

-

Siswa mampu memasangkan 3
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book
berbentuk
getting
card
sehingga
menjadi
pasangan
yang
benar.

pernyataan dan 3 kata secara tepat dan
benar
2

-

Siswa mampu memasangkan 2
pernyataan dan 2 kata secara tepat dan
benar

1

-

Siswa mampu memasangkan 1
pernyataan dan 1 kata secara tepat dan
benar

4.

Anas

membantu

ibunya

0

-

40

- Siswa mampu membuat skema prosesnya

memasak

didapur,

secara benar dengan menyebutkan 6 kata

tanpa

sengaja

kunci dengan tepat yakni :

tangannya

memegang
panas,

impulsreseptorsaraf sensorotak

wajan
sehingga

saraf motorefektor
35

secara tiba-tiba Anas
mengangkat
tangannya menjauhi

jenis

25

skema
20

Tempelkanlah
keterangan
terdapat

di

napkin

fold

yang

15

dalam

- Siswa mampu menyebutkan 2 atau 3 kata
kunci dengan tepat tetapi tidak tepat

card

dalam membuat skema
10

menghasilkan

tersebut!

- Siswa mampu menyebutkan 2 atau 3 kata
kunci dengan tepat

sehingga

mekanisme

- Siswa mampu menyebutkan 4 atau 5 kata
kunci tetapi tidak tepat dalam membuat

gerak yang dialami
anas?

- Siswa mampu menyebutkan 4 atau 5 kata
kunci dengan tepat

mekanisme

oleh

- Siswa mampu menyebutkan 6 kata kunci
tetapi membuat skema tidak tepat.

30

wajan tersebut. Apa

Siswa tidak mejawab sama sekali

- Siswa mampu menyebutkan 1 kata kunci
dengan tepat

gerak

5

- Siswa menjawab tetapi jawabannya tidak
tepat
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0
5.

Jika Malik belajar di
kelas

40

dan

- Siswa tidak menjawab sama sekali
Siswa mampu membuat skema prosesnya
secara benar dengan menyebutkan 6 kata

memperoleh giliran

kunci

untuk

impulsreseptorsaraf

maju

presentasi

dikelas.

Apa

dengan

tepat

yakni

:

sensorotak

saraf motorefektor

jenis

mekanisme

gerak

35

yang dialami oleh
anas? Tempelkanlah
keterangan

tetapi membuat skema tidak tepat.
30

yang

terdapat

di

napkin

fold

dalam

Siswa mampu menyebutkan 6 kata kunci

Siswa mampu menyebutkan 4 atau 5 kata
kunci dengan tepat

25

card

Siswa mampu menyebutkan 4 atau 5 kata
kunci tetapi tidak tepat dalam membuat

sehingga

skema

menghasilkan

20

mekanisme

gerak

tersebut!

Siswa mampu menyebutkan 2 atau 3 kata
kunci dengan tepat

15

Siswa mampu menyebutkan 2 atau 3 kata
kunci dengan tepat tetapi tidak tepat
dalam membuat skema

10

Siswa mampu menyebutkan 1 kata kunci
dengan tepat

5

Siswa menjawab tetapi jawabannya tidak
tepat

0
6.

Penghantar

impuls

30

dalam neuron terjadi
secara
yang

konduksi

pompa

ion

Na+

dan

K+.

- Siswa mampu menyebutkan 4 atau 5 kata
kunci dengan tepat

25

melibatkan

peran

Siswa tidak menjawab sama sekali

- Siswa mampu menyebutkan 4 atau 5 kata
kunci tetapi tidak tepat dalam membuat
skema

20

- Siswa mampu menyebutkan 2 atau 3 kata
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Jelaskan apa yang
dimaksud

kunci dengan tepat

dengan:

15

polarisasi,
depolarisasi

- Siswa mampu menyebutkan 2 atau 3 kata
kunci dengan tepat tetapi tidak tepat

dan

dalam membuat skema

repolarisasi

10

- Siswa mampu menyebutkan 1 kata kunci
dengan tepat

5

- Siswa menjawab tetapi jawabannya tidak
tepat

0

- Siswa tidak menjawab sama sekali

5

- Siswa menjawab tetapi jawabannya tidak
tepat

0

C.

- Siswa tidak menjawab sama sekali

Penilaian Ketrampilan
Indikator :
4.10.1 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok
Teknik Penilaian

: Observasi , Penilaian Diri

Intrumen Penilaian : Lembar Observasi/ Daftar cek
Penilaian Diri :
Isilah tanda (√) sesuai dengan

kenyataan yang kalian rasakan tentang

ketrampilan percobaan gerak refleks
No

Pernyataan

Skor
4

1
2
3
4

Melakukan praktikum dengan langkah
yang benar dan urut
Melakukan praktikum dengan lancar
Men jelaskan dengan kalimat yang runtut
Menjelaskan dengan suara yang cukup
keras
Skor Total
Rata- rata Skor

3

2

1
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Nilai Ketrampilan = 2 X skor Observasi + Skor Penilaian Diri
3
Nilai angka selanjutnya dikonversi ke nilai huruf.
INTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN KEDUA (II)
A. Penilaian Sikap Ilmiah dan Sosial
Indikator :
1.1.1 Menunjukkan perilaku jujur dalam mengerjakan Lembar Kerja
Peserta Didik
1.1.2

Menunjukkan perilaku kerjasama saat mengerjakan LKPD yang
diberikan

Teknik Penilaian

: Observasi kinerja dan Penilaian sesama teman

Instrumen Penilaian

: Lembar Observasi/ Daftar cek

a. Instrumen Penilaian Sikap Jujur
Nama Peserta Didik

Jujur
3

2

1
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Rubrik Penilaian :
Sikap

Jujur

3

2

1

(Baik )

(Cukup)

(Kurang)

Mencatat langsung Tidak mencatat

Mencatat hasil

hasil diskusi apa

langsung diskusi

diskusi tidak

adanya dan

tetapi melihat

sesuai dengan

melaporkan data

dulu pada

pertanyaan yang

sesuai hasil

kelompok lain

diberikan

pengamatan

atau melihat
jawaban teman,

b. Instrumen Penilaian Sesama Teman untuk sikap kerjasama
Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai untuk menilai kerjasama
masing- masing teman dalam kelompokmu dengan panduan seperti
rubrik di bawahnya :
Nama Teman
dalam Kelompok
1.
2.
3.

Kerjasama
Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (2)
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Rubrik Penilaian
Sikap

Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (2)

Kerjasama :

Memenuhi ke

Memenuhi 2

Memenuhi 1

1. Berbagi tugas

3 aspek yang

aspek dari 3

aspek dari 3

ditentukan

aspek yang

aspek yang

ditentukan

ditentukan

melengkapi
LKPD
2. Memberi
kesempatan pada
teman untuk
3. Mau membantu
teman yang
mengalami
kesulitan
mengerjakan
LKPD.

Catatan Penskoran Nilai Sikap :
Aspek sikap dinilai dengan kriteria :
Baik : 66,7 - 100

Cukup :

33,3 - 66,6

Kurang : 0 - 33,2
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B. Penilaian Pengetahuan
Teknik Penilaian :

Non Tes

: LKPD

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN II
1. Bagian-bagian otak dari gambar di bawah ini!
Gambar

Keterangan
a. Serebrum
b. Hipotalamus
c. Kelenjar pituitari
d. Pons
e. Medulla
oblongata
f. Serebelum
g. Mesensefalon
h. Korpus kalosum

2. Tuliskan jawabannya sesuai dengan tabel berikut.
Nama
No.

Organ/Sistem
Organ

1.

Mata

Bagian
Organ
Pupil

Efek Simpatis

Efek
Parasimpatis

Dilatasi (pelebaran) Konstriksi
(penyempitan)

Otot siliaris

Tidak ada efek,

Kontraksi

untuk

relaksasi untuk

penglihatan jarak

penglihatan jarak

dekat

jauh
2.

Kelenjar

Lakrimal (air
mata)

Tidak ada efek

Stimulasi sekresi
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Keringat

Sekresi

Tidak ada efek

Saliva

Sekresi

viskosa Sekresi serosa

Gastrointesti
nal

(kental)

(berair)

Menghambat atau

Sekresi enzim

(saluran tidak ada efek

pencernaan)
3.

Otot arektor pili
(otot

kecil

-

di

Kontraksi,

ereksi Tidak ada efek

rambut (merinding)

folikel rambut)
4.

5.

Jantung

Otot

Paru-paru

Peningkatan

Penurunan

frekuensi dan

frekuensi dan

kekuatan kontraksi

kekuatan kontraksi

Pembuluh

Vasodilatasi

Vasokontriksi

coroner

(pelebaran)

(penyempitan)

Dilatasi bronkus

Konstriksi

-

bronkus
6.

Otot

saluran

-

pencernaan

7.

Hati

-

Menghambat

Stimulasi sfingter,

peristaltik,

menghambat

stimulasi sfingter

peristaltik

Hidrolisis glikogen

Tidak ada efek

untuk melepaskan
glukosa
8.

Empedu

-

Menghambat,

Stimulasi

relaksasi

pengeluaran cairan
empedu

9.

Ginjal

-

Vasokonstriksi
(penyempitan
pembuluh darah),
urine berkurang,
peningkatan

Tidak ada efek
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produksi renin
10.

Pembuluh darah

-

Penyempitan

Sedikit/ tidak ada

pembuluh,

efek

peningkatan
tekanan darah,
pembesaran otot
rangka saat
berkaktivitas

3. Tuliskan jawabannya sesuai dengan tabel berikut.
No.
1.

Gangguan
Meningitis

Pengertian

Penyebab

Peradangan pada

Infeksi virus, bakteri, jamur, parasit

selaput otak

jenis amoeba, dan beberapa penyakit

(meninges) yang

non-infeksi (kanker, penyakit lupus,

berfungsi sebagai

beberapa obat, cedera kepala, dan

pelindung otak

pembedahan otak).

dan sumsum
tulang belakang).
2.

Neuritis

Kelainan pada

Adanya tekanan, pukulan,

sistem saraf tepi

keracunan, patah tulang atau

akibat peradangan kekurangan vitamin B.
yang menjadikan
penderitanya
sering mengalami
kesemutan.
3.

Epilepsi

Penyakit saraf

Adanya trauma kepala atau cedera,

menahun yang

tumor otak, kerusakan otak saat

menimbulkan

proses kelahiran, stroke, dan alcohol.

serangan
mendadak
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berulang-ulang
tidak beralasan.
4.

Alzheimer

Kondisi kelainan

Adanya gangguan di dalam otak

yang ditandai

(kematian sel-sel otak) yang bersifat

dengan penurunan progresif atau perlahan-lahan.
daya ingat,
penurunan
kemampuan
berpikir dan
bicara, serta
perubahan
perilaku pada
penderita.
5.

Polio

Penyakit menular

Infeksi virus polio.

yang menyerang
sumsum tulang
belakang yang
bisa
menyebabkan
kesulitan
bernapas,
kelumpuhan, atau
kematian.
Rubrik Skoring LKPD Pertemuan II
No
Soal
Skor
1.

Menyebutkan

8

-

Keterangan

Siswa mampu menyebutkan 8 bagian-bagian

bagian - bagian

keterangan dari gambar dengan tepat (serebrum,

dari gambar.

serebelum, medulla oblongata, hipotalamus,
kalenjer pituitary, spons, mesensefalon, korpus
kalosum).
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7

-

Siswa mampu menyebutkan 7 bagian-bagian
keterangan dari gambar dengan tepat

6

-

Siswa mampu menyebutkan 6 bagian-bagian
keterangan dari gambar dengan tepat

5

-

Siswa mampu menyebutkan 5 bagian-bagian
keterangan dari gambar dengan tepat

4

-

Siswa mampu menyebutkan 4 bagian-bagian
keterangan dari gambar dengan tepat

3

-

Siswa mampu menyebutkan 3 bagian-bagian
keterangan dari gambar dengan tepat

2

-

Siswa mampu menyebutkan 2 bagian-bagian
keterangan dari gambar dengan tepat

1

-

Siswa mampu menyebutkan 1 bagian-bagian
keterangan dari gambar dengan tepat

2.

Tuliskan

0

-

Siswa tidak menjawab sama sekali

3

-

Siswa menjawab saraf simpatis dengan benar,

jawabannya
sesuai dengan
tabel berikut.

3.

Tuliskan

saraf parasimpatis dengan benar.
2

-

dengan benar
1

-

Siswa menjawab tetapi jawabannya kurang tepat

0

-

Siswa tidak menjawab sama sekali

3

-

Siswa menjelaskan pengertian benar, penyebab

jawabannya
sesuai dengan

Siswa hanya menjawab salah satu jawaban

benar.
2

-

tabel berikut.

Siswa hanya menjawab salah satu jawaban
dengan benar

1

-

Siswa menjawab tetapi jawabannya kurang tepat

0

-

Siswa tidak menjawab sama sekali
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Rubrik Skoring Penilaian Evaluasi
No
1.

Soal
Seseorang

pasien

Skor
didiagnosa

Keterangan

10

Siswa mampu menjawab

3

Siswa menjawab no 1 neuron

mengalami gangguan saraf, yakni
Alzheimer. Gejala awal pasien ini
adalah pikun. Bagaimana keadaan
pasien jika penyakit tersebut semakin
memburuk?

2

Perhatikan gambar neuron tersebut!
Gambar mana yang termasuk neuron

motorik,

nomor

2

neuron

motoric, neuron sensorik dan neuron

sensorik,

nomor

3

neuron

konektor?

konektor
2

Siswa hanya menjawab 2 kata
kunci dengan benar

1
1

2

3

Siswa menjawab 1 kata kunci
dengan benar

0

Siswa tidak menjawab sama
sekali

3

Reno sedang bermain bola voli, dan
mendapat kesempatan untuk memukul

6

- Siswa mampu membuat skema
prosesnya secara benar dengan
menyebutkan 6 kata kunci

bola. Buatlah skema penjalaran impuls

dengan tepat yakni :
impulsreseptorsaraf
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dari kasus tersebut

sensorotak saraf
motorefektor
- Siswa mampu menjawab 1
kata kunci
Siswa tidak mampu menjawab
sama sekali
5

Siswa mampu menyebutkan 6
kata

kunci

tetapi

membuat

skema tidak tepat.
4

Siswa mampu menyebutkan 4
atau 5 kata kunci dengan tepat

3

Siswa mampu menyebutkan 4
atau 5 kata kunci tetapi tidak
tepat dalam membuat skema

2

Siswa mampu menyebutkan 2
atau 3 kata kunci dengan tepat

1

Siswa mampu menyebutkan 2
atau 3 kata kunci dengan tepat
tetapi

tidak

tepat

dalam

membuat skema
1

Siswa mampu menyebutkan 1
kata kunci dengan tepat

0

Siswa

menjawab

jawabannya tidak tepat

tetapi
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0

- Siswa tidak menjawab sama
sekali

4

Edi

mengalami

pandangan

pada

3

kata kunci meningitis

selaput otak yang disebabkan oleh
2
bakteri dan virus yang menyebar
dalam darah ke cairan otak. Penyakit

- Siswa mampu menjawab 1

- Siswa menjawab tetapi tidak
benar

1

- Siswa tidak menjawab sama
sekali

ini dapat merusak kendali gerak,
pikiran bahkan dapat menyebabkan
kematian. Dari kasus di atas, penyakit
yang menyerang Edi adalah…….……
5

Suatu ketika Teri sedang berjalan,

5

Siswa menjawab dengan benar

kemudian ada seseorang dari belakang

(otak

yang

keseimbangan tubuh )

memukul

bagian

tengkuk

belakang Teri yang menyebabkan Teri

2

pingsan. Mengapa Teri dapat pingsan
ketika dipukul tengkuknya?

tepat
0

=

Nilai Siswa
Kriteria Penilaian :
Nilai
X > 80 %

megatur

Siswa menjawab tetap kurang

Siswa tidak menjawab sama
sekali.

Nilai Siswa

kecil

Kriteria
A = Baik Sekali
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Nilai

Kriteria

66 % < X < 79 %

B = Baik

56 % < X < 65 %

C = Cukup

50 % < X < 55 %

D = Kurang

X < 50%

E = Kurang sekali

C. Penilaian Ketrampilan
Indikator :
4.10.1

Mempresentasikan hasil diskusi kelompok

Teknik Penilaian

: Observasi , Penilaian Diri

Intrumen Penilaian : Lembar Observasi/ Daftar cek

Sikap
Kerjasama :
1. mempresentasikan
dengan suara lantang
2. mempresentasikan
dengan sistemais dan
jelas
3. mempresentasikan
sesuai dengan waktu
yang diberikan

Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (2)

Memenuhi

Memenuhi 2 Memenuhi 1

ke 3 aspek

aspek dari 3

aspek dari 3

yang

aspek yang

aspek yang

ditentukan

ditentukan

ditentukan
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Lampiran 3
LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA ANALISIS KEBUTUHAN
No
1.

Pertanyaan
Apa saja sumber belajar atau media pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan dalam pembelajaran biologi?

2.

Menurut Bapak/Ibu apakah modul pembelajaran dapat memperjelas
penyajian materi? Mengapa?

3.

Sebelum mengajar di kelas apakah Bapak/Ibu selalu menyusun modul
terlebih dahulu?

4.

Apakah Bapak/Ibu mengetahui jenis-jenis modul?

5.

Modul pembelajaran seperti apa yang sering Bapak/Ibu gunakan ketika
mengajar di kelas?

6.

Apa hambatan yang dialami oleh Bapak/Ibu dalam menyusun modul?

7.

Apa saja kendala yang Bapak/Ibu alami ketika menyampaikan materi
Sistem Saraf kepada peserta didik?

8.

Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai sifat materi Sistem Saraf?

9.

Media pembelajaran apa saja yang Bapak/Ibu sudah gunakan dalam
menyampaikan materi Sistem Saraf?

10.

Apakah dalam pembelajaran perlu adanya gambar? Mengapa?

11.

Apakah dalam pembelajaran Bapak/Ibu pernah menggunakan media
pembelajaran picture and picture? Jika ya mengapa? Dan jika tidak
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mengapa?
12.

Dalam media pembelajaran picture and picture terdapat beberapa
variasi? Variasi apa saja yang Bapak/Ibu ketahui dan gunakan?

13.

Apakah Bapak/Ibu mengetahui pengertian Scrap book

14.

Apakah dalam pembelajaran Bapak/Ibu pernah menggunakan modul
pembelajaran berbentuk Scrap book? Jika ya mengapa? Dan jika tidak
mengapa?

15.

Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika materi Sistem Saraf menggunakan
modul berbentuk Scrap book?
a. Jika perlu, mengapa?
b. Jika tidak, mengapa?
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Lampiran 4
LEMBAR INSTRUMEN VALIDASI AHLI MEDIA
No

Aspek Penilaian

Skor
5

1.

Kemudahan modul ketika
disimpan

dan

dipindahkan
2.

Keawetan modul

3.

Kesesuaian cover modu
dan materi sistem sarafl

4.

Kesesuaian

desain

isi

modul dengan materi
5.

Kualitas

bahan

yang

digunakan
6.

Ketepatan

pemilihan

ukuran modul
7.

Kemenarikan

gambar

yang digunakan
8.

Kesesuaian
dengan

gambar

materi

sistem

saraf
9.

Kejelasan gambar yang
digunakan

10.

Ketepatan ukuran huruf
yang digunakan

11.

Ketepatan

jenis

huruf

yang digunakan
12.

Keterbacaan teks

13.

Ketepatan bahasa dalam

4

3

2

1
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petunjuk

penggunaan

sesuai EYD
14.

Penggunaan bahasa yang
tidak

menimbulkan

penafsiran ganda
15.

Kemenarikan

gaya

bahasa yang digunakan.
16.

Kejelasan

petunjuk

penggunaan modul
17.

Kemudahan

dalam

penggunaan modul

18.

Ketepatan layout modul

19.

Keakuratan ilustrasi dan
sumber gambar

20.

Kemenarikan

warna

bentuk scrap book yang
digunakan
21.

Keragaman

variasi

bentuk scrap book yang
digunakan
22.

Ukuran
sesuai

scrap

book

dengan

modul

(tidak terlalu besar atau
tidak terlalu kecil)
23.

Kerapihan bentuk-bentuk
scrap book

24.

Kejelasan petunjuk atau
suruhan membuka dan
menutup
scrap book

bentuk-bentuk
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25.

Kemenarikan scrap book
sebagai

modul

pembelajaran
Skor Total

Komentar dan Saran:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kesimpulan
Lingkariah pada nomor sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu terhadap modul yang
dikembangkan
1. Modul ini layak untuk diujicobakan tanpa direvisi
2. Modul ini layak diujicobakan dengan revisi sesuai dengan saran
3. Tidak layak diujicobakan

Yogyakarta

Juli 2019

Validator

(……………………….………….)
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Lampiran 5
LEMBAR INSTRUMEN VALIDASI AHLI MATERI
No

Aspek Penilaian

Skor
5

1

Kesesuaian materi dengan
KD

2

Kesesuaian materi dengan
indikator pembelajaran

3.

Isi materi mudah dipahami

4.

Keluasan materi

5.

Ketepatan materi dengan
modul

yang

dikembangkan
6.

Keruntutan

dan

kelengkapan

penyajian

materi
7.

Keterkaitan
contoh

materi
kasus

dan
yang

diberikan
8.

Materi dan contoh kasus
yang diberikan memiliki
mampu

merangsang

4

3

2

1
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kemampuan

berpikir

peserta didik.
9.

Kemenarikan

penyajian

materi dalam modul yang
dikembangkan
10. Penyampaian

materi

sesuai

dengan

karakteristik siswa
11. Penggunaan bahasa yang
jelas dan mudah dipahami
12. Kualitas

penyampaian

materi
13. Menumbuhkan rasa ingin
tahu siswa
14. Mendorong peserta didik
untuk mencari tahu
15. Kemudahan

dalam

menggunakan modul
16. Pembelajaran

yang

menarik untuk siswa
17. Menumbuhkan semangat,
inovatif
siswa.

dan

kreativitas
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18. Kejelasan makna tulisan
dalam

modul

yang

dikembangkan
Skor

Komentar dan Saran:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kesimpulan
Lingkariah pada nomor sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu terhadap modul yang
dikembangkan
1. Modul ini layak untuk diujicobakan tanpa direvisi
2. Modul ini layak diujicobakan dengan revisi sesuai dengan saran
3. Tidak layak diujicobakan

Yogyakarta

Juli 2019

Validator

(……………………….………….)
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Lampiran 6
SURAT IJIN WAWANCARA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
159

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
160

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
161

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
162

Lampiran 7
HASIL WAWANCARA ANALISIS KEBUTUHAN
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Lampiran 8
BUKTI HASIL VALIDASI
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