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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS BUKU
REFLEKTIF UNTUK SISWA SMA KELAS XI IPA PADA MATERI
SISTEM PENCERNAAN MANUSIA
Anggraeni Novia Putri
161434071
Berdasarkan analisis kebutuhan di empat Sekolah Menengah Atas (SMA)
di Yogyakarta menunjukkan bahwa media pembelajaran yang digunakan oleh
guru masih terbatas dan kemampuan menganalisa peserta didik masih rendah.
Modul adalah bahan ajar sistematis yang digunakan untuk meningkatkan kualitas
belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul
pembelajaran berbasis buku reflektif untuk siswa SMA kelas XI IPA pada materi
sistem pencernaan manusia dan mengetahui kualitas dan kelayakan modul
pembelajaran berbasis buku reflektif untuk siswa SMA kelas XI IPA pada materi
sistem pencernaan manusia.
Jenis penelitian ini adalah research and development dengan
menggunakan 10 langkah model pengembangan Borg & Gall. Namun pada
penelitian ini hanya sampai 5 langkah, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan
data, desain produk, validasi desain, dan revisi desain. Pengumpulan data
dilakukan melalui analisis kebutuhan, proses validasi modul pembelajaran, dan
angket respon guru terhadap modul pembelajaran. Hasil penelitian yang dianalisis
meliputi data kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa modul pembelajaran yang
dilengkapi pertanyaan refleksi di setiap bab materi sistem pencernaan manusia
berdasarkan pedagogi reflektif 3C dapat mengembangkan kemampuan berpikir
reflektif. Hasil penelitian yang divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan tiga
guru biologi SMA menunjukkan nilai rata-rata 3,58 dengan kriteria “Sangat Baik”
sehingga produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dengan perbaikan
sesuai komentar dan saran.
Kata kunci: research and development, modul pembelajaran, buku reflektif,
sistem pencernaan manusia
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF LEARNING MODULE BASED ON REFLECTIVE BOOKS
FOR CLASS XI SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE HUMAN
DIGESTIVE SYSTEM MATERIAL
Anggraeni Novia Putri
161434071
Based on need analysis in four Senior High Schools in Yogyakarta showed
that learning media used by biology teachers were still limited and the ability to
analyze of students was still low. Modules are systematic teaching materials that
are used to improve the learning quality of students. This study aimed to and
develop a product in the form of a reflective book based learning module for high
school students of class XI science on the human digestive system material and to
find out the quality and feasibility of reflective book based learning modules for
high school students in class XI science on the human digestive system material.
The type of this study is research and development using the ten steps
development model of Borg & Gall. But on this study conducted only to to 5 steps
of potential and problems, data collection, product design, design validation, and
design revision. The data were collected through a need analysis, learning
module validation process, and teacher’s responses questionnaire. This study was
analyzed by using qualitative and quantitative data.
The results showed that the learning module equipped with reflection
questions in each chapter of the human digestive system material based on the 3c
reflective pedagogy could develop reflective thinking skills. Validation results
obtained from media experts, material experts, and biology teachers showed an
average score of 3,58 with the criteria "Very Good" so that the developed product
is eligible for testing with improvements according to suggestions by experts.
Keywords: research and development, learning module, reflective books, human
digestive system
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan adalah salah satu aspek penting bagi individu untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan di Indonesia saat
ini

terus mengalami perkembangan demi meningkatkan kualitas dan

kuantitas pendidikan baik dari segi pengajaran maupun pembelajaran.
Maka dari itu, perlunya terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan
proses pembelajaran. Salah satu yang dapat mendukung tercapainya
pendidikan yang baik adalah penggunaan media pembelajaran.
Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk
merangsang pikiran, perhatian, dan kemampuan peserta didik sehingga
terjadinya proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik. Media
pembelajaran terdiri dari dua jenis, yaitu media konvensional (buku, modul,
LKS, leaflet) dan media IT (audio, visual, video, multimedia). Menurut
Sudjana dan Ahmad Rivai (2005), media sangat diperlukan dalam proses
pembelajaran karena memiliki kemampuan atau kompetensi yang dapat
dimanfaatkan. Selain itu, media yang efektif adalah media yang dapat
menyampaikan atau mengomunikasikan sesuatu kepada penerima pesan.
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Media pembelajaran yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah media
cetak dimana pada buku tersebut berisi ringkasan materi, soal-soal latihan,
ilustrasi gambar dan refleksi yang terdapat di setiap sub bab materi.
Menurut Fuady (2007), berpikir reflektif adalah suatu proses
dimana peserta didik dapat mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki
dan yang sedang dipelajari untuk menganalisa masalah, mengevaluasi,
menyimpulkan, dan memutuskan penyelesaian yang terbaik atas masalah
yang diberikan. Refleksi berguna dalam proses pembelajaran karena
peserta didik dituntut untuk berpikir reflektif secara lisan maupun tertulis.
Guru berperan dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam
merefleksikan kembali materi yang telah dipelajari. Kegiatan refleksi dapat
diakomodosi dalam kegiatan pembelajaran melalui penggunaan modul.
Prastowo (2012) mengemukakan bahwa modul merupakan
kumpulan bahan ajar yang disusun sistematis dengan bahasa yang lebih
mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan usia dan tingkat
pengetahuannya sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa
bimbingan oleh guru. Beberapa guru di sekolah telah memiliki modul
pembelajaran baik itu yang dibuat sendiri maupun menggunakan dari
penulis dan penerbit tertentu yang memiliki MoU dengan sekolah. Hanya
saja modul yang digunakan oleh guru masih belum memperhatikan
karakteristik yang harus ada dalam modul seperti mampu belajar mandiri,
tidak bergantung dengan media lain, adaptif, dan mudah digunakan.
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Media pembelajaran yang sering digunakan di empat sekolah
berupa PPT, video, dan alat peraga (torso). Berdasarkan hasil wawancara
dengan guru biologi di SMA Negeri 1 Cangkringan, di setiap akhir
pertemuan materi pembelajaran, guru selalu memberikan refleksi dari apa
yang telah dipelajari. Namun, peserta didik belum bisa menyimpulkan hasil
dari belajar sehingga masih dibimbing oleh guru dan tingkat analisa peserta
didik masih rendah. Guru sangat setuju jika ada media pembelajaran
berbasis buku reflektif dengan masukan dalam modul tersebut ringkasan
materi mudah dipahami, tulisannya diminimalisir, dan diperbanyak gambar
agar peserta didik dapat belajar menganalisis dan meningkatkan cara
berpikir kritis.
Sama halnya di SMA Stella Duce 2, dalam pembelajaran biologi
guru hanya memberi refleksi di akhir bab materi pembelajaran. Buku yang
digunakan hanya yang ada di sekolah. Selama ini guru hanya menerima
buku atau modul yang berMoU dengan sekolah saja. Kelemahan dari buku
yang pernah digunakan adalah kualitas gambar rendah dan belum
berwarna sehingga kurang menarik bagi peserta didik. Guru setuju jika ada
media pembelajaran dalam bentuk buku reflektif dengan masukan dalam
buku lebih mengutamakan pemilihan bahasa yang tepat agar peserta didik
dapat memahami konsep pembelajaran dengan lebih mudah dan pustaka
yang digunakan dari sumber yang jelas.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru biologi di
SMA Negeri 1 Kalasan, menunjukkan bahwa peserta didik merasa masih
kesulitan dalam memahami bahasa dari buku paket tersebut, sementara
pada LKS juga terdapat kekurangan seperti kualitas gambar sangat rendah
dan jenis kertas. Guru sangat setuju jika ada media pembelajaran berbasis
buku reflektif karena dalam proses pembelajaran peserta didik belum dapat
menyimpulkan hasil refleksi secara mandiri dengan masukan buku reflektif
yang dibuat memiliki kelengkapan materi, bahasa yang mudah dipahami,
dan harga jual buku tersebut terjangkau bagi peserta didik SMA.
Berdasarkan hasil wawancara di SMA Pangudi Luhur St. Louis
Sedayu, kesulitan yang dihadapi oleh guru adalah dalam menyiapkan media
pembelajaran seperti mencari video yang sesuai dengan materi dan
berbahasa indonesia serta peserta didik masih mencatat semua PPT yang
ditampilkan oleh guru. Di setiap akhir pertemuan pelajaran guru selalu
memberikan refleksi dari apa yang telah dipelajari. Namun, sama halnya
dengan ketiga sekolah yang lain bahwa peserta didik belum dapat
merefleksikan apa yang telah dipelajari secara mandiri. Oleh karena itu,
guru setuju jika ada media pembelajaran berbasis buku reflektif dengan
masukan buku tersebut memberikan ringkasan–ringkasan materi yang
bahasanya lebih mudah dipahami oleh peserta didik, dilengkapi dengan
lembar kerja praktikum dan soal–soal HOTS untuk meningkatkan
kemampuan analisis dan cara berpikir reflektif peserta didik.
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Meninjau

masalah-masalah

di

atas,

maka

peneliti

ingin

mengembangkan media pembelajaran dalam bentuk modul berbasis buku
reflektif pada materi sistem pencernaan manusia. Adapun alasan memilih
materi tersebut karena materi sistem pencernaan manusia kaitannya erat
dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat merefleksikannya
dan menuntut peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses
pembelajaran.

B. Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana mengembangkan modul pembelajaran berbasis buku
reflektif untuk siswa SMA kelas XI IPA pada materi sistem pencernaan
manusia?
2. Bagaimana kualitas dan kelayakan produk modul pembelajaran berbasis
buku reflektif untuk siswa SMA kelas XI IPA pada materi sistem
pencernaan manusia ?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengembangkan produk berupa modul pembelajaran berbasis buku
reflektif untuk siswa SMA kelas XI IPA pada materi sistem pencernaan
manusia
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2. Mengetahui kualitas dan kelayakan modul pembelajaran berbasis buku
reflektif untuk siswa SMA kelas XI IPA pada materi sistem pencernaan
manusia

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta
penjelasan secara rinci mengenai pembelajaran biologi berbasis
reflektif pada materi sistem pencernaan manusia kelas XI SMA
b. Memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang pendidikan
2.

Manfaat Praktis
a. Bagi Guru
Melalui

penelitian

Research

and

Development

ini

guru

mendapatkan informasi dan referensi dalam mengembangkan
media pembelajaran berupa modul berbasis buku reflektif untuk
memudahkan menyampaikan materi pembelajaran pada peserta
didik
b. Bagi Sekolah
Dapat

menjadi

referensi

dan

menambah

koleksi

media

pembelajaran di perpustakaan sekolah yang dapat digunakan
untuk pembelajaran baik individu maupun di kelas
c. Bagi Peserta Didik
Dengan menggunakan modul pembelajaran berbasis buku
reflektif diharapkan peserta didik mampu belajar secara mandiri,
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dan meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik dalam
memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru
khususnya materi sistem pencernaan manusia
d. Bagi Peneliti
Peneliti mendapatkan pengalaman baru dalam mengembangkan
modul pembelajaran berbasis buku reflektif pada materi sistem
pencernaan manusia
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran
1.

Pengertian Media Pembelajaran
Media berasal dari bahasa latin “medium” yang berarti perantara
atau pengantar pesan. Menurut Gagne dan Briggs (1970) dalam Sadiman,
dkk (2009), media adalah segala jenis alat fisik yang dapat menyajikan
pesan dan merangsang siswa dalam belajar yang terdiri dari buku, film,
slide (gambar bingkai), foto, gambar, televisi, komputer, tape recorder,
dan sebagainya. Sementara, Asosiasi Pendidikan Nasional (Nasional
Education Association/NEA) berpendapat bahwa media adalah suatu
bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual yang dapat
dimanipulasi, dilihat, didengar, dan dibaca berguna untuk menyalurkan
pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran,
perhatian, perasaan, dan minat peserta didik untuk belajar.
Sanaky (2013) , menyatakan bahwa media pembelajaran adalah
sebuah alat yang berfungsi menyampaikan pesan pembelajaran. Sama
halnya dengan Musfiqon (2012), media pembelajaran adalah alat bantu
yang

berfungsi

menjelaskan

sebagian

dari

keseluruhan

materi

pembelajaran yang dianggap sulit secara verbal. Dengan kata lain, media
pembelajaran dapat digunakan sebagai media utama dalam proses
pembelajaran.

8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9

Dari berbagai pendapat di atas, media pembelajaran adalah segala
bentuk dan sarana penyampaian informasi yang dibuat dan digunakan
untuk tujuan pembelajaran dalam menyalurkan pesan, merangsang
pikiran, perhatian, dan minat siswa sehingga dapat mendorong terjadinya
proses belajar.

2.

Jenis – jenis Media Pembelajaran
Seiring perkembangan zaman, kegiatan pembelajaran harus
dilaksanakan dengan perencanaan yang matang. Adanya perubahan
kognitif, afektif, dan psikomotor pada peserta didik merupakan kunci
keberhasilan dalam pembelajaran. Untuk mencapai keberhasilan tersebut,
seorang pendidik harus mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran
yang menarik dan bermakna sehingga memberikan memori jangka
panjang bagi peserta didik. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran
yang bermakna, upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan
menentukan media pembelajaran yang menarik.
Menurut Arsyad (2011), secara umum jenis-jenis media
pembelajaran dari segi perkembangan teknologi dikelompokkan menjadi
dua kategori, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir.
Media tradisional meliputi visualisasi yang tak terproyeksikan, seperti
gambar, foto, poster, diagram, dan grafik. Media cetak seperti buku teks,
modul, jurnal, workbook, majalah ilmiah, dan hand-out. Sementara media
teknologi mutakhir meliputi media berbasis telekomunikasi dan
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mikroprosessor, seperti

Computer Assisted Instruction, permainan

komputer, compact (video) disc, dan lain-lain.
Menurut Arsyad (2016), jenis-jenis media pembelajaran terdiri
dari media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis
visual, media berbasis audio-visual, dan media komputer.
a. Media berbasis manusia
Media paling tua dalam mengirimkan pesan dan informasi. Media ini
memiliki manfaat untuk mengubah sikap atau ingin terlibat langsung
dengan kegiatan belajar peserta didik. Dalam suasana pembelajaran
seringkali dijumpai pengalaman belajar peserta didik yang buruk
sehingga memandang belajar sebagai suatu yang negatif. Dengan
adanya media berbasis manusia, secara intuitif dapat merasakan apa
yang dibutuhkan oleh peserta didik dan memberi pengalaman belajar
sehingga tercapainya tujuan pembelajaran

b. Media berbasis cetakan
Buku teks, buku pedoman, modul, jurnal, majalah ilmiah, dan handout merupakan contoh dari media berbasis cetakan. Dalam media
berbasis cetakan ada enam elemen yang harus diperhatikan, yaitu
konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan
penggunaan spasi (ruang) kosong. Menurut Kustandi dan Sutjipto
(2011), ciri-ciri media berbasis cetakan sebagai berikut:
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1. teks dibaca secara linear
2. teks ditampilkan statis
3. teks menampilkan komonunikasi satu arah dan reseptif
4. teks berorientasi pada peserta didik
5. pengembangan media sangat bergantung pada prinsip kebahasaan
dan persepsi visual
6. informasi dapat diatur dan ditata ulang oleh pengguna

Kelebihan media berbasis cetakan adalah sebagai berikut:
1. menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah banyak
2. pesan dan informasi dapat dipelajari oleh peserta didik sesuai
dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan dari peserta didik sendiri
3. mudah dibawa sehingga dapat dipelajari dimanapun dan kapan saja
4. lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna
5. revisi mudah dilakukan

Selain

memiliki

kelebihan,

media

berbasis

cetakan

memiliki

kelemahan, antara lain:
1. Proses pembuatan membutuhkan waktu yang cukup lama
2. Bahan cetak yang tebal dapat membuat membosankan bagi peserta
didik sehingga menurunkan minat membaca
3. Jika jilid buku dan jenis kertas dengan kualitas rendah, bahan cetak
akan mudah rusak dan sobek
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c. Media berbasis visual
Menurut Kustandi dan Sutjipto (2011), media berbasis visual
tidak jauh berbeda dengan media berbasis cetakan. Media visual dapat
menumbuhkan minat peserta didik dan menghubungkan antara isi
materi pelajaran dengan dunia nyata. Menurut Arsyad (2016), media
visual lebih tepat jika diletakkan pada konteks yang bermakna
sehingga peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan media
visual tersebut untuk menyakinkan adanya proses informasi.
d. Media berbasis audio – visual
Media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan
melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus. Informasi dan
pesan yang disampaikan dalam media ini berupa verbal maupun nonverbal yang mengandalkan indera pendengaran dan penglihatan.
e. Media berbasis komputer
Media yang menyampaikan materi dengan menggunakan
sumber-sumber yang berbasis digital. Salah satu contoh media ini
adalah simulasi pada komputer. Menurut Arsyad (2010), media ini
dapat memberikan peserta didik kesempatan belajar secara dinamis,
interaktif, dan perorangan. oleh karena itu, perancangan pembelajaran
dengan media berbasis komputer membutuhkan persiapan yang terdiri
dari perancangan desain pembelajaran, persiapan peralatan penunjang
pembelajaran, dan pengguna media pembelajaran.
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3.

Tujuan Media Pembelajaran
Menurut Sanaky (2013), media bertujuan sebagai alat bantu
pembelajaran untuk (1) mempermudah proses pembelajaran di kelas, (2)
meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, (3) menjaga relevansi
antara tujuan belajar dan materi pelajaran, (4) membantu konsentrasi
peserta didik dalam proses pembelajaran.

4.

Fungsi Media Pembelajaran
Menurut Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2010), media
pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama jika media tersebut
digunakan untuk individu, kelompok, atau kelompok yang jumlahnya
besar, yaitu :
a. Memotivasi minat atau tindakan
Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat
dilaksanakan dengan teknik drama atau hiburan.
b. Menyajikan informasi
Untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan
sebagai bentuk penyajian informasi di hadapan peserta didik. Isi
dan bentuk penyajiannya bersifat umum yang berfungsi sebagai
pengantar, ringkasan laporan atau pengetahuan latar belakang.
c. Memberikan instruksi
Media pembelajaran berfungsi untuk instruksi dimana informasi
yang terdapat dalam media harus melibatkan peserta didik baik
secara mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga
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proses pembelajaran dapat terjadi. Media pembelajaran yang
dirancang harus lebih sistematis dan menyenangkan sehingga dapat
memenuhi kebutuhan individu peserta didik.

Menurut Sanaky (2013), media pembelajaran berfungsi untuk
merangsang pembelajaran dengan: (1) menghadirkan objek yang
sebenarnya, (2) membuat tiruan dari objek yang sebenarnya, (3)
membuat konsep dari abstrak ke konsep yang lebih konkrit, (4) adanya
persamaan persepsi, (5) mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan
jarak, (6) menyajikan ulang informasi secaran konsisten, (7) memberi
suasana belajar yang menarik dan menyenangkan sehingga tercapainya
tujuan pembelajaran.

5.

Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Sadiman, dkk (2009), manfaat media pembelajaran
adalah sebagai berikut:
a) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual.
b) mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, seperti :
1) Objek yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas
dapat diganti dengan foto, slide, film, radio, atau gambar
2) Objek yang terlalu kecil yang tidak dapat dilihat oleh indera dapat
disajikan dengan bantuan mikroskop, slide, film, dan gambar
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3) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu dapat ditampilkan dalam
melalui video, film, foto, atau slide maupun secara verbal
4) Objek yang rumit seperti materi sistem peredaran darah dapat
ditampilkan melalui film, gambar, slide, atau simulasi komputer
5) Percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dalam
bentuk media, seperti komputer, film, dan video
6) Konsep yang terlalu luas seperti letusan gunung berapi, gempa
bumi, perubahan iklim, dan proses kepompong menjadi kupu-kupu
dapat disajikan atau divisualkan dalam bentuk timelapse, film,
video, gambar atau simulasi komputer
c) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat
mengatasi sikap pasif peserta didik. Dalam hal ini media pendidikan
berguna

untuk

(1)

menimbulkan

kegairahan

belajar,

(2)

memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara peserta didik
dengan lingkungan dan kenyataannya, (3) memungkinkan peserta
didik belajar secara mandiri sesuai dengan minat dan kemampuannya.
d) Memberikan rangsangan yang sama, menyamakan persepsi peserta
didik dan

pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa-

peristiwa di lingkungan mereka memungkinkan terjadinya interaksi
langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya
melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan ke kebun binatang dan
museum.
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Menurut Sudjana dan Rifai (1992) dalam (Sukiman, 2012),
manfaat media pembelajaran dalam proses belajar peserta didik sebagai
berikut:
a) pembelajaran akan menjadi lebih menarik perhatian peserta didik
sehingga meningkatkan motivasi belajar
b) bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih mudah
dipahami oleh peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran
c) metode mengajar akan lebih menjadi bervariasi karena tidak
hanyaberupa komunikasi verbal melalui penuturan kata – kata guru,
sehingga peserta didik tidak mudah bosan dan guru yang mengajar
tidak kehabisan tenaga apalagi jika guru tersebut mengajar pada setiap
jam pelajaran
d) peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena
tidak hanya mendengar penjelasan dari guru, tetapi juga aktivitas lain,
seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan,
dan lain sebagainya
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, Sukiman (2012)
menyimpulkan bahwa kegunaan/manfaat media pembelajaran dalam
proses belajar mengajar sebagai berikut :
a) memperjelas

penyajian

pesan

dan

informasi

sehingga

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar peserta
didik.
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b) meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik sehingga
menimbulkan motivasi belajar dan interaksi langsung antara
peserta didik dan lingkungannya, serta kemungkinan peserta didik
belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minat.
c) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan waktu, ruang,
dan indera.

B. Media Modul
1.

Pengertian Modul
Pengertian modul menurut Prastowo (2012) adalah bahan ajar
yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh
peserta didik sesuai tingkat pengetahuan agar peserta didik dapat belajar
secara mandiri tanpa atau minimal dari bimbingan guru. Sedangkan
Sukiman (2012) menyatakan bahwa modul adalah suatu kesatuan belajar
yang telah dirancang untuk membantu peserta didik secara individu agar
tercapainya tujuan pembelajaran. Peserta didik yang memiliki kecepatan
tinggi dalam belajar akan lebih cepat menguasai materi. Sementara,
peserta didik yang memiliki kecepatan rendah dalam belajar dapat belajar
kembali dengan mengulang bagian-bagian yang belum pahami hingga
benar-benar paham.
Menurut Majid (2008), modul akan menjadi bermakna apabila
peserta didik dapat dengan mudah menggunakannya. Pembelajaran
dengan modul memungkinkan peserta didik yang memiliki kemampuan
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tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan materi pelajaran
dibandingkan dengan peserta didik yang lain. Oleh karena itu, modul
harus menggambarkan satu kompetensi dasar yang akan dicapai oleh
peserta didik, disajikan dalam bentuk yang menarik, bahasa yang mudah
dipahami, dan disertai dengan ilustrasi.
2.

Karakteristik Modul
Menurut Sukiman (2012), untuk menghasilkan modul yang mampu
meningkatkan motivasi, pengguna harus memiliki karakteristik tertentu.
Ada lima karakteristik pengembangan modul, yaitu:
a.

Self instructional
Melalui modul peserta didik mampu belajar secara mandiri dan
tidak bergantung pada pihak lain. Untuk memenuhi karakter self
instructional, modul harus memenuhi syarat berikut ini:
1) merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang
jelas
2) materi pembelajaran dikemas dalam unit – unit kecil atau
spesifik untuk memudahkan peserta didik belajar secara tuntas
3) menyediakan contoh dan ilustrasi untuk mendukung kejelasan
pemaparan materi pembelajaran
4) menyajikan soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang
memungkinkan peserta didik dapat memberikan respon dan
mengukur penguasaan belajar
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5) kontekstual, yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan
suasana atau konteks tugas dan lingkungan peserta didik
6) menggunakan bahasa sederhana dan komunikatif
7) menyajikan rangkuman materi pembelajaran
8) menyajikan

instrumen

penelitian

(assessment)

yang

memungkinkan peserta didik untuk melakukan self assessment
9) menyajikan umpan balik (feedback) atas penilaian peserta didik
sehingga peserta didik mampu mengetahui tingkat penguasaan
materi
10) menyediakan informasi mengenai referensi yang mendukung
materi pembelajaran
b.

Self contained
Seluruh materi pembelajaran termasuk standar kompetensi dan
kompetensi dasar yang dipelajari harus terdapat di dalam satu
modul secara utuh. Tujuan dari self contained adalah memberikan
kesempatan

bagi

peserta

didik

untuk

mempelajari

materipembelajaran dalam satu modul. Jika adanya pembagian atau
pemisahan materi dari satu standar kompetensi, maka harus
dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kompleksitas
kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik.
c.

Stand alone
Modul yang dikembangkan tidak bergantung dengan media lain.
Dengan

menggunakan

modul,

peserta

didik

tidak

harus
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menggunakan pelajaran materi pembelajaran. Jika peserta didik
masih bergantung dengan media lain selain modul yang digunakan,
maka modul tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai media yang
berdiri sendiri.
d.

Adaptive
Modul memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan
ilmu dan teknologi dengan terus memperhatikan perkembangan
ilmu dan teknologi, pengembangan modul juga harus tetap up to
date.

e.

User friendly
Modul harus memudahkan peserta didik. Setiap petunjuk dan
informasi yang diberikan bersifat mempermudah peserta didik,
seperti penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan
penggunaan istilah umum.

3.

Sistematika Penulisan Modul
Menurut Sukiman (2012), peserta didik menjadi perhatian utama
dalam penulisan modul. Oleh karena itu, dalam menyusun modul ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :
a. outline modul yang akan disusun dibuat dalam rangka memberikan
kerangka penulisan modul yang dapat digunakan untuk kedalaman
materi di setiap jenjang modul
b. adanya petunjuk yang berguna untuk memberitahu apa yang harus
dilakukan peserta didik dalam mempelajari modul
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c. materi pelajaran yang lalu sebagai bentuk pemantapan terutama yang
berkaitan dengan materi yang akan diberikan
d. adanya nasihat bagaimana cara belajar memanfaatkan waktu belajar
yang tersedia dengan lebih efektif
e. adanya tujuan dan materi pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta
didik
f. penjelasan materi baru yang disajikan bagi peserta didik
g. adanya petunjuk pemecahan masalah untuk membantu peserta didik
dalam memahami materi yang disajikan
h. adanya motivasi bagi peserta didik agar senantiasa aktif dalam proses
pembelajaran
i. adanya contoh, latihan soal dan kegiatan yang mendukung materi
j. adanya tugas dan umpan balik yang dapat mengukur keberhasilan
penguasaan materi peserta didik
k. kesimpulan modul yang akan dipelajari berikutnya

4.

Kriteria Penilaian Modul
Buku teks, buku pedoman, modul, jurnal, dan lembaran lepas
merupakan contoh dari media pembelajaran berbasis cetakan. Untuk
menghasilkan

modul

yang

memiliki

fungsi

dan

peran

dalam

pembelajaran yang efektif, ada enam elemen yang perlu diperhatikan
dalam merancang dan menyusun modul, yaitu konsistensi, format,
organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan spasi kosong (Daryanto, 2013).
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a. Konsistensi
1) Tidak menggabungkan cetakan dan ukuran huruf. Gunakan
konsistensi format dari halaman ke halaman.
2) Konsisten dalam menggunakan jarak spasi. Baik antara jarak judul
dan baris pertama serta garis samping, kemudian antara judul dan
teks utama. Penggunaan spasi yang tidak sama sering dianggap
buruk dan tidak rapi.
b. Format
1) Jika lebih sering menggunakan paragraf panjang maka wajah satu
kolom lebih sesuai. Namun, sebaliknya jika paragraf tulisan yang
digunakan pendek-pendek lebih sesuai menggunakan wajah dua
kolom.
2) Isi yang berbeda dipisahkan dan diberi label secara visual.
3) Strategi pembelajaran yang berbeda dipisahkan secara visual.
c. Organisasi
1) Bagan yang ditampilkan dalam modul menggambarkan cakupan
materi yang akan dibahas.
2) Isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan harus
diorganisasikan secara sistematis untuk mempermudah peserta
didik dalam memahami materi.
3) Naskah, gambar, dan ilustrasi harus disusun dan ditempatkan
sedemikian rupa untuk mempermudah memperoleh informasi.
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4) Pengorganisasian antar bab, antar unit, dan antar paragraf disusun
sesuai alur yang mudah dipahami.
5) Pengorganisasian antar judul, subjudul, dan uraian harus mudah
dipahami oleh peserta didik.
d. Daya tarik
1) Bagian sampul depan dikombinasikan dengan warna, gambar,
bentuk, dan ukuran huruf yang sesuai.
2) Bagian isi modul ditempatkan dengan gambar, ilustrasi, pencetakan
huruf tebal, huruf miring, garis bawah, dan warna.
3) Setiap bab atau bagian baru diperkenal dengan cara yang berbeda.
e. Ukuran huruf
1) Memilih ukuran huruf yang sesuai dengan peserta didik, pesan, dan
lingkungannya. Ukuran huruf yang baik adalah 12 untuk ukuran
buku A4 dan 11 untuk ukuran A5.
2) Perbandingan antara huruf dengan judul, subjudul, dan naskah
harus proporsional.
3) Hindari penggunaan kapital untuk seluruh teks karena dapat
membuat proses membaca menjadi sulit.
f. Ruang (spasi kosong)
Menggunakan spasi kosong yang tak berisi teks ataupun gambar untuk
menambah kontras dalam buku teks. Hal ini penting digunakan untuk
memberi kesempatan bagi peserta didik atau pembaca untuk
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beristirahat di titik-titik tertentu saat mata pembaca terus bergerak
menyusuri teks bacaan. Spasi (ruang) kosong dapat dalam bentuk:
1) ruangan/ spasi sekitar judul bab dan sub bab
2) batas tepi atau margin
3) spasi antar kolom, semakin lebar kolom, maka semakin luas
diantaranya
4) pergantian antar paragraf dimulai huruf kapital
5) menyesuaikan spasi antar baris untuk meningkatkan tampilan dan
tingkat keterbacaan teks

Berdasarkan penjelasan di atas dapat

dimpulkan bahwa

mengembangkan modul perlunya dilakukan penilaian. Penilaian modul
bertujuan untuk mengetahui kualitas dari modul tersebut. Berdasarkan
Depdiknas (2008), ada empat aspek penilaian modul sebagai berikut :
a. Aspek kelayakan materi/isi
Kelayakan isi mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar,
kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, kesesuaian
dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi
pembelajaran, manfaat untuk menambah wawasan, kesesuaian
dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial
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b. Aspek kelayakan bahasa
Kelayakan bahasa mencakup kesesuaian dengan kaidah bahasa
indonesia yang baik dan benar, kejelasan informasi, pemanfaatan
bahasan secara efektif dan efisien
c. Aspek kelayakan penyajian
Kelayakan penyajian mencakup kejelasan indikator yang ingin
dicapai, urutan penyajian modul, pemberian motivasi, daya tarik,
interaksi atau pemberian stimulus dan respon, serta kelengkapan
informasi
d. Aspek kelayakan grafik
Kelayakan grafik mencakup penggunaan font, jenis dan ukuran
font, tata letak, ilustrasi, gambar, dan tampilan

5.

Perbedaan Bahan Ajar dan Buku Teks
Bahan ajar dan buku teks menurut Fitri (2012) memiliki perbedaan yang
dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:
Tabel 2.1 Perbedaan bahan ajar dan buku teks
Bahan Ajar
Buku Teks
Menimbulkan minat dari pembaca
Mengasumsikan
minat
dari
pembaca
Dirancang dan ditulis untuk Ditulis untuk digunakan oleh guru
digunakan peserta didik
Menjelaskan tujuan instruksional
Belum tentu menjelaskan tujuan
instruksional
Disusun berdasarkan pola belajar Strukturnya berdasarkan logika
yang fleksibel dan
sistematis bidang ilmu
berdasarkan kebutuhan peserta
didik dan kompetensi yang ingin
dicapai
Fokus pada pemberian kesempatan Belum tentu memberikan latihan
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bagi peserta didik untuk berlatih
Mengakomodasi kesulitan peserta
didik
Selalu memberikan rangkuman
Gaya penulisan semi formal dan
komunikatif
Sangat padat

Tidak mengakomodasi kesulitan
belajar peserta didik
Belum tentu memberi rangkuman
Gaya penulisan naratif tetapi tidak
komunikatif
Kepadatan berdasar kebutuhan
peserta didik
Dikemas untuk digunakan dalam Dikemas untuk dijual secara umum
proses tujuan instruksional
Mempunyai mekanisme untuk Tidak mempunyai mekanisme
mengumpulkan
feedback
dari untuk mengumpulkan umpan balik
peserta didik
dari peserta didik
Menjelaskan cara mempelajari Tidak memberikan saran cara
bahan ajar
mempelajari buku teks tersebut

C. Paradigma Pedagogi Reflektif
1. Pengertian Pedagogi Reflektif
Menurut Subagya (2010), pedagogi adalah suatu cara pengajar
mendampingi

peserta

didik

dalam

proses

pertumbuhan

dan

perkembangan. Pedagogi merupakan seni dan ilmu mengajar, sehingga
pedagogi tidak boleh hanya dijadikan sebagai metode belaka. Pedagogi
meliputi pandangan hidup dan visi tentang idealnya pribadi terpelajar.
Oleh karena itu, hal tersebut menjadi kriteria pemilihan sarana-sarana
yang harus digunakan dalam proses pendidikan.
Istilah refleksi berarti menyimak kembali bahan studi tertentu,
pengalaman, ide, usul, atau reaksi spontan agar dapat menangkap makna
yang lebih mendalam. Maka refleksi adalah suatu proses yang
memunculkan makna dalam pengalaman manusia. Refleksi adalah
sebuah aktivitas berupa penilaian atau umpan balik yang berisi ungkapan,
pesan, kesan, dan perasaan untuk menemukan kembali nilai dan makna
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hidup yang hakiki dari pembelajaran yang telah diikuti. Kesadaran akan
nilai hakiki tidak hanya pada aspek kognitif dan afektif dalam diri peserta
didik, karena tujuan dari refleksi adalah sebagai pengembangan diri
manusia utuh secara integral (Pranyoto, 2014). Refleksi juga dapat
diartikan sebuah proses untuk membentuk karakter sesorang dan
memberikan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena
itu, proses refleksi akan membentuk suara hati seperti nilai, keyakinan,
sikap, dan cara bernalar sehingga peserta didik dapat melewati semua
tahapan sesuai dengan pengertian dan kemampuannya (Subagya, 2010).
Menurut Pranyoto (2014), pedagogi reflektif adalah suatu pola
pembelajaran yang mengintegrasikan pemahaman masalah dunia,
kehidupan, dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan sehingga nilainilai tersebut muncul dari kesadaran dan kehendak peserta didik melalui
kegiatan refleksi.
Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
pedagogi reflektif adalah suatu pendekatan yang berisi interaksi antara
peserta didik dengan materi yang dipelajari dan pendidik sebagai
fasilitator dimana proses pembelajaran menerapkan refleksi sehingga
peserta didik yang menjadi pusat proses belajar mampu menemukan
dirinya secara sadar untuk menggali pengetahuan dan nilai dengan
tanggung jawab.
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2. Dinamika Pedagogi reflektif
Menurut Suparno (2015), ada lima langkah dinamika pedagogi reflektif
dimulai dari konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi.

1.
Konteks

5.
Evaluasi

2.
Pengalaman

3C
Competence
Conscience
Compassion

3.
Refleksi

4. Aksi

Gambar 2.1 Dinamika Pedagogi Reflektif
a) Konteks
Konteks merupakan kesiapan peserta didik untuk berproses
dalam suatu pembelajaran. Konteks terdiri atas keadaan keluarga,
sekolah,

teman

sebaya,

keadaan

sosial,

ekonomi,

budaya,

pengetahuan awal, serta peristiwa yang dialami dan terangkum
dalam kehidupan pribadi peserta didik (Suparno, 2015). Konteks
berpengaruh terhadap sikap, tanggapan, penilaian, dan pilihan
peserta didik.
Menurut Subagya (2010), kehidupan pribadi peserta didik
menjadi tolak ukur proses pembelajaran yang akan dilakukan.
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Konteks dalam pedagogi reflektif dimulai dari pengalaman hidup
peserta didik. Mengawali proses pembelajaran dengan pengalaman
nyata menunjukkan bahwa adanya perhatian dan kepedulian
terhadap peserta didik yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan
lingkungannya. Oleh karena itu, apa yang dipelajari oleh peserta
didik bukanlah suatu hal asing atau bukan sekedar tulisan teks yang
dibaca dan kata-kata yang didengar, akan tetapi suatu hal yang
secara nyata dihadapi dalam hidup dan dapat dirasakan oleh peserta
didik. Beberapa kegiatan menggali konteks dalam pedagogi reflektif
dapat dilakukan dengan angket, tanya jawab, pretest, dan
pengamatan (Suparno, 2015).
b) Pengalaman
Pengalaman dalam pedagogi reflektif mencakup aspek
competence, conscience, dan compassion. Menurut Subagya (2010),
pengalaman dibedakan menjadi dua, yaitu pengalaman langsung dan
pengalaman

tidak

langsung.

Pengalaman

langsung

adalah

pengalaman yang secara nyata oleh peserta didik, seperti diskusi,
praktikum di laboratorium, live in, dan olahraga. Keadaan tersebut
membuat peserta didik merasakan secara langsung materi yang
diajarkan dan tidak hanya sekedar teks kata-kata yang disampaikan
secara tulis atau lisan. Sementara pengalaman tidak langsung adalah
pengalaman yang tidak dialami secara langsung oleh peserta didik.
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Pengalaman tersebut dialami melalui imajinasi, bacaan, simulasi,
role play, video, dan sebagainya.
Dalam pedagogi reflektif,

pendidik

berperan sebagai

fasilitator untuk memberikan pengalaman pada peserta didik.
Menurut Subagya (2010), pengalaman dapat mendorong peserta
didik untuk mencari pemahaman secara detail dengan menganalisis,
membandingkan,

dan

mengevaluasi

sehingga

memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk menggali dan mengalami apa
yang baik mereka alami dalam mempelajari suatu bahan atau materi
tertentu. Dengan demikian, peserta didik secara mendalam akan
mengerti kesulitan dan kemudahan dalam mencerna bahan/materi
pembelajaran.
c) Refleksi
Langkah terpenting dalam dinamika pedagogi reflektif adalah
refleksi. Dalam tahap ini, peserta didik dibantu (1) untuk melihat
secara mendalam makna dan nilai dari apa yang telah dipelajari
sehingga munculnya tanggapan aksi, (2) menyimak kembali dengan
penuh perhatian, pengalaman, ide, usul, atau reaksi spontan agar
mendapat makna secara mendalam, (3) refleksi membentuk suara
hati sebagai proses formatif dan pembebasan untuk melihat halbaik
dan tidak baik dalam suatu persoalan (Suparno, 2017). Menurut
Subagya (2010), pendidik dapat

menuntun refleksi dengan

pertanyaan-pertanyaan sehingga pendidik harus mampu merumuskan
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pertanyaan yang dapat menggugah batin, nurani, dan rasa
kepeduliannya pada yang lain terkait dengan materi yang relevan.
d) Aksi
Aksi dilakukan setelah peserta didik merefleksikan pengalaman
belajar. Setelah melewati proses pengalaman dan refleksi yang
mendalam, peserta didik sampai pada tahap aksi yang dapat merubah
kehidupan dan sikap

mereka sesama manusia dan lingkungan

sekitarnya (Suparno, 2015). Menurut Subagya (2010), aksi meliputi
2 hal, yaitu pilihan batin dan pilihan lahir. Pilihan batin adalah
pilihan yang didasari oleh keyakinan bahwa keputusan yang diambil
adalah benar dan membawa pribadi lebih baik. Sementara pilihan
lahir adalah pilihan setelah semua niat yang dirumuskan diolah
dalam pikiran, sehingga peserta didik terdorong untuk melakukan
perbuatan secara konsisten sesuai prioritas yang telah dibuatnya.
e) Evaluasi
Evaluasi adalah kegiatan untuk meninjau kemajuan yang
dicapai pada proses pembelajaran dalam bentuk penilaian. Penilaian
tidak hanya fokus pada akademik saja, tetapi juga memperhatikan
pertumbuhan dan perkembangan secara menyeluruh sebagai
makhluk pribadi dan makhluk sosial. Penilaian pedagogi reflektif
tidak hanya berupa soal yang bersifat aspek competence (kecerdasan
pemikiran), tetapi meliputi aspek conscience untuk mengukur
kepekaan hati nurani, dan compassion (jiwa sosial) peserta didik.
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Pada dasarnya, evaluasi diperlukan oleh pendidik untuk
melihat apakah cara pengajarannya dalam proses pembelajaran
sudah berjalan dengan baik atau belum. Hasil evaluasi akan menjadi
umpan balik bagi pendidik dan peserta didik. Menurut Suparno
(2015), hasil evaluasi bagi peserta didik bermanfaat untuk
memperbaiki cara belajar mereka, sedangkan bagi pendidik menjadi
masukan untuk memperbaiki cara dan metode pembelajaran yang
digunakan.

D. Pembelajaran Reflektif
1.

Refleksi dan Pembelajaran Reflektif
Menurut Safery dan Duffy (1996) dalam Rais dan Farida (2019),
refleksi merupakan pilar penting dalam proses pembelajaran yang
bersifat konstruktivis, karena refleksi dapat membantu peserta didik
dalam mengembangkan kesadaran metakognitif. Kesadaran metakognitif
adalah kemampuan individu dalam melakukan refleksi, memahami, dan
mengontrol pembelajaran (Herlanti, 2015).
Pembelajaran reflektif dapat mengembangkan pribadi yang
efektif, mengembangkan masa depan, dan mengaplikasikan tindakan
dalam suatu rumusan bahwa belajar dipengaruhi oleh adanya interaksi
dengan kelompok lain melalui percakapan, dialog, dan komunikasi guna
memperoleh pemahaman dan pengalaman baru (Moon, 2004 dalam Rais
dan Farida, 2019).
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Menurut Rais dan Farida (2019), pembelajaran reflektif dapat
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam
proses pembelajaran dengan melibatkan diri sebagai bahan pembelajaran
untuk membentuk sebuah pengetahuan dan merangsang peserta didik
agar berpikir kreatif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang
dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam kehidupan.
2.

Karakterisitik Pembelajaran Reflektif
Menurut Bain, dkk, (2002), belajar reflektif memiliki lima ciriciri yang menunjukkan hirarki proses berpikir, yaitu : (a) Reporting
(Pelaporan), (b) Responding (Menanggapi), (c) Relating (Terkait), (d)
Reasoning (Penalaran), dan (e) Reconstructing (Rekonstruksi).
a.

Level reporting dicirikan dengan kemampuan mendeskripsikan
situasi atau peristiwa, fenomena, dan gejala atau masalah.

b.

Level responding dicirikan dengan kemampuan mengembangkan
respon emosional terhadap suatu masalah.

c.

Level relating dicirikan dengan kemampuan mengasosiasi berbagai
fenomena dengan teori yang mendasari fenomena tersebut.

d.

Level reasoning dicirikan dengan kemampuan menjelaskan kejadian
berdasarkan pada fakta dan peristiwa yang sistematis sesuai dengan
konsep metodelogi pemecahan masalah.

e.

Level reconstructing dicirikan dengan kemampuan merencanakan
suatu tindakan penyelesaian masalah berdasarkan perspektif teori
dan pengalaman di masa lalu.
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3.

Sikap Reflektif
Menurut Harrington (1996) dalam Rais dan Farida (2019), sikap
reflektif memiliki tiga komponen utama, sebagai berikut :
a.

open mindedness (keterbukaan) : sebagai refleksi tentang apa yang
diketahui

b.

responsibility (tanggung jawab) : sebagai sikap moral dan komitmen
profesional yang berkaitan dengan dampak pembelajaran pada
peserta didik

c.

whole heartedness (kesungguhan) : sebagai bentuk kesungguhan
dalam bertindak dan melaksanakan tugas
Proses refleksi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Proses refleksi dalam sebuah konteks (diterjemahkan
oleh Boud (1989) dalam Rais dan Farida (2019)
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E. Materi Sistem Pencernaan Manusia
Pokok bahasan materi penelitian dan pengembangan pada penelitian
ini adalah materi Sistem Pencernaan Manusia kelas XI. Kompetensi Dasar
(KD) yang akan dicapai yakni:
KD 3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada
sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan
fungsi yang dpaat terjadi pada sistem pencernaan manusia.
KD 4.7 Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam
berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap
individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan.
Pada materi sistem pencernaan manusia, peserta didik kesulitan
dalam menjelaskan proses pencernaan kimiawi dan enzim-enzim yang
terdapat di dalamnya. Perlu adanya pembaharuan dalam menggunakan media
sehingga peserta didik dapat memahami materi yang dianggap abstrak dengan
lebih mudah. Upaya yang dilakukan adalah membuat modul pembelajaran
berbasis buku reflektif sehingga peserta didik memiliki buku ringkasan materi
dan dapat belajar secara mandiri tanpa bimbingan yang banyak dari guru serta
merefleksikan dari apa yang telah dipelajari.

F. Penelitian yang Relevan
Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang
berkaitan dengan membuat dan mengembangkan suatu produk media
pembelajaran berbasis buku reflektif:
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1.

Wijayanti, Baskoro, dan Sunarto (2016) melakukan penelitian dengan
judul Pengembangan Modul Berbasis Berpikir Kritis Disertai Argument
Mapping Pada Materi Sistem Pernapasan Untuk Meningkatkan
Kemampuan berpikir Kritis Siswa Kelas XI SMA Negeri 5. Berdasarkan
hasil uji Mann-Whitney U Test menunjukkan adanya perbedaan hasil
post-test antara kelas yang menggunakan modul berbasis berpikir kritis
disertai argument mapping dengan kelas yang menggunakan modul
sekolah diperoleh sig 0,00 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
modul berbasis berpikir kritis disertai argument mapping efektif untuk
melatihkan kemampuan berpikir kritis pada materi ajar sistem
pernapasan.

2.

Nugroho, Baskoro, dan Maridi, 2018, dengan judul penelitian
Pengembangan Modul Berbasis Relating, Experiencing, Applying,
Cooperating dan Transfering (REACT) Pada Materi Jamur Untuk
Meningkatkan

Kemampuan

Berpikir

Kritis

Siswa

Kelas

X

SMA.Berdasarkan hasil uji lapangan modul berbasis REACT dengan
rerata hasil kemampuan berpikir kritis siswa kelas modul (75,56), lebih
tinggi dibanding dengan kelas kontrol (70,60) sehingga dapat
disimpulkan bahwa modul berbasis REACT efektif dan dapat digunakan
sebagai alternatif bahan ajar di sekolah.
3.

Yasir, Muslimin, dan Wahono, 2015 melakukan penelitian dengan judul
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Biologi Berbasis Metakognitif
Untuk Melatihkan Keterampilan Berpikir Reflektif Siswa SMA. Hasil
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penelitian menunjukkan 97,6% peserta didik merespon positif bahwa
perangkat pembelajaran ini valid, praktis, dan efektif untuk melatihkan
keterampilan berpikir reflektif.
Berdasarkan hasil pemaparan dari ketiga penelitian di atas, peneliti
belum menemukan adanya penelitian yang

memfokuskan pada

Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Buku Reflektif untuk
Siswa SMA Kelas XI IPA Pada Materi Sistem Pencernaan Manusia.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan
sumbangan yang baru bagi dunia pendidikan. Berikut ini akan
dipaparkan bagan literature map dapat dilihat pada gambar 2.2.
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Pengembangan Media Pembelajaran

Wijayanti, Baskoro,
dan Sunarto (2016)
Pengembangan
Modul Berbasis
Berpikir Kritis
Disertai Argument
Mapping Pada
Materi
SistemPernapasan
Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir
Kritis Siswa Kelas
XI SMA Negeri 5

Nugroho, Baskoro, dan
Maridi (2018)
Pengembangan Modul
Berbasis Relating,
Experiencing,
Applying, Cooperating
dan Transfering
(REACT) Pada Materi
Jamur Untuk
Meningkatkan
Kemampuan Berpikir
Kritis Siswa Kelas X
SMA

Yasir, Muslimin,
dan Wahono (2015)
Pengembangan
Perangkat
Pembelajaran
Biologi Berbasis
Metakognitif Untuk
Melatihkan
Keterampilan
Berpikir Reflektif
Siswa SMA

Pengembangan Modul Pembelajaran
Berbasis Buku Reflektif untuk Siswa
SMA Kelas XI IPA Pada Materi Sistem
Pencernaan Manusia
Anggraeni Novia Putri
Gambar 2.3 Literature Map Hasil Penelitian yang Relevan

G. Kerangka Berpikir
Pesatnya perkembangan teknologidan semakin kompleksnya materi
pembelajaran mendorong guru agar lebih kreatif dalam menyusun perangkat
pembelajaran. Media tidak hanya sebagai penyalur materi antara guru dan
peserta didik, namun sebagai bentuk nyata untuk menjelaskan materi-materi
yang abstrak agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi
pelajaran yang dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari.
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Berdasarkan wawancara analisis kebutuhan, guru masih kesulitan
dalam membuat media pembelajaran yang menarik terlebih terbatasnya waktu
yang dimiliki oleh guru untuk membuat media tersebut. Guru masih
mengutamakan metode ceramah dalam proses pembelajaran sehingga peserta
didik menjadi kurang tertarik dan merasa bosan dalam mengikuti proses
pembelajaran. Di setiap akhir pertemuan materi pembelajaran, guru selalu
memberikan refleksi dari apa yang telah dipelajari. Namun, peserta didik
belum bisa menyimpulkan hasil dari belajar sehingga masih dibimbing oleh
guru dan tingkat analisa peserta didik masih rendah.
Berdasarkan

kenyataan

tersebut

maka

peneliti

ingin

mengembangkan modul pembelajaran berbasis buku reflektif pada materi
sistem pencernaan manusia. Harapan peneliti, dengan adanya media ini dapat
mempermudah proses pemahaman belajar peserta didik dan meningkatkan
kemampuan analisis berpikir reflektif peserta didik melalui materi
pembelajaran yang dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut
merupakan bagan kerangka berpikir penelitian :
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Pemanfaatan media pembelajaran materi sistem pencernaan
manusia masih sebatas alat peraga, video, ppt, dan buku paket
di sekolah

Guru belum
membuat modul
sendiri.

Guru
kesulitan
dalam
menjelaskan enzim-enzim yang
terdapat dalam proses pencernaan
kimiawi

Modul pembelajaran biologi belum tersedia

Pengembangan modul pembelajaran berbasis buku reflektif

Penilaian oleh ahli materi
berdasarkan
aspek
kelayakan isi, penyajian,
kebahasaan, dan penilaian
kontekstual

Penilaian oleh ahli
media
berdasarkan
aspek
kelayakan
kegrafikan

Modul pembelajaran berbasis buku reflektif pada materi
sistem pencernaan manusia yang layak digunakan
berdasarkan ahli materi, ahli media, guru, dan peserta didik

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian
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H. Penelitian Research and Development
Prosedur penelitian ini mengacu pada model pengembangan oleh Borg
and Gall dalam Sugiyono (2015), terdapat sepuluh langkah dalam pendekatan
Research and Development. Berikut ini langkah-langkah dalam penelitian
Research and Development :
Potensi dan
masalah

Pengumpulan
data

Desain
produk

Validasi
Desain

Revisi
desain

Uji coba
produk

Revisi
Produk

Uji coba
pemakaian

Revisi
Produk Akhir

Pembuatan
produk
massal
Gambar 2.5 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan Menurut
Borg and Gall dalam Sugiyono (2015)
1. Potensi dan Masalah
Potensi adalah segala sesuatu yang jika dikembangkan akan bermanfaat
dan memiliki nilai tambah, sedangkan masalah adalah suatu hambatan
antara yang diharapkan dengan yang terjadi.
2. Pengumpulan Data
Setelah

menemukan potensi dan masalah yang ditunjukkan secara

faktual dan up to date, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data
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yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan suatu produk
yang akan dikembangkan.
3. Desain Produk
Produk adalah segala sesuatu yang dibuat atau dikembangkan akan dijual
atau dipakai. Produk yang dihasilkan dari Research and Development
bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pembelajaran.
Rancangan produk dibuat berdasarkan penilaian terhadap produk lama
sehingga ditemukan kekurangan dari produk lama tersebut.

Desain

produk harus diwujudkan dalam bentuk gambar atau bagan agar dapat
digunakan sebagai pedoman untuk menilai dan membuatnya.
4. Validasi desain
Suatu kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk secara rasional
lebih efektif dari produk lama atau tidak. Validasi desain dapat dilakukan
oleh ahli media dan ahli materi pembelajaran.
5. Revisi desain
Revisi desain dilakukan setelah produk di validasi ahli media dan materi.
Dari validasi tersebut diketahui kelemahan produk. Kelemahan tersebut
kemudian dicoba untuk dengan cara memperbaiki desai sesuai saran dari
para ahli. Revisi desain dilakukan oleh peniliti yang akan menghasilkan
produk tersebut.
6. Uji coba produk
Uji coba produk dilakukan dengan simulasi penggunaan produk sesuai
tujuan khusus. Setelah disimulasikan, produk dapat di ujicobakan dalam
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lingkup terbatas. Uji coba dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan
informasi apakah produk yang telah dibuat lebih efektif dibandingkan
dengan produk lama.
7. Revisi produk
Setelah produk diujicobakan, peneliti dapat mengetahui kekurangan
desain produk sehingga dapat diperbaiki dan diujicobakan kembali pada
tahap selanjutnya. Revisi produk adalah suatu kegiatan meninjau kembali
untuk melakukan perbaikan terhadap produk disesuaikan dengan saran
dari para ahli sehingga semua aspek pada produk baru maksimal untuk
diujicobakan kembali.
8. Uji coba pemakaian
Jika pengujian produk sudah berhasil, selanjutnya produk dapat
diterapkan atau diujicobakan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Uji
coba pemakaian produk dilakukan untuk melihat efektivitas dari produk
yang dikembangkan. Saran dan masukan dari uji coba pemakaian ini
menjadi acuan untuk melakukan revisi produk tahap akhir.
9. Revisi produk akhir
Revisi produk akhir adalah revisi yang dilakukan berdasarkan uji
lapangan dalam lingkup lebih luas. Pada tahap ini revisi produk bersifat
final untuk menghasilkan produk yang dikembangkan.
10. Pembuatan produk massal
Pembuatan produk massal dpaat dilakukan apabila produk yang telah
diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara massal.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis

penelitian

yang

digunakan

adalah

penelitian

dan

pengembangan (Research and Development). Research and Development
adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan suatu
produk yang baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam

dunia

pendidikan,

produk

yang

dikembangkan dapat berupa produk atau benda dan pengetahuanpengetahuan yang baru (Sukmadinata, 2010).
Ada sepuluh Langkah penelitian yang harus dilalui dalam
melakukan penelitian jenis Research and Development. Namun, pada
penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada lima langkah penelitian.
Adapun lima langkah yang digunakan oleh peneliti, yaitu : (1) Potensi dan
masalah, (2) Pengumpulan Data, (3) Desain Produk, (4) Validasi Desain,
dan (5) Revisi Desain. Kelima langkah tersebut dilakukan secara bertahap
sehingga menghasilkan produk media pembelajaran berupa buku reflektif
pada materi sistem pencernaan manusia.

44
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B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
1. Potensi dan masalah
Pada langkah ini peneliti menggali potensi dan masalah dengan
melakukan kegiatan analisis kebutuhan terkait modul pembelajaran
berbasis buku reflektif. Survei analisis kebutuhan dilakukan di empat
SMA meliputi SMA Negeri 1 Cangkringan, SMA Negeri 1 Kalasan,
SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, dan SMA Pangudi Luhur Sedayu.
Survei analisis kebutuhan dilakukan melalui wawancara dengan guru
biologi SMA berdasarkan daftar pertanyaan wawancara yang telah
disusun. Kegiatan wawancara yang dilakukan bertujuan untuk
mengetahui fakta yang ada di sekolah terkait pemahaman guru
mengenai media pembelajaran yang selama ini digunakan dalam proses
pembelajaran.

2. Pengumpulan Data
Hasil wawancara analisis kebutuhan dikumpulkan dan dirangkum
sebagai bahan perencanaan untuk dianalisis dan sebagai pertimbangan
dalam mengembangkan produk yang diharapkan dapat mengatasi
masalah. Selain itu, peneliti melakukan studi literatur dari jurnal, buku,
dan sumber pendukung yang relevan sebagai bahan acuan dalam
mengembangkan produk modul buku reflektif pada materi sistem
pencernaan manusia. Produk yang dibuat diharapkan sesuai dengan
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kebutuhan guru dan dapat menunjang proses pembelajaran menjadi
lebih baik.
3. Desain Produk
Desain produk dimulai dengan pembuatan RPP sesuai dengan
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang telah ditentukan.
Kemudian, peneliti mendesain modul pembelajaran sesuai dengan
materi

pokok

yang

ada

dalam

RPP.

Selanjutnya,

peneliti

mengumpulkan materi bahan ajar yang relevan dengan materi sistem
pencernaan manusia dari beberapa sumber pustaka dan mendesain
ilustrasi gambar yang ada pada modul. Setelah bahan-bahan modul
telah dikumpulkan, langkah selanjutnya rancangan desain modul
tersebut peneliti berikan kepada ilustrator untuk diproduksi.
4. Validasi Desain
Produk yang telah dikembangkan selanjutnya melalui tahap
validasi desain. Sebelum dilakukan validasi, peneliti membuat kisi-kisi
instrumen penilaian validasi dan diberikan kepada dosen pembimbing
untuk direvisi. Setelah direvisi, instrumen penilaian tersebut diberikan
kepada pakar media pembelajaran dan guru. Dalam evaluasi terhadap
desain produk menggunakan jenis validasi pakar (Expert Judgement).
Pakar yang dipilih dalam melakukan validasi ada 2 orang dosen
Pendidikan Biologi sebagai ahli media dan ahli materi, dan tiga orang
guru biologi SMA kelas XI. Validasi ini bertujuan untuk menilai
kelebihan dan kekurangan dari produk yang telah dibuat. Kelebihan dan
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kekurangan tersebut membantu peneliti dalam merevisi produk yang
dikembangkan sehingga hasil produk layak dan berkualitas.
5. Revisi Desain
Revisi desain dilakukan berdasarkan hasil validasi dari para ahli
media pembelajaran, ahli materi, dan guru biologi baik berupa
masukan, kritik, dan saran. Revisi desain bertujuan untuk memperbaiki
dan meminimalisir kekurangan pada media yang telah divalidasi
sebelumnya. Hasil revisi desain menjadi prototipe atau produk akhir
berupa modul pembelajaran biologi berbasis buku reflektif untuk materi
sistem pencernaan manusia.

B. Spesifikasi produk yang dikembangkan
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:
1. Produk yang dikembangkan berupa modul berbasis buku reflektif yang
berisi materi sistem pencernaan manusia.
2. Ukuran modul A5 (148 x 210mm)
3. Media pembelajaran memuat teks dan gambar.
4. Materi Sistem Pencernaan Manusia berisi ringkasan materi, gambar,
ilustrasi, lembar kerja peserta didik, tugas mandiri, dan evaluasi soal
5. Pada materi Sistem Pencernaan Manusia terdapat refleksi di setiap akhir
bab yang disertai dengan studi kasus dan ilustrasi gambar.
6. Jenis kertas pada sampul modul laminasi doff dan jenis kertas pada isi
hvs 100 gr.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

7. Sampul modul dilengkapi dengan warna, ilustrasi gambar, dan sinopsis
materi pada sampul belakang.
8. Komponen – komponen yang terdapat dalam buku reflektif :
a. Bagian I
1) Halaman Judul
2) Halaman catatan hak cipta
3) Kata pengantar
4) Daftar isi
5) Kompetensi inti dan kompetensi dasar
6) Indikator pencapaian keberhasilan
7) Petunjuk penggunaan buku reflektif
b. Bagian II
Deskripsi materi dan tujuan pembelajaran
Materi Sistem Pencernaan Manusia :
1) Zat gizi dan peranannya
2) Organ dan proses sitem pencernaan manusia
3) Gangguan pada sistem pencernaan manusia
Lembar Kerja Peserta Didik
Refleksi
c. Bagian III
1) Evaluasi
2) Penilaian diri
3) Glosarium
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4) Daftar pustaka
5) Biografi penulis

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah
wawancara dan angket.
1. Wawancara
Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui
pertanyaan secara lisan kepada responden untuk menemukan potensi
dan permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden (Sugiyono,
2015). Wawancara dapat dilakukan dengan wawancara terstruktur dan
wawancara tidak terstruktur. Selain itu, wawancara juga dapat
dilakukan melalui tatap muka dan telepon. Wawancara dilakukan saat
survei analisis kebutuhan dengan guru biologi SMA kelas XI di empat
sekolah yang berbeda. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk
mengetahui

pemahaman

guru

mengenai

media

pembelajaran,

hambatan dalam proses belajar dan mengajar, serta keinginan dan
pendapat guru dalam pengembangan media pembelajaran. Hasil
wawancara digunakan oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk
produk yang dikembangkan.
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2. Angket
Angket digunakan untuk validasi desain produk. Angket adalah
suatu teknik pengambilan data yang digunakan dengan cara memberi
seperangkat pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden. Angket
diisi oleh dua orang dosen Pendidikan Biologi, dan tiga guru biologi
SMA. Teknik pengumpulan data dengan angket memudahkan peneliti
untuk menyempurnakan kekurangan dari produk yang dirancang.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket pada tahap uji
validasi produk oleh ahli media, ahli materi, dan guru biologi SMA.
Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen, yaitu daftar
wawancara dan lembar angket. Daftar pertanyaan disusun untuk
mengidentifikasi dan menganalisis hal-hal yang dibutuhkan oleh guru
terkait media pembelajaran terutama pada materi sistem pencernaan
manusia. Di bawah ini merupakan tabel kisi-kisi pertanyaan
wawancara analisis kebutuhan :
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan
No
Aspek Pertanyaan
No. Pertanyaan
1. Pendidikan karakter dalam pembelajaran
1
biologi
2. Media pembelajaran biologi
2, 3, 7
3. Metode pembelajaran biologi
8, 9
4. Kesulitan yang dialami dalam menggunakan
4, 5, 6
media pembelajaran biologi
5. Modul pembelajaran biologi
10, 11, 12
6. Materi sistem pencernaan manusia
14, 15, 16, 17
7. Kesulitan yang dialami dalam pembelajaran
13
sistem pencernaan manusia
8. Media modul berbasis buku reflektif
18, 19, 20
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Validasi untuk Ahli Media
Kriteria
Indikator
No. Item
Aspek
A. Ukuran Modul
1, 2
kelayakan
B. Desain Sampul Modul (Cover) 3, 4, 5, 6, 7
kegrafikan
C. Desain Isi Modul
8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Validasi untuk Ahli Materi
Kriteria
Indikator
Aspek
A. Kesesuaian materi dengan KD
kelayakan isi
B. Keakuratan Materi
C. Kemutakhiran Materi
D. Mendorong Keingintahuan
Aspek
A. Teknik Penyajian
kelayakan
B. Pendukung Penyajian
penyajian
C. Penyajian Pembelajaran
D. Koherensi dan keruntutan alur
pikir
Aspek
A. Lugas
kelayakan
B. Komunikatif
kebahasaan
C. Dialogis dan Interaktif
D. Kesesuaian
dengan
perkembangan peserta didik
E. Kesesuaian dengan kaidah
bahasa
Aspek
A. Hakikat Kontekstual
penilaian
B. Komponen Kontekstual
kontekstual

No. Item
1, 2, 3
4, 5, 6, 7, 8
9, 10
11, 12
1
2, 3, 4, 5
6
7, 8
1, 2, 3
4
5
6, 7
8, 9
1, 2
3, 4, 5, 6, 7

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Validasi untuk Guru Biologi
Kriteria
Indikator
No. Item
Aspek
A. Kesesuaian materi dengan KD 1, 2, 3
kelayakan isi
B. Keakuratan Materi
4, 5, 6, 7, 8
C. Kemutakhiran Materi
9, 10
D. Mendorong Keingintahuan
11, 12
Aspek
A. Teknik Penyajian
13
kelayakan
B. Pendukung Penyajian
14, 15, 16, 17
penyajian
C. Penyajian Pembelajaran
18
D. Koherensi dan keruntutan alur 19, 20
pikir
Aspek
A. Lugas
21, 22, 23
kelayakan
B. Komunikatif
24
kebahasaan
C. Dialogis dan Interaktif
25
D. Kesesuaian
dengan 26, 27
perkembangan peserta didik
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Aspek
penilaian
kontekstual
Aspek
kelayakan
kegrafikan

E. Kesesuaian dengan kaidah 28, 29
bahasa
A. Hakikat Kontekstual
30, 31
B. Komponen Kontekstual
32, 33, 34, 35, 36
A. Ukuran Modul
B. Desain Sampul Modul (Cover)
C. Desain Isi Modul

37, 38
39, 40, 41, 42, 43
44,, 45, 46, 47, 48,
48, 49, 50

Perhitungan hasil angket validasi :
Perhitungan skor yang didapat dari ahli media
Skor total = Total semua aspek
Skor rata-rata = Jumlah skor total/jumlah seluruh item
Jumlah seluruh item = 24
Perhitungan skor yang didapat dari ahli materi
Skor total = Total aspek I + II + III + IV
Skor rata-rata = Jumlah skor total/jumlah seluruh item
Jumlah seluruh item = 36
Perhitungan skor yang didapat dari guru biologi
Total I + Total II + Total III + Total IV + Total V
Rata-rata = Jumlah skor total/Jumlah seluruh item
Jumlah seluruh item = 60
Keterangan :
1 = Sangat Kurang Baik
2 = Kurang Baik
Komentar dan Saran Perbaikan

3 = Baik
4 = Sangat Baik
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Kesimpulan (mohon dilingkari salah satu) :
1. Buku reflektif sebagai modul pembelajaran layak digunakan/uji coba
tanpa revisi
2. Buku reflektif sebagai modul pembelajaran layak digunakan/uji coba
dengan revisi
3. Buku reflektif sebagai modul pembelajaran tidak layak digunakan/uji
coba lapangan

D. Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2015), hasil penelitian dianalisis dengan dua
teknik, yaitu dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Berikut uraian
tentang teknik analisis data :
1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang
diangkakan (scoring). Data kuantitatif terdiri dari dua jenis, yaitu data
diskrit dan data kontinum. Data diskrit atau data nominal adalah data
yang diperoleh dari hasil menghitung, sementara data kontinum adalah
data yang diperoleh dari hasil pengukuran (Sugiyono, 2015).
Data dari hasil penilaian oleh validator dikelompokkan menurut
interval tertentu. Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah
menghitung

rata-rata

hasil

penilaian

dari

validator

dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :
Rata – rata =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚

Penilaian dalam data kuantitatif harus memperhatikan skala pada
setiap interval. Skala yang digunakan oleh peneliti adalah skala empat,
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yaitu : sangat baik (1), baik (2), kurang baik (3), dan sangat kurang baik
(4). Menurut Arikunto (2009), rumus Skala Likert untuk mengetahui
interval penilaian skala numerik dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:
Rumus :RS = (m – n) / b
Keterangan :
RS = Rentang Skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n = Angka terendah dalam pengukuran
b = Banyaknya kelas/kategori yang dibentuk

No.
1.
2.
3.
4.

Tabel 3.5 Skala Likert
Skor
Kategori
3,25 ≤ x ≤ 4
Sangat Baik
2,5 ≤ x ≤ 3,24
Baik
1,75 ≤ x ≤ 2,4
Kurang Baik
1 ≤ x ≤ 1,74
Sangat Kurang Baik

Berdasarkan skor-skor tersebut didapatkan penilaian kelayakan
dan kevalidan dengan kategori sangat baik, baik, kurang baik, dan
sangat tidak baik. Hasil penelitian kemudian disimpulkan untuk
dilaporkan sebagai hasil penelitian.
2. Data Kualitatif
Data kualitatif berupa saran dan masukan dari ahli media, ahli
materi, dan guru biologi. Saran dan masukan dari validator digunakan
sebagai dasar untuk menyempurnakan produk buku reflektif sehingga
layak untuk digunakan.
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F. Indikator Keberhasilan Penelitian
Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti dikatakan
berhasil apabila memenuhi indikator keberhasilan penelitian sebagai
berikut :
1. Hasil validasi dari pengembangan modul pembelajaran biologi
berbasis buku reflektif untuk siswa SMA kelas XI IPA pada materi
sistem pencernaan manusia dengan kriteria “Sangat Baik”.
2. Produk yang dikembangkan oleh peneliti dalam kategori layak untuk
diujicobakan dalam skala terbatas
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Wawancara analisis kebutuhan dilakukan di empat sekolah yang
berbeda yang terdapat di Yogyakarta, yakni SMA Negeri 1 Cangkringan,
SMA Negeri 1 Kalasan, SMA Stella Duce 2, dan SMA Pangudi Luhur St.
Louis Sedayu. Wawancara analisis kebutuhan di dua SMA negeri dan dua
SMA swasta dengan tujuan agar mendapatkan data dan informasi penggunaan
dan pengembangan media pembelajaran oleh guru yang lebih beragam. Hasil
wawancara analisis kebutuhan lebih spesifik dapat dilihat pada tabel 4.1
berikut.

56
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek

SMAN 1 Cangkringan

SMAN 1 Kalasan

SMA Stella Duce 2

Pemahaman tentang Alat
untuk
media pembelajaran
pembelajaran
Media pembelajaran
1. Jenis
2. Implementasi

Metode pembelajaran
1. Jenis
2. Kesulitan

menunjang Sebagai alat bantu dalam Alat bantu dalam proses
mengajar untuk mencapai belajar mengajar
tujuan pembelajaran
1. Media
pembelajaran 1. Media pembelajaran 1. Media
pembelajaran
yang sering digunakan
yang sering digunakan
yang sering digunakan
berupa PPT, LKPD, alat
berupa PPT, internet,
berupa PPT, video, alat
peraga, objek langsung,
buku paket, kuis,
peraga, alat praktikum
buku paket
augmented
reality, 2. Tidak, karena biasa
2. Kesulitan
dalam
LKPD
membuat
media
mencari bahan dan 2. Tidak
mengalami
pembelajaran
baik
gambar
untuk PPT
kesulitan
berbasis
karena dari gambar juga 3. Peserta didik antusias
IT/konvensional
terbatas.
Selain
itu
belajar
jika 3. Terkadang peserta didik
terbatasnya waktu dalam
menggunakan gadget,
kesulitan
dalam
mencari media
namun
cenderung
menyebutkan/menyusun
3. Peserta didik mengalami
bosan
jika
hanya
media dalam bentuk
kesulitan pada media
membaca
materi
potongan-potongan
alat peraga
melalui e-book
gambar
1. Diskusi,
praktikum,
ceramah,
observasi
lapangan (outing class)
2. Jika
menggunakan
metode
ceramah

1. Diskusi,
ceramah,
kegiatan praktikum,
presentasi
2. Kesulitan
dalam
menerapkan metode

1. Ceramah,
diskusi
kelompok, praktikum,
presentasi
2. Dalam pemberian tugas
kelompok presentasi.

SMA Pangudi Luhur
Sedayu
Sebagai alat bantu untuk
membantu siswa dalam
mencapai KD
1. Media pembelajaran
yang sering digunakan
berupa PPT, video
pembelajaran,
buku
paket LKPD, alat
peraga
2. Kesulitan
dalam
mencari
video
pembelajaran
yang
subtitle indonesia
3. Peserta
didik
mengalami kesulitan
jika
menampilkan
video
pembelajaran
yang
bersubtitle
bahasa inggris.
1. Diskusi,
presentasi,
praktikum, ceramah
2. Jika
hanya
menggunakan metode
ceramah
saat
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peserta didik cenderung
bosan dan kesulitan
dalam mengkondisikan
kelas

Materi
sistem
pencernaan manusia

1. Kesulitan
dalam
menjelaskan
dan
membedakan
enzim
yang ada pada lambung
dan usus.
2. Hasil belajar peserta
didik baik pada tingkat
kognitif C1-C3. Pada
ranah
kognitif
C4
peserta didik masih
kurang mampu dalam
menganalisis soal

Modul berbasis buku Guru selama ini hanya
reflektif
membuat hand out yang di
print sendiri. Sangat setuju
adanya modul berbasis buku

ceramah,
karena
siswa lebih aktif
belajar
jika
menggunakan media
berbasis internet

Peserta didik hanya
mengajar,
kondisi
mengerti materi yang
kelas menjadi tidak
bagian
mereka
kondusif
presentasikan
saja, 3. Harus menggunakan
sehingga
perlunya
metode pembelajaran
mereview
dan
yang dapat menarik
menyimpulkan kembali
perhatian
peserta
materi
di
akhir
didik
pembelajaran
1. Pada penjelasan materi 1. Kesulitan menjelaskan 1. Sejauh
ini
tidak
tidak kesulitan karena
nama-nama enzim pada
mengalami
kesulitan
materi
sistem
organ pencernaan
dalam
menjelaskan
pencernaan manusia 2. Nilai peserta didik pada
materi. Peserta didik
sangat erat dalam
materi ini sudah baik
antusias karena ada
kehidupan sehari-hari
praktikumnya.
peserta didik.
2. Mengalami
2. Hasil belajar peserta
peningkatan
hasil
didik juga baik
belajar peserta didik
dibandingkan dengan
angkatan sebelumnya.
Namun, peserta didik
masih kurang mampu
jika diberi soal-soal
pada ranah kognitif C4
Setuju dengan adanya Setuju
dengan
adanya Bagus
jika
modul
modul karena peserta didik modul
berbasis
buku diterapkan
dan
dapat
masih
sulit
dalam reflektif karena Kegiatan membantu peserta didik
mereflefsikan materi yang refleksi tidak dilakukan di dalam memahami materi
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reflektif karena peserta
didik masih kurang mamou
dalam merefleksikan materi
yang dipelajari jika diminta
secara mandiri.
Perlunya
memperhatikan
jenis
kertas,
gambar
berwarna,
penyampaian
materi yang tidak bermakna
ganda, dan bahasa mudah
dipahami

telah dipelajari masih
perlu dibimbing oleh guru.
Selain
itu,
perlunya
dipertimbangkan membuat
modul
yang
menarik
dengan
harga
yang
terjangkau untuk peserta
didik

setiap akhir bab. Refleksi
pelajaran
sekaligus
dilakukan pada saat PKT
(Pendidikan
Karakter
Tarakanita).
Peserta didik masih perlu
dibimbing saat diminta
untuk merefleksikan dari
materi yang dipelajari

pelajaran. Selain itu di
sekolah sendiri baru ada
refleksi pelajaran dalam
bentuk lisan dan peserta
didik
masih
perlu
dibimbing jika diminta
untuk merefleksikan dari
materi yang dipelajari.
Perlunya
menambahkan
soal-soal
HOTS
dan
LKPD nya menggunakan
model inkuiri terbimbing
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Berdasarkan wawancara dengan guru di empat sekolah yang berbeda,
peneliti menemukan informasi bahwa guru telah menggunakan dan
mengembangkan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media
pembelajaran yang sering digunakan di empat sekolah berupa PPT, video,
internet, dan alat peraga (torso). Media pembelajaran yang digunakan juga
disesuaikan dengan kebutuhan materi pelajaran yang hendak disampaikan
oleh guru kepada peserta didik.

Selain itu,

peneliti juga menemukan

informasi kendala dan keterbatasan guru dalam mengembangkan media
pembelajaran. Beberapa guru mengalami kesulitan dalam mencari gambar
materi untuk PPT karena yang ada di google terbatas. Selain itu, guru
kesulitan menyiapkan media pembelajaran seperti mencari video yang sesuai
dengan materi dan berbahasa Indonesia serta peserta didik masih mencatat
semua PPT yang ditampilkan oleh guru sehingga dalam menyampaikan
materi guru harus menunggu peserta didik selesai mencatat.
Guru masih menggunakan metode ceramah dalam mengajar. Beberapa
alasan yang mendasari guru masih menggunakan metode ceramah adalah
karena terbatasnya media pembelajaran yang dimiliki dan kurangnya waktu
guru membuat media tersebut. Namun, jika hanya menggunakan metode
ceramah kecenderungan peserta didik merasa bosan dan jenuh dalam
pembelajaran dan kondisi kelas menjadi tidak kondusif, sehingga guru harus
menggunakan model pembelajaran yang lain seperti discovery learning,
inkuiri terbimbing, dan project based learning agar siswa dapat berpartisipasi
aktif dalam proses pembelajaran. Secara umum, pada materi sistem

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61

pencernaan manusia, guru mengalami kesulitan dalam menjelaskan dan
membedakan nama-nama enzim yang ada pada lambung dan usus.
Berdasarkan hasil wawancara, di setiap akhir pertemuan materi
pembelajaran guru selalu memberikan refleksi dari apa yang telah dipelajari.
Namun, peserta didik belum mampu menyimpulkan hasil dari belajar secara
mandiri dan tingkat analisa peserta didik masih tergolong rendah sehingga
masih perlu dibimbing oleh guru. Selain itu, belum semua sekolah memiliki
modul yang dikembangkan sendiri. Selama ini guru menggunakan buku paket
khusus untuk guru dan membuat diktat yang di print sendiri berupa hand out.
Beberapa sekolah juga pernah menggunakan buku dari penerbit lain yang
berMoU dengan sekolah namun masih memiliki banyak kekurangan dan
kurang menarik perhatian peserta didik.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru setuju jika ada media
pembelajaran berupa modul berbasis buku reflektif karena selama dalam
pembelajaran baru menggunakan refleksi secara lisan. Modul yang
dikembangkan juga harus memperhatikan ringkasan materi yang mudah
dipahami, pemilihan bahasa yang tepat agar peserta didik dapat memahami
konsep pembelajaran dengan lebih mudah dan pustaka yang digunakan dari
sumber yang jelas, dilengkapi gambar, lembar kerja praktikum, soal–soal
HOTS untuk meningkatkan kemampuan analisis dan cara berpikir reflektif
peserta didik serta harga jual yang terjangkau oleh peserta didik SMA.
Dengan adanya pengembangan modul pembelajaran biologi berbasis
buku reflektif ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan guru tentang
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media pembelajaran dan dapat meningkatkan antusias serta berpikir kritis dan
reflektif peserta didik dalam belajar.

B. Deskripsi Produk Awal
Pengembangan produk modul pembelajaran biologi berbasis buku
reflektif untuk kelas XI IPA materi sistem pencernaan manusia mengikuti
langkah-langkah yang sesuai dengan langkah-langkah penelitian dan
pengembangan Borg and Gall. Tahapan awal yang dilakukan peneliti adalah
memilih materi pembelajaran Biologi untuk peserta didik kelas XI IPA
semester 2 berdasarkan kurikulum 2013. Materi yang dipilih adalah sistem
pencernaan manusia. Alasan memilih materi ini berdasarkan hasil analisis
kebutuhan bahwa guru masih kesulitan dalam menjelaskan perbedaan antara
nama-nama enzim yang ada pada organ pencernaan dan kemampuan peserta
didik dalam menganalisis (C4) masih rendah.
Setelah menentukan materi, langkah selanjutnya adalah memilih media
pembelajaran yang akan dikembangkan oleh peneliti. Media pembelajaran
yang dikembangkan adalah modul berbasis buku reflektif. Pengembangan
modul pembelajaran biologi berbasis buku reflektif disesuaikan dengan
kompetensi dasar yang terdapat pada kurikulum 2013, yaitu KD 3.7
Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem
pencernaan dan kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi
yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia dan KD 4.7 Menyajikan
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laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan
makanan.
Materi sistem pencernaan manusia pada modul biologi berbasis buku
reflektif disajikan dalam bentuk gambar dan teks. Rancangan media
pembelajaran modul disesuaikan dengan kompetensi dasar, indikator
pencapaian keberhasilan, dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh
peneliti pada RPP berdasarkan wawancara analisis kebutuhan.
Pembuatan media pembelajaran modul biologi berbasis buku reflektif
oleh peneliti dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
1. Desain awal
a. Menetapkan kerangka pada modul berbasis buku reflektif

Rancangan awal yang dibuat oleh peneliti adalah membuat kerangka
modul yang terdiri dari sampul buku, daftar isi, kata pengantar,
kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian keberhasilan, isi
materi, evaluasi, penilaian diri, glosarium, dan daftar pustaka.
Peneliti juga memasukkan refleksi dan LKPD pada setiap sub bab
modul untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengaitkan
isi materi dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti membuat kerangka
modul dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word 2013 dengan
mengambil referensi gambar dan sumber pustaka dari buku dan
internet.
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b. Pembuatan desain isi dan layout modul
Setelah membuat kerangka modul, langkah selanjutnya yang
dilakukan oleh peneliti adalah tata layout isi modul, membuat desain
warna, dan gambar yang perlu diilustrasi. Modul yang dibuat oleh
peneliti terdiri dari 3 bab. Masing-masing dari 3 bab tersebut
sebelum memasuki materi diberi halaman pengantar tentang isi
materi dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta
didik.


Bab 1 tentang zat gizi dan peranannya. Pada bab 1 ini diberikan
gambaran materi melalui ilustrasi dua orang peserta didik SMA
laki-laki dan perempuan. Seorang anak perempuan yang
memiliki tubuh kurus dan selalu mengkhawatirkan akan berat
badannya, sedangkan seorang anak-anak laki-laki yang memiliki
tubuh lebih gemuk tidak mempedulikan berat badannya dan
terus makan makanan yang ia sukai.



Bab 2 berisi tentang organ dan proses sistem pencernaan
manusia. Sebelum memasuki materi, peserta didik diberi
gambaran mengenai materi yang akan dipelajari. Pada halaman
pengantar bab 2 digambarkan 3 orang peserta didik SMA yang
terdiri dari 2 orang laki-laki dan satu orang perempuan. Ketiga
peserta didik tersebut sedang mendiskusikan organ-organ dan
proses pencernaan pada manusia dengan menggunakan torso.
Melalui bab 2 ini peserta didik dapat mempelajari organ
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pencernaan apa saja yang ada pada manusia serta fungsi dari
masing-masing organ tersebut.


Bab 3 berisi tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Pada
halaman ini digambarkan salah seorang peserta didik mengalami
gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan di kantin
sekolah. Pada bab 3 ini diharapkan peserta didik mampu
mengetahui gangguan atau penyakit apa saja yang dapat
menyerang

pencernaan

manusia

dan

bagaimana

cara

mengatasinya. Selain itu, pada bab 3 ini peneliti menyajikan
refleksi melalui beberapa potret gambar tentang penyakit kolera.
Setelah membuat isi modul, peneliti menata layout modul
dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word 2013 dan
menjelaskan bagian mana yang perlu di buat ilustrasi gambar.
Berikut merupakan contoh gambaran yang dibuat oleh peneliti
dan ilustrator secara digital.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

Halaman sub materi zat gizi dan peranannya

Gambar 4.1 Desain isi materi oleh peneliti
2. Desain akhir
Desain akhir dilakukan oleh ilustrator. Desain isi modul yang telah
dibuat oleh peneliti kemudian dibuat dalam bentuk gambar dan teks
serta diberi background yang berwarna oleh ilustrator. Tahapan yang
dilakukan oleh ilustrator adalah sebagai berikut :
a. Penataan isi modul
Penataan isi modul dan gambar dibuat berdasarkan penjelasan
yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pada isi materi modul,
ilustrator memberikan warna background berdasarkan ketentuan
peneliti.
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Gambar 4.2 Desain background isi modul oleh peneliti (putih)
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Gambar 4.2 Desain background isi modul oleh ilustrator (warna)
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b. Ilustrasi gambar dan pewarnaan (coloring)
Pembuatan sketsa gambar dibuat berdasarkan skenario yang telah
ditentukan oleh peneliti. Penjelasan sketsa oleh peneliti
diilustrasikan menjadi sebuah gambar oleh ilustrator dengan
menggunakan alat Pen Tablet Wacom One. Setelah itu, dilakukan
proses pewarnaan (coloring) dengan menggunakan aplikasi
Adobe Photoshop CS6.

Gambar 4.3 Penjelasan sketsa gambar yang di ilustrasi oleh
peneliti (atas) Pembuatan ilustrasi gambar oleh ilustrator (bawah)
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Gambar 4.4 Pewarnaan gambar (coloring)
c. Pemberian teks
Setelah pewarnaan selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan
oleh ilustrator adalah menambahkan teks materi dan penambahan
kotak pada tujuan pembelajaran dan kata kunci. Font huruf untuk
sub judul adalah Lakers dan font huruf untuk isi materi adalah
comforta.
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Gambar 4.5 Penambahan teks materi
3. Pencetakan buku
Setelah menyelesaikan gambar dan teks, langkah selanjutnya yang
dilakukan oleh peneliti adalah mencetak produk modul biologi
berbasis buku reflektif di sebuah tempat percetakan digital/digital
printing. Sampul produk menggunakan hard cover dan dilaminasi
doff, sementara isi produk dicetak dengan menggunakan kertas HVS
80 gram dan di staples. Setelah produk modul dicetak, modul
divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan guru mata pelajaran
biologi.

Modul biologi berbasis buku reflektif terdiri dari 3 bab. Bab pertama
berisi tentang zat gizi dan peranannya, bab kedua berisi tentang organ dan
proses sitem pencernaan manusia, dan bab ketiga berisi tentang gangguan
sistem pencernaan manusia. Pada setiap bab diuraikan tentang definisi materi
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kandungan gizi, fungsi-fungsi organ pencernaan manusia, proses kerja organ
pencernaan manusia, beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia
beserta penyebabnya. Selain itu, di setiap bab modul ini terdapat LKPD dan
refleksi untuk mengembangkan aspek spiritual dan sosial peserta didik
melalui kegiatan dan eksperimen serta mengaitkan materi tersebut dalam
kehidupan sehari-hari.
Produk modul biologi berbasis buku reflektif yang dikembangkan oleh
peneliti terdiri atas beberapa komponen, yaitu : (1) sampul buku (cover), (2)
halaman catatan hak cipta, (3) kata pengantar, (4) daftar isi, (5) kompetensi
inti dan kompetensi dasar, (6) indikator pencapaian keberhasilan, (7) petunjuk
penggunaan buku reflektif, (8) isi materi yang terdiri dari halaman judul bab,
tujuan pembelajaran, kata kunci, uraian materi, LKPD, tugas mandiri, dan
evaluasi, (9) penilaian diri, (10) glosarium, (11) daftar pustaka, (12) biografi
penulis. Uraian komponen-komponen modul biologi berbasis buku reflektif
adalah sebagai berikut :
1. Sampul buku (cover)
Sampul modul berwarna pink keunguan. Pada sampul depan terdapat
judul, yaitu modul biologi berbasis buku reflektif. Pada modul terdapat
tulisan “sistem pencernaan manusia dan seorang siswa SMA yangs
sedang makan roti dan terlihat gambar organ pencernaan dan gambargambar nutrisi makanan di belakang siswa SMA tersebut yang
menunjukkan identitas materi pelajaran. Di sebelah kanan modul
terdapat logo Universitas Sanata Dharma sebagai identitas peneliti yang
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mengembangkan media pembelajaran dan logo kurikulum 2013 yang
menunjukkan bahwa isi materi modul berorientasi pada kurikulum
2013. Pada bagian bawah sebelah kanan terdapat tulisan “untuk siswa
SMA/MA kelas XI” menunjukkan penggunaan media untuk jenjang
pendidikan tingkat SMA kelas XI. Kemudian, di bagian bawah kiri
sampul

terdapat

nama

peneliti

yang

mengembangkan

modul

pembelajaran biologi berbasisi buku reflektif. Sementara, pada sampul
belakang terdapat sinopsis modul.

Gambar 4.6 sampul depan modul berbasis buku reflektif (kiri) dan
sampul belakang modul berbasis buku reflektif (kanan)

2. Halaman catatan hak cipta
Pada halaman ini terdapat judul modul, berorientasi pada kurikulum
2013, nama penyusun, ilustrator, dosen pembimbing, desain sampul dan
isi, dan layout.
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Gambar 4.7 Halaman catatan hak cipta

3. Kata pengantar
Pada halaman ini berisi pengantar dan ucapan syukur dari penulis atas
selesainya penyusunan modul biologi berbasis buku reflektif, tujuan,
dan sasaran modul.
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Gambar 4.8 Kata pengantar pada modul
4. Daftar isi
Berisi letak-letak bagian pada modul sesuai dengan nomor halaman

Gambar 4.9 Daftar isi pada modul
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5. Kompetensi inti dan kompetensi dasar
Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sementara
kompetensi dasar adalah kemampuan peserta didik unntuk mencapai
kompetensi inti melalui pembelajaran.

Gambar 4.10 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada modul

6. Indikator pencapaian keberhasilan
Indikator adalah perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan
ketercapaian kompetensi dasar menjadi acuan penilaian mata pelajaran.
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Gambar 4.11 Indikator pada modul

7. Petunjuk penggunaan buku reflektif
Dirancang untuk memfasilitasi peserta didik dalam melakukan kegiatan
pembelajaran.
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Gambar 4.12 Petunjuk penggunaan modul berbasis buku reflektif

8. Isi materi
Isi materi terdiri dari judul bab, tujuan pembelajaran, isi materi, LKPD,
refleksi, dan evaluasi
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Gambar 4.13 Isi materi modul
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Gambar 4.13 Isi materi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

Gambar 4.13 Isi materi modul
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9. Penilaian diri
Suatu teknik penilaian dimana subjek yang ingin dinilai oleh pendidik
diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan
tingkat pencapaian kompetensi tang dipelajari dalam sebuah mata
pelajaran.

Gambar 4.14 Penilaian diri pada modul
10. Glosarium
Berisi kumpulan daftar kata atau istilah-istilah penting yang disusun
secara alfabet dan dilengkapi dengan definisi.
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Gambar 4.15 Glosarium pada modul
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11. Daftar pustaka
Berisi referensi dan sumber pustaka penyusunan modul biologi berbasis
buku reflektif.

Gambar 4.16 Daftar pustaka pada modul

12. Biografi penulis
Komponen terakhir yang terdapat pada modul biologi berbasis buku
reflektif adalah biografi yang berisi karya hidup penulis yang dituliskan
dalam bentuk tulisan.
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Gambar 4.17 Biografi penulis pada modul

C. Data Hasil Validasi
1. Data Hasil Validasi oleh Ahli Media
Ahli media yang memvalidasi modul pembelajaran biologi
berbasis buku reflektif ini adalah Ibu L.D.H (Validator 1), Ibu S
(Validator 3), Ibu S.H.S (Validator 4), dan Ibu D.E.W (Validator 5).
Produk modul pembelajaran biologi berbasis buku reflektif divalidasi
sebanyak satu kali. Aspek yang divalidasi yaitu aspek kelayakan
kegrafikan meliputi ukuran modul, desain sampul modul, dan desain isi
modul.
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Rekapitulasi data validasi oleh ahli media dapat dilihat pada tabel
4.2 berikut :
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Validasi oleh Ahli Media
Aspek yang dinilai
Hasil Perolehan Skor
Validator 1
(L.D.H)
Ukuran Modul
8
Desain Sampul Modul
27
Desain Isi Modul
52
87
Total Skor
24
Jumlah item
Rerata
=
∑
skor
3,63
keseluruhan / ∑ jumlah
seluruh item
Kriteria
Sangat Baik

Validator 1 memberikan komentar dan saran : (1) secara umum
modul sudah bagus, menarik, dan pas ilustrasinya ; (2) perhatikan
konsistensi ukuran font yang digunakan. Untuk remaja ukuran font pada
isi secara umum terlalu besar, bisa diperkecil sedikit. Ukuran font, misal
pada bagian tujuan pembelajaran lebih pas ; (3) perhatikan konsistensi
jenis font pada isi dan tabel. Saran saya font pada tabel disamakan
dengan isi ; (4) lembar jawaban kurang banyak (jika siswa harus
menuliskan semua jawaban di modul) dan spasi terlalu besar ; (5) jenis
font, misal pada sub judul C. LAMBUNG, terlalu “gepeng” sehingga
agak susah terbaca ; (6) ukuran font pada bagian Evaluasi hal. 46-47
berbeda ; (7) refleksi hal. 44 masih perlu diperdalam.
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek adalah 87 dengan
jumlah seluruh item 24. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus
yang telah dijabarkan pada Bab III, maka diperoleh rerata skor yaitu
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3,63. Hasil rerata dikonversikan dari data kuantitatif menjadi data
kualitatif sehingga diperoleh kriteria “Sangat Baik” berdasarkan interval
skor yang telah ditetapkan.
2. Data Hasil Validasi oleh Ahli Materi
Ahli materi yang memvalidasi modul pembelajaran biologi
berbasis buku reflektif adalah Ibu Y.M.L.F (Validator 2), Ibu S.
(Validator 3), Ibu S.H.S (Validator 4), dan Ibu D.E.W (Validator 5).
Produk divalidasi sebanyak satu kali. Aspek yang divalidasi meliputi
aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan
penilaian kontekstual.
Rekapitulasi data validasi oleh ahli media dapat dilihat pada tabel
4.3 berikut :
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Validasi oleh Ahli Materi
Aspek yang dinilai
Hasil Perolehan Skor
Validator 2
(Y.M.L.F)
Kelayakan Isi
37
Kelayakan Penyajian
25
Kelayakan Kebahasaan
28
Penilaian Kontekstual
25
Total Skor
115
Jumlah item
36
Rerata = ∑ skor keseluruhan /
3,19
∑ jumlah seluruh item
Kriteria
Baik

Validator 2 memberikan komentar dan saran : (1) pada indikator
kedalaman materi baru mencakup info singkat dan perlu ditambahkan
literatur ; (2) periksa kembali adanya typo, pergunakan struktur dan tata
bahasa yang sesuai ketentuan ; (3) untuk tugas mandiri baik juga jika

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

diberikan tempat untuk mengerjakan ; (4) sebaiknya diberi sitasi untuk
setiap materi. Penggunaan materi/ pustaka lain akan memperkaya materi
; (5) saat bahas organ pencernaan, gerak peristaltik belum disampaikan
dan organ mana yang melakukan.
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek adalah 115 dengan
jumlah seluruh item 36. Berdasarkan hasil perhitungan dengan
menggunakan rumus, rerata skor yang diperoleh yaitu 3,19. Hasil rerata
dikonversikan dari data kuantitatif menjadi data kualitatif sehingga
diperoleh kriteria “Baik” berdasarkan interval skor yang telah ditetapkan.
3. Data Hasil Validasi oleh Guru Mata Pelajaran Biologi
Guru biologi yang menjadi validator modul pembelajaran biologi
berbasis buku reflektif adalah Ibu S. (Validator 3), Ibu S.H.S. (Validator
4), dan Ibu D.E.W (Validator 5). Produk ini di validasi sebanyak satu kali.
Aspek yang di validasi meliputi aspek kelayakan isi, aspek kelayakan
penyajian, aspek kelayakan kebahasaan, aspek penilaian kontekstual, dan
aspek kelayakan kegrafikan. Rekapitulasi data validasi oleh ahli media
dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :
Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Validasi oleh Guru Mata Pelajaran Biologi
Aspek yang
Hasil Perolehan Skor
dinilai
Rerata
Validator Validator Validator
3
4
5
(S.)
(S.H.S)
(D.E.W)
Kelayakan isi
44
46
43
44,3
Kelayakan
30
29
28
29
penyajian
Kelayakan
34
30
32
32
kebahasaan
Penilaian
23
28
26
25,67
kontekstual
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Kelayakan
kegrafikan
Total Skor
Jumlah item
Rerata = ∑
skor
keseluruhan
/ ∑ jumlah
seluruh item
Kriteria

95

85

92

90,67

226
60
3,77

218
60
3,63

221
60
3,68

3,69

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Hasil validasi oleh guru mata pelajaran biologi menunjukkan skor
rerata 3,70 dengan kriteria “Sangat Baik”, sehingga modul pembelajaran
biologi berbasis buku reflektif yang dikembangkan oleh peneliti telah
layak diujicoba dengan perbaikan sesuai komentar dan saran dari
validator.
Validator 3 memberikan komentar dan saran : (1) perlunya
perbaikan definisi pada materi, (2) munculkan soal C4, (3) contoh kasus
kurang kontekstual, (4) gambar roti pada sampul modul diganti dengan
makanan lokal.
Jumlah skor yang diperoleh untuk semua aspek adalah 226 dengan
jumlah seluruh item 60. Berdasarkan hasil perhitungan dengan
menggunakan rumus, rerata skor yang diperoleh yaitu 3,77. Hasil rerata
dikonversikan dari data kuantitatif menjadi data kualitatif sehingga
diperoleh kriteria “Sangat Baik”.
Validator 4 memberikan komentar dan saran bahwa modul sudah
bagus baik dari sampul dan tata warnanya. Kertas isi pada modul
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sebaiknya tidak menggunakan yang jenis glossy supaya lebih mudah
dicoret-coret.
Jumlah skor yang diperoleh untuk semua aspek adalah 218 dengan
jumlah seluruh item 60. Berdasarkan hasil perhitungan dengan
menggunakan rumus, rerata skor yang diperoleh yaitu 3,63. Hasil rerata
dikonversikan dari data kuantitatif menjadi data kualitatif sehingga
diperoleh kriteria “Sangat Baik”. Validasi modul pembelajaran biologi
berbasis buku reflektif untuk siswa SMA kelas XI IPA pada materi
sistem pencernaan manusia oleh seorang ahli media, seorang ahli materi,
dua orang guru mata pelajaran biologi memperoleh rata-rata 3,56 dengan
kriteria “Sangat Baik”.
Validator 5 memberikan komentar dan saran bahwa (1) perbaiki
indikator pencapaian keberhasilan dan disesuaikan dengan KD C4
(menganalisis), (2) pada kegiatan 6.1 kurang sesuai dengan tingkat SMA
dan dapat diganti dengan analisis kantin, (3) tambahkan materi tentang
mineral dan jenis makanan yang dapat meningkatkan sistem imun selama
Covid-19.
Jumlah skor yang diperoleh untuk semua aspek adalah 221 dengan
jumlah seluruh item 60. Berdasarkan hasil perhitungan dengan
menggunakan rumus, rerata skor yang diperoleh yaitu 3,68. Hasil rerata
dikonversikan dari data kuantitatif menjadi data kualitatif sehingga
diperoleh kriteria “Sangat Baik”. Validasi modul pembelajaran biologi
pencernaan manusia oleh seorang ahli media, seorang ahli materi, dan
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tiga orang guru mata pelajaran biologi memperoleh rata-rata 3,58 dengan
kriteria “Sangat Baik”.
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Validasi oleh Ahli Media, Ahli Materi, dan
Tiga Orang Guru Biologi
No
Validator
Hasil Validasi
Skor rerata
Kriteria
1. Validator 1 (L.D.H)
3,63
Sangat Baik
2. Validator 2 (Y.M.L.F)
3,19
Baik
3. Validator 3 (S.)
3,77
Sangat Baik
4. Validator 4 (S.H.S)
3,63
Sangat Baik
5. Validator 5 (D.E.W)
3,68
Sangat Baik
Jumlah skor
17,9
Rerata = ∑skor / ∑validator
3,58
Sangat Baik
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D. Revisi Produk
Produk modul pembelajaran biologi berbasis buku reflektif di revisi sesuai komentar dan saran yang diberikan oleh
validator. Hasil revisi dan saran dari validator 1 dapat diuraikan pada tabel 4.6 berikut :
Tabel 4.6 Komentar/saran dan revisi dari validator 1
No
Komentar / saran
Revisi
1.
Pada halaman pertama supaya tidak kosong bisa diisi Menambahkan halaman judul seperti pada sampul depan modul
dengan halaman judul
Gambar produk sebelum di revisi
Gambar produk setelah di revisi
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2.

Bisa ditambahkan Bagian 1 sebelum judul pada isi Menambahkan kata Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 sebelum sub judul
materi
pada isi materi
Gambar produk sebelum di revisi
Gambar produk setelah di revisi

3.

Keterangan gambar dulu baru sumber.

Mengubah penulisan keterangan gambar terlebih dahulu baru
sumber pada isi materi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94

Gambar produk sebelum di revisi

4.

Gambar produk setelah di revisi

Perhatikan konsistensi ukuran font yang digunakan. Menyamakan ukuran huruf pada isi yang menjadi 11.
Untuk remaja ukuran font pada isi secara umum terlalu
besar, bisa diperkecil sedikit. Ukuran font, misal pada
bagian tujuan pembelajaran lebih pas.
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5.

6.

Perhatikan konsistensi jenis font pada isi dan tabel. Mengganti font pada tabel dari Times New Roman menjadi
Saran saya font pada tabel disamakan dengan isi.
Comforta sehingga sama dengan font isi.
Gambar produk sebelum di revisi
Gambar produk setelah di revisi

Lembar jawaban kurang banyak (jika siswa harus Menambah halaman lembar jawaban dan mengubah spasi lembar
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7.

8.

menuliskan semua jawaban di modul) dan spasi terlalu jawaban dari spasi 2 menjadi 1,5.
besar.
Hal. 17 : Diberi keterangan mana alat dan mana bahan Tidak ada perubahan pada bagian ini. Bagian ini memang sengaja
pada LKPD
tidak dicantumkan nama alat dan bahan agar peserta didik dapat
menemukannya sendiri dalam kegiatan praktikum.
Jenis font, misal pada sub judul C. LAMBUNG, terlalu Mengubah font pada sub judul dari font Lakers menjadi font
”gepeng” sehingga agak susah terbaca.
Canda Tawa
Gambar produk sebelum di revisi
Gambar produk setelah di revisi
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9.

Ukuran font pada bagian Evaluasi hal. 46-47 berbeda.
Gambar produk sebelum di revisi

Menyamakan ukuran font pada bagian Evaluasi menjadi ukuran 11
Gambar produk setelah di revisi
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10.

Refleksi hal. 44 masih perlu diperdalam

Memperdalam pertanyaan refleksi di bab 3 pada hal. 52
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Gambar produk sebelum di revisi

Gambar produk setelah di revisi
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Tabel 4.7 Komentar/saran dan revisi dari validator 2
No
Komentar / saran
1. Periksa kembali adanya typo, pergunakan struktur dan
tata bahasa yang sesuai ketentuan.
2. Untuk tugas mandiri baik juga jika diberikan tempat
untuk mengerjakan.
3. Sebaiknya diberikan sitasi untuk tiap materi.
Penggunaan sumber materi/pustaka lain akan
memperkaya materi.
Gambar produk sebelum di revisi

Revisi
Memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan pada modul baik typo
dan struktur tata bahasa sesuai dengan kaidah bahasa.
Menambahkan lembar jawab untuk tugas mandiri pada halaman
17.
Menambahkan sitasi di setiap materi dan link yang dapat di akses
oleh peserta didik.
Gambar produk setelah di revisi
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4.

Saat bahas organ pencernaan, gerak peristaltik belum Menambahkan penjelasan organ yang melakukan gerak peristaltik
disampaikan. Organ mana yang melakukan ?
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Tabel 4.8 Komentar/saran dan revisi dari validator 3
No
Komentar / saran
1. Perbaikan definisi materi
2.
3.
4.

Revisi
Memperbaiki dan menambahkan penjelasan definisi materi yang
masih kurang lengkap.
Munculkan soal C4
Menambahkan soal C4 pada evaluasi pilihan ganda dan uraian
Contoh kasus kurang kontekstual
Menambahkan kasus-kasus terbaru terkait sistem pencernaan
manusia pada LKPD kegiatan 6.4
Gambar roti pada sampul modul diganti dengan Mengganti gambar roti pada objek sampul modul dengan
makanan kearifan lokal
makanan jagung
Gambar produk sebelum di revisi
Gambar produk setelah di revisi
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Tabel 4.9 Komentar/saran dan revisi dari validator 4
No
Komentar/saran
Revisi
1.
Daftar pustaka untuk sumber dari website penulisannya Memperbaiki penulisan daftar pustaka dari website
tidak tepat
Gambar produk sebelum di revisi
Gambar produk setelah di revisi
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2.
3.
4.

Hal.3 : ada salah penulisan kata memecah ditulis
memecan
Paragraf dalam tabel tidak rapi
Kertas pada isi modul sebaiknya memakai jenis kertas
selain glossy supaya lebih mudah di coret-coret.

Tabel 4.10 Komentar/saran dan revisi dari validator 5
No
Komentar/saran
1.
Tambahkan tentang Covid-19 pada kata pengantar

Memperbaiki penulisan kata yang salah
Memperbaiki pemisahan antar paragraf pada tabel
Pemberian kertas glossy pada isi materi agar kertas tidak mudah
kotor.

Revisi
Menambahkan tentang Covid-19 dalam kata pengantar “berpikir
kritis dalam menyikapi persoalan yang ada di lingkungan
kehidupan sehari-hari seperti keadaan yang dihadapi saat ini
yaitu pandemi Covid-19 sehingga tujuan pembelajaran biologi
khususnya pada materi sistem pencernaan manusia dapat
tercapai”
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Gambar produk sebelum di revisi

2.

Gambar produk setelah di revisi

Perbaiki indikator yang belum sesuai dengan KD Mengganti indikator yang disesuaikan dengan KD Menganalisis
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Menganalisis (C4) menurut Taksonomi Anderson
Gambar produk sebelum di revisi

3.

(C4) menurut Taksonomi Anderson
Gambar produk setelah di revisi

Pada kegiatan 6.1 kurang sesuai untuk tingkat SMA, Mengganti kegiatan 6.1 menjadi analisis higiene dan sanitasi di
lebih pas untuk siswa SMP. Kegiatan 6.1 lebih baik kantin sekolah
diganti dengan analisis higiene dan sanitasi makanan
di kantin sekolah
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Gambar produk sebelum di revisi

4.

Gambar produk setelah di revisi

Tambahkan materi mineral dengan mencantumkan Menambahkan fungsi dari beberapa contoh mineral dalam bentuk
fungsi dari beberapa contoh mineral makro dan tabel
mineral mikro
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Gambar produk sebelum di revisi

5.

Gambar produk setelah di revisi

Tambahkan materi tentang Covid-19 pada bab zat gizi Menambahkan materi tentang Covid-19 dalam bentuk infografis
dan peranannya
beberapa jenis makanan yang dapat meningkatkan sistem imun
pada saat pandemi Covid-19

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111

E. Penyempurnaan Produk Akhir
Produk akhir modul pembelajaran biologi berbasis buku reflektif
berorientasi pada kurikulum 2013. Produk ini disusun berdasarkan penilaian,
komentar, dan saran dari validator. Hasil penilaian dari validator dapat
dijadikan sebagai pedoman kelayakan uji coba modul biologi berbasis buku
reflektif di sekolah. Beberapa bagian produk awal di revisi oleh peneliti agar
dihasilkan produk yang baik dan layak untuk digunakan dalam proses
pembelajaran.
Berikut ini merupakan tabel tampilan produk akhir modul biologi
berbasis buku reflektif yang telah di revisi oleh peneliti.
Tabel 4.11 Tampilan produk akhir modul biologi berbasis buku reflektif setelah
di validasi
Produk akhir
Keterangan
Terdapat perubahan pada sampul
depan modul. Peneliti mengganti ikon
roti menjadi jagung pada sampul
depan sesuai dengan masukan.
Validator mengatakan bahwa gambar
roti diganti dengan makanan lokal.
Selain itu, berdasarkan hasil validasi
untuk pemilihan warna, jenis kertas,
dan jenis huruf sudah bagus.

Sampul depan modul
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Gambar roti pada sampul belakang
diganti dengan jagung

Sampul belakang modul
Berdasarkan masukan dari validator
bahwa
perlunya
menambahkan
halaman judul sehingga pada lembar
pertama modul tidak hanya berisi
kertas kosong. Halaman judul dibuat
sama seperti sampul modul.

Halaman judul modul
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Terdapat perubahan ukuran huruf pada
halaman catatan hak cipta

Halaman catatan hak cipta modul
Terdapat perubahan ukuran font kata
pengantar pada produk awal dan
produk
akhir
serta
adanya
penambahan tentang Covid-19

Kata pengantar
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Terdapat penambahan halaman judul
dan penomoran daftar isi pada produk
akhir

Daftar isi
Terdapat perubahan ukuran huruf dan
perbaikan typo pada produk akhir
kompetensi inti dan kompetensi dasar

Kompetensi inti dan kompetensi dasar
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Terdapat perubahan ukuran huruf dan
perubahan indikator pada produk akhir
disesuaikan
dengan
Taksonomi
Anderson

Indikator
Terdapat perubahan ukuran huruf pada
petunjuk penggunaan buku reflektif di
produk akhir

Petunjuk penggunaan modul berbasis buku reflektif
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Isi materi pada produk akhir
mengalami beberapa tambahan dan
perubahan setelah di validasi.
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Isi materi
Terdapat perubahan ukuran huruf pada
penilaian diri

Penilaian diri
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Terdapat penambahan dan perbaikan
definisi pada glosarium

Glosarium
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Terdapat penambahan dan perubahan
tata penulisan pada daftar pustaka

Daftar pustaka
Terdapat perubahan ukuran huruf dan
perbaikan typo pada biografi penulis

Biografi penulis
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F. Pembahasan
Pengembangan modul pembelajaran biologi berbasis buku reflektif
mengacu pada langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg
and Gall dalam Sugiyono (2015). Namun, pada penelitian ini peneliti hanya
membatasi sampai pada langkah ke lima. Adapun lima langkah yang
digunakan peneliti, yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3)
desain produk, (4) validasi produk, dan (5) revisi produk.
Langkah pertama yaitu menemukan potensi dan masalah dengan
melakukan kegiatan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan
melalui wawancara pada guru empat sekolah yang berbeda, yaitu SMA N 1
Cangkringan, SMA N 1 Kalasan, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, dan SMA
Pangudi Luhur St. Louis Sedayu. Langkah kedua yaitu pengumpulan data.
Pada langkah ini peneliti mencatat dan merangkum hasil wawancara analisis
kebutuhan dari empat sekolah yang berbeda untuk dijadikan sebagai
pertimbangan dalam

mencari

studi

literatur

terkait

dengan

media

pembelajaran yang ingin dikembangkan.
Langkah ketiga yang dilakukan adalah desain produk. Pada langkah ini
peneliti merancang konsep media pembelajaran, pematangan konsep desain
dengan ilustrator, dan pembuatan produk awal modul biologi berbasis buku
reflektif untuk SMA kelas XI IPA pada materi sistem pencernaan manusia.
Langkah keempat yaitu validasi produk. Validasi produk dilakukan oleh
seorang ahli media, seorang ahli materi, dan tiga orang guru mata pelajaran
biologi SMA. Kegiatan validasi menggunakan instrumen validasi yang
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disusun berdasarkan kisi-kisi. Pada langkah validasi ada 5 aspek yang dinilai,
yaitu aspek kelayakan kegrafikan, aspek kelayakan isi, aspek kelayakan
penyajian, aspek kelayakan kebahasaan, dan aspek penilaian kontekstual.
Selanjutnya pada langkah terakhir adalah revisi produk. Revisi produk
dilakukan sesuai dengan komentar dan saran dari validator.
Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan produk ini adalah
menghasilkan modul yang berkualitas untuk pembelajaran biologi pada
materi sistem pencernaan manusia kelas XI. Materi yang dikembangkan
berorientasi pada kurikulum 2013. Kompetensi dasar yang digunakan adalah
KD 3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada
sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan
fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia dan KD 4.7
Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai
jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu.
Adapun materi yang termasuk di dalamnya mencakup zat gizi dan
peranannya, organ dan proses sistem pencernaan manusia, serta gangguan
pada sistem pencernaan manusia.
Pengembangan media dalam bentuk modul biologi berbasis buku
reflektif menyajikan berbagai variasi kegiatan pembelajaran, yakni analisis
kantin sekolah, kegiatan praktikum, diskusi kelompok, studi kasus, dan
refleksi di setiap akhir bab materi. Adanya refleksi disajikan di setiap akhir
bab dapat membuat peserta didik merefleksikan kembali apa saja pengalaman
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yang didapatkan selama proses pembelajaran serta nilai dan tindakan konkret
apa yang akan dilakukan.
Penilaian kualitas modul biologi berbasis buku reflektif pada materi
sistem pencernaan manusia dilakukan dengan menggunakan skala likert
dengan interval skor 3,25 ≤ x ≤ 4 dengan kategori sangat baik, 2,5 ≤ x ≤ 4
3,24 dengan kategori baik, 1,75 ≤ x ≤ 2,4 dengan kategori kurang baik, dan 1
≤ x ≤ 1,74 dengan kategori sangat kurang baik. Berdasarkan hasil validasi
yang dilakukan oleh seorang ahli media, seorang ahli materi, dan tiga guru
biologi diperoleh nilai rerata skor, yaitu validator 1 L.D.H sebesar 3,63,
validator 2 Y.M.L.F sebesar 3,19, validator 3 S. sebesar 3,77, validator 4
S.H.S sebesar 3,63, dan validator 5 D.E.W sebesar 3,68. Perolehan rata-rata
skor dari rekapitulasi data oleh lima validator menunjukkan skor 3,58 dengan
kategori “Sangat Baik”, dan validator menyatakan bahwa modul biologi
berbasis buku reflektif layak digunakan/uji coba sesuai dengan revisi.
Berdasarkan uraian di atas, penilaian validasi oleh para ahli
memberikan komentar dan saran sebagai perbaikan media pembelajaran.
Aspek penilaian yang dinilai pada modul biologi berbasis buku reflektif
meliputi aspek kelayakan kegrafikan, aspek kelayakan isi, aspek kelayakan
penyajian, aspek kelayakan kebahasaan, dan aspek penilaian kontekstual.
Pada aspek kelayakan kegrafikan validator menyarankan untuk
memperhatikan konsistensi ukuran huruf yang digunakan pada isi materi, sub
judul, dan konsistensi jenis huruf pada isi materi dan tabel. Hal ini sejalan
menurut

Daryanto

(2013)

bahwa

kriteria

penulisan

modul

harus
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memperhatikan ukuran huruf. Memilih ukuran huruf yang sesuai dengan
peserta didik, pesan, dan lingkungannya.
Pada produk awal peneliti menggunakan dua ukuran huruf yang
berbeda dan jenis huruf pada subjudul yang kurang proporsional sehingga
peneliti melakukan perbaikan dengan mengubah ukuran huruf pada isi modul
menjadi 11 dengan spasi 1,15 sesuai dengan standar ISO buku ukuran A5.
Selain itu, validator juga memberikan komentar bahwa jenis huruf pada sub
judul terlalu “gepeng” dan sedikit sulit terbaca, sehingga peneliti
memperbaiki dengan mengganti jenis huruf Lakers menjadi font Canda Tawa.
Pada bagian unsur tata letak, validator memberikan saran untuk
menempatkan keterangan gambar terlebih dahulu baru sumber gambar.
Kemudian menurut validator lembar jawaban pada LKPD kurang banyak jika
peserta didik harus menuliskan semua jawaban di modul dan spasi pada
lembar jawaban terlalu besar. Pada bagian ini, peneliti memperbaiki dengan
menambah halaman untuk lembar jawaban dan mengganti spasi lembar
jawaban yang awalnya 2 menjadi 1,5 sehingga unsur tata letak lebih rapi dan
tidak mengganggu peserta didik dalam proses pengerjaan modul.
Selain itu, validator juga menyarankan pada bagian sampul depan
modul gambar roti yang dipegang oleh siswa SMA diganti dengan makanan
lokal seperti jagung atau singkong. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
nilai-nilai kearifan lokal kepada peserta didik dan kandungan gizi pada
makanan lokal lebih baik dibandingkan dengan roti. Oleh karena itu, peneliti
mengganti gambar roti pada sampul depan dan sampul belakang menjadi
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gambar jagung karena jagung mengandung karbohidrat yang tinggi, kaya
akan vitamin dan mineral, serta mengandung antioksidan yang baik bagi
tubuh.
Pada aspek kelayakan isi, validator memberikan komentar dan saran
untuk memperbaiki kesesuaian materi dengan kompetensi dasar. Pada produk
awal, indikator pencapaian keberhasilan yang dibuat oleh peneliti belum
sesuai dengan KD menganalisis (C4) dan masih banyak terdapat indikator
menjelaskan (C1), sehingga peneliti memperbaiki indikator dengan mengacu
pada Taksonomi Anderson. Hal ini bermaksud agar indikator yang dibuat
dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik sehingga
tercapainya tujuan pembelajaran.
Validator juga memberikan komentar bahwa kedalaman materi pada
modul baru mencakup info singkat sehingga perlunya ditambahkan literatur.
Selain itu, perlunya ditambahkan materi pada bab gizi, organ pencernaan
yang melakukan gerak peristaltik, dan perbaikan definisi materi. Peneliti
memperbaiki definisi materi yang dianggap masih kurang relevan dan
menambahkan sitasi pada setiap materi serta link-link pembelajaran yang
dapat diakses oleh peserta didik, menambahkan fungsi dan sumber mineral
pada bab gizi dalam bentuk tabel, dan menambahkan penjelasan gerak
peristaltik pada proses sistem pencernaan manusia. Hal ini bermaksud agar
tidak ada miskonsepsi dan peserta didik dapat memahami maksud yang
disampaikan oleh modul. Kemudian validator juga memberikan saran untuk
menambahkan materi tentang Covid-19 pada bab gizi karena materi gizi
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sangat relevan dengan keadaan pandemi saat ini, sehingga peneliti
menambahkan jenis-jenis makanan yang dapat meningkatkan kekebalan
tubuh saat pandemi Covid-19.
Pada aspek kelayakan kebahasaan, validator memberikan komentar
untuk memperbaiki adanya typo serta menggunakan struktur dan tata bahasa
yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak salah
dalam menafsirkan sebuah definisi pada materi, sehingga peneliti melakukan
perbaikan terhadap ejaan-ejaan yang tidak tepat dan typo penulisan.
Pada aspek kelayakan penyajian, validator memberikan komentar
bahwa contoh-contoh soal yang terdapat pada modul belum sesuai dengan
level menganalisis (C4). Hal ini bermaksud untuk disesuaikan dengan KD
yang diacu dan mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam
menyelesaikan soal-soal tipe menganalisis. Kemudian, validator juga
memberikan komentar bahwa penulisan sumber dari website pada daftar
pustaka tidak tepat dan definisi dari istilah-istilah pada glosarium masih ada
yang kurang sesuai. Pada aspek ini, peneliti menambahkan soal-soal tipe
menganalisis (C4) pada bagian evaluasi, memperbaiki penulisan sumber
pustaka yang diambil melalui website sesuai ketentuan penulisan daftar
pustaka, dan memperbaiki definisi istilah kurang sesuai pada glosarium.
Pada aspek penilaian kontekstual, validator memberikan komentar
bahwa contoh kasus yang disajikan pada modul kurang kontekstual jika
dikaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta
didik. Oleh karena itu, pada aspek ini peneliti menambahkan 5 artikel tentang
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gangguan sistem pencernaan manusia yang terjadi dalam kehidupan seharihari dan dapat diakses oleh peserta didik melalui link website dan
didiskusikan dalam

Lembar

Kerja

Peserta

Didik

(LKPD)

dengan

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Selain itu, validator
juga memberikan komentar bahwa pertanyaan refleksi pada bab 3 kurang
mendalam, sehingga peneliti mengubah pertanyaan refleksi sesuai dengan
menurut Safery dan Duffy (1996) dalam Rais dan Farida (2019) bahwa
refleksi merupakan pilar penting dalam proses pembelajaran yang bersifat
konstruktivis, karena refleksi dapat membantu peserta didik dalam
mengembangkan kesadaran metakognitif.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari modul pembelajaran biologi
berbasis buku reflektif berdasarkan hasil validasi, revisi produk, hingga
produk akhir. Kelebihan produk tersebut diantaranya produk modul menarik
dan pas ilustrasinya, sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik SMA kelas
XI dan sesuai dengan materi sistem pencernaan manusia. Penyajian materi
lengkap, mendorong rasa ingin tahu peserta didik, dan menciptakan
kemampuan bertanya. Sementara kekurangan dari modul ini adalah
memerlukan waktu yang lama dalam membuat konsep dan pengerjaan desain
produk oleh jasa desain.
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F.

Keterbatasan Pengembangan Penelitian
1. Kurangnya tuntunan kegiatan refleksi dan kurang relevannya
pertanyaan refleksi pada bab organ dan proses pencernaan manusia,
sehingga perlunya pemberian petunjuk refleksi pada modul dan
menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong peserta didik
untuk berpikir tentang apa yang diketahui, apa yang dipelajari, dan apa
yang perlu dilakukan setelah melalui proses pembelajaran.
2. Hambatan

dalam

berkomunikasi dengan

ilustrator

dan

hanya

mengandalkan aplikasi chatting dan email, sehingga penyelesaian
modul berbasis buku reflektif menjadi kurang maksimal. Oleh karena
itu, langkah yang dapat dilakukan dengan menemui ilustrator atau jasa
desain untuk menyampaikan ide-ide pembuatan modul, sehingga desain
produk yang dihasilkan selesai tepat waktu dan sesuai dengan harapan
peneliti.
3. Tahap validasi memakan waktu cukup lama karena pandemi dan
banyak sekolah yang tutup sehingga peneliti mengalami pergantian
validator dan menghambat revisi produk yang harus diserahkan pada
ilustrator. Oleh karena itu, perlunya time management memperhatikan
efisiensi waktu yang digunakan dalam pembuatan produk dan mencari
alternatif lain jika tahap validasi terlalu lama sehingga revisi produk
kepada ilustrator tidak terhambat.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang modul biologi berbasis buku
reflektif pada materi sistem pencernaan manusia untuk kelas XI IPA SMA
dapat disimpulkan bahwa :
1. Pengembangan

modul

pembelajaran

berbasis

buku

reflektif

dikembangkan dengan mengikuti 5 langkah penelitian dan
pengembangan oleh Borg and Gall, yaitu potensi dan masalah,
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, dan revisi desain
produk.

Setelah

melewati

kelima

langkah

penelitian

dan

pengembangan dihasilkan produk berupa modul pembelajaran yang
dilengkapi pertanyaan refleksi di setiap bab materi sistem
pencernaan manusia berdasarkan pedagogi reflektif 3C (competence,
conscience, and compassion)
2. Hasil penelitian dan pengembangan produk modul pembelajaran
biologi berbasis buku reflektif memperoleh rerata skor validasi 3,58
dengan kriteria “sangat baik” sehingga modul pembelajaran biologi
berbasis buku reflektif untuk SMA kelas XI IPA pada materi sistem
pencernaan manusia yang dikembangkan memiliki kualitas layak
untuk diujicobakan dalam lingkup terbatas.
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B. Saran
1. Membuat tuntunan/petunjuk di setiap lembar kerja refleksi dan
menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta
didik untuk berpikir reflektif
2. Menemui illustrator atau jasa desain secara langsung untuk
menghindari kesalahan-kesalahan kecil pada proses pembuatan media
3. Memperhatikan efisiensi waktu dari pembuatan produk, proses
validasi, dan revisi desain produk
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Lampiran 1 : Silabus
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Program

: XI/IPA

Semester

: Genap

Kompetensi Inti
:
KI 1
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2

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

KI 3

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentangilmu 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 konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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Kompetensi Dasar
3.7
Menganalisis
hubungan
antara
struktur
jaringan
penyusun organ pada
sistem pencernaan
dalam
kaitannya
dengan
nutrisi,
bioproses
dan
gangguan
fungsi
yang dapat terjadi
pada
sistem
pencernaan manusia

Materi
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Pembelajaran
1. Zat gizi dan Orientasi
3.7.1 Menganalisis
zat
peranannya
- Guru menyampaikan
makanan yang terdapat
2. Organ dan
tujuan
pembelajaran
dalam makanan dan
proses
sistem
dan memotivasi peserta
mengaitkan fungsinya
pencernaan
didik
dengan
dengan tubuh serta
manusia
menunjukkan gambar
akibat yang ditimbulkan
3.
Gangguan
melalui PPT dan video.
jika kelebihan atau
pada
sistem - Guru
memberikan
kekurangan zat tersebut
pencernaan
lembar observasi sesuai 3.7.2 Menganalisis
higiene
manusia
kelompok
diskusi
dan sanitasi makanan di
masing-masing
dan
kantin
sekolah
menjelaskan prosedur
berdasarkan
kegiatan
observasi pada materi
observasi
analisis higiene dan 3.7.3 Menghitung AMB dan
sanitasi makanan di
IMT
kantin sekolah
3.7.4 Memerinci organ-organ
- Guru
memberikan
yang tergabung dalam
modul biologi berbasis
sistem
pencernaan
buku reflektif kepada
manusia
dengan
setiap peserta didik
menggunakan gambar
untuk
diselesaikan 3.7.5 Menganalisis struktur
sesuai
dengan
organ pada
sistem
kelompok diskusi pada
pencernaan
manusia
materi zat gizi dan
dan
mengaitkannya
peranannya, organ dan
dengan nutrisi dan
proses
sistem
bioproses

Penilaian
Jenis
- Tes tertulis
- Non tes
Penilaian
kognitif
- Berupa tes
soal pilihan
ganda dan
uraian
Penilaian
psikomotor
- Praktikum
- Penilaian
produk
Penilaian afektif
- Penilaian
diri dan
jurnal sikap
sosial

Alokasi
Waktu
8 JP x 45
menit

Sumber
Belajar
Irnanigtyas.
2013. Biologi
untuk
SMA/MA
Kelas
XI
(Kelompok
Peminatan
Matematika
dan
Ilmu
Alam).
Jakarta:
Penerbit
Erlangga
Video proses
dan gangguan
pencernaan
sistem
pencernaan
manusia
Artikel tentang
gangguan
pencernaan
manusia
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4.7
Menyajikan
laporan hasil uji zat
makanan
yang
terkandung
dalam
berbagai jenis bahan
makanan dikaitkan
dengan kebutuhan
energi
setiap
individu
serta
teknologi
pengolahan pangan
dan
keamanan
pangan

-

-

pencernaan manusia,
dan gangguan pada
sistem
pencernaan
manusia
Peserta didik diberi
artikel
tentang
gangguan
sistem
pencernaan
manusia
untuk
diselesaikan
dengan
diskusi
kelompok
Peserta
didik
mengerjakan refleksi di
setiap akhir bab materi
sistem
pencernaan
manusia pada modul
biologi berbasis buku
reflektif

Merumuskan masalah
- Berdasarkan
lembar
observasi,
pedoman
LKPD, dan artikel yang
telah diberikan. Peserta
didik diminta untuk
merumuskan masalah
ke
dalam
bentuk
pertanyaan.

3.7.6 Menunjukkan hubungan
antara struktur organ
dengan
proses
pencernaan manusia
3.7.7 Mengidentifikasi
gangguan fungsi yang
terjadi pada sistem
pencernaan manusia
3.7.8 Mengaitkan beberapa
permasalahan tentang
sistem
pencernaan
makanan
dengan
konsep
yang
telah
dipelajari
4.7.1 Melakukan praktikum
uji kandungan gizi pada
terhadap beberapa jenis
makanan
4.7.2 Membuat hasil laporan
praktikum
uji
kandungan
gizi
makanan
4.7.3 Menyajikan
hasil
analisis
tentang
gangguan pada struktur
dan
fungsi
organ
pencernaan
yang
menyebabkan gangguan
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Merumuskan hipotesis
- Peserta
didik
merumuskan hipotesis
dari kegiatan observasi
analisis kantin yang
dilakukan
- Peserta
didik
merumuskan hipotesis
dari
kegiatan
uji
praktikum zat makanan
- Peserta
didik
merumuskan hipotesis
dari analisis artikel
tentang
gangguan
sistem
pencernaan
manusia yang dibaca
Melakukan percobaan
- Peserta didik menyusun
dan mengambil alat dan
bahan
pada
uji
praktikum
uji
zat
makanan

sistem
pencernaan
manusia melalui media
presentasi
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Mengumpulkan
dan
menganalisis data
- Peserta didik membuat
analisis
data
berdasarkan
hasil
percobaan dan jawaban
pertanyaan diskusi
- Peserta
didik
membandingkan hasil
percobaannya dengan
kajian literatur/sumber
lain
dengan
penjelasann lebih rinci
Membuat kesimpulan
- Peserta didik membuat
kesimpulan
berdasarkan kegiatan
praktikum,
diskusi
kelompok, dan kegiatan
observasi yang telah
dilakukan
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Lampiran 2 : RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. IDENTITAS SEKOLAH
Sekolah

: Sekolah Menengah Atas

Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI IPA

Materi Pokok

: Sistem Pencernaan Manusia

Alokasi Waktu

: 8 JP x 45menit

B. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan

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

DASAR

DAN

INDIKATOR

PENCAPAIAN

KOMPETENSI
Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi
3.7 Menganalisis hubungan 3.7.1 Menganalisis zat makanan yang
antara struktur jaringan
terdapat
dalam
makanan
dan
penyusun organ pada sistem
mengaitkan fungsinya dengan tubuh
pencernaan dalam kaitannya
serta akibat yang ditimbulkan jika
dengan nutrisi, bioproses
kelebihan atau kekurangan zat
dan gangguan fungsi yang
tersebut
dapat terjadi pada sistem 3.7.2 Menganalisis higiene dan sanitasi
pencernaan manusia
makanan
di
kantin
sekolah
berdasarkan kegiatan observasi
3.7.3 Menghitung AMB dan IMT
3.7.4 Memerinci
organ-organ
yang
tergabung dalam sistem pencernaan
manusia
dengan
menggunakan
gambar
3.7.5 Menganalisis struktur organ pada
sistem pencernaan manusia dan
mengaitkannya dengan nutrisi dan
bioproses
3.7.6 Menunjukkan
hubungan
antara
struktur
organ
dengan
proses
pencernaan manusia
3.7.7 Mengidentifikasi gangguan fungsi
yang terjadi pada sistem pencernaan
manusia
3.7.8 Mengaitkan beberapa permasalahan
tentang sistem pencernaan makanan
dengan konsep yang telah dipelajari
4.7 Menyajikan laporan 4.7.1 Melakukan praktikum uji kandungan
hasil uji zat makanan yang
gizi pada terhadap beberapa jenis
terkandung dalam berbagai
makanan
jenis
bahan
makanan 4.7.2 Membuat hasil laporan praktikum uji
dikaitkan dengan kebutuhan
kandungan gizi makanan
energi setiap individu serta 4.7.3 Menyajikan hasil analisis tentang
teknologi
pengolahan
gangguan pada struktur dan fungsi
pangan
dan
keamanan
organ pencernaan yang menyebabkan
pangan
gangguan sistem pencernaan manusia
melalui media presentasi
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN
3.7.1.1

3.7.2.2
3.7.3.3
3.7.4.4
3.7.5.5

3.7.6.6
3.7.7.7
3.7.8.8
4.7.1.1
4.7.2.2
4.7.3.3

Peserta didik mampu menganalisis zat makanan yang terdapat
dalam makanan dan mengaitkan fungsinya dengan tubuh serta
akibat yang ditimbulkan jika kelebihan atau kekurangan zat
tersebut
Peserta didik mampu menganalisis higiene dan sanitasi makanan
di kantin sekolah berdasarkan kegiatan observasi
Peserta didik mampu menghitung AMB dan IMT
Peserta didik mampu memerinci organ-organ yang tergabung
dalam sistem pencernaan manusia dengan menggunakan gambar
Peserta didik mampu menganalisis struktur organ pada sistem
pencernaan manusia dan mengaitkannya dengan nutrisi dan
bioproses
Peserta didik mampu menunjukkan hubungan antara struktur
organ dengan proses pencernaan manusia
Peserta didik mampu mengidentifikasi gangguan fungsi yang
terjadi pada sistem pencernaan manusia
Peserta didik mampu mengaitkan beberapa permasalahan tentang
sistem pencernaan makanan dengan konsep yang telah dipelajari
Peserta didik mampu melakukan praktikum uji kandungan gizi
pada beberapa jenis makanan
Peserta didik mampu membuat hasil laporan praktikum uji
kandungan gizi makanan
Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang gangguan
pada struktur dan fungsi organ pencernaan yang menyebabkan
gangguan sistem pencernaan manusia melalui media presentasi

E. MATERI PEMBELAJARAN
1. Faktual
Fungsi kandungan zat gizi dalam tubuh manusia, komponen kandungan
gizi, dan struktur dan fungsi organ pencernaan manusia.
2. Konseptual
Menganalisis zat gizi dan peranannya, menganalisis higiene dan
sanitasi di kantin sekolah, menganalisis struktur organ pencernaan dan
fungsinya, menunjukkan hubungan antara struktur organ dan proses
pencernaan manusia, serta mengaitkan beberapa gangguan pencernaan
manusia dengan konsep yang dipelajari
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3. Prosedural
Struktur penyusun organ dan saluran pencernaan manusia beserta
proses terjadinya pencernaan makanan dalam tubuh manusia

4. Metakognitif
Manfaat mempelajari materi sistem pencernaan manusia dan pengaruh
pola hidup terhadap kelainan struktur dan fungsi organ yang
menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan manusia

F. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan

: Saintifik

Metode

: Diskusi, tanya jawab, praktikum, observasi, presentasi

Model

: Inkuiri terbimbing

G. ALAT, MEDIA, DAN SUMBER BELAJAR
Alat dan Media
Laptop, LCD, proyektor, alat tulis, LKPD, PPT

H. SUMBER BELAJAR
1. Irnanigtyas. 2013. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI (Kelompok
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam). Jakarta: Penerbit Erlangga
2. Video proses sistem pencernaan pada manusia :
https://www.youtube.com/watch?v=OXl2B7UEcK8&t=9s
3. Video gangguan pencernaan pada manusia :
https://www.youtube.com/watch?v=RiP44ib5io4
4. Artikel dan jurnal dari internet
5. Modul pembelajaran biologi berbasis buku reflektif
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I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran
Pertemuan 1 (2JP x 45 menit)
Pendahuluan

Inti

Orientasi

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

1. Guru memberi salam kepada
peserta didik (Pembuka)
2. Guru meminta peserta didik
berdoa menurut agama dan
kepercayaan masing-masing
sebagai rasa taqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa
(Pembuka)
3. Guru mengecek kebersihan
kelas, meminta peserta didik
untuk
mematikan
lampu,
membuka
jendela,
dan
memeriksan kehadiran peserta
didik
agar
siap
untuk
melaksanakan
kegiatan
pembelajaran (Pembuka)
4. Setelah
mendengarkan
berbagai argumen dari peserta
didik,
kemudian
guru
menjawab bahwa gambar
tersebut pertumbuhan dan
perkembangan manusia dari
masih bayi hingga dewasa.
Manusia dapat bertumbuh dan
berkembang karena adanya
pemberian nutrisi (Apersepsi)
5. Guru kembali bertanya, apa
saja nutrisi yang diperlukan
oleh tubuh manusia ? Guru
mendengarkan
berbagai
argumen dari peserta didik
dan menerangkan Baik, semua
jawaban dari kalian sudah
tepat. Untuk mengetahui lebih
dalam, hari ini kita akan
belajar tentang kandungan zat
gizi
beserta
fungsinya
(Motivasi)
- Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
- Guru bertanya kepada peserta

10 menit

70 menit
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Penutup

didik makanan apa saja yang
sering dimakan oleh peserta
didik di kantin sekolah
- Guru menayangkan gambar
makanan yang dijual di kantin
sekolah melalui PPT
- Guru menunjukkan beberapa
contoh higiene dan sanitasi
makanan di kantin dan meminta
peserta didik untuk mengamati
gambar tersebut
- Guru membagi peserta didik
menjadi 5 kelompok heterogen
- Guru
membagikan
lembar
observasi
kepada
setiap
kelompok
Merumuskan
Peserta didik membuat permasalahan
masalah
ke dalam bentuk pertanyaan
Merumuskan
Peserta didik merumuskan hipotesis
hipotesis
(jawaban sementara) dari pertanyaan
yang telah dibuat
Melakukan
- Peserta didik membuat daftar
percobaan
pertanyaan wawancara untuk
narasumber di kantin sekolah
- Peserta
didik
melakukan
observasi
wawancara
dan
pengamatan
langsung
di
lapangan
Mengumpulkan
- Peserta didik bersama kelompok
dan menganalisis
menganalisis
data
dan
data
menjawab pertanyaan diskusi
yang ada pada LKPD di modul
biologi berbasis buku reflektif
- peserta didik membandingkan
hasil percobaan yang telah
dilakukan
dengan
kajian
literatur/sumber
lain
dan
penjelasan yang lebih rinci
Membuat
Peserta didik membuat kesimpulan
kesimpulan
dari kegiatan yang telah dilakukan
1. Peserta didik bersama guru
menyimpulkan tentang apa saja
yang sudah dipelajari
2. Melakukan penilaian dan refleksi
terhadap kegiatan pembelajaran

10 menit
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untuk mengetahui ketercapaian
tujuan dengan jujur dan obyektif
3. Memberikan feedback terhadap
proses dan hasil pembelajaran
peserta didik
4. Peserta didik mengerjakan tugas
mandiri mnghitung AMB dan
IMT individu pada modul biologi
berbasis buku reflektif
5. Guru menjelaskan kepada peserta
didik untuk membawa bahan
praktikum uji makanan yang
pada pertemuan selanjutnya
Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran
Pertemuan 2 (2JP x 45 menit)
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

1. Guru
mengawali
kegiatan
dengan salam kepada peserta
didik (Pembuka)
2. Guru meminta peserta didik
berdoa menurut agama dan
kepercayaan
masing-masing
sebagai rasa taqwa kepada
Tuhan
Yang
Maha
Esa
(Pembuka)
3. Guru mengecek kebersihan
kelas, meminta peserta didik
untuk
mematikan
lampu,
membuka
jendela,
dan
memeriksan kehadiran peserta
didik
agar
siap
untuk
melaksanakan
kegiatan
pembelajaran (Pembuka)
4. Guru meminta peserta didik
untuk mengingat kembali zat
apa saja yang ada dalam
kandungan makanan
5. Guru menampilkan gambar roti
tawar dan bertanya “Bagaimana
kita dapat membuktikan adanya
karbohidrat dalam roti ?”
(Apersepsi)

10 menit
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Inti

Orientasi

Merumuskan
masalah

6. Guru menyampaikan manfaat
mempelajari materi setelah
melakukan uji praktikum zat
makanan. Untuk mengetahui
jawabannya
marilah
kita
lakukan percobaan uji zat
makanan (Motivasi)
- Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
- Guru menampilkan beberapa
contoh gambar makanan (1) nasi
(2) telur (3) buah pisang (4) tahu
goreng
- Peserta
didik
mengamati
gambar makanan yang memiliki
kandungan gizi yang berbeda
- Peserta didik dimotivasi untuk
menanyakan tentang :
 Zat makanan apa yang
terkandung dalam ke-empat
gambar tersebut ?
 Apakah satu jenis makanan
mengandung semua jenis
kandungan gizi ?
- Dari berbagai jawaban peserta
didik, guru menjelaskan materi
zat gizi dan peranannya secara
rinci
- Melalui
gambar
yang
ditampilkan,
peserta
didik
menuliskan
permasalahan
tersebut ke dalam bentuk
pertanyaan.
- Setelah
menemukan
permasalahan, peserta didik
menentukan
variabel
dari
gambar
yang
ditampilkan
tersebut.
Variabel bebas : makanan
Variabel terikat : kandungan
gizi
- Berdasarkan variabel yang telah
ditentukan,
peserta
didik
membuat
sebuah
rumusan
masalah
Apakah makanan yang berbeda

70 menit
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Penutup

memiliki kandungan gizi yang
berbeda ?
Merumuskan
Peserta didik membuat hipotesis
hipotesis
(jawaban sementara) dari rumusan
masalah yang telah dibuat
Melakukan
- Perwakilan peserta didik dari
percobaan
setiap kelompok mengambil alat
dan bahan praktikum
- Peserta didik menguji beberapa
bahan makanan yang telah
disediakan bersama kelompok
- Peserta
didik
melakukan
praktikum uji makanan sesuai
prosedur yang ada pada LKPD
di modul berbasis buku reflektif
Mengumpulkan
- Peserta didik bersama kelompok
dan menganalisis
menganalisis
data
dan
data
menjawab pertanyaan diskusi
yang ada pada LKPD
- Peserta didik membandingkan
hasil percobaan yang telah
dilakukan
dengan
kajian
literatur/sumber
lain
dan
penjelasan yang lebih rinci
Membuat
- Guru memberi kesempatan
kesimpulan
kepada peserta didik untuk
bertanya tentang hal yang belum
jelas
- Peserta
didik
membuat
kesimpulan dari hasil percobaan
yang telah dilakukan
1. Peserta didik bersama guru
menyimpulkan tentang apa saja
yang
sudah
dipelajari
(Merangkum)
2. Melakukan
penilaian
dan
refleksi
terhadap
kegiatan
pembelajaran untuk mengetahui
ketercapaian tujuan dengan jujur
dan obyektif
3. Peserta didik mengisi refleksi
individu pada modul biologi
berbasis buku reflektif
4. Guru memberikan feedback
terhadap proses dan hasil
pembelajaran peserta didik

10 menit
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran
Pertemuan 3 (2JP x 45 menit)
Pendahuluan

Inti

Orientasi

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

1. Guru
mengawali
kegiatan
dengan salam kepada peserta
didik (Pembuka)
2. Guru meminta peserta didik
berdoa menurut agama dan
kepercayaan
masing-masing
sebagai rasa taqwa kepada
Tuhan
Yang
Maha
Esa
(Pembuka)
3. Guru mengecek kebersihan
kelas, meminta peserta didik
untuk
mematikan
lampu,
membuka
jendela,
dan
memeriksan kehadiran peserta
didik
agar
siap
untuk
melaksanakan
kegiatan
pembelajaran (Pembuka)
4. Kita
kemarin
sudah
mempelajari tentang apa ?
Berapa kali kalian makan dalam
sehari ?
Mengapa kita memerlukan
makan ?
Apa yang terjadi jika kita tidak
makan ? (Apersepsi)
5. Guru memotivasi peserta didik
dengan memberi pertanyaan :
Mengapa makanan yang kita
makan memerlukan waktu yang
berbeda-beda ketika melewati
setiap organ pencernaan ?
Faktor
apa
saja
yang
mempengaruhi
waktu
pencernaan
selama
berlangsung? (Motivasi)
- Guru menyampaikan indikator
pencapaian kompetensi dan

10 menit

70 menit
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tujuan pembelajaran
Guru
menayangkan
video
proses pencernaan manusia
- Peserta didik secara individu
mengamati tayangan untuk
melihat contoh organ penyusun
apa saja yang ada pada sistem
pencernaan
- Peserta didik dimotivasi untuk
menanyakan tentang : alat-alat
dan proses pencernaan makanan
manusia
- Guru membagi peserta didik
menjadi 5 kelompok heterogen
Merumuskan
- Melalui video yang ditampilkan,
masalah
guru membimbing peserta didik
untuk merumuskan masalah ke
dalam bentuk pertanyaan
 Bagaimana
makanan
tersebut dapat diserap oleh
tubuh ?
 Organ apa saja yang
berperan dalam proses
pencernaan manusia ?
Merumuskan
Peserta didik merumuskan hipotesis
hipotesis
dari pertanyaan yang telah dibuat
Melakukan
- Guru membagikan 1 puzzle ke
percobaan
setiap masing-masing kelompok
- Peserta didik diminta untuk
menyusun
puzzle
tersebut
menjadi
sebuah
organ
pencernaan
manusia
yang
lengkap.
- Guru memberikan durasi waktu
kepada setiap kelompok dalam
menyusun puzzle. Kelompok
yang selesai pertama akan
diminta guru untuk menjelaskan
hasil percobaannya di depan
kelas
Mengumpulkan
- Peserta didik bersama kelompok
dan menganalisis
menjawab pertanyaan diskusi
data
pada LKPD di modul biologi
berbasis buku reflektif
- Peserta didik membandingkan
-
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Membuat
kesimpulan

Penutup

Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran
Pertemuan 4 (2JP x 45 menit)
Pendahuluan

hasil temuannya dengan kajian
literatur/sumber belajar lain
yang relevan
- Guru bersama peserta didik
melihat hasil diskusi kemudian
mengecek, membenarkan yang
salah, dan menguatkan konsep
yang benar
Peserta didik menyimpulkan hasil
proses pembelajaran hari ini tentang
organ dan proses sistem pencernaan
manusia
1. Peserta didik bersama guru
menyimpulkan tentang apa saja
yang
sudah
dipelajari
(Merangkum)
2. Melakukan
penilaian
dan
refleksi
terhadap
kegiatan
pembelajaran untuk mengetahui
ketercapaian tujuan dengan jujur
dan obyektif
3. Peserta didik mengisi refleksi
indiviidu pada modul biologi
berbasis buku reflektif
4. Guru memberikan feedback
terhadap proses dan hasil
pembelajaran peserta didik
5. Guru
menjelaskan
untuk
mempelajari materi gangguan
sistem pencernaan manusia pada
pertemuan selanjutnya

10 menit

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

1. Guru mengawali kegiatan dengan
salam kepada peserta didik
(Pembuka)
2. Guru meminta peserta didik
berdoa menurut agama dan
kepercayaan
masing-masing
sebagai rasa taqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa (Pembuka)
3. Guru
mengecek
kebersihan

10 menit
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Inti

kelas, meminta peserta didik
untuk
mematikan
lampu,
membuka
jendela,
dan
memeriksa kehadiran peserta
didik
agar
siap
untuk
melaksanakan
kegiatan
pembelajaran (Pembuka)
4. Guru menunjukkan gambar
makanan yang sehat dan tidak
sehat
Manakah jenis makanan yang
biasa kalian konsumsi?
Guru menunjukkan beberapa
gambar orang yang sedang
mengalami
gangguan
pencernaan (Apersepsi)
5. Guru memberikan penjelasan
bahwa harus memilih makanan
yang sehat, bersih, dan higienis
agar terhindar dari masalah atau
gangguan pencernaan (Motivasi)
Orientasi
- Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
- Guru membagi peserta didik
menjadi 5 kelompok heterogen
- Guru membagikan 5 artikel
tentang gangguan pencernaan
manusia.
Masing-masing
kelompok
mendapatkan
1
artikel
Merumuskan
Peserta
didik
merumuskan
masalah
permasalahan ke dalam bentuk
pertanyaan pada modul biologi
berbasisi buku reflektif halaman 47
Merumuskan
Peserta didik membuat hipotesis
hipotesis
(jawaban sementara)
Melakukan
- Peserta didik mendiskusikan
percobaan
artikel salah satu tentang
gangguan pencernaan manusia
Mengumpulkan
- Peserta didik dalam kelompok
dan menganalisis
menjawab pertanyaan diskusi
data
pada LKPD di modul sesuai
tahapan inkuiri terbimbing

70 menit
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-

Membuat
kesimpulan
Penutup

-

1.

2.

3.

4.

Peserta didik membandingkan
hasil temuan diskusi dengan
sumber bacaan lain dari internet
atau kajian literatur
Peserta didik menyimpulkan
hasil diskusi tentang artikel
gangguan pencernaan manusia
Peserta didik bersama guru
menyimpulkan tentang apa saja
yang
sudah
dipelajari
(Merangkum)
Melakukan penilaian dan refleksi
terhadap kegiatan pembelajaran
untuk mengetahui ketercapaian
tujuan dengan jujur dan obyektif
Memberikan feedback terhadap
proses dan hasil pembelajaran
peserta didik
Guru mengingatkan peserta didik
mengerjakan tugas membuat
infografis tentang salah satu
gangguan pencernaan manusia
dan di upload ke sosial media

J. Penilaian
Afektif
Kognitif
Psikomotor

Lembar observasi
Pilihan ganda dan uraian
Lembar observasi

10 menit
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Ayo, Kita Berlatih !

Kegiatan 6.1 Analisis higiene dan sanitasi makanan di kantin sekolah
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Kelompok
Anggota Kelompok

:
:

Kelas

:

Tujuan Pembelajaran
 Peserta didik mampu menganalisis higiene dan sanitasi di kantin sekolah
melalui kegiatan observasi
Alat dan bahan
Alat tulis, lembar observasi, kamera/hp
Prosedur
1. Perwakilan kelompok mengambil satu lembar observasi yang telah
disediakan!
2. Setiap kelompok mengamati higiene dan sanitasi makanan pada kantin
yang ada di sekolah!
3. Lakukan wawancara kepada narasumber dengan menggunakan lembar
observasi dan pengamatan langsung di lapangan!
4. Carilah sumber dari berbagai literatur untuk menunjang hasil observasi!
5. Sajikan data observasi dalam bentuk tabel deskriptif dan narasi/penjelasanpenjelasan!
6. Tuliskan hasil data dan pembahasan observasi pada lembar kertas folio
yang telah disediakan oleh guru!

Pertanyaan
1. Bagaimana karakteristik penjamah makanan, higiene penjamah makanan,
higiene pengolahan makanan, higiene peralatan makanan, dan sanitasi
kantin di sekolah ?
2. Apakah prinsip higiene dan sanitasi di kantin sekolah sudah sesuai dalam
peraturan menteri kesehatan ?
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3. Dari hasil yang kalian temukan dalam kegiatan observasi, untuk
meningkatkan kualitas makanan yang disajikan di kantin sekolah. Berikan
saran untuk dinas kesehatan setempat, pihak sekolah, dan pemilik kantin!
Lembar Observasi
1. Karakteristik penjamah makanan di kantin
Karakteristik
Kategori
Jumlah (n)
Jenis kelamin
Usia
Pendidikan
Masa kerja

Persentase
(%)

Laki-laki
Perempuan
> 35 tahun
≤35 tahun
≥SMA
<SMA
<5 tahun
≥5 tahun

2. Higiene penjamah makanan
No
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Komponen yang
dinilai
Memakai celemek
Memakai
pakaian
yang bersih
Mengikat
rambut/menggunakan
penutup kepala
Mencuci
tangan
sebelum dan sesudah
menjamah makanan
Menggunakan sarung
tangan
saat
menjamah makanan
Menggunakan
penjepit
saat
mengambil makanan
jadi
Tidak menggunakan
aksesoris
yang
berlebihan

Indikator Penilaian
MS
TMS
n
%
n
%

Jumlah
n

%
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3. Higiene pengolahan makanan
No
1.
2.

3.

4.

5.

Komponen yang dinilai

Indikator Penilaian
MS
TMS
n
%
n
%

Jumlah
n

%

Makanan yang dijual
sehat dan bergizi
Makanan disajikan dalam
wadah
tertutup
dan
terpisah antara makanan
yang satu dengan lainnya
Makanan yang dijual
berbahan aman (tidak
menggunakan pengawet,
pewarna tekstil)
Makanan
jadi
tidak
dicampur dengan bahan
makanan mentah
Makanan olahan pabrik
yang dijual mempunyai
label
dan
merk,
mempunyai nomor daftar,
tidak rusak/kembung, dan
belum kadaluarsa

4. Higiene peralatan makanan
No

Komponen yang dinilai

1.

Peralatan masak dan
peralatan makan terbuat
dari bahan yang kuat,
aman, dan food grade
Tersedia tempat cuci
peralatan
Tersedia air bersih yang
mengalir dan mencukupi
Tersedia sabun/detergen
pembersih
Terdapat bak pencuci
peralatan

2.
3.
4.
5.

Indikator Penilaian
MS
TMS
n
%
n
%

Jumlah
n

%
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5. Sanitasi kantin
No
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Komponen yang dinilai
Tersedia air bersih yang
bersumber
dari
air
PDAM/sumur
pompa
terlindungi
Air memenuhi kualitas
syarat fisik : tidak
berbau,
berasa,
dan
berwarna
Tersedia tempat cuci
tangan
Tersedia sabun/detergen
pembersih
Tersedia pengering/lap
tangan
Saluran pembuangan air
limbah baik dan lancar
(tidak tergenang, berbau,
dan tertutup)
Tersedia tempat sampah
(tertutup, kedap air, dan
dilapisi kantong plastik)
Tempat sampah basah
dan
sampah
kering
terpisah

Indikator Penilaian
MS
TMS
n
%
n
%

Jumlah
n

%
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
“Uji Zat Makanan”

Kegiatan 6.2 Zat Gizi dan Fungsinya
Kelompok

:

Anggota kelompok

:

Kelas

:

Judul Kegiatan

: Uji Zat Makanan

A. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu mengetahui kandungan zat makanan (karbohidrat,
protein, lemak, dan glukosa) dari berbagai jenis bahan makanan melalui
kegiatan praktikum.
2. Peserta didik mampu mengetahui fungsi zat makanan bagi tubuh
melalui kegiatan praktikum.

B. Petunjuk Praktikum
1. Bacalah alat dan bahan yang diperlukan!
2. Tuliskan langkah kerja pada kolom yang telah disediakan!
3. Lakukan praktikum sesuai langkah kerja!
4. Tuliskan hasil praktikum dalam tabel pengamatan!

C. Apa yang kamu perlukan ?
Rak tabung reaksi
Pelat tetes
Gelas beker 500 ml
Pipet tetes
Tabung reaksi
Lumpang dan alu
Spatula/sendok kecil
Kaki tiga

Bunsen
Penjepit tabung reaksi
Kertas
Kasa asbes
Korek api
Tusuk gigi
Tissu
Kertas minyak
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Berbagai jenis bahan makanan yang diuji, seperti ekstrak tahu,
tempe, nasi, nasi yang sudah dikunyah, pisang, wortel, putih
telur, minyak, tepung terigu, bayam rebus
Reagen/larutan lugol, biuret, benedict

D. Apa yang harus kamu lakukan ?
Setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan. Isilah langkah kerja
pada kolom di bawah ini!
Uji Karbohidrat

Uji Protein

Uji Lemak

Uji Glukosa
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Tabel Hasil Pengamatan
No
Nama Bahan
Perubahan warna setelah
Makanan
diuji dengan reagen
Biuret Lugol Benedict

Noda transparan
(ada/tidak dan
dianginkan/diuapkan
terlebih dahulu)

Kandungan zat makanan (+/-)
Karbohidrat

Ket :
(+) : jika makanan yang diuji mengandung salah satu kandungan zat makanan
(-) : jika makanan yang diuji tidak mengandung salah satu kandungan zat makanan

Protein

Lemak

Glukosa
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E. Apa yang perlu kamu diskusikan ?
1. Berdasarkan percobaan di atas, jenis bahan makanan apakah yang
mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa ?
2. Pada uji kandungan glukosa, adakah perbedaan hasil reaksi yang
menggunakan nasi dengan nasi yang sudah dikunyah. Berikan pendapat
Anda!
3. Selain karbohidrat, protein, dan lemak, adakah jenis makanan lainnya ?
Sebutkan jenis dan sumber bahan makanannya!
4. Jelaskan apa manfaat dari masing-masing jenis zat makanan tersebut
bagi tubuh!
5. Mengapa kita sebaiknya mengonsumsi beraneka ragam jenis makanan ?
6. Cobalah Anda menyusun menu makan siang yang seimbang untuk
remaja yang berusia 15-17 tahun!
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Kegiatan 6.3 Organ Pencernaan Manusia
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Kelompok

:

Anggota Kelompok

:

Kelas

:

Tujuan Pembelajaran
 Peserta didik mampu menganalisis organ pada sistem pencernaan
manusia dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioproses
 Peserta didik mampu menunjukkan hubungan antara struktur organ
dengan proses pencernaan manusia

Petunjuk Diskusi
1. Diskusikan bersama teman kelompok tentang kegiatan 6.3!
2. Silahkan mencari informasi pendukung yang Anda perlukan melalui
berbagai macam sumber!
3. Tuliskan hasil diskusi ke dalam LKPD pada modul masing-masing!

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
162

Pertanyaan Diskusi
1. Berdasarkan video yang ditayangkan identifikasilah struktur dan fungsi
organ pencernaan pada gambar berikut!

Untuk melihat video proses
sistem pencernaan manusia,
maka bukalah link berikut ini!
https://www.youtube.com/wat
ch?v=OXl2B7UEcK8&t=9s

Nama Organ
Mulut

Kelenjar
saliva
Kerongkongan

Lambung

Pankreas

Hati

Kantung

Fungsi Organ Pencernaan
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empedu

Usus halus

Usus besar

Anus

2. Bagaimana hubungan antara struktur bentuk organ dengan proses yang
terjadi pada pencernaan manusia ? Jelaskan!
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ayo, Kita Berlatih !
Kegiatan 6.4 Gangguan Sistem Pencernaan Manusia
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Kelompok
:
Anggota Kelompok
:

Kelas

:

A. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan membaca artikel, peserta didik dapat merumuskan masalah yang
relevan dengan topik pembelajaran “Gangguan Sistem Pencernaan
Manusia”
2. Dengan

membaca

artikel,

peserta

didik

dapat

mengumpulkan

data/informasi yang relevan sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber
3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengetahui penyebab dari
gangguan sistem pencernaan manusia
4. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis
dari artikel gangguan sistem pencernaan manusia menggunakan media
presentasi

B. Prosedur Kerja
1. Perhatikan dan cermati artikel yang dibagikan oleh guru!
 Topik 1 tentang “Malnutrisi” dikerjakan oleh kelompok 1
https://regional.kompas.com/read/2018/05/11/14180971/derita-giziburuk-usia-18-tahun-bobot-hasanudin-hanya-20-kilogram?page=all.
 Topik 2 tentang “Batu Empedu” dikerjakan oleh kelompok 2
https://lifestyle.kompas.com/read/2011/01/18/10351421/jangan.sampai.
cairan.empedu.jadi.batu
 Topik 3 tentang “ Maag” dikerjakan oleh kelompok 3
https://lifestyle.kompas.com/read/2020/05/26/131813520/waspadaigejala-maag-kronis-agar-tak-berujung-pada-penyakit-serius?page=all
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 Topik 4 tentang “Obesitas” dikerjakan oleh kelompok 4
https://amp.beritasatu.com/kesehatan/399571-kasus-obesitas-diindonesia-terus-meningkat


Topik 5 tentang “Hepatitis” dikerjakan oleh kelompok 5
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50659227

2. Hasil diskusi di tulis pada kolom yang telah disediakan!
3. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas
dan kelompok lain memberikan tanggapan!
Tahap 1 Inkuiri Terbimbing :
Identifikasi Masalah

Setelah kalian selesai membaca artikel tentang gangguan sistem
pencernaan manusia, kalian akan menemukan permasalahan. Tulislah
permasalahan tersebut ke dalam bentuk pertanyaan (minimal 2
pertanyaan)!
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Tahap 2 Inkuiri Terbimbing
: Mengeksplor Masalah

Buatlah hipotesis (jawaban sementara) berdasarkan rumusan masalah yang
sebelumnya telah dibuat! Kemudian, tulislah informasi apa yang kamu ketahui
tentang gangguan pencernaan dari artikel yang dibaca!
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Tahap 3 Inkuiri Terbimbing :
Penyelidikan Ilmiah

Tuliskan hasil diskusi jawaban dari pernyataan yang telah kalian buat sebagai
hasil dari diskusi pemecahan masalah! Jelaskan perbandingan hasil diskusi
kalian dengan teori pada literatur/sumber lain!
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Buatlah
kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan!

Tahap 4 Inkuiri Terbimbing :
Kesimpulan

Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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KISI-KISI SOAL EVALUASI MATERI SISTEM PENCERNAAN MANUSIA

No Soal
KD
3.7

Kompetensi Dasar

Materi

Menganalisis
hubungan Zat gizi dan
antara struktur jaringan peranannya
penyusun organ pada
sistem pencernaan dalam
kaitannya dengan nutrisi,
bioproses dan gangguan
fungsi yang dapat terjadi
pada sistem pencernaan
manusia
Organ
dan
proses sistem
pencernaan
manusia

No
IPK
3.7.1

3.7.2

3.7.3
3.7.4

3.7.5

3.7.6

Gangguan

3.7.7

IPK
Menganalisis zat makanan yang terdapat
dalam makanan dan mengaitkan fungsinya
dengan tubuh serta akibat
yang
ditimbulkan
jika
kelebihan
atau
kekurangan zat tersebut
Menganalisis
hygiene
dan sanitasi
makanan di kantin sekolah berdasarkan
kegiatan observasi
Menghitung AMB dan IMT
Memerinci organ-organ yang tergabung
dalam sistem pencernaan manusia dengan
menggunakan gambar
Menganalisis struktur penyusun jaringan
organ pada sistem pencernaan manusia dan
mengaitkannya dengan nutrisi dan
bioproses
Menunjukkan hubungan antara struktur
organ dengan proses pencernaan manusia
Mengidentifikasi gangguan fungsi yang

PG
1
2

Uraian
1

Ranah
Kognitif
PG
Uraian
C1
C4
C4

3

C3

4
8

C3
C4

5
6
7

2
5

9

C1
C1
C2
C1
C4

10

C4

C4
C4
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pada
sistem
pencernaan
manusia

3.7.8

terjadi pada sistem pencernaan manusia
Mengaitkan
beberapa
permasalahan
tentang sistem pencernaan makanan
dengan konsep yang telah dipelajari

3
4

C4
C4
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Evaluasi

I. Pilihan Ganda

Petunjuk!
Berilah tanda (X) pada jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Pencernaan secara kimiawi yang terjadi di mulut bertujuan untuk mencerna
...
a. Mineral
b. Vitamin
c. Lemak
d. Karbohidrat
e. Protein
2. Clara menguji bahan Y dan menghasilkan data sebagai berikut :
Bahan
makanan

Reagen
Lugol

Biuret

Fehling A
+B

Y

Biru tua

Ungu

Coklat

Dari hasil uji makanan di atas dapat disimpulkan bahwa ...
a.

Makanan Y mengandung protein dan gula

b.

Makanan Y mengandung protein saja

c.

Makanan Y mengandung karbohidrat dan protein

d.

Makanan Y mengandung karbohidrat dan gula

e.

Makanan Y mengandung gula saja

3. Berikut ini yang termasuk tindakan hygiene adalah …
a. Mencuci tangan sebelum memegang makanan
b. Pengawasan terhadap pencemaran makanan
c. Pengawasan kebersihan peralatan makanan
d. Pengawasan tempat sampah yang memenuhi syarat
e. Pembuatan sumur yang emmenuhi syarat kesehatan
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4. Seorang siswa berusia 17 tahun memiliki berat badan 65 kg dan tinggi
badan 170 cm. Berapakah AMB dan IMT siswa tersebut ?
a. 1788,5 dan 22,5 (normal)
b. 1613,5 dan 22,45 (kurus)
c. 1526 dan 16,45 (kurus sekali)
d. 2016 dan 26,98 (gemuk)
e. 2138,5 dan 29,41 (gemuk sekali)
5. Gigi adalah bagian sistem pencernaan makanan yang salah satu fungsinya
untuk mengunyah makanan hingga menjadi halus. Setelah dari mulut,
makanan akan di dorong oleh lidah masuk ke kerongkongan (esofagus).
Proses yang terjadi di esofagus adalah ...
a. Makanan yang ditelan langsung menuju lambung
b. Makanan yang tekah dikunyah diserap oleh lambung
c. Makanan dicerna oleh bantuan enzim kemudian menuju lambung
d. Makanan diaduk secara terus-menerus hingga halus, kemudian menuju
lambung
e. Makanan di dorong dengan gerak peristaltik oleh kerongkongan menuju
lambung

II.

Pilihan Ganda Bervariasi
Petunjuk :
a. Jika jawaban 1,2, dan 3 benar
b. Jika jawaban 1 dan 3 benar
c. Jika jawaban 2 dan 4 benar
d. Jika hanya jawaban 4 yang benar
e. Jika semua jawaban benar

6. Hati adalah organ terbesar di dalam tubuh memiliki fungsi amat vital.
Fungsi hati sebagai kelenjar pencernaan, yaitu ...
(1) Menyimpan gula dalam bentuk glikogen
(2) Mempertahankan homeostasis darah
(3) Mensekresikan empedu pengemulsi lemak
(4) Menyimpan vitamin larut dalam air seperti vitamin B dan C
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7. Saat kita sedang makan, dianjurkan untuk jangan banyak bicara agar tidak
tersedak. Tersedak dapat terjadi karena ...
a. Makanan ditelan lebih cepat
b. Makanan tidak dikunyah
c. Makanan tidak dapat terkunyah hingga halus
d. Tenggorokan menjadi kering karena banyak bicara
e. Ada sedikit makanan yang masuk ke tenggorokan
8. Perhatikan gambar sistem pecernaan berikut ini!

Pada organ yang ditunjuk dengan huruf B di atas menunjukkan tempat
penghasil enzim...
a. Laktase
b. Pepsin
c. Amilase
d. Maltosa
e. Erepsinogen

III. Soal Hubungan Sebab Akibat
Petunjuk :
a. Jika pertanyaan benar, alasan, benar, dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab akibat
b. Jika pertanyaan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan
hubungan sebab akibat
c. Jika pertanyaan benar dan alasan salah
d. Jika pertanyaan salah dan alasan benar
e. Jika pertanyaan dan alasan salah
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9. Feses merupakan zat-zat sisa metabolisme sel yang dikeluarkan dari tubuh
melalui proses defekasi
SEBAB
Zat-zat sisa hasil metabolisme dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses,
urin, dan keringat

10. Seseorang yang sudah diangkat kantung empedunya dapat mengalami
gangguan pencernaan lemak
SEBAB
Di dalam garam empedu terdapat enzim yang berfungsi untuk mencerna
lemak

Soal Uraian
Petunjuk!
a. Tuliskan jawaban Anda pada lembar jawaban yang tersedia dengan
menggunakan bolpoin!
b. Kerjakan soal dengan sebaik-baiknya. Mulailah dengan mengerjakan soal
yang menurut Anda lebih mudah terlebih dahulu!
c. Teliti jawaban Anda sebelum dikumpulkan!
1. Jelaskan pertanyaan berikut :
A. Mengapa ketika kita mengoonsumsi mie instan tidak dianjurkan
untuk dicampur dengan nasi ?
B. Mengapa mengonsumsi makanan yang mengandung protein hewani
lebih baik dibandingkan dengan protein nabati ?
2. Seseorang yang ompong selain kurang menarik dari sisi penampilan
juga tidak baik dari sisi kesehatan. Mengapa demikian?
3. Menurut Anda, mengapa seseorang yang menderita hepatitis atau
peradangan hati diberi diet yang kaya akan gula sederhana?
4. Gangguan pencernaan pada manusia mengakibatkan badan menjadi
lemah dan tidak bersemangat, sehingga pola hidup kita menjadi kurang
baik. Mengapa kita sering mengalami gangguan pencernaan? dan
berikan solusi untuk mencegah gangguan sistem pencernaan manusia!
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5. Muntah adalah mengeluarkan makanan secara paksa yang tercerna
sebagian dan getah pencernaan dari saluran gastrointestinal bagian atas.
Muntah diperantarai oleh sistem saraf terutama vagus parasimpatik dan
dikoordinasikan oleh sebuah pusat di medula oblongata. Pada
umumnya muntah diawali oleh perasaan mual yang hebat disertai
produksi ludah berlebih yang membanjiri mulut. Kemudian daerah
duodenum dan lambung bawah (pilorus) berkontraksi dan mendorong
makanan yang dikandung ke bagian atas lambung. Kemudian terjadi
inspirasi yang kuat, esofagus menjadi rileks, dan barulah berlangsung
serangkaian kontraksi abdominal yang tak terkendali juga disertai oleh
kontraksi-kontraksi lambung. Respon-respon yang terjadi bersamaan itu
mendorong cairan dan makanan yang tercerna sebagian ke arah atas
menuju esofagus dan keluar dari mulut. Glotis atau lubang menuju
tenggorokan dijaga agar tetap tertutup saat muntah. Hal tersebut
mencegah seseorang tersedak muntahannya sendiri. Menurut Anda,
apakah fungsi dari refleks tersebut ?
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Kunci Jawaban
a. Pilihan Ganda
No Jawaban
1.
D
2.
C
3.
A
4.
E
5.
B
6.
E
7.
E
8.
E
9.
C
10.
A
b. Uraian
1. Jawablah pertanyaan berikut :
a. Ketika kita mengonsumsi mie instan tidak dianjurkan untuk
dicampur dengan nasi karena satu porsi mie instan mengandung ±
400 kalori. Jumlah kalori yang terkandung dalam satu porsi mie
instan sama dengan jumlah satu porsi nasi. Jika mie instan dimakan
secara bersamaan dengan nasi maka kalori yang masuk ke dalam
tubuh dapat mencapai 600-700 kalori. Hal ini dapat menyebabkan
kelebihan kalori dan meningkatkan risiko obesitas dan diabetes.
b. Asam amino merupakan senyawa organik dari sumber protein,
yang terurai ketika masuk ke dalam tubuh. Pada protein
hewani, asam amino yang terkandung adalah asam amino
esensial lengkap, yang berperan penting pada periode masa
pertumbuhan maupun fase kehidupan berikutnya. Sementara
protein nabati tidak mengandung asam amino esensial yang
lengkap seperti protein hewani.
2. Orang yang memiliki gigi ompong akan cenderung makan lebih sedikit
karena tidak ada gigi yang digunakan untuk mengunyah, akibatnya
pemasukan nutrisi yang kurang. Orang yang gigi ompong memiliki
bibir yang akan cenderung terbenam karena tidak ada gigi yang
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menyangga rongga mulut, akibatnya akan sering terkena penyakit mulut
di bagian sudut bibir.
3. Diet yang kaya akan gula sederhana merupakan cara untuk menjaga
gula darah pada kadar normal tanpa membebani hati dengan pekerjaan
yang terlalu berat. Sangat penting untuk menghindari kadar gula darah
yang rendah, karena hal itu akan memicu glukoneogenesis, atau suatu
proses yang memberikan beban berat pada hati karena asam-asam
amino akan dilepas gugus-gugus aminonya dan ditransformasi menjadi
metabolit-metabolit

karbohidrat.

Jika

terjadi

kekurangan

gula,

pembakaran dan pembentukan ulang lemak juga terhambat. Selain itu,
kekurangan

karbohidrat

dapat

dengan

mudah

menyebabkan

metabolisme lipid yang meledak-ledak dan menghasilkan produkproduk

toksik.

menyebabkan

Produksi

badan-badan

terganggunya

stabilitas

keton,
pH

dan

misalnya

akan

stabilitas

hati.

Menyediakan molekul-molekul bahan bakar yang paling sederhana
akan mengurangi kerja yang harus dilakukan hati.
4. Penyebab paling umum dari gangguan pencernaan adalah makan terlalu
cepat dan banyak, memakan banyak makanan tinggi lemak, atau makan
selama situasi stres. Selain itu, merokok dan minum alkohol yang
berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Cara
mencegah gangguan pencernaan manusia adalah sebagai berikut :


Mempertahankan berat badan ideal, atau menurunkan secara
perlahan bila berat badan berlebih



Memperbanyak makanan berserat, seperti buah dan sayur



Rutin berolahraga



Mencukupi asupan cairan



Tidak menunda bila terasa hendak BAB



Tidak mengejan terlalu keras saat BAB



Menghindari duduk atau jongkok terlalu lama di toilet



Menghindari konsumsi alkohol
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5. Muntah adalah respon terhadap iritasi di kerongkongan, lambung, atau
usus, dan termasuk keracunan. Iritasi seperti itu lebih baik diatasi
dengan melenyapkan zat makanan yang menjadi penyebabnya. Muntah
merupakan suatu cara berharga untuk melindungi organisme. Bahkan
jika zat yang dimakan itu tidak berbahaya dan iritasi sebenarnya
disebabkan oleh cedera pada saluran pencernaan sendiri, sehingga
memuntahkan makanan

dapat menyediakan istirahat yang sangat

diperlukan oleh sistem pencernaan.
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Rubrik Penilaian Evaluasi Uraian
a. Pilihan ganda
Bila benar mendapatkan poin 1
Bila salah mendapatkan poin 0
b. Uraian
Rubrik Penilaian
No
Soal
1.

2.

Kunci Jawaban

Skor

Skor

Jawablah pertanyaan berikut :
a. Ketika kita mengonsumsi mie instan
tidak dianjurkan untuk dicampur dengan
nasi karena satu porsi mie instan
mengandung ± 400 kalori. Jumlah
kalori yang terkandung dalam satu porsi
mie instan sama dengan jumlah satu
porsi nasi. Jika mie instan dimakan
secara bersamaan dengan nasi maka
kalori yang masuk ke dalam tubuh dapat
mencapai 600-700 kalori. Hal ini dapat
menyebabkan kelebihan kalori dan
meningkatkan risiko obesitas dan
diabetes.
b. Asam amino merupakan senyawa
organik dari sumber protein, yang
terurai ketika masuk ke dalam tubuh.
Pada protein hewani, asam amino
yang terkandung adalah asam amino
esensial lengkap, yang berperan
penting
pada
periode
masa
pertumbuhan maupun fase kehidupan
berikutnya. Sementara protein nabati
tidak mengandung asam amino
esensial yang lengkap seperti protein
hewani
Orang yang memiliki gigi ompong akan
cenderung makan lebih sedikit karena tidak
ada gigi yang digunakan untuk mengunyah,
akibatnya pemasukan nutrisi yang kurang.
Orang yang gigi ompong memiliki bibir
yang akan cenderung terbenam karena tidak
ada gigi yang menyangga rongga mulut,
akibatnya akan sering terkena penyakit
mulut di bagian sudut bibir.

25

Skor 25 : jika menjawab 2 pertanyaan
dengan analisis yang lengkap, benar
dan tepat
Skor 20 : jika menjawab 2 pertanyaan
dengan analisis yang benar, tepat
namun kurang lengkap
Skor 15 : jika menjawab 2 pertanyaan
dengan namun dengan analisis yang
kurang benar dan tepat
Skor 10 : jika hanya menjawab 1
pertanyaan dengan analisis yang
lengkap, benar, dan tepat
Skor 5 : jika hanya menjawab 1
pertanyaan dengan analisi yang tidak
tepat
Skor 0 : jika tidak menjawab
pertanyaan

15

Skor 15 : jika menjawab 2 alasan dari
sisi penampilan dan sisi kesehatan
dengan benar dan tepat
Skor 10 : jika menjawab 2 alasan dari
sisi penampilan dan sisi kesehatan
dengan benar namun kurang tepat
Skor 5 : jika hanya menjawab salah
satu 1 alasan dengan benar dan tepat
Skor 0 : jika tidak menjawab
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3.

4.

Diet yang kaya akan gula sederhana
merupakan cara untuk menjaga gula darah
pada kadar normal tanpa membebani hati
dengan pekerjaan yang terlalu berat. Sangat
penting untuk menghindari kadar gula darah
yang rendah, karena hal itu akan memicu
glukoneogenesis, atau suatu proses yang
memberikan beban berat pada hati karena
asam-asam amino akan dilepas gugus-gugus
aminonya dan ditransformasi menjadi
metabolit-metabolit karbohidrat. Jika terjadi
kekurangan
gula,
pembakaran
dan
pembentukan ulang lemak juga terhambat.
Selain itu, kekurangan karbohidrat dapat
dengan mudah menyebabkan metabolisme
lipid yang meledak-ledak dan menghasilkan
produk-produk toksik. Produksi badanbadan keton, misalnya akan menyebabkan
terganggunya stabilitas pH dan stabilitas
hati. Menyediakan molekul-molekul bahan
bakar yang paling sederhana akan
mengurangi kerja yang harus dilakukan hati.
Penyebab paling umum dari gangguan
pencernaan adalah makan terlalu cepat dan
banyak, memakan banyak makanan tinggi
lemak, atau makan selama situasi stres.
Selain itu, merokok dan minum alkohol
yang
berlebihan
juga
dapat
menyebabkan gangguan pencernaan. Cara
mencegah gangguan pencernaan manusia
adalah sebagai berikut
 Mempertahankan berat badan ideal,
atau menurunkan secara perlahan bila
berat badan berlebih
 Memperbanyak makanan berserat,
seperti buah dan sayur
 Rutin berolahraga
 Mencukupi asupan cairan
 Tidak menunda bila terasa hendak
BAB.
 Tidak mengejan terlalu keras saat BAB.
 Menghindari duduk atau jongkok
terlalu lama di toilet.
 Menghindari konsumsi alkohol.

25

20

pertanyaan
Skor 25 : jika menjawab dengan
analisis ilmiah yang lengkap, benar,
dan tepat
Skor 20 : jika menjawab dengan
analisis ilmiah dengan benar dan tepat
Skor 15 : jika menjawab namun tidak
berdasarkan analisis ilmiah yang benar
dan tepat
Skor 10 : berusaha menjawab namun
semua jawaban salah
Skor 0 : jika tidak menjawab
pertanyaan

Skor 20 : jika menjawab penyebab dan
8 solusi dengan benar, tepat, dan
lengkap
Skor 15 : jika menjawab penyebab dan
5 solusi dengan benar, tepat, dan
lengkap
Skor 10 : jika menjawab penyebab dan
3 solusi dengan benar dan tepat namun
kurang lengkap
Skor 5 : jika hanya menjawab
penyebab tanpa ada solusi
Skor 3 : jika berusaha menjawab
namun semua jawaban salah
Skor 0 : tidak menjawab pertanyaan
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5.

Muntah adalah respon terhadap iritasi di
kerongkongan, lambung, atau usus, dan
termasuk keracunan. Iritasi seperti itu lebih
baik diatasi dengan melenyapkan zat
makanan yang menjadi penyebabnya.
Muntah merupakan suatu cara berharga
untuk melindungi organisme. Bahkan jika
zat yang dimakan itu tidak berbahaya dan
iritasi sebenarnya disebabkan oleh cedera
pada saluran pencernaan sendiri, sehingga
memuntahkan makanan dapat menyediakan
istirahat yang sangat diperlukan oleh sistem
pencernaan.

15

Skor 15 : jika menjawab fungsi
refleks muntah dengan 2 jawaban
ilmiah yang benar dan tepat
Skor 10 : jika menjawab fungsi refleks
muntah dengan dengan 1 jawaban
ilmiah yang benar namun kurang tepat
Skor 5 : jika hanya menjawab salah
satu alasan dengan jawaban ilmiah
dengan benar dan tepat
Skor 0 : jika tidak menjawab
pertanyaan
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Pedoman Penilaian Dalam Sikap Pembelajaran

Nama Peserta Didik
Kelas
Materi
Petunjuk pengisian

:
:
:
:

Lembar ini diisi oleh guru yang menilai sikap peserta didik. Berilah tanda ()
pada kolom skor sesuai dengan sikap yang ditampilkan oleh peserta didik dengan
kriteria sebagai berikut :
4
3
2
1

Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan
Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan
sesuai pernyataan
Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan
sesuai pernyatan

1. Disiplin
No

Pernyataan

1.
2.
3.
4.
5.

Hadir di kelas tepat waktu
Mengerjakan tugas yang diberikan
Mengumpulkan tugas tepat waktu
Tertib dalam mengikuti pembelajaran
Mengikuti praktikum sesuai dengan
langkah yang ditetapkan

Skor
1

2

3

4

3

4

2. Tanggung jawab
No

Pernyataan

1.

Mengerjakan tugas individu dengan
baik
Melaksanakan apa yang harus
dilakukan tanpa diminta
Menerima resiko dari tindakan yang
dilakukan
Berani mengakui kesalahan
Mencantumkan
sumber
dalam
mengutip karya orang lain

Skor
1

2.
3.
4.
5.

2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
181

3.

Jujur
No
1.
2.

3.
4.
5.

Pernyataan

Skor
1

2

1

2

3

4

3

4

Menyontek saat mengerjakan ulangan
Menyalin karya orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya pada saat
mengerjakan tugas
Menyajikan data sesuai dengan data
pengamatan yang ditemukan sendiri
Berani mengakui kesalahan yang
dilakukan
Mengerjakan soal ujian tanpa melihat
jawaban teman yang lain

4. Teliti
No
1.

2.
3.
4.
5.

Pernyataan

Skor

Teliti dalam melakukan pengamatan,
mencatat data, dan mendeskripsikan
hasil pengamatan
Mengerjakan tugas dengan terstruktur
Tidak merusak media pembelajaran
Teliti dalam penulisan tanda baca pada
saat menulis LKPD
Mengisi semua soal LKPD (tidak
lupa/melewatkan menegerjakan soal)

5. Kerjasama
No

Pernyataan

1.
2.

Terlibat aktif dalam kerja kelompok
Kesediaan melakukan tugas sesuai
dengan kesepakatan
Membantu menjelaskan kepada teman
kelompok jika ada yang kurang paham
Tidak memaksakan kehendak sendiri
Tidak
mendahulukan
kepentingan
pribadi

Skor
1

3.
4.
5.

2

3

4
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN

Kelas

:

Hari/tanggal

:

Materi pokok :
No

Nama Peserta
Didik

Skor
Nilai
Disiplin Tanggung Jujur
Jawab

Nilai
Teliti

Kerjasama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Petunjuk penskoran :
Nilai =

Jumlah Disiplin+Tanggung Jawab+Jujur+Teliti+Kerjasama
5
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LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR DALAM PEMBELAJARAN

Kelas

:

Hari/tanggal

:

Materi

:
Menyiapkan
alat dan bahan

No

Melakukan
praktikum

Mendiskripsik
an pengamatan

Menafsirkan
pengamatan

Nama Peserta Didik
1

1.
2.
3.
4.
5.
Keterangan :
1
2
3

Kurang baik
Cukup
Baik

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Mempresentasi
kan hasil
praktikum
1
2
3

Skor

Nilai
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Rubrik penilaian :
No
1.

2.

3.

4.

5.

Aspek yang dinilai
Kriteria Penilaian
Menyiapkan alat dan 1) Tidak menyiapkan seluruh alat dan bahan
bahan
yang diperlukan
2) Menyiapkan sebagian alat dan bahan yang
diperlukan
3) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
Melakukan praktikum 1) Tidak mampu melakukan praktikum dengan
benar
2) Melakukan praktikum dengan prosedur yang
kurang benar
3) Melakukan praktikum dengan prosedur yang
benar
Mendeskripsikan
1) Tidak menulis hasil pengamatan atau menulis
pengamatan
namun kurang lengkap dan tidak benar
2) Menuliskan hasil pengamatan dengan benar
tapi kurang tepat
3) Menulis hasil pengamatan dengan lengkap
dan benar
Menafsirkan
hasil 1) Tidak mampu memberikan penafsiran hasil
pengamatan
pengamatan dengan benar
2) Mampu memberikan penafsiran hasil
pengamatan tetapi kurang benar
3) Mampu memberikan penafsiran hasil
pengamatan dengan benar
Mempresentasikan
1) Tidak mampu menyampaikan gagasan
hasil praktikum
dengan konsep yang lengkap dan benar
2) Mampu menyampaikan gagasan dengan
benar tetapi kurang lengkap
3) Mampu menyampaikan gagasan dengan
konsep yang benar dan lengkap serta bahasa
yang mudah dipahami

Penilaian ketrampilan:

Nilai =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
× 100
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR AKTIVITAS DISKUSI
PESERTA DIDIK

No

Kelas

:

Hari/tanggal

:

Materi

:

Nama Peserta
Didik

Aspek yang dinilai
Mempresentasikan Bertanya Menjawab Keaktifan

1.
2.
3.
4.
5.
Keterangan :
4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik

Ket
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Rubrik Penilaian Presentasi dan Diskusi
No
1.

Aspek yang
dinilai
Mempresentasikan

2.

Bertanya

Kriteria Penilaian
4
3
2
1
4
3

3.

4.

Menjawab
menanggapi

Keaktifan

dan

2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

Nilai =

Presentasi jelas/mudah dipahami
Presentasi kurang jelas/kurang mudah dipahami
Presentasi tidak jelas/membingungkan
Tidak mempresentasikan/diam saja
Pertanyaan sesuai dengan materi dan memiliki rasa ingin tahu
peserta didik
Pertanyaan sesuai dengan materi namun tidak memunculkan
permasalahan baru
Pertanyaan kurang/tidak sesuai dengan materi
Tidak bertanya/diam saja
Menjawab atau menanggapi dengan benar dan/dengan
menambah informasi baru
Jawaban tanggapan berupa klarifikasi
Menjawab/menanggapi dengan salah
Tidak menjawab/diam saja
Peserta didik aktif berdiskusi dengan teman sekelompoknya
dan teman lain
Peserta didik aktif berdiskusi dengan teman sekelompoknya
Peserta didik aktid dalam proses pembelajaran dan tidak
mengganggu kelompok lain
Peserta didik tidak aktif dalam proses pembelajaran dan
mengganggu kelompok lain

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
× 100
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Lampiran 3 : Surat ijin analisis kebutuhan dan validasi produk
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Lampiran 4 : Lembar Analisis kebutuhan
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Lampiran 5 : Lembar Validasi Ahli Media
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Lampiran 6 : Lembar Validasi Ahli Materi
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Lampiran 7 : Lembar Validasi Guru Biologi
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