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ABSTRAK
Burung memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan perlu dilestarikan.
Sistem akreditasi Adiwiyata memungkinkan sekolah untuk menerapkan nilai
konservasi dalam kegiatan pembelajaran. Materi keanekaragaman hayati
kompetensi dasar 3.2 mendukung pembelajaran konservasi dan upaya pelestarian,
namun penerapannya belum tercapai. Belum adanya media menjadi kendala guru.
Sehingga perlu adanya pembelajaran secara kontekstual dengan metode praktikum
agar materi belajar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya
keanekaragaman hayati. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan Modul
Praktikum Identifikasi Burung Paruh Bengkok pada Materi keanekaragaman hayati
yang terintegasi nilai-nilai konservasi dan mengetahui kualitas/kelayakan modul.
Penelitian ini adalah penelitian Research and Development (RnD). Metode
penelitian RnD digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji
kelayakannya. Pengembangan Modul Praktikum dilakukan 5 tahap dari 10 Tahap
yang di kembangakan oleh Brog and Gall yaitu: pengumpulan informasi,
perencanaan, pengembangan produk awal, validasi produk, dan revisi produk.
Produk yang dikembangkan divalidasi oleh 2 guru mata pelajaran biologi, 1 ahli
materi, dan 1 ahli media. Tujuan Validasi produk untuk mengetahui kualitas dan
kelayakan produk yang dihasilkan.
Berdasarkan analisis kebutuhan SMA N 1 Pundong, SMA N 2 Wates, SMA
N 1 Cangkringan, dan SMA N 1 Banguntapan memerlukan modul untuk
menunjang pembelajaran yang mengintregrasikan nilai-nilai konservasi. Hasil
Validasi terhadap produk menunjukan perolehan rerata skor dua validator guru
biologi 3,32 dengan kriteria “sangat tinggi”, sedangkan perolehan validator ahli
media 2,45 dengan kriteria “rendah”, dan perolehan validator ahli materi 3,3 dengan
kriteria “sangat tinggi”. Hasil validasi dan proses revisi menujukan bahwa modul
praktikum identifikasi burung paruh bengkok pada materi keanekaragaman hayati
memiliki kualitas dan kelayakan untuk diujicobakan dalam pembelajaran.
Kata kunci: RnD, Modul Praktikum, Burung Paruh Bengkok, Konservasi,
Adiwiyata
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DEVELOP MODULE PRODUCTS FOR LAB WORK IDENTIFICATION
PARROT TO THE MATTER BIODIVERSITY THAT IS INTEGRATED
WITH CONSERVATION VALUES IN SENIOR HIGH SCHOOL
Rian Hidayat
Universitas Sanata Dharma
2020
Abstract
Birds having high and biodiversity needs to be preserved .A system of
accreditation Adiwiyata allows schools to apply the conservation in learning
activities .The primary competence 3.2 support biodiversity conservation and
efforts of learning , but it has not been achieved .The absence of the teachers media
.So we needed the learning things contextually with the lab work to book or a course
to increase awareness of the importance of biodiversity .The purpose of this
research is developing module lab work identification of the beak bent on any
material that biodiversity conservation and know the quality of feasibility module .
This Type of research is Research and Development (RnD). This research
method is used to produce certain products and test their feasibility. In the
development of lab work module identification of a Parrot that is integrated with
value biodiversity conservation in high school, five stages ware present by Borg
and Gall, namely the collection of information, planning, the product development,
validation products, the revision of the product. The product developed was
validated by 2 learning teacher on senior high school, 1 learning subject expert,
and 1 learning media expert. The purpose of validation product to know the quality
of products resulting and feasibility.
Based on the analysis of the needs SMA N 1 Pundong, SMA N 2 Wates, SMA
N 1 Cangkringan, dan SMA N 1 Banguntapan need module to support conservation
values. The result of validation to products average score of the two learning
teacher on senior high school validators was 3,32 with the criteria of "very high"
while the score of the one learning subject expert was 2,45 with the criteria of
"low", and the score of one learning media expert was 3,3 with the criteria of "very
high". The validation and process the lab work showing that module identification
of the beak bent on any material biodiversity have quality and appropriateness for
tried out in learning .
Keyword: RnD, Module Lab Work, Parrot, Conservation, Adiwiyata
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia dikenal sebagai Negara dengan tingkat keanekaragaman hayati
yang tinggi. Keberadaan keanekaragaman hayati memiliki nilai penting dan
perlu perhatian dari berbagai elemen masyarakat mengingat keberadaanya yang
semakin terancam. Salah satu contoh keanekagaman hayati yang terancam
adalah burung. Burung merupakan jenis satwa dengan tingkat keanekaragaman
yang cukup tinggi yaitu 1.777 jenis (Burung Indonesia, 2019). Burung juga
merupakan jenis satwa yang memiliki pesebaran yang luas dan dapat ditemui
pada area pegunungan, perkotaan, hingga pantai. Keberadaan burung memiliki
peran penting bagi lingkungan serta memiliki hubungan timbal balik dengan
lingkungan. Keberadaan burung dapat dijadikan bio-indikator kualitas
lingkungan serta dapat membantu penyerbukan tanaman dan persebaran biji
secara alami. Namun jumlahnya kian menurun karena perburuan dan alih fungsi
lahan.
Atas dasar peran tersebut maka kehadiran burung di suatu ekosistem perlu
dipertahankan. Menurut BKDA Yogyakarta keberadaan burung diperkotaan
dapat menjadi indikator kualitas lingkungan (Titis, 2008). Hotel Melia Purosani
menjadi salah satu contoh pelestarian burung Gelatik Jawa (Padda oryzipora)
yang

ada

di

perkotaan,

dimana

burung
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termasuk

1

tersebut
burung

menurut
dilindungi.
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Penataan lingkungan hotel yang alami dengan banyak tanaman pakan burung
dan tanaman-tanaman yang mendukung kelangsungan hidup burung menjadi
poin penting dalam melakukan konservasi burung, sehingga burung Gelatik
Jawa dapat bertengger, berlindung, makan, kawin, dan bersarang di area hotel
tersebut. Hal ini dapat memberi contoh kepada seluruh elemen masyarakat
untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan

agar keanekaragaman hayati

Indonesia tetap terjaga.
Melalui proses pendidikan atau pembelajaran yang terintegrasi nilai-nilai
konservasi dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberadaan
keanekaragaman hayati. Pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk
menanamkan sikap peduli lingkungan dan konservasi. Menurut Paus Fransiskus
dalam Ensiklik Laudato Si menyatakan bahwa manusia belum sepenuhnya
menerima pendidikan dan menggunakan kekuasaanya terhadap alam dengan
baik, belum memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, serta nilai dan
hati nurani manusia terhadap alam masih kurang. Pendidikan lingkungan
menjadi arahan penting untuk mendorong manusia agar dapat mengubah gaya
hidup menjadi lebih ramah terhadap alam serta ikut melestarikannya.
Pendidikan konservasi merupakan pendidikan berbasis lingkungan.
Pendidikan konservasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai
kesadaran dan kepedulian yang dapat berkembang melalui pembelajaran
berbasis konservasi. Menurut Primack (1998) pembelajaran biologi berbasis
konservasi merupakan gabungan dari berbagai bidang ilmu sebagai tanggapan
dari penurunan keanekaragaman hayati baik frora maupun fauna yang
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ditimbulkan oleh kegiatan manusia seperti perburuan liar, penebangan hutan,
dan kurang ramahnya manusia terhadap lingkungan.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
Kementerian Lingkungan Hidup membentuk regulasi khusus terkait pendidikan
konservasi

dengan

membentuk

sistem

akreditasi

adiwiyata

yang

memungkinkan sekolah-sekolah untuk menerapkan nilai-nilai konservasi agar
dapat mendukung perkembangan kesadaran dan kepedulian terhadap
lingkungan. Sekolah adiwiyata merupakan sekolah yang mendorong warga
sekolah baik guru, karyawan, dan peserta didik untuk peduli terhadap
lingkungan. Menurut Susy (2011), penerapan adiwiyata harus diintegrasikan
pada semua kegiatan sekolah baik dalam pembelajaran maupun diluar
pembelajaran. Sehingga nilai-nilai konservasi dapat secara menyeluruh
tertanam pada seluruh warga sekolah dan dapat mewujudkan rasa cinta serta
kepedulian terhadap lingkungan.
Berdasarkan hasil wawancara di SMA N 1 Pundong, SMA N 2 Wates, SMA
N 1 Cangkringan, dan SMA N 1 Banguntapan penerapan adiwiyata dalam
pembelajaran masih rendah. Pada penerapan materi keanekaragaman hayati
belum sepenuhnya mengenalkan keanekaragaman hayati yang terintregrasi
nilai-nilai konservasi. Sehingga pencapaian kompetensi dasar 3.2 tentang
ancaman dan upaya pelestarian belum tercapai dalam pembelajaran. Penerapan
adiwiyata atau nilai-nilai konservasi selama ini banyak diterapkan pada
kegiatan diluar pembelajaran seperti ajakan atau aturan membuang sampah
pada tempatnya, mematikan kendaraan bermotor setelah melewati gerbang
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masuk sekolah, mematikan lampu, menggunakan air secukupnya, penghijauan,
dan kampanye konservasi. Belum adanya media pembelajaran di sekolah
menjadi salah satu kendala guru untuk dapat mengintergrasikan nilai-nilai
konservasi dalam pembelajaran.
Sehingga perlu adanya penerapan nilai-nilai konservasi dalam pembelajaran
di sekolah adiwiyata dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya
keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan kajian ilmu
biologi pada materi kelas X yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan
nyata. Materi Keanekaragaman Hayati di SMA kelas X menurut silabus dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kompetensi dasar 3.2 mencakup
materi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem, persebaran keanekaragaman
flora maupun fauna, serta pemanfaatan dan upaya pelestariannya. Penerapan
nilai-nilai konservasi dalam pembelajaran dapat dilakukan secara kontekstual
agar materi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata atau
sehari-hari.
Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan
dengan konteks dunia nyata yang dihadapi peserta didik baik di lingkungan
sekolah, keluarga, masyarakat, dan dunia kerja. Tujuanya agar peserta didik
mampu menghubungkan dan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam
kehidupan sehari-hari. Penerapan tersebut dapat melibatkan tujuh komponen
utama yaitu kontrukstif, bertanya, menyelidiki, komunitas belajar, pemodelan,
refleksi, dan penelitian otentik (Sanjaya, 2006). Model pembelajaran
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kontekstual pada mata pelajaran biologi materi keanekaragaman hayati dapat
diterapkan pada kegiatan praktikum.
Praktikum merupakan bagian penting dalam suatu pembelajaran biologi
(Nulhakim, 2004). Melalui praktikum peserta didik dapat mengenal objek yang
diamati secara nyata dan mendalam melalui pengamatan maupun praktik
langsung. Kompetensi dasar 3.2 mengajak peserta didik untuk belajar dan
mengenal keragaman biodiversitas Indonesia. Tujuanya adalah agar peserta
didik lebih peka terhadap keberadaannya. Maka Modul Praktikum Identifikasi
Burung Paruh Bengkok Pada Materi Keanekaragaman Hayati yang
mengintregrasikan nilai-nilai konservasi diperlukan untuk mendukung
penerapan pembelajaran kontekstual, tercapainya nilai-nilai adiwiyata di
sekolah, serta dapat memperkenalkan keberadaan keanekaragaman hayati
burung paruh bengkok di Indonesia.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana ketersediaan bahan ajar pada materi keanekaragaman hayati di
SMA?
2. Bagaimana kualitas/kelayakan modul praktikum identifikasi burung paruh
bengkok pada materi keanekaragaman hayati yang terintegrasi nilai-nilai
konservasi?

C. Batasan Masalah
1. Pengembangan modul praktikum dalam penelitian ini difokuskan pada mata
pelajaran biologi kelas X materi keanekaragaman hayati tingkat gen dan
spesies dengan materi praktikum identifikasi burung paruh bengkok.
2. Analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti hanya pada SMA Negeri yang
berpredikat adiwiyata.
3. Tahapan penelitian yang digunakan dibatasi sampai pada hasil revisi modul
praktikum.

D. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui ketersediaan bahan ajar pada materi keanekaragaman hayati di
SMA.
2. Mengetahui kualitas/kelayakan modul praktikum identifikasi burung paruh
bengkok pada materi keanekaragaman hayati.
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E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Peneliti dapat mengembangkan Modul Praktikum Identifikasi Burung
Paruh Bengkok Pada Materi Keanekaragaman Hayati Yang Terintregrasi
Nilai-Nilai Konservasi di SMA serta dapat menambah pengalaman dalam
menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan.
2. Bagi Guru
Guru dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang materi
keanekaragaman hayati melalui Modul Praktikum Identifikasi Burung
Paruh Bengkok Pada Materi Keanekaragaman Hayati Yang Terintregrasi
Nilai-Nilai Konservasi di SMA sebagai penduan serta menanamkan
pendidikan lingkungan di sekolah adiwiyata.
3. Bagi Peserta didik
Membantu peserta didik mempermudah dalam memahami materi serta
dapat memberikan wawasan baru tentang pendidikan lingkungan maupun
nilai-nilai konservasi.
4. Bagi Sekolah
Melalui Pengembangan Modul Praktikum Identifikasi Burung Paruh
Bengkok Pada Materi Keanekaragaman Hayati Yang Terintregrasi NilaiNilai

Konservasi

di

SMA

dapat

menambah

media

mengembangkan pendidikan lingkungan bagi peserta didik.

ajar

serta
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Terkait
1. Penelitian dan Pengembangan Research and Development (R&D)
Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang menghasilkan
suatu produk, desain, ataupun proses. Menurut Borg & Gall (1983)
penelitian

pengembangan

digunakan

untuk

mengembangkan

dan

memvalidasi produk. Produk yang dihasilkan dapat berupa media
pembelajaran, media cetak/buku, CD, Video, dan audio. Selain itu
penerapan strategi pembelajaran, desain sistem pembelajaran, metode
pembelajaran,

sistem

perencanaan

pembelajaran,

sistem

evaluasi

pembelajaran, dan prosedur dalam penggunaan fasilitas pendidikan juga
bisa menjadi penelitian pengembangan. Tujuan dan karaktristik penelitian
pengembangan menurut Sanjaya dan Wina (2011) adalah sebagai berikut :
a. R&D bertujuan untuk menghasilkan produk pembelajaran dan
pendidikan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
b. Proses pelaksanaan R&D diawali dengan studi untuk memahami segala
sesuatu yang ada di lapangan agar sesuai dengan objek pengembangan.
c. Proses pengembangan dilakukan dengan beberapa siklus sesuai subyek
yang ada dilapangan.

8
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d. Pengujian dilakukan dengan memvalidasi produk oleh ahli dengan
menguji

kedalaman

hasil

pengembangan

dilihat

dari

proses

pembelajaran maupun isi produk.
e. R&D tidak menguji teori dan hukum kecuali berkaitan dengan yang
dikembangkan.

2. Penerapan Pembelajaran Adiwiyata
Adiwiyata merupakan program pendidikan untuk mewujidkan
sikap, perilaku, dan budaya cinta lingkungan. Sekolah adiwiyata memiliki
cara pembeajaran yang berbeda dengan sekolah non adiwiyata yaitu
mengintregrasikan seluruh kegiatan sekolah agar peduli dan cinta
lingkungan.
a. Pendidikan Konservasi
Konservasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk
melestarikan atau melindungi alam. Secara harfiah konservasi berasal
dari Bahasa Inggris “conservation” yang artinya pelestarian atau
perlindungan. Menurut UU No 23 Tahun 1997 konservasi diartikan
sebagai pengelolaan sumberdaya alam tak terbaharui untuk menjamin
pemanfaatan secara bijaksana dan sumberdaya alam terbaharui untuk
menjamin kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas serta keanekaragamanya. Konservasi pada
dasarnya merupakan sebuah upaya malakukan perlindungan dan
pemanfaatan lingkungan hidup untuk mewujidkan kesejahteraan
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manusia. Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 telah mengatur
tentang konservasi keanekaragaman hayati, termasuk pengelolaan
sumberdaya alam hayati melalui tiga hal yaitu perlindungan sistem
penyangga kehidupan, pengawtean keanekaragaman jenis tumbuhan
dan hewan beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan keanekaragaman
hayati dan ekosistem secara lestari.
Pembelajaran konservasi dan lingkungan sangat diperlukan serta
diterapkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan menjadi sarana penting
dalam melakukan edukasi konservasi kepada peserta didik. Hal ini
dikarenakan peserta didik merupakan agen perubahan bagi masa depan
dunia. Menurut Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 65 ayat 2 menyebutan bahwa setiap
orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses
informasi, hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Amanat undangundang ini menyatakan dengan jelas bahwa setiap warga negara
memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan serta ikut
berpartisipasi melestarikan dan menjaga lingkungan.
Peserta didik merupakan individu yang memiliki kepribadian,
tujuan, cita-cita hidup, dan potensi diri. Peserta didik juga merupakan
bagian dari komponen masukan dalam sistem pendidikan untuk menjadi
menusia yang berkualitas sesuai tujuan sistem pendidikan. Melalui
peserta didik harapan pendidikan lingkungan yang berkelanjutan akan
menjadi modal pengembangan dan pembangunan.
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b. Green School
Green School atau sekolah hijau merupakan sekolah yang memiliki
komitmen secara sistematis dalam mengembangkan program-program
untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan kedalam seluruh
aktivitas sekolah (Mungkasa, 2007). Program green school ditanamkan
mulai dari gerakan peduli lingkungan, penataan rumah/sekolah (green
home), bangunan sekolah (green building), hingga kurikulum yang
dikaitkan nilai-nilai konservasi. Program green school ditanamkan
sebagai partisipasi dan dukungan terhadap lingkungan sebagai wujid
kepekaan serta kepedulian lingkungan.
Menurut Brundtland pada Report of the World Commission on
Environment and Development dalam Macrory (2013) konsep green
school dapat dijadikan sarana untuk membangun generasi mendatang
agar hidup lebih baik dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
Pendidikan konservasi melalui green school di Indonesia sudah mulai
di gerakkan di berbagai sekolah seperti Green School Bali. Green
School Bali merupakan sekolah yang menerapkan konsep bangunan
sekolah melalui 6 kriteria sebagai berikut: (1) tata tepat guna lahan, (2)
efisiensi dan konservasi energy, (3) konservasi air, (4) sumber dan siklus
material, (5) kualitas udara dan kenyamanan udara dalam ruangan serta
(6) manajemen lingkungan bangunan (Hepsari, 2018).
Program green school memberi harapan kepada lembaga sekolah
untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, kritis terhadap
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lingkungan, dan menciptakan generasi-generasi yang peka terhadap isuisu lingkungan. Program green school memberi dukungan pada program
dari pemerintah yaitu program adiwiyata yang bertujuan mewujidkan
pengelolaan sekolah ramah lingkungan dengan upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab melalui tata
sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

c. Sekolah Adiwiyata
Perkembangan pendidikan lingkungan di Indonesia sudah dimulai
sejak tahun 1975 oleh Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)
Jakarta.

Garis-garis

besar

pengajaran

pendidikan

lingkungan

diujicobakan di 15 Sekolah Dasar di Jakarta. Kemudian tahun 1979
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
membentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan
Tinggi Negeri dan Swasta dengan mengembangkan pendidikan Analisis
Dampak

Lingkungan

(AMDAL).

Pemrakarsa

pengembangan

pendidikan lingkungan hidup ini dilakukan oleh LSM sebagai upaya
membentuk jaringan pendidikan lingkungan. Pada tahun 1996 dibangun
kerjasama antara LSM dengan Departemen Pendidikan Nasional dan
Lingkungan Hidup. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup
bersama Kementerian Pendidikan dan Budaya Departemen Agama, dan
Departemen Dalam Negri pada tanggal 24 Febuari 2004 membuat
kesepakatan untuk membentuk kebijakan Pendidikan Lingkungan
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Hidup (PLH) yang kemudian pada tanggal 21 Febuari 2006 membuat
rancangan Program Adiwiyata yang dapat diimplementasikan dalam
pendidikan formal (Kambuya, dkk. 2011).
Sekolah

adiwiyata

menjadi

salah

satu

harapan

dalam

mengembangkan pendidikan lingkungan. Program adiwiyata bertujuan
untuk mendorong dan membentuk sekolah peduli serta berbudaya
lingkungan yang berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan demi
kepentingan generasi yang akan datang. Terwujidnya sekolah adiwiyata
diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.05 tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.
Menurut Susy, dkk (2011) program adiwiyata merupakan suatu
tempat yang ideal dalam menjalankan dan memperoleh ilmu
pengetahuan, norma, serta etika yang dapat menjadi dasar menusia
dalam menuji terciptanya kesejahteraan hidup dan menuji pada cita-cita
pembangunan berkelanjutan. Program adiwiyata sudah diterapkan di
jenjang pendidikan Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama
(SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK). Program ini bertujuan untuk mewujidkan
warga sekolah yang bertanggungjawab terhadap upaya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik
dan berkelanjutan.
Prinsip-prinsip dasar program Adiwiyata yaitu edukatif, partisipatif
dan berkelanjutan. Prinsip partisipatif yaitu dengan melibatkan warga
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sekolah

untuk

ikut

terlibat

dalam

manajemen,

perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi adiwiyata. Berkelanjutan adalah seluruh
kegiatan yang harus dilakukan sekolah secara terencana dan terus
menerus

secara

komprehensif.

Program

adiwiyata

dalam

implementasinya harus ada komitmen sekolah dengan membuat visi dan
misi sekolah Adiwiyata menurut kebutuhan sekolah masing-masing.
Visi dan misi yang dibuat mencerminkan adanya upaya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.
Tujuan pokok dari pendidikan lingkungan hidup adalah membantu
peserta didik, guru, karyawan maupun seluruh warga sekolah dalam
memahami lingkungan dan memiliki ketrampilan melestarikan
lingkungan. Implementasi pembelajaran menurut Budi Adam (2014)
materi lingkungan dapat diimplementasikan melalui kurikulum dengan
memvariasi kurikulum dan mengaitkan pada pendidikan lingkungan.
Dalam panduan Adiwiyata dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum
berbasis lingkungan dapat diintegrasikan melalui mata pelajaran
tersendiri atau muatan lokal dengan menyusun kurikulum, silabus, dan
rancangan pembelajaran yang monolitik, terintegrasi nilai-nilai
konservasi dan lingkungan (Susy, dkk. 2011)
Kurikulum berbasis lingkungan merupakan kurikulum yang memuat
meteri pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan dengan
beragam upaya pemahaman tentang lingkungan hidup. Menurut Susy,
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dkk (2011) dalam Panduan Adiwiyata pengembangan kurikulum
dicapai melalui hal-hal sebagai berikut:
1) Pengembangan materi tentang persoalah lingkungan hidup yang
terjadi di masyarakat sekitar.
2) Pengembangan metode belajar berbasis lingungan dan budaya.
3) Pengembangan ekstra kulikuler untuk meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran peserta didik tentang lingkungan hidup.
4) Pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran.

d. Pembelajaran di Kelas
Belajar merupakan cara seseorang untuk memperoleh kepandaian
atau ilmu. Pembelajaran merupakan cara, proses, atau perbuatan untuk
menjadikan seseorang menjadi belajar. Dalam Undang-undang Sistem
Pendidikan Nasional No 21 Tahun 2003 pembelajaran merupakan
proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar. Interaksi pembelajaran pada hakikatnya dapat
dilakukan di mana saja seperti di lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat maupun antar teman. Kegiatan pembelajaran dapat
melibatkan berbagai komponen antara yang satu dengan lainya agar
saling berinteraksi, di mana pengajar dapat memanfaatkannya untuk
mencapai tujuan belajar (Wina. 2008). Salah satu metode belajar di
kelas adalah dengan proses pembelajaran secara kontekstual dan
eksperimental. Pembelajaran secara kontekstual dan eksperimental
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memiliki keterikatan di mana keduanya selalu mengaitkan pembelajaran
pada kenyataan. Konsep pembelajaran kontekstual dan eksperimental
sebagai berikut:
1) Pembelajaran Kontekastual
Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang
mengaitkan antara materi belajar dengan kondisi nyata yang dialami
peserta didik agar dapat mendorong dan mempermudah menangkap
materi pengetahuan. Tujuan pembelajaran kontekstual adalah
membantu peserta didik melihat makna pelajaran yang mereka
pahami dengan menghubungkan pada konteks kehidupan nyata.
Menurut Kadir (2013) terdapat tujih komponen dalam pembelajaran
kontekstual yaitu:
a) Kontruktivisme merupakan cara membangun pemahaman
peserta didik berdasarkan pengetahuan awal yang dikemas
sedemikian rupa agar dapat mengkontruksi apa yang ditangkap.
b) Bertanya merupakan cara guru untuk mendorong dan
membimbing peserta didik agar mampu berfikir kritis.
c) Menemukan merupakan pemindahan pengamatan menjadi
pemahaman menggunakan cara berfikir kritis.
d) Kelompok belajar adalah kegiatan belajar yang melibatkan
banyak teman (kelompok) untuk saling berdiskusi bertukar ide
dan gagasan sebagai penemuan jawaban setiap peserta didik.
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e) Pemodelan adalah cara belajar dengan memberikan contohcontoh kongkrit agar peserta didik dapat mengkonruksi
pemahaman dengan mudah.
f) Refleksi merupakan cara berfikir dan mengingat apa yang sudah
dipelajari dengan mencatat, berdiskusi, maupun presentasi.
g) Penilaian merupakan cara mengukur pengetahuan peserta didik
melalui tugas-tugas yang relevan dan kontekstual.

2) Pembelajaran Eksperimental
Pembelajaran eksperimental merupakan pembelajaran di
mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman
sehingga dihasilkan pengetahuan yang dapat merubah atau
memperkuat

pengalaman (Klob,

dalam

Istighfaroh. 2014).

Pembelajaran eksperimental merupakan model belajar yang
memberikan pengalaman secara langsung dengan cara eksplorasi
maupun

interaksi

langsung

pada

lingkungan

atau

objek

pembelajaran secara indoor maupun outdoor agar mendapatkan
pengetahuan serta ketrampilan secara langsung. Pembelajaran
eksperimental

pada

dasarnya

merupakan

pembelajaran

menggunakan metode ilmiah yang menekankan peserta didik untuk
melakukan percobaan sistematis melalui cara-cara kerja ilmiah
(Ratunguri, 2016). Tujuan pembelajaran eksperimental adalah untuk
menggali, membangun, melatih, dan membiasakan kemampuan
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personal, sosial, metakognisi, dan kognisi kedalam pembelajaran.
Karakteristik pembelajaran eksperimental menurut Kolb dalam
Istighfaroh (2014) yaitu (1) belajar dari proses, (2) belajar
berdasarkan pengalaman, (3) belajar dari resulusi konflik antara
gaya yang berlawanan secara dialok, (4) belajar dari proses holistic,
(5) belajar dengan melibatkan seseorang dan lingkungan, dan (6)
belajar tentang menciptakan pengetahuan.
Tahapan pembelajaran eksperimental menurut Alimah
(2012) adalah sebagai berikut:
a) Fase eksplorasi dirancang untuk mengembangkan ide dengan
melakukan investigasi terhadap permasalahan secara langsung
di lingkungan sekitar.
b) Fase interaksi merupakan usaha untuk mengembangkan
kemampuan personal dan sosial malalui learning community
agar mampu mengatasi rintangan dan bertindak secara mandiri
dengan penuh tanggung jawab.
c) Fase komunikasi merupakan langkah untuk membiasakan
peserta didik dalam berkomunikasi pada sesama menggunakan
kata-kata yang santun dan penuh empati dengan tujuan agar
mampu mempermudah beradaptasi dengan lingkungan.
d) Fase refleksi bertujuan untuk melatih, mengembangkan, dan
membiasakan kemampuan metakognisi melalui pembelajaran
agar memudahkan peserta didik memahami pembelajaran
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berdasarkan pengalaman, sehingga dapat melakukan evaluasi
tantang apa yang dipelajari dari pengalaman.
e) Fase evaluasi merupakan rangkaian dari akhir pembelajaran
yang bertujuan untuk melihat proses yang terjadi dari
pengalaman agar dapat mengkoreksi apa yang kurang demi
perbaikan.

3. Pengertian Modul dan Karakteristik Modul
Modul merupakan bahan ajar yang dibuat secara sistematis serta
didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar secara
mandiri maupun terbimbing (Rahdiyanta, 2015). Modul bertujuan untuk
memperjelas serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi agar
dapat memotivasi belajar peserta didik. Secara keseluruhan modul berisi
tujuan pembelajaran, materi, kegiatan belajar, dan evaluasi. Modul memiliki
beberapa karakteristrik sebagai berikut:
a. Self Instructional yaitu modul yang dapat dipakai belajar secara mandiri
tanpa tergantung pada pembimbing
b. Self Contained yaitu seluruh komponen materi dalam suatu bab/materi
terdapat dalam satu modul yang dikemas secara utuh. Tujuanya untuk
mempermudah peserta didik dalam mempelajari materi secara tuntas
c. Stand Alone yaitu modul yang dikembangkan dengan tidak tergantung
pada media lain atau digunakan secara bersamaan dengan media lain
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d. Adaptive

yaitu

pengembangan

modul

disesuaikan

dengan

perkembangan ilmu dan teknologi
e. User Friendly yaitu modul yang mudah digunakan oleh pemakainya

4. Metode Praktikum
Praktikum berasal dari kata praktik yang artinya pelaksanaan secara
nyata dari apa yang disebut teori. Menurut KBBI praktikum diartikan
sebagai bagian dari pengajaran yang bertujuan untuk menguji dan
melaksanakan secara nyata apa yang diperoleh dari teori pelajaran praktik.
Praktikum merupakan salah satu cara penyajian pembelajaran kepada
peserta didik untuk membuktikan teori secara langsung melalui praktik.
Melalui praktikum peserta didik dapat memiliki pengalaman secara
langsung serta dapat melakukan percobaan sendiri sesuai imajinasi sendiri
sesuai prosedur atau dengan metode yang ada dalam praktikum.
Metode praktikum merupakan salah satu penyajian pembelajaran
secara aktif agar peserta didik mengalami dan membuktikan secara
langsung dari apa yang sudah dipelajarinya. Menurut pendapat Bruner
dalam Tresna dan Sastrawijaya (1998), belajar dengan praktik langsung
dapat mempermudah mentransfer ilmu pengetahuan. Kegiatan praktikum
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) khususnya pelajaran Biologi, karenanya
pembelajaran IPA sering disebut pembelajaran experimental science.
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Kegiatan praktikum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu
praktikum terbimbing atau terencana dan praktikum bebas. Praktikum
terbimbing merupakan kegiatan praktikum dengan langkah-langkah yang
sudah dirancang, disiapkan, dan ditentukan sesuai objek penelitian dari
fasilitator/guru. Sedangkan praktikum bebas merupakan kegiatan praktikum
mandiri dengan menyiapkan peralatan percobaan sendiri sesuai arahan atau
permasalahan yang diberikan oleh fasilitator/guru.
Menurut Djajadisastra dalam Anggraeni (2012) kegiatan praktikum
memiliki tiga langkah utama yaitu langkah persiapan, langkah pelaksanaan,
dan langkah tidak lanjut metode praktikum.
a. Langkah persiapan merupakan langkah menyiapkan tempat praktikum,
objek praktikum, peralatan yang digunakan dalam praktikum, jumlah
peserta didik kapasitas tempat praktikum, langkah-langkah praktikum
serta tata tertib selama praktikum.
b. Langkah pelaksanaan praktikum merupakan tahap praktik langsung
sesuai objek praktikum dengan arahan sesuai petunjuk praktikum.
Kegiatan peserta didik dalam melaksanakan praktikum adalah
mengobservasi, mengamati, mencatat data, menganalisis data,
mengkomunikasikan hasil praktikum dan menganalisis data.
c. Setelah peserta didik melaksanakan praktikum guru selanjutnya
melakukan tindak lanjut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan
atau mengajak berdiskusi terkait kegiatan praktikum (hasil yang
didapat/permasalahan), membuat laporan hasil praktikum, presentasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

hasil, serta mengajak membersihkan dan menyimpan peralatan
praktikum pada tempatnya.
Kegiatan praktikum memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut
Sagala (2005) kelebihan dan kekurangan praktikum adalah sebagai berikut:
a. Kelebihan
1) Dapat membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran dan dapat
menyimpulkan sendiri berdasarkan percobaan yang dilakukannya
sendiri.
2) Dapat mengembangkan sikap sains, teknologi, maupun sikap kritis.
3) Dapat menumbuhkan sikap ilmiah, kerjasama, jujir, dan toleransi
4) Memperkaya pengalaman peserta didik dengan hal-hal yang objektif
dan realitas
5) Dapat mengalami dan mengamati sendiri proses kejadian serta dapat
berfikir imliah.
b. Kekurangan
1) Memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu
mudah diperoleh.
2) Setiap praktikum tidak selalu memberikan hasil sesuai harapan
karena factor-faktor tertentu.
3) Sangat menuntut penguasaan materi, penggunaan peralatan dan
bahan praktikum.
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5. Materi Keanekaragaman Hayati Burung
Biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang
kehidupan baik makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara
makhluk hidup terhadap lingkungan. Materi biologi keanekaragaman hayati
merupakan materi yang di ajarkan di jenjang SMA kelas X. Kemendikbud
menyatakan dalam pembelajaran biologi SMA materi keanekaragaman
hayati masuk ke dalam Kompetensi Dasar 3.2 yaitu Menganalisis data hasil
observasi tentang tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan
ekosistem di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya. Kompetensi
Dasar 4.2 menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman
hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia dan upaya usulan pelestarian
keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman
berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia dalam
berbagai bentuk media informasi. Burung merupakan hewan yang memiliki
keanekaragaman yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai materi dalam
Kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Pengertian tentang burung dapat
didiskripsikan sebagai berikut:
a. Definisi Burung
Burung merupakan hewan yang masuk dalam kelas Aves. Burung
terbagi dalam 29 sub ordo dan 158 famili. Merupakan salah satu hewan
bertulang belakang, berdarah panas, bersayap dan berkembangbiak
dengan cara bertelur. Menurut Wilty dan Babtista (1988) burung
dideskripsikan sebagai hewan yang memiliki bulu, tungkai atau lengan
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yang termodifikasi untuk terbang, tungkai belakang teradaptasi untuk
berjalan berenang dan hinggap, paruh tidak bergigi, dan tidak memiliki
kandung kemih.
Diskripsi jenis burung dilakukan berdasarkan ciri-ciri morfologi
pada bagian tubuh yang teramati. Ciri-ciri tersebut antara lain panjang
tubuh burung yang diukur mulai dari paruh sampai ekor, hal ini untuk
menentukan besar atau kecil jenis burung. Warna burung pada bagian
tubuh utama, kepala, sayap, ekor, tubuh depan dan belakang, warna
kaki, jenis/bentuk kaki dan mata untuk dijadikan penentuan jenis burung
atau untuk membedakan dari jenis burung lainya (Haryono, dkk. 2019)

b. Habitat
Habitat merupakan suatu kawasan yang terdiri dari beberapa
komponen makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan dan
dipergunakan sebagai tempat hidup serta berkembangbiak. Habitat
terdiri dari beberapa microhabitat yang memberi pengaruh bagi
keberlangsungannya makhluk hidup di dalamnya. Burung merupakan
satwa yang dapat hidup di berbagai tipe habitat seperti habitat hutan,
sawah, pesisir pantai, dan perkotaan. Setiap burung yang hidup di suatu
habitat memiliki kebutuhan dasar yaitu materi dan energi. Materi
menyediakan media untuk hidup seperti udara dan daratan sebagai
tempat tinggal, sedangkan energi didapatkan dari makanan dan energi
matahari (Darmawan, 2006).
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Faktor yang menentukan keberadaan burung dalam suatu habitat
adalah ketersediaan makanan, tempat istirahat, bermain, kawin,
bersarang, bertengger, dan berlindung. Sebagai komponen habitat
burung keberadaan pohon menjadi salah satu fungsi penting untuk
berkembangbiak. Bagian-bagian pohon seperti daun, ranting, buah, dan
bunga

dimanfaatkan

burung

sebagai

makanan,

tempat

tinggal/bersarang, dan bermain (Irwanto, 2006).

c. Kunci Identifikasi Burung
Identifikasi merupakan cara menentukan atau menetapkan identitas
makhluk hidup. Identifikasi satwa adalah cara menentukan identitas
satwa melalui tahapan-tahapan analisis seperti tubuh, ciri-ciri, perilaku,
habitat agar dapat diketahui identitas jenisnya. Menurut Bas van Balen
(2010) tahapan melakukan pengamatan di alam terbuka sebaiknya
dibuat sketsa tubuh burung pada buku catatan dengan menggambar
bagian-bagian tubuh burung dan diberi tanda panah untuk memberi
keterangan warna atau bentuk pada bagian tubuh burung. Selain itu
catatan tentang suara tingkah laku, dan lokasi juga penting untuk
memberi penguatan dalam identifikasi burung.
Tahapan identifikasi menurut Haryono (2019), dalam buku Panduan
Identifikasi Aves dapat dilakukan dengan cara mengkelompokkan
bagian tubuh burung menjadi beberapa bagian yaitu bagian kepala,
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tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Adapun bagian-bagian
burung dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Bagian-bagian Tubuh Burung Kakak Tua
(Foto: Dokumen Pribadi)

Dari ciri-ciri di atas kemudian diidentifikasi dengan cara
mencirikan warna dan bentuk yang terlihat dari bagian kepala, tubuh
bagian atas, dan tubuh bagian bawah. Setelah mendapatkan ciri-ciri
burung dilakukan pengidentifikasian menggunakan buku panduan
yang sudah tersedia yaitu Burung-Burung di Kawasan Walacea,
Burung-Burung di Kawasan Papua, dan Burung-Burung di Sumatra,
Jawa, Bali dan Kalimantann.
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang berkaitan dengan modul praktikum identifikasi burung yang
pertama yaitu penelitian dari Pratiwi, Ali, Sulistyowati (2019) tentang
Pendidikan Biodiversitas Berbasis Potensi Lokal Pada Tingkat SMA/MA.
Penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan tantang biodiversitas apabila
diterapkan secara maksimal pada peserta didik akan berperan maksimal untuk
menumbuhkan sikap kritis dan kepedulian terhadap keberadaan biodiversitas.
Penelitian yang kedua yaitu dari Laksono (2017) tentang Pengaruh
Pembelajaran Mini Riset Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Kesadaran
Konservasi Keanekaragaman Hayati. Penelitian ini menyatakan bahwa
pembelajaran mini riset berbasis keanekaragaman potensi lokal dengan
melibatkan peserta didik secara langsung dapat meningkatkan kesadaran
konservasi biodiversitas. Selain itu dalam proses pembelajaran terdapat proses
internalisasi nilai-nilai karakter konservasi yang dapat mempengaruhi pola
kepribadian dan tingkah laku sehingga membentuk karakter konservasi.
Penelitian yang ketiga yaitu dari Taufiq, Dwi, Widiyatmoko (2014) tentang
Pengembangan Media Pembelajaran IPA Terpadu Berkarakter Peduli
Lingkungan

Tema

“Konservasi”

Berpendekatan

Science-Edutainment.

Penelitian ini menyatakan bahwa kualitas pembelajaran dan hasil belajar
mempengaruhi pembentukan sikap peserta didik, selain itu media pembelajaran
menggunakan IPA terpadu dengan pendekatan science-edutainment dengan
tema konservasi memberi pengaruh pada sikap dan hasil belajar peserta didik.
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C. Kerangka Berfikir
Program adiwiyata memberi dorongan sekolah untuk menerapkan nilainilai konservasi dalam berbagai kegiatan sekolah baik dalam
pembelajaran maupun diluar pembelajaran

Berdasarkan hasil observasi
di sekolah berpredikat
adiwiyata
-

-

Adiwiyata mewajibkan
sekolah untuk menerapkan
nilai-nilai konservasi
dalam pembelajaran,
namum belum sepenuhnya
diterapkan.
Belum ada media yang
mngintregrasikan nilai
konservasi kedalam
pembelajaran

Fakta tentang keanekaragaman
hayati burung paruh bengkok
-

-

-

Burung paruh bengkok
memiliki nilai
keanekaragaman hayati
yang tinggi
Kebeadaan burung paruh
bengkok semakin
terancam
Burung dapat dijadikan
materi pembelajaran pada
materi keanekaragaman
hayati

Pengembangan Modul Praktikum Identivikasi Burung Pada Materi
Keanekaragaman Hayati Yang Terintregrasi Nili-Nilai Konservasi Di Sma

Dihasilkan modul praktikum
yang dapat membantu peserta
didik dalam memahami materi

Nilai konservasi di sekolah
adiwiyata dapat tercapai

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Research and Development (R&D). Menurut Sugiyono (2012) penelitian dan
pengembangan merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan produk
dan menguji keefektifan produk. Prosedur pengembangan yang digunakan
berdasarkan prosedur menurut Borg and Gall. Adapun produk yang dihasilkan
berupa modul praktikum identifikasi burung yang terintregrasi nilai-nilai
konservasi pada meteri keanekaragaman hayati kelas X SMA.

B. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan
Langkah-langkah menurut Borg and Gall dalam Sanjaya (2011) ditujukan
pada gambar berikut :
Riset atau
pengumpulan
informasi

Perencanaan dan
merumuskan
tujuan

Pengembangan
produk awal

Validasi produk

Uji coba produk

Revisi produk

Uji coba produk
skala terbatas

Revisi produk

Uji coba produk
skala luas

Desiminasi
produk

Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg
and Gall dalam Sanjaya (2011)
29
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Berdasarkan tahapan penelitian pengembangan di atas peneliti hanya
mengembangkan 5 langkah sebagai berikut:
1. Melakukan Riset atau Pengumpulan Informasi
Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui studi
literature

dan

observasi

disekolah

melalui

wawancara

tentang

pengembangan modul praktikum identivikasi burung pada materi
keanekaragaman hayati kelas X SMA.
2. Perencanaan
Berdasarkan riset dan pengumpulan informasi kemudian disusun
perencanaan tentang pengembangan produk praktikum identifikasi burung.
3. Pengembangan Produk Awal
Tahap ini dilakukan dengan menyusun langkah-langkah pembuatan modul
praktikum identivikasi burung dengan langkah sebagai berikut:
a. Menentukan materi sesuai Kompetensi Dasar, kemudian memilih pokok
bahasan.
b. Merumuskan tujuan yang akan dicapai peserta didik
c. Pembuatan desain modul praktikum mulai dari sampul, kata pengantar,
daftar isi, penulisan penyajian modul praktikum, daftar pustaka serta
sampul belakang.
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4. Validasi Produk
Produk modul praktikum identifikasi burung yang sudah jadi kemudian
diserahkan kepada ahli untuk dilakukan validasi dengan tujuan agar
memberi penilaian pada kualitas produk dari sisi kekurangan dan kelebihan.
Penilaian dari para ahli kemudian dijadikan dasar perbaikan oleh peneliti
untuk dilakukan penyempurnaan. Validasi dilakukan oleh tiga validator
yaitu guru Biologi dan ahli media pembelajaran.
a. Validasi Guru Biologi
Validasi oleh guru biologi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian
materi keanekaragaman hayati terhadap modul praktikum identifikasi
burung paruh bengkok yang terintregrasi nilai-nilai konservasi.
b. Validasi Ahli Media
Validasi oleh ahli media pembelajaran bertujuan untuk memberikan
penilaian terkait desain dan kritik serta saran pada produk yang
dihasilkan.
c. Validasi Ahli Materi
Validasi oleh materi bertujuan untuk memberikan penilaian terkait
materi di dalam modul praktikum identifikasi burung paruh bengkok
yang terintregrasi nilai-nilai konservasi.

5. Revisi Produk
Hasil validasi yang dilakukan oleh para ahli kemudian direvisi oleh peneliti
agar dapat disempurnakan dengan sebaik-baiknya.
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C. Spesifikasi Produk
1. Produk yang dikembangkan merupakan materi Keaneragaman Hayati pada
pada kelas X kurikulum 2013 yaitu Modul Praktikum Identifikasi Burung
Paruh Bengkok Yang Terintregrasi Nilai-Nilai Konservasi di SMA.
2. Materi berisi:
a. Konservasi burung, keanekaragaman hayati burung paruh bengkok pada
tingkat gen dan spesies, identifikasi burung burung paruh bengkok, dan
cara pengklasifikasian burung.
b. Materi dilengkapi gambar tentang cara identifikasi untuk memperjelas
dan memberi daya tarik peserta didik dalam memahami materi.
c. Modul dilengkapi dengan praktikum, soal-soal yang dikaitkan dengan
nilai-nilai konservasi serta adanya kegiatan evaluasi sebagai sarana
peserta didik untuk mengingat dan mengevaluasi apa yang sudah di
praktikumkan.
3. Modul yang dikembangkan berukuran A5 (14,8 cm x 21 cm), sampul
menggunakan kertas doff dan bagian isi modul menggunakan kertas HVS.
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D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengambilan data penelitian pengembangan modul
praktikum identifikasi burung dilakukan dengan dua tahap yaitu wawancara
secara terstruktur dan kuisioner untuk pengujian validitas. Wawancara
terstruktur dilakukan untuk mengumpulkan data informasi melalui
pertanyaan-pertanyaan tertulis (Sugiyono, 2015). Pengujian validitas
dilakukan menggunakan angket dengan mengisi daftar cocok (check list √ )
pada kolom yang disediakan (Arikunto, 2006).

2. Instrumen Pengumpulan Data
Instrument pengumpulan data dilakukan untuk menganalisa
kebutuhan dan pengukuran kualitas produk. Pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara dan pemberian kuisioner validasi kepada ahli untuk
mengukur kualitas produk.
a. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara guru di 4 sekolah
yang memiliki predikat adiwiyata. Lembar wawancara dilakukan
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru. Adapun
lembar wawancara sebagai berikut :
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Tabel 3.1 Lembar Analisis Kebutuhan
LEMBAR PANDUAN ANALISIS KEBUTUHAN GURU
Nama
Sekolah
Hari/Tanggal
Waktu

:
:
:
:

Wawancara ini dilakukan secara langsung dan hasil wawancara
dicatat oleh peneliti. Pertanyaan yang dijadikan penduan
wawancara dimungkinkan berkembang.
1. Bagaimana kesan bapak/ibu selama mengajar IPA di kelas?
2. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan pada saat mengajar
materi IPA khususnya materi Keanekaragaman Hayati?
3. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang adiwiyata?
4. Program adiwiyata apa saja yang diterapkan di sekolah ini?
5. Apakah program adiwiyata juga diterapkan didalam
kelas/pembelajaran? Contohnya seperti apa?
6. Apakah bapak/ibu guru pernah/sering malakukan kegiatan
praktikum? Berikan contohnya?
7. Pernahkah kegiatan praktikum dilakukan diluar kelas/sekolah?
Bila pernah berikan contohnya?
8. Apakah kegiatan praktikum sering dikaitkan dengan nilai-nilai
adiwiyata?
9. Adakah modul/petunjuk praktikum di sekolah ini? Jika ada
contohnya apa?
10. apakah bapak/ibu membutuhkan buku praktikum identifikasi
burung pada materi keanekaragaman hayati sebagai tambahan
dalam pembelajaran?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35

b. Kuisioner Validasi Produk
Instrument penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan
kuisioner validasi. Adapun lembar kuisioner validasi sebagai berikut :
1) Kuisioner Validasi Guru
Tabel 3.2 Lembar Validasi Guru
LEMBAR VALIDASI GURU MATA PELAJARAN
Judul Modul Praktikum
:
Nama Validator
:
Pekerjaan
:
Petunjuk
1. Mohon diberi tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan
pendapat validator
2. Kriteria skor :
1
2
3
4

=
=
=
=

STS (sangat tidak stuji)
TS (tidak stuji)
S (stuji)
SS (sangat stuji)

3. Komentar dan saran mohon diberikan pada tempat yang disediakan
Aspek
No
Kriteria
Skor
Keterangan
1 2 3 4
Sampul
1 Judul
sesuai
dengan
isi
modul
2 Gambar sampul
sesuai dengan
isi
3 Tata letak teks
dan
gambar
sesuai
4 Kemenarikan
sampul
Tampilan
Secara
Menyeluruh

5

Modul
praktikum tepat
sasaran
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6

7

8

9

Isi

10

11

12

13

14

Komponenkomponen
dalam modul
praktikum
lengkap
Materi
praktikum
sesuai dengan
Kompetensi Inti
dan Kompetensi
Dasar
Materi
praktikum
sesuai dengan
indikator
Materi
tepat
digunakan
dalam
praktikum
Langkah kerja
dalam petunjuk
praktikum jelas
Materi
tepat
digunakan
dalam
praktikum
Modul
praktikum
menekankan
pada materi dan
nilai-nilai
konservasi
Gambargambar
mempermudah
pemahaman
materi
dan
petunjuk
praktikum
Meteri
praktikum
sesuai dengan
dunia
kehidupan
peserta didik
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Kebahasaan

15

16

Keterlaksanan

17

Pemilihan kata
dalam materi
mudah
dipahami
Kalimat dalam
modul
sesui
dengan kaidah
Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
Penggunaan
modul fleksibel

18

Modul
dapat
meningkatkan
motivasi belajar
peserta didik

19

Modul
dapat
diaplikasikan di
sekolah
berpredikat
Adiwiyata

20

Modul
dapat
mendukung
RPP
dalam
akreditasi
Adiwiyata

Kesimpulan :
Lingkari salah satu poin altenatif kesimpulan menurut penilaian
Bapak/Ibu terhadap produk yang dikembangkan
a. Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan tanpa
perbaikan
b. Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dengan
perbaikan sesuai saran
c. Produk yang dikembangkan tidak layak diujicobakan
Komentar dan saran :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………….
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2) Kuisioner Validasi Ahli Media
Tabel 3.3 Lembar Validasi Ahli Media
LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA
Judul Modul Praktikum
:
Nama Validator
:
Pekerjaan
:
Petunjuk
1. Mohon diberi tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan
pendapat validator
2. Kriteria skor :
1 = STS (sangat tidak stuji)
2 = TS (tidak stuji)
3 = S (stuji)
4 = SS (sangat stuji)
3. Komentar dan saran mohon diberikan pada tempat yang disediakan
Aspek

No

Kriteria

Skor
1 2 3 4

Sampul

Tampilan
Secara
Menyeluruh

1

Judul praktikum
sesuai isi modul

2

Resulusi gambar
tinggi

3

Komposisi warna
(kontras/menarik)

4

Tata letak teks
dan gambar

5

Kemenarikan
sampul

6

Ukuran
terbaca
baik

7

Format halaman
memudahkan
pemahaman isi

8

Gambar mudah
dipahami
dan
jelas

font
dengan

Keterangan
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Isi

Kebahasaan

9

Kalimat
modul
diphami

10

Komponen dalam
praktikum
lengkap

11

Topik
pembelajaran
tersusun secara
sistematis

12

Materi
tepat
digunakan dalam
praktikum

13

Isi materi terkait
dengan nilai-nilai
konservasi

14

Meteri dan nilainilai konservasi
ada dalam modul

15

Gambar-gambar
yang ada dalam
petunjuk meteri
mempermudah
pemahaman
Pemilihan kata
dalam
materi
mudah dipahami

16

17

dalam
mudah

Kalimat dalam
modul
sesui
dengan
kaidah
Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar
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Keterlaksanan

18

Penggunaan
modul fleksibel
digunakan dalam
praktikum

19

Dapat digunakan
dan diaplikasikan
di
sekolah
berpredikat
Adiwiyata

20

Modul
dapat
mendukung RPP
dalam akreditasi
Adiwiyata

Kesimpulan :
Lingkari salah satu poin altenatif kesimpulan menurut penilaian
Bapak/Ibu terhadap produk yang dikembangkan
a. Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan tanpa
perbaikan
b. Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dengan
perbaikan sesuai saran
c. Produk yang dikembangkan tidak layak diujicobakan
Komentar dan saran :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………
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3) Kuisioner Validasi Ahli Materi
Tabel 3.4 Lembar Validasi Ahli Materi
LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI
Judul Modul Praktikum
:
Nama Validator
:
Pekerjaan
:
Petunjuk
1. Mohon diberi tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan pendapat
validator
2. Kriteria skor :
1
2
3
4

=
=
=
=

STS (sangat tidak stuji)
TS (tidak stuji)
S (stuji)
SS (sangat stuji)

3. Komentar dan saran mohon diberikan pada tempat yang disediakan
Aspek
No
Kriteria
Skor
Keterangan
1 2 3 4
Sampul
1 Judul praktikum
sesuai isi modul
2

3
4

5

Tampilan
Secara
Menyeluruh

6

7

Layout
cover
sampul
sesuai
dengan materi
Komposisi warna
(kontras/menarik)
Gambar burung
sudah mewakili
ciri-ciri
taksonomis
Ilustrasi sampul
telah
menggambarkan
tingkatan
keanekaragaman
hayati gen dan
spesies
Ukuran
font
terbaca dengan
baik
Format halaman
memudahkan
pemahaman isi
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8

9

10

Isi

Kebahasaan

11

Gambar mudah
dipahami
dan
jelas
Kalimat dalam
modul
mudah
diphami
Komponen dalam
praktikum
lengkap
Topik
pembelajaran
telah
tersusun
secara sistematis

12

Materi
sudah
tepat digunakan
dalam praktikum

13

Meteri dan nilainilai konservasi
terdapat
dalam
modul

14

Isi materi sudah
terkait
dengan
nilai-nilai
konservasi

15

Gambar-gambar
yang ada dalam
petunjuk
praktikum
mempermudah
identifikasi
Pemilihan kata
memberitahu
pada pemahaman
proses
identifikasi

16
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Keterlaksanaan

17

Kalimat dalam
modul
sesuai
dengan
kaidah
kerja taksonomi
(pencirian,
identifikasi,
klasifikasi)

18

Penggunaan
modul
dapet
digunakan dalam
praktikum
di
kelas
dan
dilapangan
Penggunaan
modul
dapat
meningkatkan
motivasi belajar
peserta didik dan
menumbuhkan
nilai-nilai
konservasi

19

20

Modul
dapat
mendukung RPP
dalam akreditasi
Adiwiyata

Kesimpulan :
Lingkari salah satu poin altenatif kesimpulan menurut penilaian
Bapak/Ibu terhadap produk yang dikembangkan
a. Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan tanpa
perbaikan
b. Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dengan
perbaikan sesuai saran
c. Produk yang dikembangkan tidak layak diujicobakan
Komentar dan saran :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………….
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E. Kriteria Validator
Validator modul praktikum identifikasi burung paruh bengkok adalah guru
biologi di SMA berpredikat adiwiyata, dosen Pendidikan Biologi, serta Dosen
ahli di bidang burung dan konservasi burung. Adapun kriteria masing-masing
validator sebagai berikut:
1. Guru Mata Pelajaran Biologi
Guru biologi di SMA berpredikat adiwiyata yang telah menempuh
pendidikan S-1 Pendidikan Biologi dan berpengalaman mengajar materi
keanekaragaman hayati di sekolah.
2. Ahli Media
Dosen di jurusan pendidikan biologi yang telah menempuh S-2, menguasai
modul praktikum, materi keanekaragaman hayati, dan konservasi burung.
3. Ahli Materi
Dosen yang telah menempuh pendidikan S-3, menguasai materi
keanekaragaman hayati, identifikasi burung, morfologi burung, dan
konservasi burung.
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F. Teknik Analisis Data
Analisis data diperlukan untuk melihat hasil penelitian yang dilakukan
sudah sempurna atau belum. Analisis data mancangkup seluruh kegiatan
mengklarifikasi, menganalisa, merevisi dan menarik kesimpulan. Data yang
diambil berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Diskripsi teknik pengambilan
data sebagai berikut:
1. Analisis Data Kualitatif
Data kualitatif diambil melalui wawancara dengan guru di sekolah
berpredikat adiwiyata. Data yang diambil bersifat induktif yaitu analisisnya
berdasarkan data yang diperoleh. Metode analisis data kualitatif
menggunakan metode Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data melalui
wawancara, kuisioner, dan kajian pustaka.
2. Analisis Data Kuantitatif
Data kualitatif merupakan pengambilan data yang berbenuk angka. Data
kuantitatif diambil dari data kualitatif yang diangkakan atau di beri skor.
Pengambilan data kuantitatif dilakukan melalui kuisioner validasi yang
dilakukan oleh ahli. Langkah-langkah analisis data kuantitatif sebagai
berikut:
a. Pengumpulan data kuisioner/angket
b. Pemberian skor pada hasil penilaian kuisioner dengan altenatif penilaian
TS (tidak setuji dengan skor 1, KS (kurang setuji) dengan skor 2, S
(setuji) dengan skor 3, dan SS (sangat setuji) dengan skor 4.
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c. Kemudian skor diubah menjadi skala nilai menggunakan skala menurut
Mardapi (2008) dengan nterval skor sebagai berikut:
Tabel 3.5 Kategori Skor Menurut Mardapi
No
1
2
3
4

Skor
X ≥ Xˉ + 1.SBx
Xˉ + 1.□SBx > X ≥ Xˉ
Xˉ > X ≥ Xˉ - 1.SBx
X < Xˉ - 1.SBx

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

Keterangan:
Xˉ

: Rerata Skor Keseluruhan

SBx

: Simpangan Baku Skor Keseluruhan

X

: Skor Yang Dicapai Masing-masing

Berikut penjabaran rumus Mardapi (2008) untuk skala 1-4:
1

1

̅𝑥

: Rerata ideal 2 (skor maksimal + skor minimal) = 2 (4+1) = 2,5

SBx

: 6 (skor maksimal – skor minimal) = 6 (4-1) = 0,5

1

1

Sangat Tinggi = X ≥ ̅𝑥 + (1. SBx)
= X ≥ 2,5 + (1 x 0,5)
=X≥3
Tinggi
= ̅𝑥 + 1.SB X > x ≥ ̅𝑥
= 2,5 + 0,5 > x ≥ 2,5
= 3 > x ≥ 2,5
Rendah
= ̅𝑥 > X ≥ ̅𝑥 - 1. SB X
= 2,5 > X ≥ 2,5 – (1 x 0,5)
= 2,5 > X ≥ 2
Sangat Rendah= X < ̅𝑥 - 1. SBx
= X < 2,5 – (1 x 0,5)
=X<2

d. Hasil penskoran kemudian disimpulkan sebagai hasil penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan dilakukan pada langkah awal penelitian untuk
mengetahui kebutuhan guru dalam mengajar, kesulitan guru dalam mengajar,
ketersediaan modul, kebutuhan modul, kegiatan praktikum yang diterapkan,
dan kaitanya pembelajaran dengan nilai-nilai adiwiyata atau konservasi.
Kegiatan analisis kebutuhan dilakukan dengan metode wawancara dengan guru
biologi kelas X di sekolah yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Adapun sekolah
yang ditetapkan peneliti ada 4 sekolah yaitu SMA N 1 Pundong, SMA N 2
Wates, SMA N 1 Cangkringan, dan SMA N 1 Banguntapan.
Wawancara yang dilakukan terdapat 10 butir pertanyaan yang menyangkut
kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan pembelajaran diluar kelas, kegiatan
praktikum, kebutuhan modul, dan penerapan nilai-nilai adiwiyata/konservasi.
Berikut merupakan hasil analisis kebutuhan di 5 sekolah:
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Pertanyaan
1. Bagaimana kesan bapak/ibu
selama mengajar IPA di kelas?
2. Apakah bapak/ibu mengalami
kesulitan pada saat mengajar
materi IPA khususnya materi
Keanekaragaman Hayati?
3. Apa yang bapak/ibu ketahui
tentang adiwiyata?
4. Program adiwiyata apa saja
yang diterapkan di sekolah ini?

SMA N 1 Pundong

SMA N 2 Wates

Senang

Senang

SMA N 1
Cangkringan
Senang

SMA N 1
Banguntapan
Senang

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Pendapat
sesuai
panduan Adiwiyata
a. Jumat bersih
b. Komposting
c. Green House
d. Penghijauan
e. Membuat
biopori
f. Kantin sehat

Pendapat
sesuai
panduan Adiwiyata
a. Jumat bersih
b. Komposting
c. Green House
d. Penghijauan
e. Membuat
biopori
f. Kantin sehat

Pendapat
sesuai
panduan Adiwiyata
a. Jumat bersih
b. Komposting
c. Green House
d. Penghijauan
e. Membuat biopori
f. Kantin sehat
g. Konservasi
sungai
h. Studi
tour
konservasi
i. Pantang
membawa
sampah plastik

Pendapat
sesuai
panduan Adiwiyata
a. Jumat bersih
b. Komposting
c. Green House
d. Penghijauan
e. Membuat biopori
f. Kantin sehat
g. Kampanya
lingkungan
h. Studi konservasi
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5. Apakah program adiwiyata Tidak
juga di terapkan di dalam diterapkan
kelas/pembelajaran?

6. Apakah
bapak/ibu
guru
pernah/sering
malakukan
kegiatan praktikum?
7. Pernahkah kegiatan praktikum
dilakukan
diluar
kelas/sekolah?
8. Apakah kegiatan praktikum
sering dikaitkan dengan nilainilai adiwiyata?
9. Adakah
modul/petunjuk
praktikum di sekolah ini?
10. Apakah
bapak/ibu
membutuhkan buku praktikum
identifikasi burung pada materi
keanekaragaman
hayati
sebagai
tambahan
dalam
pembelajaran?

selalu Tidak
diterapkan

Sering.

selalu Tidak
selalu
diterapkan,
tetapi
sebelum dan sesudah
pembelajaran selalu
di ingatkan untuk
membersihkan kelas,
mematikan lampu,
membuang sampah
pada tempatnya.
Kadang-kadang
Sering

Tidak
selalu
diterapkan,
tetapi
sebelum dan sesudah
pembelajaran selalu
di ingatkan untuk
membersihkan kelas,
mematikan lampu,
membuang sampah
pada tempatnya.
Sering

Pernah

Belum pernah

Pernah

Pernah

Tidak
diterapkan

selalu Tidak
diterapkan

selalu Tidak
diterapkan

selalu Tidak
diterapkan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Sangat
membutuhkan

Sangat
membutuhkan

Sangat
membutuhkan

Sangat
membutuhkan

selalu
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Survei analisis kebutuhan yang dilakukan di SMA N 1 Pundong, SMA N 2
Wates, SMA N 1 Cangkringan, dan SMA N 1 Banguntapan merupakan sekolah
berpredikat adiwiyata. Hasil wawancara keempat sekolah menunjukan bahwa
selama mengajarkan materi-materi biologi guru merasa senang dan tidak
mengalami kesulitan selama mengajar. Hal ini dikatakan guru karena kondisi
peserta didik sangat mendukung dan senang dalam mengikuti pembelajaran
biologi. Kegiatan praktikum di setiap sekolah memiliki metode yang berbedabeda selain itu tidak semua sekolah menerapkan praktikum di luar kelas.
Menurut hasil observasi guru dalam menjalankan praktikum mengacu atau
berpedoman pada buku paket kemudian dikembangkan kedalam LKPD.
Penerapan praktikum diluar kelas diterapkan jika kondisi memungkinkan dan
disesuaikan pada materi pembelajaran dan praktikum. Hal ini disebabkan pada
setiap materi memiliki muatan yang berbeda dan tidak semua materi harus
dilakukan di luar kelas.
Konsep pembelajaran setiap sekolah memiliki konsep masing-masing serta
disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah. Penerapan
nilai adiwiyata atau konservasi dalam pembelajaran setiap sekolah juga
berbeda-beda. Menurut hasil wawancara konsep nilai-nilai konservasi atau
adiwiyata setiap sekolah tidak menerapkan seluruhnya, hanya SMA N 1
Cangkringan dan SMA N 1 Banguntapan yang menerapkan dalam
pembelajaran. Sekolah lain seperti SMA N 1 Pundong dan SMA N 2 Wates
penerapan nilai-nilai adiwiyata/konservasi dilakukan di luar pembelajaran
seperti pada saat awal masuk kelas setiap peserta didik wajib membersihkan
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kelas, memilah sampahnya, dan setiap hari jumat pagi sebelum dimulai
pembelajaran dilakukan kegiatan jumat bersih dengan membersihkan
lingkungan sekolah serta membuat komposting. Kegiatan lain yaitu
menerapkan kantin sehat dan menghimbau warga sekolah untuk tidak
membawa makanan yang dibungkus plastik.
Menurut hasil wawancara secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa
modul

praktikum

identifikasi

burung

paruh

bengkok

pada

materi

keanekaragaman hayati sangat dibutuhkan sekolah untuk menunjang kegiatan
belajar dan menambah nilai adiwiyata sekolah. Modul praktikum dapat
memperkaya pengetahuan peserta didik melalui pengamatan gambar pada
modul.

B. Hasil Pengembangan Produk Awal
Pengembangan produk berupa modul praktikum identifikasi burung yang
terintregrasi nilai-nilai konservasi mengikuti langkah-langkah penelitian dan
pengembangan menurut Borg and Gall. Tujuan dari pengembangan modul ini
adalah mengidentifikasi burung pada materi keanekaragaman hayati kurikulum
2013. Alasan pengembangan modul praktikum ini berdasarkan analisis
kebutuhan di sekolah-sekolah berpredikat adiwiyata, di mana sekolah tersebut
dalam menerapkan pembelajaran harus mengaitkan dengan nilai-nilai
konservasi. Nilai konservasi yang di terapkan meliputi kepedulian terhadap
lingkungan, upaya konservasi, penghematan energy, pemanfaatan limbah, dan
manajemen lingkungan sekolah yang ramah lingkungan.
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Pengembangan modul yang pertama dilakukan peneliti adalah menentukan
langkah awal dengan memilih materi biologi di SMA yang berpredikat
adiwiyata pada kelas X yaitu materi keanekaragaman hayati. Langkah
selanjutnya yang dilakukan yaitu merancang modul praktikum identifikasi
burung paruh bengkok pada materi keanekaragaman hayati yang terintregrasi
nilai-nilai konservasi. Berdasarkan kurikulum pada sekolah adiwiyata isi serta
penerapan Silabus dan RPP dikaitkan dengan nilai-nilai adiwiyata atau
konservasi, sehingga peneliti juga menerapkan nilai-nilai adiwiyata atau
konservasi kedalam modul praktikum. Modul yang dikembangkan memuat isi
yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2 Hasil Pengembangan Produk Awal
Foto
Keterangan
1. Sampul Modul
Pengembangan sampul dibuat sesuai
dengan tema modul yaitu “Modul
Praktikum Identifikasi Burung Paruh
Bengkok Materi Keanekaragaman
Hayati” yaitu menampilkan Judul,
logo USD, nama penyusun tingkatan
kelas penggunaan mudul di SMA,
dan gambar-gambar berbagai burung
yang
mengambarkan
keanekaragaman. Pembuatan sampul
menggunakan program Aplikasi
Canva dan di print menggunakan
kertas ivory dengan ukuran A5.
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2. Kata Pengantar
Kata pengantar memuat alasan
pembuatan modul, tujuan modul, dan
ucapan terimakasih.

3. Daftar Isi
Daftar isi memuat poin-poin materi
yang akan di masukan di dalam
modul.
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4. Pendahuluan
Pendahuluan memuat latar belakang
materi, peta konsep, manfaat modul,
dan tujuan modul.
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5. Materi Praktikum
Materi praktikum memuat standar
kompetensi, pengertian burung dan
konservasi
burung,
tingkat
keanekaragaman hayati burung yaitu
pada tingkat gen, spesies, dan
ekosistem, morfologi burung yang
meliputi ciri-ciri burung dan tahapan
klasifikasi hewan, serta identifikasi
burung yaitu memuat bagian-bagian
burung yang dapat dijadikan acuan
dalam menentukan jenis spesies.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56

6. Kegiatan Praktikum
Kegiatan praktikum memuat judul
praktikum, tujuan praktikum, alat
dan bahan yang dilakukan pada
praktikum
identifikasi
burung,
prosedur praktikum, hasil praktikum
yang meliputi tabel hasil identifikasi
yang dilakukan, dan analisis data
yang memuat pertanyaan-pertanyaan
terkait identifikasi burung, status
konservasi,
dan
upaya
penyelamatanya dengan mengaitkan
nilai-nilai konservasi didalamnya.
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7. Evaluasi
Evaluasi memuat isi pertanyaan
refektif menyangkut refleksi selama
praktikum, nilai-nilai yang di dapat
selama praktikum, dan upaya pribadi
dalam
melakukan
konservasi
burung.

8. Daftar Pustaka
Daftar pustaka memuat seluruh sitasi
yang dicantumkan di dalam modul.
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C. Hasil Validasi Produk
Produk yang dibuat oleh peneliti selanjutnya dimintakan validasi dengan
ahli materi, ahli media dan guru. Peneliti melakukan validasi kepada 1 ahli
materi yaitu dosen Teknobiologi UAJY selaku ahli dalam bidang penelitian
burung dan konservasi lingkungan, 1 ahli media yaitu dosen Pendidikan Biologi
UNY, serta 2 guru biologi di SMA berpredikat adiwiyata. Peneliti membuat tiga
instrument penilaian yakni penilaian terkait materi, media, dan penilaian terkait
pembelajaran. Aspek penilaian yang dimintakan peneliti kepada validator
memuat aspek sampul, tampilan secara keseluruhan, isi, kebahasan, dan
keterlaksanaan. Hasil penilaian kemudian di rerata dan dikategorikan menurut
kriteria Mardapi (2008) yaitu rerata ≥ 3 dengan kriteria ”sangat tinggi”, 3 ≥ 2,5
dengan kriteria “tinggi”, 2,5 ≥ 2 dengan kriteria “rendah”, dan ≤ 2 dengan
kategori “sangat rendah”
1. Data Hasil Validasi Oleh Guru
Penilaian pada produk yang pertama dilakukan oleh 2 guru biologi dari
SMA yang memiliki predikat adiwiyata yaitu ibu S dari SMA N 1
Cangkringan dan ibu SW dari SMA N 1 Banguntapan. Kemudian masingmasing guru diberi pertanyaan yang sama. Hasil kedua validator dari guru
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Validasi Guru
Aspek Yang Dinilai
Sampul
Tampilan secara keseluruhan
Isi
Kebahasaan
Keterlaksanaan
Total Skor Keseluruhan
Jumlah Seluruh Item
Rerata =

∑𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛

Hasil Perolehan Skor
Guru 1
Guru 2 Rata-rata
14
12
13
16
15
15,5
18
16
17
8
6
7
16
12
14
72
61
66,5
20
20
20
3,6
3,05
3,32

∑𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚

Ktiteria

Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

Validasi oleh guru 1 yaitu ibu S dilaksanakan pada tanggal 20
Desember 2019, sedangkan validasi oleh guru 2 yaitu SW dilaksanakan
pada tanggal 9 Januari 2020. Hasil pada lembar validasi yang diperoleh
kemudian di total dan di rata-rata. Hasil skor yang diberikan oleh guru 1
yaitu 3,6 dengan katagori “sangat tinggi”, skor yang diberikan oleh guru 2
yaitu 3,05 dengan katagori “sangat tinggi. Hasil validasi rata-rata kedua
guru adalah 3,32 dengan katagori “sangat tinggi. Kemudian pada
kesimpulan guru memberikan saran agar dilakukan perbaikan pada
beberapa komentar yang dilakukan guru. Adapun komentar dan saran yang
diberikan guru sebagai berikut:
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Tabel 4.4 Komentar dan Saran Dari Guru
No
1

Aspek Yang
Dinilai
Sampul

Komentar dan Saran
Pada judul diperbaiki
menjadi
“Modul
Praktikum
Identifikasi
Burung Paruh Bengkok
Pada
Materi
Keanekaragaman Hayati”

Foto
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2

Tampilan
Secara
Menyeluruh

Tahapan
praktikum
jelas

prosedur
dibuat lebih
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Gambar lebih komunikatif
karena dihadirkan untuk
mewakili objek nyata,
misalnya
di
tambah
keterangan yang mewakili
objek nyata
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3

Isi

Isi
materi
pada
keanekaragaman
hayati
tingkat gen dan spesies
ditinjau kembali

Berdasarkan komentar dan saran pada tabel di atas guru memberikan masukkan pada aspek sampul yaitu penambahan
kata ”pada” pada judul modul, aspek tampilan yaitu pada tahapan prosedur praktikum poin 1 disarankan langsung menentukan
jumlah kelompoknya, dan pada aspek isi yaitu pengertian keanekaragaman hayati tingkat gen dan spesies lebih diperjelas lagi.
Peneliti kemudian melakukan perbaikan sesuai komentar dan saran dari guru. Perbaikan yang dilakukan peneliti dapat dilihat
pada tabel 4.9.
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2. Data Validasi Oleh Ahli Media
Penilaian pada aspek ini adalah media pembelajaran yang dilakukan
oleh ahli media yang berjumlah 1 orang yaitu dosen Biologi UNY bapak
RCH. Validasi oleh ahli media dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2020.
Validator diberi pertanyaan yang berbeda dengan validasi ahli materi
maupun guru yaitu pertanyaan terkait media. Hasil validasi dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Validasi Ahli Media
Aspek Yang Dinilai
Sampul
Tampilan secara keseluruhan
Isi
Kebahasaan
Keterlaksanaan
Total Skor Keseluruhan
Jumlah Seluruh Item
∑𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
Rerata = ∑𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚
Ktiteria

Hasil Perolehan Skor
15
12
12
4
6
49
20
2,45
Rendah

Berdasarkan hasil skor validasi diperoleh nilai rerata 2,45 dengan
katagori “rendah”. Validator kemudian memberi komentar dan saran untuk
perbaikan pengembangan “Modul Praktikum Identifikasi Burung Paruh
Bengkok Materi Keanekaragaman Hayati” pada bagian-bagian yang
dikomentari. Komentar dan saran mencakup pada beberapa aspek yang
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.6 Komentar dan Saran Dari Ahli Media
No
1

Aspek Yang
Dinilai
Sampul

Komentar dan Saran
Bagian judul di
perbaiki
lagi
spasi/tata letak kata

Foto
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2

Tampilan Secara Judul “Peta Konsep”
Menyeluruh
sebaiknya “Bagan
Konsep Materi”
Pada tujuan lebih di
spesifikkan lagi
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Urutan
tabel
sebaiknya ciri-ciri,
klasifikasi dan status
konservasi
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3

Isi

Urutan
indikator
ditinjau kembali dan
materi
lebih
diperdalam
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Penjelasan tentang
keanekaragaman
hayati tingkat gen
dan jenis ditinjau
kembali
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Penjelasan pada poin
no
4-7
kurang
spesifik

Komentar umum

Masih banyak ”typo”
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Berdasarkan tabel di atas ahli media memberikan komentar dan
saran pada aspek sampul yaitu penataan kalimat judul lebih komunikatif
lagi, tujuan lebih diperjelas kembali agar peserta didik mampu mencapai
kompetensi, urutan indikator sebaiknya mengamati terlebih dulu baru
mengidentifikasi, gambar burung sebaiknya tidak dimasukan pada hasil dan
pembahasan, pengisian tabel 3.1 urutanya tabel ditinjau kembali misalnya
mengamati ciri-ciri kemudian menentukan klasifikasi dan status konservasi,
pengertian keanekaragaman hayati tingkat gen dan jenis kurang spesifik,
dan secara keseluruhan masih banyak typo. Peneliti kemudian memperbaiki
sesuai komentar dan saran ahli media. Perbaikan dapat dilihat pada tabel
4.9.

3. Data Validasi Oleh Ahli Materi
Penilaian selanjutnya adalah pada aspek materi “Modul Praktikum
Identifikasi Burung Paruh Bengkok Materi Keanekaragaman Hayati” yang
dilakukan oleh 1 orang ahli Materi yaitu dosen dari UAJY bapak IPY selaku
ahli bidang penelitian konservasi burung. Validasi oleh ahli materi
dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020. Hasil validasi dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 4.7 Rekapitulasi Data Validasi Ahli Materi
Aspek Yang Dinilai
Sampul
Tampilan secara keseluruhan
Isi
Kebahasaan
Keterlaksanaan
Total Skor Keseluruhan
Jumlah Seluruh Item
∑𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
Rerata = ∑𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚
Ktiteria

Hasil Perolehan Skor
19
18
14
6
9
66
20
3,3
Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil skor validasi diperoleh hasil 66 dengan rerata 3,3
yang dikategorikan “sangat tinggi”. Hasil validasi yang dilakukan validator
banyak memberikan komentar pada beberapa aspek seperti aspek tampilan,
bahasa, dan isi. Komentar yang diberikan validator ahli materi yaitu
gambar-gambar burung lebih ditekankan pada gambar burung asli
Indonesia, materi lebih diperjelas kembali, dan pada tabel 3.1 ditambah
kolom status konservasi menurut IUCN dan CITES. Sehingga pada bagian
kesimpulan ahli materi memberikan saran untuk dilakukan perbaikan sesuai
komentar yang dilakukan. Adapun komentar ahli materi sebagai berikut:
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Tabel 4.8 Komentar dan Saran Dari Ahli Materi
No
1

Aspek Yang
Dinilai
Sampul

Komentar dan
Saran
Pemilihan gambar
burung sebaiknya
burung
asli
Indonesia

Foto
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2

Tampilan Secara Status konservasi di
Menyeluruh
tambah
status
menurut IUCN dan
CITES
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Gambar
sulit
dibedakan
sub
spesies, sebaiknya
ditambah informasi
yang memudahkan
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3

Isi

Konsep klasifikasi
diperdalam kembali

Berdasarkan komentar dan saran yang diberikan oleh ahli materi peneliti kemudian melakukan perbaikan pada semua
aspek yang dikomentari ahli materi. Perbaikan yang dilakukan peneliti meliputi semua aspek yang diberi saran dan komentar
ahli materi.
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D. Produk Akhir
Produk akhir yang dihasilkan berupa Modul Praktikum Identifikasi Burung Paruh Bengkok Pada Materi Keanekaragaman
Hayati SMA kelas X yang berorientasi pada kurikulum 2013 dengan didasari oleh komentar dan saran dari guru, ahli media, dan
ahli materi. Berdasarkan saran dan komentar dari guru, ahli media, dan ahli materi kemudian produk dilakukan revisi yang dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.9 Hasil Produk Akhir
Poin Revisi
Pada sampul peneliti
memperbaiki
tata
letak kalimat judul
dan menambahkan
kata
“pada”,
kamudian
gambar
burung
diganti
gambar burung asli
Indonesia

Produk Awal

Hasil Revisi
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Bagian sampul dam
yang semula terletak
setelah daftar isi di
pindah
di
awal
setelah
cover.
Kemudian
pada
judul
peneliti
memperbaiki
tata
letak
kata
dan
menambahkan kata
”pada”
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Kata Pengantar dan
Daftar Isi peneliti
memperbaiki “typo”
dan gambar burung
dengan mengganti
gambar burung asli
Indonesia
serta
menyesuaikan
no
halamanya
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Ada
penambahan
petunjuk
penggunaan modul
untuk
memberi
kemudahan peserta
didik
dalm
memahami isi modul
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Pada latar belakang
peneliti
memperbaiki sumber
informasi
jumlah
burung terkini, serta
ornament pada judul
bab
agar
lebih
menarik
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Peneliti
memberbaiki judul
poin
B,
memperbaiki poin
tujuan no 2, dan
menambah ornament
padi judul bab agar
lebih menarik
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Pada bagian standar
kopetensi
peneliti
memperbaiki urutan
indikator
dan
menambah indikator,
serta
manambah
ornament judul bab
agar lebih menarik
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Pada
bagiam
pengertian burung
dan
konservasi
burung
peneliti
memperbaiki
pengertian burung,
menambahkan
materi IUCN dan
CITES, menambah
contoh
kegiaatan
konservasi, dan poin
penting dari materi
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Pada
keanekaragaman
hayati
burung
peneliti
memperbaiki
pengertian
dan
menambahkan kata
“tingkat”
pada
bagian
keanekaragaman
ekosistem,
serta
menambahkan
ornament pada judul
agar lebih menarik
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Pada
keanekaragaman
tingkat gen peneliti
memperbaiki
pengertian
dan
contoh
gambar
burung
menjadi
gambar burung yang
asli Indonesia serta
menambahkan
sumber
materi,
sumber gambar, poin
penting,
dan
memperbesar contoh
gambar
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Pada
keanekaragaman
tingkat
spesies
peneliti
memperbaiki
pengertian
serta
menambahkan
sumber
materi,
sumber gambar, poin
penting,
dan
memperbesar contoh
gambar
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Pada
keanekaragaman
tingkat
ekosistem
peneliti
memperbesar
gambar
menambahkan
sumber/sitasi pada
pengertian
dan
gambar,
dan
mengganti gambar
ekosistem
pentai
menjadi ekosistem
sungai sesuai saran
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Pada
bagian
morfologi
burung
peneliti
memperbaiki
pengertian
pada
tahapan
sistem
klasifikasi
dan
ornament pada judul
agar lebih menarik
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Pada
morfologi
peneliti
memperbaiki
gambar
bagian
burung dibuat lebih
simple dan mudah
dipahami
serta
menambah
poin
penting
dan
ornament pada judul
agar lebih menarik
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Penetili
menambahkan soal
latihan
untuk
mengetes
kemampuan
memahami materi
sebelum melakukan
praktikum
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Pada
BAB
III
peneliti
memperbaiki judul,
tujuan
praktikum,
alat dan bahan, dan
prosedur praktikum,
serta menambahkan
ornament pada judul
agar lebih menarik
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Pada gambar burung
peneliti menambah
sumber
gambar,
mengganti gambar
yang mudah
di
identifikasi
dan
memperbesar
gambar agar mudah
diamati

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

Pada tabel ciri-ciri
klasifikasi dan status
konservasi menjadi
poin
hasil
dan
pembahasan.
Kemudian peneliti
memperbaiki urutan
tabel
menjadi
lanskape
dan
menambahkan poinpoin ciri-ciri agar
mudah
dalam
pengisian
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Peneliti
memperbaiki ukuran
tabel dan soal bagian
kelompok gambar
disesuaikan
perbaikan
pada
gambar burung
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Tidak ada perbaikan
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Peneliti
menambahkan
ornament pada judul
agar lebih menarik
dan merubah 1 soal
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Pada bagian daftar
pustaka
peneliti
memperbaiki
penulisan
daftar
pustaka
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E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
1. Kajian Produk Akhir
Revisi produk mengacu pada hasil validasi, saran, serta komentar
dari 2 guru mata pelajaran biologi, 1 ahli media, dan 1 ahli materi sehingga
menghasilkan produk akhir berupa “Modul Praktikum Identifikasi Burung
paruh Bengkok Pada Materi Keanekaragaman Hayati” yang telah sesuai dan
memenuhi kriteria pembelajaran Biologi materi Keanekaragaman Hayati
kelas X di SMA berpredikat adiwiyata. Perbaikan yang dilakukan terhadap
produk dilakukan pada beberapa komponen sampul, pendahuluan, materi,
dan kegiatan praktikum. Berikut pemaparan komponen-komponenya:
a. Bagian Sampul
Gambar burung paruh bengkok pada bagian sampul mengalami
perbaikan. Burung paruh bengkok yang merupakan endemik Indonesia
digunakan untuk mengisi halaman sampul agar lebih relevan dengan isi
atau materi yang disampaikan. Penambahan kata “pada” pada judul
modul memiliki tujuan untuk memperjelas judul modul agar sesuai
denga isi didalamnya. Perbaikan tersebut juga di ikuti pada sampul
dalam. Pada sampul dalam tata letaknya diganti pada bagian depan
Detail perubahan judul terdapat pada tabel 4.9.
b. Kata Pengantar dan Daftar Isi
Gambar burung paruh bengkok diganti dengan gambar burung paruh
bengkok endemic Indonesia agar lebih relevan denga nisi materi.
Penomeran daftar isi disesuaikan pada perubahan yang ada.
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c. Petunjuk Penggunaan Modul
Pada modul sebelum di revisi petunjuk penggunaan modul belum
dicantumkan. Setelah revisi petunjuk penggunaan modul dicantumkan,
hal ini untuk memberi kemudahan peserta didik dalam memahami
materi modul.
d. Pendahuluan
Pada aspek latar belakang perbaikan dilakukan pada informasi
jumlah jenis burung di Indonesia, hal ini disesuaikan dengan sumber
data terbaru, agar lebih relevan dengan kondisi terkini terhadap
keragaman burung Indonesia. Judul sub bab pada bagian B diubah dari
“Peta Konsep” menjadi “Bagan Materi Modul”, serta menambahkan
ornament pada judul bab, perubahan ini memberikan kemudahan dalam
memahami isi sub bab tersebut.
e. Materi
Urutan indikator diubah agar memperjelas tolak ukur keberhasilan
pembelajaran. Pada bagain indikator 3.2.1 menjadi 3.2.2 dan indikator
3.2.2 diubah menjadi indikator 3.2.1, serta menambahkan indikator
3.2.5, 3.2.6, dan 3.2.7. Pada pengertian burung terdapat penambahan
materi terkait pengkatagorian status konservasi menurut IUCN dan
CITES, hal ini dilakukan untuk memperjelas dan memperluas
pengetahuan peserta didik terhadap standarisasi perlindungan burung.
Pada Poin keanekaragaman hayati burung pada tingkat gen dan spesies
dicantumkan sitasi dalam rangka memperkuat validitas sumber materi.
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Selain itu pada bagian contoh keanekaragaman tingkat gen pada tabel
2.2 gambar burung paruh bengkok yang berasal dari Australia dilakukan
perbaikan menjadi gambar burung paruh bengkok Indonesia. Contoh ini
disesuaikan, agar peserta didik lebih kritis terhadap kondisi burung di
Indonesia. Selain itu ada penambahan poin penting pada materi
keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem agar memberi
kemudahan peserta didik dalam memahami materi, serta memperbesar
gambar agar mudah diamati. Bagian morfologi burung pengertian pada
setiap tingkatan klasifikasi diperjelas untuk mempermudah pemahaman
peserta didik.
f. Kegiatan Praktikum
Perubahan pada bagian ini yaitu judul praktikum, tujuan praktikum,
alat dan bahan, prosedur praktikum, serta tabel hasil dan pembahasan.
Mempertegas judul praktikum, agar lebih fokus pada keanakaragaman
hayati tingkat gen dan jenis. Penambahan satu poin khusus pada tujuan
praktikum terkait status perlindungan berdasar IUCN dan CITES
berfungsi agar peserta didik berfikir kritis terhadap status perlindungan
burung Indonesia. Tersedia sumber buku yang sesuai sebagai acuan
peserta didik untuk melakukan praktikum identifikasi burung pada
bagain Alat dan bahan. Prosedur praktikum dibuat lebih jelas dan rinci
untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan praktikum.
Gambar pengamatan burung ditambah sumber gambar dan dirubah
gambar yang mudah untuk di identifikasi serta diperbesar ukuran
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gambar. Susunan hasil dan pembahasan pada tabel 3.1 mengalami
perubahan menjadi lebih terarah sehingga sesuai dengan cara kerja
praktikum meliputi ciri-ciri, klasifikasi, dan status konservasi.
g. Daftar Pustaka
Daftar pustaka dilakukan perbaikan pada penulisan pustaka sesuai
dengan ketentuan Harvard Style . Format penulisan pustaka menurut
meliputi Nama Akhir Pengarang. Tahun Penerbitan. Judul. Nama
Jurnal/Penerbit.

2. Pembahasan
. Berdasarkan hasil wawancara di sekolah yang memiliki predikat
adiwiyata yaitu SMA N 1 Cangkringan, SMA N 1 Pundong, SMA N 1
Wates dan SMA N 1 Banguntapan, menunjukan bahwa penerapan
adiwiyata perlu dan penting diterapkan pada seluruh kegiatan sekolah, baik
dalam pembelajaran maupun diluar pembelajaran. beberapa guru yang
diwawancarai mengatakan bahwa penerapan adiwiyata belum sepenuhnya
tercemin dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan adiwiyata banyak
tercemin pada kegiatan seperti ekstra kulikuler, membersihkan lingkungan
sekolah setiap pagi, dilarang membuang sampah sembarangan, menghemat
listrik dan air, serta kegiatan menanam pohon. Proses pembelajaran selama
ini menggunakan powerpoin, LKPD, buku cetak, dan video. Selain itu
pembelajaran biologi banyak menggunakan buku paket yang sudah
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disediakan oleh sekolah, sehingga proses pembelajaran lebih kepada
teksbook.
Kendala yang lain dalam pembelajaran yaitu belum adanya
modul/panduan praktikum di sekolah menjadi kendala guru dalam
melakukan praktikum. Selama ini kegiatan praktikum masih menggunakan
acuan yang ada dalam buku paket, sehingga proses praktikum cenderung
monoton. Kondisi seperti ini membuat peserta didik cepat bosan dan malas
belajar. Praktikum merupakan bagian penting dalam pembelajaran biologi.
Melalui praktikum dapat mempermudaah memahami materi. Belum
tersedianya media pembelajaran yang dapat mengaitkan nilai adiwiyata atau
konsevasi menjadi kendala sekolah maupun guru dalam mengaitkan
pembelajaran dengan nilai-nilai konservasi.
Guru masih merasa kesulitan menentukan dan membuat media yang
efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan nilai-nilai konservasi.
Kendala tersebut dapat teratasi apabila ada media yang dapat mengaitkan
atau mengintregrasikan pembelajaran dengan nilai-nilai konservasi. Pada
proses pembelajaran peserta didik lebih senag dan mudah memahami materi
apabila materi dikaitkan dengan konteks dunia nyata seperti kegiatan
praktikum. Kegiatan praktikum dirasa dapat mudah dipahami dan diingat
karena peserta didik dapat mengalami serta mempratekkan secara langsung.
Modul praktikum identifikasi burung paruh bengkok pada materi
keanekaragaman hayati yang mengintregrasikan dengan nilai-nilai
konservasi diharapkan dapat menjadi kelengkapan bahan ajar yang dapat
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mendorong terwujudnya suasana belajar yang menyenangkan, terwujudnya
karakter cinta dan peduli lingkungan yang menjadi nilai penting di sekolah
berpredikat adiwiyata.
Pengembangan produk berupa Modul Praktikum Identifikasi
Burung Paruh Bengkok mengikuti 5 langkah menurut Borg and Gall.
Pertama yaitu mengumpulkan informasi melalui studi literature dan
wawancara di sekolah-sekolah. Peneliti memilih sekolah berpredikat
adiwiyata yang menerapkan nilai-nilai konservasi baik dalam pembelajaran
maupun diluar pembelajaran. Sekolah yang dipilih peneliti adalah SMA N
1 Cangkringan, SMA N 1 Pundong, SMA N 1 Wates dan SMA N 1
Banguntapan. Keempat sekolah tersebut sudah mendapatkan predikat
sekolah adiwiyata dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuan dilakukan wawancara adalah
untuk mengetahui proses pembelajaran, media pembelajaran yang
digunakan, kegiatan praktikum, serta implementasi nilai-nilai konservasi
disekolah berpredikat adiwiyata. Informasi hasil wawancara digunakan
untuk memberi gambaran rancangan modul.
Perancangan pengembangan produk berupa modul Praktikum
Identifikasi Burung Paruh Bengkok Pada Materi Keanekaragaman Hayati
didasari oleh hasil wawancara dengan guru mata pelajaran, sehingga sesuai
dengan

kebutuhan

pembelajara

disekolah

berpredika

adiwiyata.

Perancangan yang pertama menentukan materi yaitu KD 3.2 Menganalisis
data observasi tentang tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan
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ekosistem di Indonesia serta ancaman dan pelestarianya. Peneliti memilih
materi keanekaragaman hayati karena materi memuat keanekaragaman
hayati tingkat gen dan jenis serta upaya pelestarian, sehingga materi
identifikasi burung paruh bengkok dapat masuk pada sub materi tersebut.
Perencanaan yang kedua yaitu merumuskan tujuan pengembangan
produk. Produk berupa modul praktikum identifikasi burung paruh bengkok
ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan
praktikum serta mengajak untuk peduli dan ikut serta dalam melestarikan
burung. Perencanaan yang ketiga yaitu mendesain modul praktikum
identifikasi burung paruh bengkok. Desain modul dibuat peneliti semenarik
mungkin agar memberi kesan menarik, kemudahan dalam memahami
materi maupun praktikum serta memberi motivasi peserta didik untuk
melakukan kegiatan praktikum dan menerapkan nilai-nilai konservasi
dalam kehidupan sehari-hari.
Peneliti melakukan langkah selanjutnya yaitu mendesain dan
mengembangkan produk awal berupa modul Praktikum Identifikasi Burung
Paruh Bengkok Pada Materi Keanekaragaman Hayati yang meliputi aspek
cover, pendahuluan, materi, kegiatan praktikum, dan evaluasi. Cover
memuat judul, gambar-gambar burung paruh bengkok, nama penulis,
instansi kampus, serta jenjang sekolah yaitu SMA. Pendahuluan memuat
latar belakang, bagan materi modul, manfaat penggunaan modul, serta
tujuan. Materi memuat standar kopetensi yang meliputi KD dan Indikator,
pengertian burung dan konservasi burung, keanekaragaman hayati burung
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paruh bengkok yang meliputi keanekaragaman hayati pada tingkat gen,
spesies, dan ekosistem, morfologi burung yang meliputi ciri-ciri utama
burung dan klasifikasi burung, dan kunci identifikasi burung. Kegiatan
praktikum meliputi judul praktikum, tujuan praktikum, alat dan bahan,
prosedur praktikum, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah
kegiatan evaluasi yang meliputi maksud dan tujuan evaluasi, materi
evaluasi, dan soal evaluasi serta daftar pustaka.
Peneliti melakukan validasi dengan menentukan validator yang
meliputi guru biologi di SMA berpredikat adiwiyata, ahli media, dan ahli
materi yang memahami burung. Masing-masing validator diberikan lembar
kuisioner yang berbeda-beda sesuai bidang keilmuanya. Data rekapitulasi
validasi dari 2 guru mata pelajaran biologi di SMA berpredikat adiwiyata
menunjukan hasil masing-masing 3,6 dan 3,05 dengan predikat “sangat
tinggi” (tabel 4.3). Hasil validasi dari ahli media menunjukan hasil 2,45
dengan predikat “rendah” (tabel 4.5). Hasil validasi dari ahli materi
menunjukan hasil 3,3 dengan predikat “sangat tinggi” (tabel 4.7).
Kemudian selain validator melakukan validasi juga memberikan saran dan
komentar yang dapat dilihat pada tabel 4.4, tabel 4.6, tabel 4.8.
Berdasarkan hasil validasi, saran dan komentar validator kemudian
membeikan kesimpulan apakah produk layak untuk diujicobakan atau tidak.
Kesimpulan dari keempat validator menunjukan bahwa produk berupa
Modul Praktikum Identifikasi Burung Paruh Bengkok Pada Materi
Keanekaragaman Hayati layak diujicobakan dengan perbaikan sesuai saran
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validator. Berdasarkan kesimpulan validator peneliti melakukan perbaikan
sesuai saran dan komentar dari validator. Perbaikan modul dapat dilihat
pada tabel 4.9.
Modul praktikum identifikasi burung paruh bengkok merupakan
modul praktikum pada materi keanekaragaman hayati tingkat gen dan
spesies/jenis yang mengintregrasikan nilai-nilai konservasi melalui kegiatan
praktikum dan soal-soal latihan. Modul ini dilengkapi materi tentang
keanekaragaman hayati burung paruh bengkok pada tingkat gen dan
spesies/jenis, konservasi burung, morfologi burung, kunci identifikasi
burung, dan klasifikasi burung untuk mempermudah peserta didik dalam
memahami materi sebelum melakukan praktikum, serta soal latihan dan
evaluasi untuk melihat seberapa jauh peserta didik dalam memahami materi.
Materi konservasi burung dilengkapi dengan peraturan perundangundangan terkait pengkatagorian burung kedalam status dilindungi agar
memberi rangsangan kepada peserta didik untuk berfikir kritis terhadap
kondisi ancaman burung saat ini.
Kegiatan

praktikum

terdapat

komponen-komponen

yang

mengarahkan peserta didik dalam melakukan praktikum. Bagian hasil dan
pembahasan peneliti mancantumkan pertanyaan yang termuat dalam tabeltabel untuk dikerjakan peserta didik. Pertanyaan pada hasil dan pembahasan
mengarahkan peserta didik untuk mencari informasi tantang jenis-jenis
burung paruh bengkok, klasifikasi pada setiap jenis burung pada gambar,
status konservasi burung menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup
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Indonesia, IUCN dan CITES, keanekaragaman hayati burung paruh
bengkok pada keanekaragaman tingkat gen dan jenis, serta pertanyaan
penyebab burung dilindungi dan upaya pelestarianya. Pertanyaan tersebut
bertujuan untuk mengajak peserta didik peduli lingkungan serta dapat
menerapkan nilai-nilai konservasi pada kehidupan sehari-hari.
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F. Keterbatasan Pengembangan
Pengembangan produk berupa Modul Praktikum Identifikasi Burung Paruh
Bengkok

Pada

Materi

Keanekaragaman

Hayati

peneliti

mengalami

kendala/keterbatasan. Adapun kendala/keterbatasan adalah sebagai berikut:
1. Produk berupa Modul Praktikum Identifikasi Burung Paruh Bengkok Pada
Materi Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan hanya sampai pada
tahap revisi produk, sehingga tidak dilakukan pengujian produk di
kelas/pada peserta didik.
2. Produk yang dikembangkan berorientasi pada hasil survei kebutuhan
terbatas di sekolah-sekolah SMA Negri berpredikat adiwiyata, sehingga
produk berupa Modul Praktikum Identifikasi Burung Paruh Bengkok Pada
Materi Keanekaragaman Hayati belum cukup membantu permasalahan
yang ada di sekolah.
3. Berdasarkan hasil survei kebutuhan modul praktikum tentang burung guru
belum pernah sama sekali menggunakan objek gambar burung maupun
konservasi burung, sehingga peneliti kesulitan mensingkronkan materi
konservasi burung dengan materi keanekaragaman hayati yang sudah ada.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan modul praktikum identifikasi
burung paruh bengkok pada materi keanekaragaman hayati di SMA dapat
disimpulkan sebagai beikut:
1. Berdasarkan analisis kebutuhan pada 4 sekolah yang memiliki predikat
adiwiyata yaitu SMA N 1Pundong, SMA N 2 Wates, SMA N 1
Cangkringan, dan SMA N 1 Banguntapan tidak memiliki modul khusus
untuk menunjang pembelajaran dan kegiatan praktikum pada materi
keanekaragaman hayati yang mengintregrasikan nilai-nilai konservasi,
sehingga diperlukan media/modul untuk menunjang pembelajaran yang
mengintregrasikan nilai-nilai konservasi.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan modul telah melalui tahap
validasi oleh guru mata pelajaran, ahli media, dan ahli materi menunjukan
bahwa modul praktikum identifikasi burung paruh bengkok pada materi
keanekaragaman

hayati

memiliki

diujicobakan dalam pembelajaran.
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kualitas

dan

kelayakan

untuk
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B. Saran
Setelah peneliti melakukan pengembangan modul praktikum idntifikasi
burung paruh bengkok pada materi keanekaragaman hayati maka saran untuk
mendukung penelitian selanjutnya sebagai berikut:
1. Wawancara kebutuhan tidak hanya dilakukan oleh guru saja melainkan
peserta didik agar mendapatkan informasi yang lebih konkrit.
2. Variasi dalam menampilkan gambar lebih dikembangkan.
3. Melakukan uji produk pada skala kecil/besar yang melibatkan peserta didik
sehingga modul lebih layak dan berkualitas apabila digunakan serta
diproduksi secara massal.
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Lampiran 1 Silabus
Silabus Mata Pelajaran Biologi
Satuan pendidikan

: SMA Adiwiyata-

Kelas/Semester

: X MIPA

Materi Pokok

: Keanekaragaman Hayati

Kopetensi Inti

:

KI 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

Menunjukkan perilaku jujir, 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, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 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.

KI 4

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
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No
1

Kompetensi
Dasar
3.2 Menganalisis
berbagai tingkat
keanekaragaman
hayati di
Indonesia
beserta ancaman
dan
pelestariannya

IPK

Materi
Pembelajaran
3.2.1 Mengamati
 Keanekaragam
keanekaragaman
an hayati
hayati burung paruh
tingkat gen,
bengkok
spesies, dan
3.2.2 Mengidentifikasi
ekosistem
tingkat
 Klasifikasi
keanekaragaman
makhluk hidup
hayati pada burung
 Ancaman
paruh bengkok
keanekaragama
3.2.3 Manemukan
n hayati dan
manfaat keberadaan
upaya
burung paruh bengkok
pelestarian
bagi lingkungan
3.2.4 Mengkontruksi
nilai-nilai konservasi
dan upaya pelestarian
burung paruh bengkok
3.2.5 Menjelaskan
pelestarian in-situ dan
ex-situ pada burung
paruh bengkok
3.2.6 Menjelaskan
system klasifikasi
makhluk hidup

Kegiatan
Penilaian
Pembelajaran
 Mengamati
 Tes
berbagai tingkat  Non
keanekaragaman
Tes
hayati dan
mengamati
berbagai burung
paruh bengkok
 Menanya tentang
keanekaragaman
hayati di
Indonesia,
pentingnya
keberadaan
keanekaragaman
hayati, dan
bagaimana upaya
pelestarian
 Mengumpulkan
data tentang
identifikasi
burung paruh
bengkok

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu
4 x 45
 Buku
Biologi
menit
SMA/MA Kelas
X Karya Moch
Anshori
dan
Djoko Martono
 Buku Identifikasi
Burung
yaitu
Burung-Burung
di
Kawasan
Walacea,
Burung-Burung
di
Kawasan
Papua,
dan
Burung-Burung
di Sumatra, Jawa,
Bali
dan
Kalimantan
 Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
Nomor

Karakter






Peduli
lingkungan
Kerjasama
Jujir
Teliti
Bertanggung
jawab
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2

3.2.7 Menemukan
masalah
keanekaragaman
hayati di Indonesia
4.2 Menyajikan 4.2.1
hasil observasi
Mengelompokkan
berbagai tingkat data hasil observasi
keanekaragaman berbagai tingkat
hayati
keanekaragaman
diIndonesia dan hayati
usulan upaya
pelestariannya
4.2.2 memberikan
contoh usulan upaya
pelestarian
keanekaragaman
hayati burung paruh
bengkok berdasarkan
analisis ancaman
pelestarian




P.106/MENLHK
/SETJEN/KUM.
1/6/2018 tentang
Jenis Tumbuhan
dan
Satwa
Dilindungi
(https://graccess.
co.id/assets/docu
ment/Permen_P1
06.pdf)
IUCN,
dan
CITES
Berbagai Sumber
Internet
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Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Sekolah

: SMA Adiwiyata

Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X MIPA

Materi Pokok

: Keanekaragaman Hayati

Alokasi Waktu

: 4 JP (4 x 45 menit)

A. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat mengamati keanekaragaman hayati burung paruh
bengkok.
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman burung pruh
bengkok.
3. Peserta didik dapat menemukan manfaat keberadaan burung bagi
lingkungan.
4. Peserta didik dapat mengkontruksinilai-nilai konservasi dan pelestarian
dalam kehidupan sehari-hari.
5. Peserta didik dapat menjelaskan pelestarian secara in-situ dan ex-situ.
6. Peserta didik dapat menjelaskan system/tahapan klasifikasi makhluk hidup.
7. Peserta didik dapat menemukan masalah keanekaragaman hayati yang
terjadi di Indonesia.
8. Peserta didik dapat membuat data hasil observasi berbagai tingkat
keanekaragaman burung.
9. Peserta didik dapat memberikan contoh upaya pelestarian burung.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
3.2 Menganalisis berbagai tingkat
keanekaragaman hayati di
Indonesia beserta ancaman dan
pelestariannya

4.2 Menyajikan hasil observasi
berbagai tingkat keanekaragaman
hayati di Indonesia dan usulan
upaya pelestariannya

Indikator
3.2.1 Mengamati keanekaragaman hayati
burung paruh bengkok .
3.2.2 Mengidentifikasi tingkat
keanekaragaman hayati pada burung paruh
bengkok.
3.2.3 Menemukan manfaat dan nilai-nilai
penting keberadaan burung paruh bengkok
bagi lingkungan.
3.2.4 Mengkontruksi nilai-nilai konservasi
dan pelestarian burung paruh bengkok .
3.2.5 Menjelaskan pelestarian in-situ dan exsitu pada burung paruh bengkok.
3.2.6 Menjelaskan sistem klasifikasi makhluk
hidup.
3.2.7 Menemukan masalah keanekaragaman
hayati di Indonesia.
4.2.1 Mengelompokkan data hasil observasi
berbagai tingkat keanekaragaman hayati.
4.2.2 Memberikan contoh usulan upaya
pelestarian keanekaragaman hayati burung
paruh bengkok berdasarkan analisis ancaman
pelestarian.

C. Materi Pembelajaran
Keanekaragaman merupakan pernyataan mengenai berbagai macam
variasi/bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai
tingkatan mekhluk hidup. Menurut UU No 5 Tahun 1994 keanekaragaman
hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup dari berbagai sumber
termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainya, serta
komplek-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya
yang mencangkup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan
ekosistem. Berdasarkan difinisi tersebut keanekaragaman hayati dibedakan
menjadi 3:
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1. Keanekaragaman Tingkat Gen
Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam
kromosom. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen
yang terjadi di dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup (Mohamad
Indrawan. 2007). Perbedaan pada susunan gen akan memberi
penampakan pada sifat maupun perilaku.
Tabel 2.2 Contoh keanekaragaman burung tingkat gen

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Aves
Ordo: Psittaciformes
Famili: Psittacidae
Genus: Trichoglossus
Spesies:
Trichoglossus
hematodus
rosenbergii

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Aves
Ordo: Psittaciformes
Famili: Psittacidae
Genus:
Trichoglossus
Spesies:
Trichoglossus
hematodus
hematodus

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Aves
Ordo: Psittaciformes
Famili: Psittacidae
Genus:
Trichoglossus
Spesies:
Trichoglossus
hematodus
rubritorquis

2. Keanekaragaman Tingkat Spesies
Keanekaragaman tingkat spesies merupakan keanekaragaman atau
variasi yang terdapat pada berbagai jenis/spesies makhluk hidup dalam
genus yang sama atau famili yang sama (Mohamad Indrawan. 2007).
Keanekaragaman hayati tingkat spesies mudah diamati karena memiliki
perbedaan yang mencolok.
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Tabel 2.3 Contoh keanekaragaman tingkat Spesies

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Aves
Ordo: Psittaciformes
Famili: Psittaculidae
Genus: Trichoglossus
Spesies:
Trichoglossus weberi

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Aves
Ordo: Psittaciformes
Famili: Psittaculidae
Genus: Eos
Spesies: Eos
squamata

Kingdom: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Aves
Ordo: Psittaciformes
Famili: Psittaculidae
Genus: Psittacula
Spesies: Psittacula
alexandri

3. Keanekaragaman Tingkat Ekosistem
Keanekaragaman ekosistem merupakan hubungan interaksi antar
makhluk hidup dengan lingkungannya yang disebabkan adanya faktor
biotik dan abiotic (Mohamad Indrawan. 2007). Setiap ekosistem
memiliki ciri-ciri fisik yang dapat dilihat dari lingkungan, tipe vegetasi/
tumbuhan, dan tipe hewan spesifik. Secara garis besar terdapat 2
ekosistem utama yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan.
Ekosistem daratan terbagi atas: bioma, safana, dan hutan. Ekosistem
peraiaran dibagi menjadi ekosistem air tawar, laut, pantai, hutan bakau,
dan terumbu karang.
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Tabel 2.4 Contoh ekosistem bakau, pantai, dan hutan

Ekosistem Bakau:
Ekosistem bakau
didominasi oleh
tamanan bakau
yang tumbuh
dikawasan air
payau. Merupakan
rumah berbagai
berbagai macam
kepiting, ikan, dan
jenis burung-burung
air.

Ekosistem Sungai:
Ekosistem sungai
merupakan interaksi
komponen biotik dan
abiotic yang ada di
wilayah sungai.

Ekosistem Hutan:
Ekosistem hutan
merupakan tatanan
dari unsur biotik dan
abiotik yang hidup di
permukaan tanah
membentuk satuan
yang komplek dan
dinamis.

Klasifikasi
Secara ilmiah burung diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Kingdom Animalia atau organisme yang tidak memiliki dinding sel
serta kloropas dan menggantungkan hidup pada organisme lain untuk
dimakan
b. Filum Chordata atau kelompok hewan vertrebrata yang memiliki ciriciri notokorda, tali saraf dorsal berongga, celah faring, endostyle, dan
ekor berotot yang melewati anus
c. Kelas Aves atau sekolompok hewan bertulang belakang, memiliki
bulu, dan sayap.
d.

Ordo merupakan penggolongan jenis

atau tingkatan taksonomi

sebelum ke Famili Burung secara keseluruhan memiliki 40 Ordo
e. Famili merupakan taksom yang meliputi sejumlah marga dengan jenis
yang berasal dari nenek moyang yang sama
f. Genus merupakan taksum yang mencangkup sejumlah jenis yang
menunjukan kesamaan struktur alat reproduksinya
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g. Spesies merupakan sekolompok individu yang memiliki sifat,
morfologi dan fisiologi yang sama.

Manfaat klasifikasi
a. Penelitian lebih lanjut, sehingga makhluk hidup dapat dikenal melalui
klasifikasi
b. Dapat dipelajari untuk melestarikan keanekaragaman hayati dimassa
mendatang
c. Mengetahui hubungan antar gen

D. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran
Pendekatan

: Pembelajaran Saintifik

Metode

: Eksperimen, presentasi, diskudi, tanya jawab, dan ceramah

Model

: Discovery Learning

E. Media dan Alat/Bahan
1.

Laptop

4.

Spidol

2.

Viewer

5.

Penghapus

3.

White Board

6.

LKS

F. Sumber Balajar
1. Buku Biologi SMA/MA Kelas X Karya Moch Anshori dan Djoko Martono
2. Modul Praktikum Identifikasi Burung Paruh Bengkok Pada Materi
Keanekaragaman Hayati
3. Buku Identifikasi Burung yaitu Burung-Burung di Kawasan Walacea,
Burung-Burung di Kawasan Papua, dan Burung-Burung di Sumatra, Jawa,
Bali dan Kalimantan
4. Peraturan perundang-undangan perlindungan burung di Indonesia:
(https://graccess.co.id/assets/document/Permen_P106.pdf)
5. IUCN:https://www.iucnredlist.org/search?taxonomies=22673915&search
Type=species
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6. CITES : (https://www.cites.org/eng/search/site/cacatua)
7. Berbagai Sumber Internet

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Tahapan

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan 
Awal



Guru mengucapkan salam
Peserta didik menjawab salam
Sebelum pembelajaran dimulai guru mengecek
kebersihan kelas serta meminta peserta didik
mematikan lampu serta membuka jendela
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan
mengkondidikan peserta didik agar siap belajar
Orientasi
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada
materi Keanekaragaman Hayati

Kegiatan Stimulasi
Inti
 Guru menampilkan video tentang burung
 Guru mengajukan pertanyaan “Jika anda pergi ke
sawah, burung apa saja yang anda lihat? Kira-kira
ada berapa jenis burung? Hal apa yang membuat
anda menarik saat melihat burung tersebut?”
Identifikasi Masalah
 Peserta didik diberikan permasalahan melalui
pertanyaan yang terdapat pada modul halaman 19
Mengumpulkan Data
 Peserta didik mengumpulkan informasi terkait
pertanyaan tersebut
Pengelolaan Data
 Secara mandiri peserta didik mengumpulkan
informasi dengan mencari pada modul
 Data yang didapat peserta didik digunkan untuk
menjawab pertanyaan tersebut
Pembuktian
 Peserta didik secara acak mengemukakan hasil
secara lisan, kemudian peserta didik yang lain
menanggapi
Menarik Kesimpulan
 Peserta didik bersama guru mengkomunikasikan
dan mengkorfimasi jawaban dan dicatat kembali
oleh peserta didik

Alokasi
Waktu
15
menit

60
menit
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Kegiatan Evaluasi
Akhir
 Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan secara
lisan apa yang disampaikan guru terkait materi yang
sudah dibahas
Apresiasi
 Guru memberikan penghargaan kepada semua
kelompok yang telah proaktif dalam kegiatan
pembelajaran
Refleksi
 Peserta didik menyebutkan manfaat yang diambil
dari materi yang sudah dibahas
Arahan
 Guru menyampaikan pelajaran yang akan dipelajari
pada pertemuan berikutnya dan meminta peserta
didik untuk mempelajari

15
menit

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Tahapan
Kegiatan
Awal

Kegiatan
Inti

Kegiatan Pembelajaran




Guru mengucapkan salam
Peserta didik menjawab salam
Sebelum pembelajaran dimulai guru mengecek
kebersihan kelas serta meminta peserta didik
mematikan lampu serta membuka jendela
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan
mengkondidikan peserta didik agar siap belajar
 Guru bertanya kepada peserta didik “sudahkan
anda mempelajari materi yang akan dipelajari
hari ini?”
Orientasi
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Mengkondisikan Dalam Kelompok
 Peserta didik membuat kelompok yang terdiri
dari 5 orang
Stimulasi
 Guru menampilkan video tentang pengamatan
burung dilam dan penurunan populasi burung
karena kerusakan lingkungan
Identifikasi Masalah
 Peserta didik diminta melakukan praktikum
secara mandiri dengan membaca langkahlangkah/perintah pada modul halaman 20-21

Alokasi
Waktu
15 menit

60 menit
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Kegiatan
Akhir

Kemudian mengamati gambar-gambar burung
pada modul halaman 22-26
Mengumpulkan Data
 Peserta didik dalam kelompok berdiskusi tentang
gambar-gambar burung paruh bengkok dan
mengamati ciri-ciri morfologi burung
 Kemudian peserta didik mengumpulkan/mencari
informasi malalui buku yang sudah ada dan
melalui link yang tercantum pada modul
Pengelolaan Data
 Peserta
didik
secara
berkelompok
mengumpulkan data informasi untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan pada modul halaman 2732
 Data yang didapat peserta didik digunkan untuk
menjawab pertanyaan tersebut
Pembuktian
 Secara
berkelompok
peserta
didik
menmpresentasikan hasil praktikum
Menarik Kesimpulan
 Peserta didik bersama guru mengkomunikasikan
dan mengkorfimasi jawaban dan dicatat kembali
oleh peserta didik
Evaluasi
 Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan
pada modul halaman 34 terkait materi yang
sudah dibahas
Apresiasi
 Guru memberikan penghargaan kepada semua
kelompok yang telah proaktif dalam kegiatan
pembelajaran
Refleksi
 Peserta didik menyebutkan manfaat yang
diambil dari materi yang sudah dibahas
Arahan
 Guru menyampaikan pelajaran yang akan
dipelajari pada pertemuan berikutnya dan
meminta peserta didik untuk mempelajari

15 menit
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H. Penilaian Hasil Belajar
1. Tes dan
2. Non Tes
I. Lampiran
1. Kunci Jawaban
2. Instrumen tes tertulis dan instrument penilaian
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Lampiran 3, Kunci Jawaban Latian Soal, Kegiatan Praktikum dan Evaluasi Modul
Kunci Jawaban Praktikum Modul
Gambar
Modul
Gambar
burung A

Gambar
burung B

Gambar
burung C

Gambar
burung D

Ciri-Ciri
Kepala : memiliki jambul
warna putih, berparuh
bengkok dengan warna
hitam, garis mata warna
kebiruan
Tubuh bagian atas :
keseluruhan berwarna
putih
Tubuh bagian bawah :
keseluruhan berwarna
putih
Kepala : paruh bengkok
warna hitam, penutup
mata warna kebiruan
Tubuh bagian atas
berwarna merah
Tubuh bagian bawah :
dada berwarna biru, ekor
bagian bawah berwarna
merah
Kepala : memiliki jambul
warna kuning, paruh
bengkok warna hitam,
garis mata kebiruan,
penutup telinga warna
kuning
Tubuh bagian atas dan
tubuh bagian bawah
berwarna putih
Kepala : memiliki jambul
warna hitam, berparuh
bengkok dengan warna
hitam, pipi warna merah
Tubuh bagian atas dan
tubuh bagian bawah
berwarna hitam

Gambar
burung E

Kepala : memiliki jambul
warna merah, berparuh
bengkok dan berwarna
hitam, garis mata warna
kebiruan
Tubuh bagian atas dan
tubuh bagian bawah
berwarna putih

Gambar
burung F

Kepala : memiliki jambul
warna jingga, paruh
bengkok warna hitam,
garis mata kebiruan,
penutup telinga warna
jingga
Tubuh bagian atas dan
tubuh bagian bawah
berwarna putih
Kepala : berparuh
bengkok warna
keputihan/abu-abu, bulu
sekitar hidung warna
kemerahan, tidak
berjambul

Gambar
burung G

Klasifikasi
Kingdom
Filum
Klas
Ordo
Famili
Genus
Spesies

: Aimalia
: Chordata
: Aves
: Pstittaciformes
: Psttacidae
: Cacatua
: Cacatua alba

Kingdom
Filum
Klas
Ordo
Famili
Genus
Spesies
aruensis

: Aimalia
: Chordata
: Aves
: Pstittaciformes
: Psttacidae
: Eclektus
: Eclektus roratus

P.106
Dilindungi

Status konservasi
IUCN
CITES
Rentan
Apendik 2

Dilindungi

Resiko
Rendah

Apendik 2

Kingdom : Aimalia
Filum
: Chordata
Klas
: Aves
Ordo
: Pstittaciformes
Famili
: Cacatuidae
Genus
: Cacatua
Spesies : Cacatua
sulphurea sulphurea

Dilindungi

Kritis

Apendik 1

Kingdom : Aimalia
Filum
: Chordata
Klas
: Aves
Ordo
: Pstittaciformes
Famili
: Psttacidae
Genus
: Probosciger
Spesies : Probosciger
aterrimus
Kingdom : Aimalia
Filum
: Chordata
Klas
: Aves
Ordo
: Pstittaciformes
Famili
: Cacatuidae
Genus
: Cacatua
Spesies : Cacatua
muluccensis

Dilindungi

Kritis

Apendik 1

Dilindungi

Terancam

Apendik 1

Kingdom : Aimalia
Filum
: Chordata
Klas
: Aves
Ordo
: Pstittaciformes
Famili
: Cacatuidae
Genus
: Cacatua
Spesies : Cacatua
sulphurea citrinocristata

Dilindungi

Kritis

Apendik 1

Kingdom
Filum
Klas
Ordo
Famili
Genus

Dilindungi

Terancam

Apendik 1

: Aimalia
: Chordata
: Aves
: Pstittaciformes
: Psttacidae
: Cacatua
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Gambar
burung H

Gambar
burung I

Gambar
burung J

Tubuh bagian bawah dan
tuhuh bagian atas
berwarna putih
Kepala : memiliki jambul
warna kuning, paruh
bengkok warna hitam,
garis mata kebiruan,
Tubuh sampai ekor warna
putih
Tubuh bagian atas dan
tubuh bagian bawah
berwarna putih
Kepala : paruh bengkok
warna hitam, penutup
mata warna kekuningan
Tubuh bagian atas
berwarna merah
Tubuh bagian bawah:
dada warna merah, ekor
bagian bawah warna
merah
Kepala : paruh bengkok
warna hitam, penutup
mata warna kebiruan
Tubuh bagian atas
berwarna merah
Tubuh bagian bawah:
dada warna biru muda,
ekor bagian bawah warna
merah dan kuning

Kelompok
Gambar
D, E, H

Dilindungi

Kritis

Apendik 1

Kingdom
Filum
Klas
Ordo
Famili
Genus
Spesies
corneli

: Aimalia
: Chordata
: Aves
: Pstittaciformes
: Psttacidae
: Eclektus
: Eclektus roratus

Dilindungi

Resiko
Rendah

Apendik 2

Kingdom
Filum
Klas
Ordo
Famili
Genus
Spesies
vosmaery

: Aimalia
: Chordata
: Aves
: Pstittaciformes
: Psttacidae
: Eclektus
: Eclektus roratus

Dilindungi

Resiko
Rendah

Apendik 2

V
V

A, D, I
C, F, H

Kingdom : Aimalia
Filum
: Chordata
Klas
: Aves
Ordo
: Pstittaciformes
Famili
: Cacatuidae
Genus
: Cacatua
Spesies : Cacatua
sulphurea parvula

Keanekaragaman
Alasan
Tingkat Tingkat
Gen
Spesies
V
Satu family/genus yang sama

A, E, G
B, I, J

Spesies : Cacatua
goffiniana

V

Satu family/genus yang sama
Satu spesies yang sama

V

Satu family/genus yang sama

V

Satu spesies yang sama
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Kunci Jawaban Soal Latihan Pada Modul
No
Kunci Jawaban
1 Keanekaragaman hayati merupakan berbagai macam
variasi/bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada
tingkatan makhluk hidup.
2 - Tentukan objek yang akan di identifikasi.
- Lakukan identifikasi awal dengan menuliskan ciri-ciri tubuh
mulai dari kepala, tubuh bagian atas dan bawah
- Gunakan buku identifikasi atau sumber internet untuk
mencari dan menemukan jenis burung berdasarkan ciri-ciri
yang sudah anda lakukan.
3

-

4

-

5

-

Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan perbedaan
yang menghasilkan variasi pada suatu spesies yang terlihat,
seperti perbedaan warna dan sifat.
Keanekaragaman
tingkat
spesies
merupakan
keanekaragaman yang ditunjukan melalui variasi yang
terdapat pada berbagai spesies makhluk hidup dalam genus
yang sama
IUCN merupakan organisasi yang mengevaluasi dan
menetapkan jumlah spesies kedalam status kelangkaan
CITES merupakan perjanjian internasional tentang
perdagangan tumbuhan/hewan yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya kepunahan akibat perdagangan
Mentukan objek yang di klasifikasi
Kemudian menentukan kingdom, filum, kelas, ordo, family,
genus, dan spesies
Total skor

Skor
10

30

20

20

20

100
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Soal Skor Aspek Penilaian
1
10 Jika menyebutkan keanekaragaman hayati dengan benar
5
Jika menyebutkan keanekaragaman hayati kurang tepat
0
Jika tidak menjawab
2

30
20
10
0

Jika menyebutkan 3 langkah dengan benar
Jika menyebutkan 2 langkah
Jika menyebutkan 1 langkah
Jika tidak menjawab

3

20
10
0

Jika menyebutkan 2 keanekaragaman dengan benar
Jika menyebutkan 1 keanekaragaman dengan benar
Jika tidak menjawab

4

20
10
0

Jika menyebutkan IUCN dan CITES dengan benar
Jika menyebutkan IUCN/CITES saja
Jika tidak menjawab

5

20
10
0

Jika menyebutkan 2 tahapan dengan benar
Jika menyebutkan 1 tahapan dengan benar
Jika tidak menjawab
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Kunci Jawaban Evaluasi Modul
No
1

Jawaban
Tingkat Gen : Eclektus roratus vosmaeri, Eclektus roratus
aruensis, Eclektus roratus cornela
Tingkat Spesies
: Cacatua alba Cacatua moluccensis,
Cacatua gofiniana

Skor
10

2

Ciri-ciri burung paruh bengkok yaitu memiliki paruh berbentuk
bengkok
Fungsi perlindungan burung adalah untuk melestarikan,
melindungi, dan menjaga agar terjadi keseimbangan ekosistem
secara berkelanjutan
Factor penyebab penurunan populasi seperti Penebangan hutan,
pemburuan satwa secara illegal, alih fungsi lahan.

10

Lebih peka terhadap keberadaan burung, membiarkan burung
hidup liar, ikut dalam kegiatan konservasi burung yang
dilindungi dengan cara melindungi hutan, malakukan
penghijauan, dan memasang larangan berburu.

10

3

4

5

10

10
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Rubrik Penilaian
Soal Skor Aspek Penilaian
1
10 Jika menyebutkan masing-masing 3 contoh keanekaragaman
dengan benar
5
Jika menyebutkan masing-masing kurang dari 3 contoh
keanekaragaman dengan benar
2
Jika menyebutkan contoh keanekaragaman kurang tepat
0
Jika tidak menjawab
2

10

2
0

Jika menyebutkan lebih dari 10 bagian-bagian burung paruh
bengkok dengan benar
Jika menyebutkan kurang dari 10 bagian-bagian burung paruh
bengkok dengan benar
Jika menyebutkan namun kurang tepat
Jika tidak menjawab

3

10
5
0

Jika menyebutkan fungsi dengan benar
Jika menyebutkan fungsi kurang benar
Jika tidak menjawab

4

10
5
2
0

Jika menyebutkan lebih dari 3 faktor dengan benar
Jika menyebutkan kurang dari 2/3 faktor dengan benar
Jika menyebutkan namun kurang benar
Jika tidak menjawab

5

10
5
0

Jika menjelaskan secara rinci dan benar
Jika kurang menjelaskan secara rinci
Jika tidak menjawab

5
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Lampiran 4, Kisi-kisi Soal Tes, Soal Tes, dan Kunci Jawaban
Kisi-kisi Soal Tes
Kompetensi
Dasar
3.2 Menganalisis
berbagai tingkat
keanekaragaman
hayati
di
Indonesia beserta
ancaman
dan
pelestariannya
4.2 Menyajikan
hasil
observasi
berbagai tingkat
keanekaragaman
hayati diIndonesia
dan usulan upaya
pelestariannya

Nomor
Indikator
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
4.2.1
4.2.2

C1
5

Rabah Kognitif
C2 C3 C4 C5 C6
2
4
6
3

8
1
7
9
10

Keterangan:
C1

: Ingatan

C4

: Analisis

C2

: Pemahaman

C5

: Evaluasi

C3

: Penerapan

144

Jumlah
Soal
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Soal Tes
Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Keanekaragaman Hayati

Bentuk Soal

: Essay

Kelas/Smester

: X/1

Kerjakan soal essay dibawah ini!
1. Jelaskan bagaimana prinsip/cara untuk mengklasifikasikan makluk hidup,
Berikan contohnya!
2. Jelaskan apa yang dimaksud keanekaragaman Hayati pada Burung parung
Bengkok!
3. Nilai-nilai konservasi dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang perlu
diterapkan untuk mendukung upaya pelestarian burung paruh bengkok?
4. Perhatikan gambar berikut:

Gambar diatas menunjukan keanekaragaman hayati tingkat? Jelaskan
alasannya!
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5. Sebutkan ciri-ciri umum pada famili Cacatuidea!
6. Sebutkan manfaat keragaman burung paruh bengkok dalam kehidupan manusia
dan alam?
7. Permasalah apa saja yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di
Indonesia dan upaya menaggulanginya
8. Apakah yang dimaksud peletarian in-situ dan ex-situ pada burung paruh
bengkok dan berikan contohnya!
9. Perhatikan gambar berikut:

Dari gambar tersebut menunjukan keanekaragaman hayati tingkat apa?
Sebutkan alasannya!
10. Perhatikan Gambar di bawah ini:

a. Berdasar gambar tersebut situasi apa yang tengah terjadi?
b. Hal-hal apa yang yang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan?
c. Hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran
masyarakat?
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Kunci Jawaban
No
Kunci Jawaban
Soal
1
Prinsip Identifikasi
- Melakukan identifikasi makhluk hidup
- Melakukan pengelompokan makhluk hidup mulai dari
kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies
- Melakukan pemberian nama makhluk hidup
Contoh:
Kingdom: Aimalia
Filum : Chordata
Klas : Aves
Ordo : Pstittaciformes
Famili : Psttacidae
Genus : Eclektus
Spesies: Eclektus roratus vosmaery
2
Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup
yang menunjukan variasi gen, spesies, dan ekosistem pada suatu
tempat
3
Peduli terhadap keberadaan burung, tidak melakukan penebagan
pohon secara sembarangan, tidak melakukan pemburuan burung
4
Tingkat spesies
- Ketiga gambar tersebut memiliki perbedaan warna, bentuk dan
ukuran tubuh
- Ketiga gambar tersebut tidak dalam satu spesies yang sama
5
- Memiliki paruh berbentuk bengkok
- Memiliki jambul
- Memiliki warna yang cerah
6
- Sebagai sumber plasma nutfah
- Sumber bahan obat-obatan
- Menjaga rantai makanan
7
Permasalahan
- Pemburuan liar dan perdagangan satwa
- Alih fungsi lahan
- Kurangnya kepedulian terhadap keberadaan burung
8
In-situ merupakan upaya konservasi yang dilakukan di dalam
habitat dengan memproteksi kawasan hutan menjadi hutan lindung,
taman nasional, cagar alam dan suaka marga satwa yang bertujuan
agar habitat yang ada didalamnya tetap terjaga
Ex-situ merupakan upaya konservasi yang dilakukan diluar habitat,
contohnya adalah melalui penangkaran yang bertujuan untuk
memperbanyak kemudian ilepas liarkan ke habitat aslinya
9
Tingkat gen
- Ketiga gambar tersebut memiliki persamaan warna, bentuk dan
ukuran tubuh

Skor
20

5

5
10

5

5

10

10

10
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- Ketiga gambar tersebut dalam satu spesies yang sama
a. Perdagangan dan perburuan satwa dilindungi
20
b. Tidak melakukan pemburuan danikut serta dalam melakukan
pelestarian melalui berbagai kegiatan
c. Memberikan sosialisasi dan mengajak masayarat untuk ikut
serta peduli
Total Nilai
100
10
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Lampiran 5, Rubrik Penilaian Kognitif dan Lembar Penilaian Kognitif
Rubrik Penilaian Kognitif
Soal
1

Skor
20
15
10
5
0

Aspek Penilaian
Jika menyebutkan 3 prinsip identifikasi dan contohnya
Jika menyebutkan 2 prinsip identifikasi dan contohnya
Jika menyebutkan 1 prinsip identifikasi dan contohnya
Jika menyebutkan prinsip identifikasi saja/ contohnya saja
Jika tidak menjawab

2

5
3
0

Jika menjelaskan keanekaragaman hayati dengan benar
Jika menjelaskan keanekaragaman hayati kurang benar
Jika tidak menjawab

3

5
3
0

Jika menjelaskan nilai-nilai konservasi dengan benar
Jika menjelaskan nilai-nilai konservasi kurang benar
Jika tidak menjawab

4

10
5
0

Jika menyebutkan tingkat spesies dan alasanya dengan benar
Jika menyebutkan tingkat spesies saja/alasanya saja
Jika tidak menjawab

5

5
4
3
0

Jika menyebutkan 3 ciri-ciri cacatuanide dengan benar
Jika menyebutkan 2 ciri-ciri cacatuanide dengan benar
Jika menyebutkan 1 ciri-ciri cacatuanide dengan benar
Jika tidak menjawab

6

5
4
3
0

Jika menyebutkan 3 manfaat dengan benar
Jika menyebutkan 2 manfaat dengan benar
Jika menyebutkan 1 manfaat dengan benar
Jika tidak menjawab

7

10
5
0

Jika menyebutkan masalahan dan penanggulangan dengan benar
Jika menyebutkan masalahnya saja/penanggulangan saja
Jika tidak menjawab

8

10
5
0

Jika menyebutkan keduanya dengan dengan benar
Jika menyebutkan salah satu dengan benar
Jika tidak menjawab

9

10
5
0

Jika menyebutkan keanekaragaman dan alasan dengan benar
Jika menyebutkan keanekaragaman/alasanya saja
Jika tidak menjawab
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10

20
15
10
0

Jika menjawab 3 pertanyaan dengan benar
Jika menjawab 2 pertanyaan dengan benar
Jika menjawab 1 pertanyaan dengan benar
Jika tidak menjawab

Lembar Penilaian Kognitif
No

Nama Peserta didik
1

2

3

Skor Butiran Soal
4 5 6 7 8
Skor

9

Nilai
10 Peserta
didik

1
2
3
4
Dst.
Jumlah Nilai Kelas
Rata-rata Nilai Kelas

Penilaian = Total Skor/2
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Lampiran 6, Lembar Penilaian Sikap dan Rubrik Penilaian Sikap
Lembar Pengamatan Sikap
No

Nama Peserta
didik

Aspek Yang Diamati
Kerjasama
Teliti
Bertanggung
Jawab

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

Rentan Penilaian Sikap
Rentan Nilai
13-15
10-12
7-9
3-6

Hasil
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
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Rubrik Penilaian Sikap
Aspek yang Diamati:
A. Bekerja sama
Aspek berfikir dan berpendapat secara ilmiah, indikator yang diamati
- Aktif bekerja dalam kelompok
- Bersedia membantu temansatu kelompok yang mengalami kesulitan
- Pro aktif dalam mengerjakan tugas dan mampu berdinamika dalam
kelompok
Skor
Kriteria
1
Jika 1 indikator terpenuhui
3
Jika 2 indikator terpenuhi
5
Jika semua indikator terpenuhi
B. Teliti
Aspek teliti, indikator yang diamati:
- Teliti dalam mengerjakan tugas
- Teliti dalam menyajikan hasil pengamanatan
- Teliti dalam mengamati hasil penelitian
Skor
Kriteria
1
Jika 1 indikator terpenuhui
3
Jika 2 indikator terpenuhi
5
Jika semua indikator terpenuhi
C. Bertanggung Jawab
Aspek bertanggung jawab, Indikator yang diamati:
- Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu
- Berupaya dengan sungguh-sungguh
- bertanggung jawab dalam penyajikan data observasi

Skor
Kriteria
1
Jika 1 indikator terpenuhui
3
Jika 2 indikator terpenuhi
5
Jika semua indikator terpenuhi
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Lampiran 7, Lembar Penilaian Presentasi dan Rubrik Penilaian Presentasi
Lembar Penilaian Presentasi
No

Nama Penyampaian Menanggapi Mempertahankan Jumlah
Peserta
Pendapat
Argumen
score
didik

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

Diisi dengan rentan angka 1-5
Keterangan:
1 = Tidak Baik

4 = Baik

2 = Kurang

5 = Sangat Baik

3 = Cukup

153
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Rublik Penilaian Presentasi
A. Aspek Kerjasama Kelompok
- Kerjasama kelompok terlihat kompak
- Ada latihan presentasi dan persiapan yang baik
- Ada Pembagian tugas dalam menyampaikan hasil presentasi
- Management waktu baik
- Mampu mempertahankan dan menanggapi pertanyaan maupun sanggahan

Skor
1
2
3
4
5

Kriteria
Jika 1 aspek yang terpenuhi
Jika 2 aspek yang terpenuhi
Jika 3 aspek terpenuhi
Jika 4 aspek terpenuhi
Jika 5 aspek terpenuhi

B. Aspek Kecakapan Merespon Pertanyaan
- Menjawab pertanyaan dengan benar
- Dalam menjawab pertanyaan tidak terikat teks
- Menjawab pertanyaan secara sistematis
- Menjawab dengan kata-kata yang mudah dimengerti
- Mengkaitkan pertanyaan dengan logika atau perumpamaan tertentu

Skor
1
2
3
4
5

Kriteria
Jika 1 aspek terpenuhi
Jika 2 aspek terpenuhi
Jika 3 aspek terpenuhi
Jika 4 aspek terpenuhi
Jika 5 aspek terpenuhi
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C. Aspek Keberanian Berpendapat
- Mengemukakan pendapat secara logis
- Tidak terpaku pada teks
- Dapat mengembangkan poin-poin presentasi
- Menyampaikan presentasi dengan penuh keyakinan
- Mengemukakan pendapat berdasar sumber atau data yang relevan

Skor
1
2
3
4
5

Kriteria
Jika 1 aspek terpenuhi
Jika 2 aspek terpenuhi
Jika 3 aspek terpenuhi
Jika 4 aspek terpenuhi
Jika 5 aspek terpenuhi
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Lampiran 8, Surat Ijin Wawancara Sekolah

156
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Lampiran 9, Surat Ijin Validasi
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Lampiran 10, Validasi Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 11, Lembar Validasi Ahli Media
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Lampiran 12, Lembar Validasi Ahli Materi
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