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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS E-BOOK DENGAN
PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA MATERI SISTEM IMUN
UNTUK KELAS XI

Yuliana Nogo Namang
161434036
Beberapa sekolah swasta maupun negeri di Yogyakarta dalam pembelajaran
biologi sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Namun, media
yang digunakan masih menggunakan bahasa yang sulit dipahami dan media seperti
video yang digunakan dalam pembelajaran belum sepenuhnya dipahami oleh
peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui desain modul,
kelayakan, dan mengetahui hasil validasi yang diperoleh dari penilaian modul
berbasis e-book dengan pendekatan kontekstual.
Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Pengembangan (Research and
Development). Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu dan menguji kelayakannya. Dalam pengembangan modul, dilakukan 5
tahap dari 10 tahap yang dikemukakan oleh Borg dan Gall seperti menggali potensi
dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, dan revisi
produk. Produk yang dikembangkan divalidasi oleh satu ahli media, satu ahli
materi, dan dua guru biologi kelas XI dari sekolah swasta dan negeri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul berbasis e-book dengan
pendekatan kontekstual layak diujicobakan dalam lingkup terbatas menurut hasil
validasi dari ahli media, ahli materi, dan guru biologi kelas XI. Berdasarkan hasil
validasi dari ahli media memiliki perolehan skor keseluruhan dalam aspek media
adalah 3,4. Sementara hasil validasi dari ahli materi memiliki perolehan skor
keseluruhan dalam aspek materi adalah 3,67. Jika dilihat dari rekapitulasi perolehan
rata-rata dalam aspek media dan materi sebesar 3,54 yang tergolong dalam kriteria
“sangat baik”.
Kata kunci : Penelitian Pengembangan, Modul berbasis E-book, Pendekatan
Kontekstual, Materi Sistem Imun.

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
DEVELOPING AN E-BOOK BASED MODULE ON IMMUNE SYSTEM USING
THE CONTEXTUAL APPROACH TO TEACH ELEVENT GRADE STUDENTS

Yuliana Nogo Namang
161434036
Several public and private schools at Yogyakarta already using a variety of
learning media to teach biology. However the media used still using language that
is difficult to understand and media such as videos used in learning have not been
fully understood by students. The purpose of this research is to find out module
design, feasibility, and the validation results obtained from the e-book based
module media assessment with a contextual approach.
The research is a Reseach and Development (RnD). The research method
used to produce a specific product and test its feasibility. In module development,
carried out five stages of the ten stages suggested by Borg and Gall like exploring
potential and problem, collect information, product design, validation design, and
product revision. Product developed validated by one media expert, one material
expert, and two biology teachers class XI from public and private schools.
The results showed that the module based e-book media with a contextual
approach was feasible to be tested in a limited scope according to the validation
results from media experts, material experts, and biology teachers of class XI.
Based on the validation results from media experts the overall score in the media
aspect is 3,4. While the validation results from material experts the overall score in
the media aspect is 3,67. When viewed from the recapitulation of the average gain
from the media and material aspects of 3,54 which is classified as “very good”
criteria.
Keywords : Development Research, Module Based E-book, Contextual Approach,
Immune System Material.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia,
dimana sumber daya manusia ini tergantung pada kualitas pendidikan yang
dimiliki. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih,
pendidikan di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan demi
meningkatkan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk
memajukan dunia pendidikan dibutuhkan berbagai macam inovasi baru dalam
mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, inovatif, dan
menyenangkan. Salah satu yang dapat mendukung tercapainya pendidikan yang
lebih baik adalah penggunaan media pembelajaran.
Menurut Wati (2016) bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat
meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa,
sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran untuk mencapai
tujuan pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran baik
dalam bentuk konvensional maupun media information technology (IT) harus
menarik dan bervariasi. Apabila media pembelajaran yang bersifat monoton,
maka akan berdampak pada kurangnya minat peserta didik dalam mempelajari
materi di kelas.
Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan di
empat sekolah bahwa jenis media yang sering digunakan guru dalam
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pembelajaran biologi berupa modul, buku perpustakaan, video, buku PR, objek
langsung, animasi, alat peraga, model pernapasan, lingkungan sekolah, Power
point (PPT) yang didukung dengan animasi, BSE, torso, carta, LKPD, diktat,
dan poster. Namun, menurut guru biologi di SMAN 1 Ngaglik bahwa media
berbasis IT yang digunakan dalam pembelajaran seperti video tidak sepenuhnya
dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran karena
belum dilengkapi dengan narasi/teks. Sementara itu, menurut guru di SMA
Santo Thomas Yogyakarta bahwa modul cetak yang digunakan dari dosen saat
masih menjadi mahasiswa dan buku perpustakaan yang sudah tersedia di
sekolah. Hal ini menjadi tantangan bagi guru karena peserta didik sulit
memahami bahasa yang digunakan dalam buku paket tersebut, sehingga
berdampak pada kurangnya antusias peserta didik dalam membaca buku cetak
yang sudah tersedia. Kesulitan lain yang dialami guru dalam menyampaikan
materi pembelajaran adalah belum ada sarana prasarana yang memadai di
sekolah seperti LCD, sehingga dalam menayangkan objek harus menggunakan
handphone/laptop.
Apabila dilihat dari aspek materi bahwa terdapat materi pembelajaran
yang memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda. Materi biologi yang dirasa sulit
oleh guru di empat sekolah berupa materi yang bersifat abstrak seperti sel hewan,
metabolisme, mekanisme gerak, molekul, sistem imun, dan sebagainya. Dengan
adanya kesulitan yang dialami guru terkait dengan materi biologi, maka peneliti
memutuskan untuk membuat media pembelajaran pada materi “Sistem Imun”.
Pemilihan materi ini disesuaikan dengan analisis kebutuhan bahwa guru di
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SMAN 5 Yogyakarta mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi sistem
imun.
Materi sistem imun merupakan materi yang membahas tentang fungsi
sistem imun bagi tubuh kita, mekanisme sistem imun, sel-sel yang terlibat dalam
respons imun, antibodi dan antigen, jenis-jenis imunitas, faktor yang
mempengaruhi sistem imun, gangguan serta upaya pencegahan. Dalam
mempelajari materi ini, peserta didik harus memiliki gambaran mengenai
mekanisme respon tubuh terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh, dan selsel yang terlibat di dalam proses tersebut. Namun, hal ini tidak dapat dilihat
secara langsung karena materi ini bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam
memperlancar penjelasan mengenai materi sistem imun harus dibutuhkan suatu
strategi, pendekatan, dan media yang bervariasi dan tidak monoton, serta dapat
menampilkan materi-materi yang bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat secara
langsung tersebut. Hal ini sejalan dengan menurut Larson dan Miller (2012)
bahwa perkembangan teknologi menjadi lebih lazim di masyarakat saat ini,
maka pendidik harus dapat memfasilitasi peserta didik dengan berbagai inovasi
teknologi seperti komputer, papan tulis elektronik, modul elektronik, dll.
Salah satu media yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan
tersebut adalah modul berbasis e-book. Modul merupakan sebuah bahan ajar
yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami serta sesuai
dengan tingkat pengetahuan dan usia siswa (Prastowo, 2014). E-book adalah
singkatan dari elektronik book atau buku elektronik yang merupakan sebuah
buku yang disimpan dalam bentuk digital dan dapat dibaca dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

menggunakan komputer/handphon. Alasan memilih modul berbasis e-book
karena modul sangat cocok digunakan oleh peserta didik tingkat SMA, berisi
materi yang lebih ringkas, menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah
dipahami oleh peserta didik, dan dapat memudahkan peserta didik dalam
memperoleh informasi belajar karena mudah diakses. Modul berbasis e-book
juga cocok diterapkan pada materi sistem imun karena dapat menampilkan video
terkait dengan sub materi yang tidak dapat dilihat secara langsung dalam
kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan antusias belajar peserta didik
karena lebih tertarik menggunakan android ketimbang membaca materi dalam
buku paket.
Modul berbasis e-book didukung dengan pendekatan kontekstual.
Menurut Wibawa, dkk (2019) bahwa pendekatan kontekstual adalah suatu
konsep pembelajaran yang bertujuan untuk membantu guru dalam mengaitkan
materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik
untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan nyata. Alasan menggunakan pendekatan
kontekstual karena materi biologi berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
Dengan pendekatan kontektual, maka dapat menampilkan fenomena-fenomena
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan materi
pembelajaran agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang diberikan
guru. Untuk itu, dalam penyusunan materi sistem imun tidak hanya sebatas pada
teori saja tetapi adanya keterkaitan materi dengan dunia nyata, sehingga diawali
dengan sebuah kasus yang bertujuan memancing peserta didik untuk berpikir.
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Alasan lain bahwa materi yang disajikan dalam buku paket yang tersedia di
sekolah belum sepenuhnya mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi
nyata yang dialami peserta didik di lingkungan sekitar.
Guru mengatakan bahwa sangat memungkinkan jika mengembangkan
media modul berbasis e-book karena peserta didik dapat memperoleh sumber
belajar dengan mudah. Namun, ada beberapa saran dari guru yang harus
diperhatikan dalam mengembangkan media modul adalah modul yang
dikembangkan harus memiliki daya tarik, penyusunan materi harus lebih praktis
dan diawali dengan sebuah kasus yang ada di lingkungan sekitar agar mudah
dipahami peserta didik, gambar-gambar harus jelas dan menarik, dilengkapi
dengan petunjuk penggunaan modul, dan menggunakan video animasi.
Harapan dalam pemilihan media ini dapat membantu guru dalam
menjelaskan materi sistem imun dan dapat memotivasi peserta didik untuk
antusias dalam mempelajari materi, sehingga dapat tercapainya tujuan
pembelajaran yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya pendekatan
kontekstual yang digunakan dapat memudahkan peserta didik untuk memahami
materi sistem imun dan dapat mendorong peserta didik untuk menerapkan
pengetahuan yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap terjaga
daya tahan tubuh. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian berjudul “ Pengembangan Modul berbasis E-book dengan
Pendekatan Kontekstual pada Materi Sistem Imun untuk Kelas XI”. Terdapat
beberapa penelitian yang serupa, antara lain; Nurnisa (2017) dengan
menggunakan tiga bab materi yaitu ekosistem, pencemaran lingkungan, dan
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pemanasan global pada siswa kelas VII SMPN 3 Sungguminasa. Penelitian yang
dilakukan oleh Ummu Kalsum (2017) dengan menggunakan materi ekosistem
pada kelas VII SMP Negeri 2 Bajeng Barat. Sementara penelitian yang
dilakukan oleh Dewi (2014) dengan menggunakan materi barisan dan deret
untuk siswa SMP Terbuka kelas IX. Untuk menghasilkan produk yang berbeda
dengan penelitian sebelumnya, maka keterbaruan dari penelitian ini adalah
terletak pada modul berbasis e-book dan menggunakan materi sistem imun kelas
XI.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana desain modul berbasis e-book dengan pendekatan kontekstual?
2. Bagaimana kelayakan modul berbasis e-book dengan pendekatan kontekstual
untuk diujicobakan?
3. Bagaimana hasil validasi yang diperoleh dari penilaian modul berbasis e-book
dengan pendekatan kontekstual?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui desain modul berbasis e-book dengan pendekatan kontekstual.
2. Mengetahui kelayakan modul berbasis e-book dengan pendekatan kontekstual
untuk diujicobakan.
3. Mengetahui hasil validasi yang diperoleh dari penilaian modul berbasis e-book
dengan pendekatan kontekstual.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak :
1. Bagi Siswa


Melalui media yang dikembangkan dapat memudahkan peserta didik dalam
mendapatkan informasi mengenai materi sistem imun.



Melalui media yang dikembangkan dapat meningkatkan fokus, minat,
motivasi, dan antusias peserta didik dalam membaca dan mempelajari
materi sistem imun.



Melalui isi materi yang diringkas dengan mengambil contoh nyata dalam
kehidupan sehari-hari dapat memudahkan peserta didik untuk memahami
materi sistem imun.

2. Bagi Guru


Melalui media yang dikembangkan dapat memudahkan guru dalam
menjelaskan materi sistem imun.



Melalui media yang dikembangkan dapat memberikan inovasi dan kreatif
untuk mengembangkan ide dalam membuat media pembelajaran biologi.

3. Bagi Peneliti
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan peneliti
mengenai pengembangan media-media yang bersifat menarik, kreatif, dan
inovatif, sehingga saat menjadi seorang pendidik dapat menerapkannya
dalam pembelajaran biologi agar memudahkan siswa dalam memahami isi
materi yang di berikan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori
A. Pembelajaran
1) Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik
dalam berinteraksi dengan peserta didik yang memungkinkan terjadinya
suatu proses belajar mengajar dengan cara memanipulasi lingkungan,
sehingga peserta didik dapat belajar dengan mudah serta aktif dalam mencari
informasi, memecahkan masalah, dan mempunyai kemampuan dalam
mengemukakan gagasan agar memperoleh suatu pengetahuan baru yang
bersifat permanen (Gora dan Sunarto, 2010).
Dalam proses pembelajaran akan mencakup berbagai komponenkomponen pembelajaran. Sumiati dan Asra (2009) mengelompokkan
komponen-komponen pembelajaran dalam tiga kategori utama yaitu guru, isi
materi, dan peserta didik. Interaksi antara ketiga kategori ini akan
menciptakan situasi pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran
yang telah ditentukan. Oleh karena itu, komponen-komponen pembelajaran
ini juga akan melibatkan motode pembelajaran, media pembelajaran, dan
penataan lingkungan pembelajaran.

8
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2) Tujuan Pembelajaran
Menurut Suparman (2020) bahwa tujuan pembelajaran merupakan
suatu perubahan tingkah laku peserta didik yang dapat dianalisis dan diukur
perkembangannya melalui hasil belajar yang diperoleh setelah mengikuti
kegiatan pembelajaran. Menurut Ramadhani, dkk. (2020) bahwa tujuan
pembelajaran menggambarkan suatu kemampuan, pengetahuan, sikap,
kepribadian, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai
suatu akibat dari perolehan hasil belajar yang dapat dianalisis, diamati, dan
diukur perkembangannya.
Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran
merupakan suatu kemampuan, pengetahuan, sikap, kepribadian, dan
keterampilan yang dimiliki peserta didik yang dapat dianalisis, diamati, dan
diukur perkembangannya melalui hasil belajar yang diperoleh setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tercantum dalam
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan merupakan bagian terpenting
dalam pembelajaran. Untuk itu, dalam merumuskan tujuan pembelajaran
harus sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) dan indikator yang telah
ditetapkan.
3) Ciri-ciri Pembelajaran Abad 21
Menurut Hayani (2019) bahwa karakteristik pembelajaran pada abad
21 ini antara lain:


Pembelajaran berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai
fasilitator dan pendamping.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10



Kegiatan pembelajaran harus menumbuhkan rasa ingin tahu dan berfikir
kritis para peserta didik



Menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, sehingga
materi yang disampaikan harus dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi.



Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif agar setiap peserta didik
memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan pembelajaran.



Sumber pengetahuan tidak hanya terpaku pada guru saja tetapi multi
sember, sehingga memperkaya pengetahuan dan meningkatkan daya
perpikir kritis.



Kegiatan pembelajaran

membuat

peserta

didik

mampu

untuk

mengkomunikasikan ide dan gagasannya secara kreatif.


Pemanfaatan

teknologi

dalam

kegiatan

pembelajaran.

al

ini

membiasakan peserta didik untuk tidak lagi belajar tentang cara
menggunakan informasi dan teknologi, tetapi juga bagaimana
menggunakan informasi teknologi untuk belajar. Selain itu, peserta didik
dapat memiliki keterampilan dalam menguasai alat-alat teknologi,
sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi pembelajaran
seperti dapat memperoleh sumber belajar melalui buku-buku elektronik,
dll.
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B. Media Pembelajaran
1) Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Djamarah dan Aswan (2010) kata “media” berasal dari
bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium”, yang secara
harafiah berarti “perantara atau pengantara”. Dengan demikian, media
merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Hal ini
dapat diketahui kedudukan media dalam pembelajaran adalah media sebagai
alat bantu, dan media sebagai sumber belajar. Media dikatakan sebagai
sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan sebagai manusia,
benda ataupun peristiwa yang memungkinkan peserta didik memperoleh
pengetahuan dan keterampilan.
Daryanto dalam Hamid, dkk (2020) media pembelajaran adalah segala
sesuatu baik manusia, benda, atau lingkungan sekitar yang dapat digunakan
untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam pembelajaran, sehingga
dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik pada
kegiatan pembelajaran untuk mencapi tujuan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran
adalah alat bantu dan sumber belajar yang berfungsi sebagai penyalur
informasi atau penyalur pesan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga
dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik untuk
memperoleh pengetahuan dan keterampilan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12

2) Klasifikasi Media Pembelajaran
Menurut Seels dan Glasgow dalam Arsyad (2010) media
pembelajaran dibagi menjadi 2 kategori luas yang dilihat dari segi
perkembangan teknologi yaitu, media tradisional/konvensional dan teknologi
mutakhir:


Media Tradisional
a) Visual diam yang diproyeksikan contohnya: proyeksi tak tembus
pandang, proyeksi overhead, dan slide.
b) Visual yang tak diproyeksikan contohnya: gambar, poster, foto,
grafik, diagram, kartu, papan info, dan charta.
c) Audio contohnya: rekaman piringan hitam dan pita kaset.
d) Penyajian multimedia contohnya: slide plus suara, paduan gambar
suara, dan multi image.
e) Visual dinamis yang diproyeksikan contohnya film, televisi, dan
video.
f) Cetak contohnya: buku teks, modul, teks terprogram, buku kerja,
majalah berkala, dan hand-out.
g) Permainan contohnya: teka-teki, simulasi, permainan papan, dan
permainan kartu.
h) Relia contohnya: model, spesimen, dan manipulatif (peta, globe).



Media Teknologi Mutakhir
a) Media berbasis telekomunikasi
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b) Media

berbasis

mikroprosesor

contohnya:

pembelajaran

berbantuan komputer, pembelajaran interaktif, hypermedia, dan
compact video disc.
Selain itu, menurut Djamarah dan Zain (2010) dilihat dari daya
liputnya media pembelajaran dibagi dalam:


Media dengan daya liput luas dan serentak
Media ini dalam penggunaannya tidak terbatas oleh tempat dan ruang
serta dapat menjangkau jumlah peserta didik dalam waktu yang sama
contohnya: radio dan televisi.



Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat
Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang
khusus contohnya: film, sound slide, dan film rangkai yang harus
menggunakan tempat tertutup dan gelap.



Media untuk pengajaran individual
Media ini digunakan secara individual atau digunakan secara mandiri
contohnya modul berprogram dan media berbasis komputer/laptop.

Berdasarkan kajian teori mengenai jenis-jenis media diatas bahwa
jenis media yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media berbasis
mikroprosesor contohnya media berbasis komputer. Menurut Zainiyati
(2017) media berbasis komputer/laptop merupakan cara menghasilkan atau
menampilkan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis
mikroprosesor, sehingga informasi atau materi disimpan dalam bentuk digital
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seperti buku digital, modul elektronik, dll. Terdapat kelebihan pada media
berbasis komputer/laptop seperti: dapat mengakomodasi siswa yang lamban
karena dapat menciptakan iklim belajar yang efektif dengan cara yang lebih
individual, dapat merangsang siswa untuk belajar karena tersedianya animasi
grafis, warna, video, dan musik, dan proses belajar dapat disesuaikan dengan
kemampuan siswa, serta dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar.
Selain itu, terdapat kekurangan seperti: hanya efektif jika digunakan satu
orang atau kelompok kecil, dan guru yang tidak memahami aplikasi program
komputer atau tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer
maka ia harus bekerja sama dengan ahli program komputer, dan teknisi
komputer.
3) Fungsi Media Pembelajaran
Menurut Sanaky (2013), fungsi media adalah sebagai perangsang
pembelajaran, sebab mampu:


Menghadirkan objek yang sebenarnya



Membuat tiruan dari objek yang sebenarnya



Membuat konsep abstrak menjadi konsep yang lebih konkret



Adanya persamaan persepsi



Mengatasi hambatan waktu



Menyajikan ulang informasi secara konsisten



Memberi suasana belajar yang menyenangkan, tidak tertekan, santai dan
menarik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran
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Menurut Wati (2016) mendefenisikan fungsi media pembelajaran, yaitu:


Atensi, fungsi inti dari media pembelajaran yaitu mengarahkan dan
menarik perhatian siswa untuk konsentrasi pada materi pelajaran yang
ditampilkan.



Afektif, merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat dilihat
dari tingkat kenyamanan siswa ketika belajar.



Kognitif, merupakan salah satu fungsi dari media pembelajaran yang
dilihat dari tampilannya. Tampilan materi pembelajaran dapat dipahami
agar terus mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam materi
pembelajaran.



Kompensatoris, media pembelajaran memberikan konteks untuk
memahami teks dan membantu siswa yang lemah dalam membaca.

4) Manfaat Media Pembelajaran
Sudjana dan Rivai (2010) mengemukakan manfaat media dalam
pembelajaran adalah sebagai berikut:


Bahan ajar yang digunakan lebih bermakna, sehingga dapat lebih
dipahami oleh peserta didik dan memungkinkan peserta didik untuk
dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik.



Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi
verbal melalui ceramah oleh guru agar peserta didik tidak bosan dan guru
tidak kehabiasan tenaga dalam menjelaskan materi pembelajaran.
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Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, tidak hanya
mendengar penjelasan dari guru tetapi juga dapat melakukan aktivitas
lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan.
Menurut Arsyad (2013) mengungkapkan beberapa manfaat praktis

dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar sebagai berikut:


Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi,
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.



Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu
seperti:
-

Objek yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas
dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau
model.

-

Objek yang terllau kecil yang tidak tampak oleh indra dapat
disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar.

-

Kejadian langka yang terjadi di masa lalu dapat ditampilkan
melalui rekaman video, film, foto, atau slide.



Objek atau proses yang sangat rumit dapat ditampilkan secara konkret
melalui film, gambar, slide, atau stimulasi komputer.



Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada
peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta
memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat,
dan lingkungannya.
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5) Prinsip Penggunaan Media Pembelajaran
Penggunaan media pada proses belajar mengajar akan memberikan
hasil yang optimal apabila digunakan secara tepat sesuai dengan pelajaran.
Oleh karena itu, dalam pembelajaran harus memperhatikan prinsip
penggunaannya. Menurut Sanjaya (2012) prinsip penggunaan media antara
lain:


Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah peserta didik
dalam mempelajari materi pembelajaran.



Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dengan materi
pembelajaran dan menjadi solusi untuk mencapai tujuan pembelajaran.



Media pembelajaran yang akan digunakan harus sesuai dengan minat,
kebutuhan, dan kondisi peserta didik.



Media yang digunakan harus efektif dan efisien



Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam
mengoperasikannya.

C. Pendekatan Kontekstual
1) Pengertian Pendekatan Kontekstual
Menurut Wibawa, dkk (2019) bahwa pendekatan kontekstual adalah
suatu konsep pembelajaran yang bertujuan untuk membantu guru dalam
mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan mendorong
peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapannya dalam kehidupan nyata.
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2) Karakteristik Pendekatan Kontekstual
Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa karakteristik yang khas
yang dapat membedakan dengan pendekatan pembelajaran yang lain.
Menurut Muslicha (2011) karakteristik pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan kontekstual adalah sebagai berikut:


Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran
yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks
kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan
yang alamiah.



Pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengerjakan tugas-tugas yang bermakna.



Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna
kepada peserta didik.



Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, dan
saling mengoreksi antar teman.



Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa
kebersamaan, bekerja sama, saling memahami satu dengan yang lain



Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan produktif.



Pembelajaran dilaksanakan dalan keadaan yang menyenangkan.

3) Prinsip-prinsip Pendekatan Kontekstual
Menurut Hosnan (2014) prinsip pendekatan kontekstual dimaksudkan
agar peserta didik dapat mengembangkan cara belajarnya sendiri dan selalu
mengaitkan dengan apa yang telah diketahui yang ada lingkungan. Terdapat
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beberapa prinsip pendekatan kontekstual diantaranya: menekankan pada
pemecahan masalah, dalam kegiatan pembelajaran harus ditujukan pada suatu
konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja, dalam pembelajaran
guru dapat mengarahkan peserta didik sehingga pembelajaran dapat lebih
aktif dan terkendali, menekan pembelajaran dalam konteks kehidupan peserta
didik, mendorong siswa untuk belajar secara berkelompok, dan melakukan
penilaian terhadap peserta didik.
4) Komponen Pendekatan Kontekstual
Menurut Hanafiah dan Suhana (2009) pendekatan kontekstual
memiliki beberapa komponen antara lain:


Konstruktivisme
Kontekstual dibangun dalam landasan konstruktivisme yang memiliki
anggapan bahwa pengetahuan dibangun peserta didik secara sedikit demi
sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks terbatas. dimana dalam
pembelajaran peserta didik tidak hanya menghafal dan mengingat
pengetahuan yang didapatkan, tetapi peserta didik harus mengkonstruksi
pengetahuan baru secara bermakna melalui pengalaman nyata, melalui
penemuan kemudian mentransfer informasi yang didapatkan kedalam
situasi lain secara kontekstual.



Menemukan
Proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik merupakan proses
penemuan (inquiry) terhadap sejumlah pengetahuan dan keterampilan.
Kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat menemukan sebuah konsep

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

dari suatu permasalahan yang ada dengan cara melakukan pengamatan,
bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan menarik
kesimpulan.


Bertanya
Proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik diawali dengan proses
bertanya. Dimana dalam pembelajaran bertanya merupakan kegiatan
guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berfikir
peserta didik agar peserta didik dapat memecahkan masalah dalam
kehidupannya.



Masyarakat Belajar
Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan untuk bekerja
sama dalam kelompok-kelompok belajar agar dapat membagi informasi
yang didapatkannya melalui diskusi atau sharing sehingga dapat
memecahkan suatu permasalahan serta dapat menambah pengetahuan
dan keterampilan yang dimilikinya.



Pemodelan
Proses pembelajaran akan lebih berarti jika didukung dengan adanya
pemodelan yang dapat ditiru, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang
bersifat fisik yang berkaitan dengan cara mengoperasikan suatu aktvitas,
dan cara untuk meguasai pengetahuan atau keterampilan tertentu.



Refleksi
Refleksi merupakan cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari
berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan atau dipelajari di
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masa lalu. Dalam hal ini, peserta didik dituntut untuk mengedepankan
apa yang baru dipelajarainya sebagai revisi dari pengetahuan dan
keterampilan sebelumnya.


Penilaian
Penilaian

merupakan

proses

pengumpulan

data

yang

dapat

mendeskripsikan mengenai perkembangan perilaku peserta didik.
5) Langkah-langkah Pendekatan Kontekstual
Dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
kontekstual, seorang pendidik atau guru harus memperhatikan langkahlangkah dalam penerapannya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan
dengan baik. Menurut Trianto (2010) langkah-langkah penerapan pendekatan
kontekstual dalam pembelajaran antara lain:


Mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar sendiri,
lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri mengkonstruksi sendiri
pengetahuan dan keterampilan dalam bertanya.



Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik.



Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.



Menciptakan masyarakat belajar.



Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran.



Melakukan refleksi di akhir pertemuan.

6) Kelebihan dan Kekurangan
Menurut Hosnan (2014) mengemukaan kelebihan dan kekurangan
dari pendekatan kontekstual antara lain:
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Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa dituntut
untuk menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah
dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting karena dengan
mengorelasikan materi dengan kehidupan nyata tidak hanya berfungsi
secara fungsional, tetapi materi yang dipelajari oleh peserta didik akan
selalu tertanam dalam memori atau otak sehingga materi tidak mudah
untuk dilupakan.



Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan
konsep kepada peserta didik karena pendekaran kontekstual menganut
aliran konstruktivisme. Dimana, peserta didik dituntut untuk menemukan
pengetahuannya sendiri sehingga dalam pembelajaran ini diharapkan
peserta didik dapat belajar untuk “mengalami” dan bukan “menghafal”.

Selain itu, adapun kekurangan dari pendekatan kontekstual antara
lain:


Guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, melainkan tugas guru
adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk
menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi peserta didik.
Guru lebih intensif dalam membimbing karena peserta didik dipandang
sebagai individu yang sedang berkembang, sehingga kemampuan peserta
didik dipengaruhi oleh tingkat perkembangannya dan keluasan
pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, peran guru bukan
memaksa kehendak peserta didik untuk memahami materi tersebut, tetapi
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peran guru sebagai pembimbing agar meraka dapat belajar sesuai dengan
tahap perkembangannya.


Guru hanya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
menemukan dan menerapkan sendiri ide-ide atau gagasan dan mengajak
peserta didik agar menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka
untuk belajar. Namun, dalam kegiatan pembelajaran tentunya guru
memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap peserta didik
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan harapan pendidik.

D. Modul sebagai Media Pembelajaran
1) Pengertian Modul
Prastowo (2014) menyatakan bahwa modul pada dasarnya merupakan
sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah
dipahami serta sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usia siswa.
Pembelajaran dengan modul memungkinkan peserta didik yang memiliki
kemampuan tinggi dalam belajar akan lebih cepat mengerti dan memahami
materi yang terdapat dalam modul. Menurut Syauqi (2012) pengembangan
bahan ajar modul penting dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas dan
efisiensi pembelajaran.
2) Tujuan Pengembangan Modul
Ditjen PMPTK (2008) menyatakan bahwa penulisan modul memiliki
tujuan antara lain:
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Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah
yang meliputi: waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga guna mencapai
tujuan belajar secara optimal.



Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak telalu
bersifat verbal.



Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan
motivasi dan gairah belajar.



Mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan
dan sumber belajar.



Mendorong peserta didik untuk lebih aktif belajar secara mandiri.



Peserta didik dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan kemampuannya
masing-masing.



Peserta didik dapat mengetahui hasil belajarnya sendiri dan mengetahui
kelemahannya sendiri.

3) Karakteristik Modul
Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi
belajar, maka harus memperhatikan karakteristik dari modul tersebut.
Menurut Lestari (2013) karakteristik modul sesuai dengan pedoman
penulisan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan
antara lain:
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Self instruction
Modul mampu mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri dan
tidak bergantung pada orang lain. Untuk memenuhi karakteristik ini
maka dalam modul harus memuat:
a) Rumusan tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik dan terukur
yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik.
b) Uraian bahan/isi materi pelajaran harus disusun dalam unit-unit
kegiatan belajar agar dapat dipelajari oleh peserta didik secara
tuntas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
c) Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan paparan
materi pelajaran.
d) Kegiatan belajar harus disusun dalam bentuk teks bacaan dan
petunjuk yang harus diikuti serta lembar kerja yang berisi tugastugas yang harus diselesaikan dengan kegiatan yang akan
dilakukan.
e) Materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas atau kegiatan
secara nyata yang ada di lingkungan peserta didik.
f) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif.
g) Lembar evaluasi tes untuk mengukur taraf penguasaan peserta
didik terhadap bahan yang dipelajari dengan dilengkapi lembar
jawaban.
h) Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta didik
melakukan penilaian mandiri.
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i) Petunjuk guru yang berisi petunjuk penggunaan modul.


Self contained
Materi pelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul yang dikemas
dalam satu kesatuan utuh sehingga memberikan kesempatan kepada
peserta didik mempelajari secara tuntas. Jika harus dilakukan
pembagian/pemisahan materi dari satu SK, KD harus dilakukan secara
cermat dan memperhatikan keluasan SK dan KD yang dikuasai.



Adaptive
Memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan
teknologi, serta fleksibel dalam penggunaannya.



Stand alone
Berdiri sendiri artinya modul tidak tergantung dan tidak harus digunakan
bersama-sama dengan bahan ajar atau media lain. Jika peserta didik
masih menggunakan dan bergantung pada bahan ajar lain, maka modul
tersebut tidak dikategorikan berdiri sendiri.



User friendly
Setiap instruksi dan paparan informasi bersifat membantu pemakainya,
mudah

merespon

dan

mengakses

sesuai

dengan

keinginan.

Menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan istilahistilah yang umum digunakan.
4) Modul yang Baik
Menurut Santyasa (2009) modul disusun dengan baik agar dapat
memberikan keuntungan bagi peserta didik dalam memahami isi dari modul
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tersebut. Beberapa keuntungan dari modul seperti meningkatkan motivasi
belajar peserta didik dalam mengerjakan tugas pelajaran sehingga guru juga
dapat mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah
dipelajari dan dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan kemampuannya.
Untuk menghasilkan modul yang mampu membuat pembelajaran
yang efektif, penulisan modul juga perlu memperhatikan kualitas dari modul
itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:


Aspek kelayakan isi, yang mencakup kesesuaian SK dan KD, kesesuaian
dengan perkembagan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, dan
kebenaran substansi materi pembelajaran.



Aspek kelayakan bahasa, yang mencakup kesesuaian dengan kaidah
bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan bahasa secara efektif
dan efisien.



Aspek kelayakan penyajian yang mencakup kejelasan tujuan yang ingin
dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi, dan kelengkapan informasi.



Aspek kelayakan kegrafikan yang mencakup penggunaan font (jenis dan
ukuran), layout atau tata letak, ilustrasi, gambar, foto, dan desain
tampilan.
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E. E-book
1) Pengertian E-book
E-book adalah singkatan dari elektronik book atau buku elektronik
yang merupakan sebuah buku dalam versi digital dan dapat membacanya di
layar komputer, Personal Digital Assistant (PDA) atau pada telepon
genggam.
Prastowo (2015) mengatakan bahwa e-book merupakan bahan
referensi tambahan yang dapat diintergasikan melalui tayangan suara, grafik,
gambar, maupun animasi, sehingga informasi yang disajikan lebih bervariasi
dibandingkan dengan buku cetak. Menurut Achmad (2015) bahwa media ebook diharapkan dapat mengurangi kejenuhan peserta didik sehingga lebih
bersemangat dalam belajar dan diharapkan dapat memotivasi peserta didik
untuk belajar mandiri, kreatif, efektif, dan efisien.
2) Perangkat Lunak Pendukung Pengembangan E-book


Kvisoft Flipbook Maker
Kvisoft flipbook maker merupakan perangkat lunak yang didalamnya
memiliki fungsi editing dan berbagai fitur menarik seperti hyperlink,
gambar, video, serta memiliki berbagai desai template, background,
tombol kontrol, dan navigasi bar serta dapat membuat halaman buku
yang dapat dibolak-balikan (Ihsan, 2014). Menurut Andarini, dkk.
(2013), kelebihan flipbook adalah membantu meningkatkan penguasaan
peserta didik terhadap hal-hal abstrak atau peristiwa yang tidak biasa
dihadirkan dalam kelas. Sementara menurut Wahyuliyani, dkk. (2014),
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kekurangan Flipbook hanya biasa digunakan perindividu atau kelompok
kecil yaitu 4-5 orang.

Sumber: standaloneinstaller.com

Sumber: 3dPageFlip.com

Gambar 2.1 Tampilan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker



eXeLearning XHTML editor (eXe)
eXeLearning XHTML editor (eXe) adalah media yang memudahkan
pengajar dan akademisi dalam mendisain, mengembangkan, dan
mempublikasikan

konten

pembelajaran

berbasiskan

web

tanpa

diperlukan keahlian dalam penulisan HTML, XML atau program aplikasi
pembuatan web (Rohmani, 2013).

Sumber: guraru.org

Gambar 2.2 Tampilan Aplikasi eXeLearning XHTML editor (eXe)
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Flip PDF Corporate Edision
Menurut Kustijono dan Watin (2017) Flip pdf corporate edision adalah
aplikasi yang digunakan untuk

mengonversi PDF menjadi e-book.

Aplikasi ini mudah digunakan dalam membuat buku dengan cara
membolak-balikan buku dengan dokumen PDF. Dalam aplikasi ini,
tersedia berbagai fitur-fitur flip PDF profesional yang terdiri dari fitur
multimedia seperti video, audio, dan animasi flash. selain itu, tersedia
katalog belanja flip termasuk mode konversi tunggal/batch, baris
perintah, dll sehingga dapat mengedit sebuah buku menjadi lebih
menarik dengan tampilan menggunakan HTML, EXE, ZIP, Mac App,
FBR, CD, dan versi seluler.

Sumber: trucnet.com

Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi Flip PDF Corporate Edision

Dalam pengembangan modul berbasis e-book menggunakan aplikasi
flip pdf corporate edision, sehingga tampilan pada modul lebih menarik
karena dapat membolak-balikan buku. Modul berbasis e-book dengan
menggunakan aplikasi ini sesuai dengan perkembangan peserta didik kelas
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XI karena lebih mudah dalam pengoperasiannya, lebih mudah dalam
mengakses, dan tidak memperlambat komputer pada saat membuka modul.
Selain itu, dalam tampilan modul pada aplikasi flip pdf corporate
edision dilengkapi dengan tombol-tombol navigasi yang terletak di bagian
atas dan bagian bawah layar. Dengan adanya variasi tombol ini maka dapat
mempermudah dalam pengoperasiannya, sehingga dapat membuat pembaca
lebih semangat dan tidak jenuh dalam membaca modul. Namun, dalam
pengoperasiannya harus menggunakan laptop ataupun komputer dan tidak
menggunakan android karena jika menggunakan android maka tampilan
modul akan pecah dan tentunya sulit untuk dibaca. Oleh karena itu, dalam
pengoperasiannya diperlukan petunjuk, sehingga media modul dengan
menggunakan aplikasi flip pdf corporate edision dapat digunakan dengan
mudah oleh peserta didik. Berikut ini merupakan tata cara penggunaan media
modul berbasis e-book menggunakan aplikasi flip pdf corporate edision :


Siapkan laptop atau komputer masing-masing.



Bukalah file Rar yang berisi materi Sistem Imun yang telah disiapkan.



Setelah dibuka akan muncul tulisan “WinRAR” maka langsung klik
tanda “X” atau “ok”.



Kemudian klik tulisan “Sistem Imun.exe”.



Tunggu beberapa menit karena masih proses untuk membuka file.



Setelah modul sudah ditampilkan, maka gunakan tombol-tombol yang
terletak di bagian atas atau bawah layar yang dapat mempermudah dalam
membaca modul.
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Bacahlah materi yang telah disajikan dalam modul dan pahami setiap sub
materi tersebut.



Didalam modul juga terdapat link video dan artikel, silahkan klik link
tersebut dan nonton video sampai selesai serta pahami isi video dan
artikel dengan baik agar mempermudah dalam memahami materi
“Sistem Imun”.



Silahkan klik tanda (X) yang terletak dikanan atas layar jika selesai
membaca modul.

3) Kelebihan dan Kekurangan E-book
Menurut Subiyantoro (2016) E-book memiliki beberapa kelebihan
jika dibandingkan dengan buku cetak antara lain:


E-book lebih praktis dan mudah dibawa karena dapat dibaca lewat
android sehingga tidak perlu mebawa buku cetak



E-book lebih ramah lingkungan



E-book lebih tahan lama



E-book lebih simpel



E-book lebih murah.
Selain itu, e-book juga memiliki beberapa kekurangan antara lain:



Harus memerlukan alat elektronik untuk membuka e-book.



Tidak semua orang dapat menguasai teknologi, sehingga pembuatan ebook hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu.



Bila tidak dikontrol dengan baik, maka bisa terjadi pelanggaran hak
cipta.
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F. Materi Sistem Imun
Materi sistem imun merupakan materi yang diajarkan di kelas XI pada
semester Genap. Materi ini bersifat abstrak karena beberapa sub materi yang
dipelajari tidak dapat dilihat secara langsung seperti materi yang membahas
tentang mekanisme respon tubuh terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh
dan sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Kompetensi dasar dari materi
yaitu 3.14 Mengaplikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem
imunitas untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang
dimilikinya melalui program imunisasi sehingga dapat terjaga proses fisiologi
di dalam tubuh, dan 4.14 Menyajikan data jenis-jenis imunisasi (aktif dan pasif)
dan gangguan sistem imun serta upaya pencegahannya. Pokok bahasan dalam
materi ini terdiri dari:
1) Fungsi sistem imun
2) Mekanisme pertahanan tubuh nonspesifik dan spesifik
3) Mekanisme imunitas humoral dan seluler
4) Sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas
5) Antigen dan antibodi
6) Jenis-jenis imunitas
7) Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun
8) Gangguan sistem imun
9) Upaya pencegahan gangguan sistem imun
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G. Penelitian Research and Development
Penelitian pengembangan menurut Sugiyono (2010) antara lain:
1) Potensi dan Masalah
Suatu penelitian yang dilakukan dapat dilihat adanya potensi dan masalah.
Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai
tambah. Sementara masalah adalah penyimpangan antara harapan yang
diinginkan dengan kejadian yang terjadi. Potensi dan masalah yang
dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik.
2) Pengumpulan Informasi
Pengumpulan data atau informasi dilakukan agar dapat memperoleh suatu
bahan yang dapat digunakan dalam perencanaan produk tertentu yang
diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.
3) Desain Produk
Hasil produk dalam penelitian Reseach and Development bervariasi yang
dapat digunakan dalam berbagai bidang khususnya penelitian yang dilakukan
dalam bidang pendidikan. Produk-produk yang dihasilkan bertujuan untuk
meningkatkan produktivitas pendidikan. Desain produk diwujudkan dalam
bentuk ringkasan materi yang memuat gambar-gambar atau bagan, sehingga
dapat mejadi pegangan dalam membuatnya.
4) Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk
secara rasional. Validasi produk dapat dilakukan dengan menghadirkan
beberapa tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk yang
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baru dirancang. Tenaga ahli dapat menilai produk yang dikembangkan yang
selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya.
5) Perbaikan Desain
Dari setiap kelemahan yang didapatkan melalui penilaian atau diskusi tenaga
ahli dari hasil validasi desain tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan
perbaikan desain untuk mengatasi setiap kelemahan yang didapatkan
tersebut.
6) Ujicoba Produk
Dalam bidang pendidikan desain produk seperti metode mengajar baru dapat
lagsung diuji coba, setelah validasi dan revisi. Uji coba awal dapat dilakukan
dengan simulasi penggunaan, lalu akan diuji cobakan pada kelompok
terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi
apakah produk yang dikembangkan lebih efektif dan efisien jika
dibandingkan dengan produk yang sebelumnya.
7) Revisi Produk
Produk baru yang telah diujicobakan pada kelompok tebatas perlu direvisi,
sehingga

dapat

mengurangi

kelemahan

dalam

pembuatan

atau

penggunaannya. Setelah direvisi, maka perlu diujicobakan lagi untuk
meninjau kembali kelemahannya agar segera diperbaiki.
8) Ujicoba Pemakaian
Setelah revisi produk dilakukan, maka selanjutnya produk baru diterapkan
dalam lingkup lembaga pendidikan yang lebih luas.
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9) Revisi Produk
Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian di lembaga yang lebih
luas terdapat kekurangan atau kelemahan.
10) Pembuatan Produk Masal
Pembuatan produk massal dapat dilakukan apabila produk yang telah
diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara massal
berdasarkan studi kelayakan. Berikut langkah-langkah penggunaan metode
RnD:
Potensi
dan
Masalah

Pengumpu
-lan Data

Ujicoba
Pemakaian

Revisi
Produk

Revisi
Produk

Produk
Massal

Desain
Produk

Validasi
Desain

Ujicoba
Produk

Revisi
Desain

Gambar 2.4 Langkah-langkah Penggunaan Metode RnD
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2. Hasil Penelitian yang Relevan
Berikut ini merupakan penelitian yang relevan yang dapat mendukung
penelitian ini, diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:
Tabel 2.1 Tabel Hasil Penelitian yang Relevan
No
Penulis
1
Nurnisa
(2017)

Judul
Pengembangan

Modul
Biologi
Berbasis
Pendekatan CTL
(Contextual
Teaching
and
Learning)
pada
Siswa Kelas VII
SMPN
3
Sungguminasa




Hasil
Hasil penelitian menunjukan
bahwa
Modul
Berbasis
Pendekatan
CTL
dapat
meningkatkan minat belajar
peserta didik dilihat dari hasil
angket yang menunjukkan
respos positif peserta didik
terhadap
modul
yang
dikembangkan dengan skor
rata-rata yang diperoleh sebesar
4,38.
Selain itu, pengembangan
modul berbasis pendekatan
kontekstual efektif digunakan
pada proses pembelajaran. Hal
ini dibuktikan dengan adanya
rata-rata hasil belajar peserta
didik dan persentase ketuntasan
hasil belajar. Skor rata-rata hasil
belajar peserta didik yaitu 81,60
% dari skor ideal 100%. Nilai
maksimum yang diperoleh
peserta didik adalah 100 dan
nilai minimum yang diperoleh
adalah 60.
Jika dilihat dari persentase
ketuntasan
hasil
belajar
menunjukkan bahwa peserta
didik memperoleh pemahaman
yang baik terhadap materi yang
disajikan. Hal ini dapat dilihat
banyaknya peserta didik yang
tuntas belajar yaitu peserta didik
yang memperoleh skor 75-100
sebesar 86 %, sedangkan yang
belum tuntas memperoleh skor
0-74 sebesar 14%.
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2

Ummu
Kalsum
(2017)

Pengembangan

Modul
Pembelajaran
Biologi
Pokok
Bahasan
Ekosistem
Berbasis
Pendekatan
Contextual
Tesching
and
Learning (CTL)
pada
Peserta
Didik Kelas VII
SMP Negeri 2
Bajeng Barat




3

Dewi
Nasiroh
(2014)

Pengembangan

Modul
dengan
Pendekatan
Kontekstual pada
Materi
Barisan
dan Deret untuk
Siswa
SMP
Terbuka Kelas IX

Kualitas modul yang dikembangkan terdiri atas kevalidan,
kepraktisan, dan keefektifan.
Berdasarkan data uji kevalidan
memenuhi
kategori
valid
dengan skor rata-rata 3,39
sehingga layak untuk digunakan. Tingkat Kepraktisan
modul menunjukkan skor ratarata yaitu 3,57 sehingga Modul
ini praktis digunakan dalam
proses pembelajaran, sedangkan
keefektifan
modul
yang
dikembangkan memenuhi kategori efektif digunakan yang
dilihat dari hasil belajar peserta
didik.
Skor hasil hasil belajar peserta
didik terhadap pelajaran biologi
dengan menggunakan modul
yang dikembangkan diperoleh
skor rata-rata 80,62% dari skor
ideal 100%. Nilai maksimum
yang diperoleh peserta didik
adalah 100 dan nilai minimum
yang diperoleh adalah 60.
Jika dilihat dari persentase
ketuntasan hasil belajar menunjukkan bahwa peserta didik
memperoleh pemahaman yang
baik terhadap materi yang
disajikan. Hal ini dapat dilihat
banyaknya peserta didik yang
tuntas belajar yaitu peserta didk
yang memperoleh skor 75-100
sebesar 87,5 %, sedangkan yang
belum tuntas memperoleh skor
0-74 sebesar 12,5%.
Berdasarkan penilaian dari ahli
materi,
dan
ahli
media
menunjukkan hasil bahwa
modul dengan pendekatan
kontekstual layak digunakan
dengan rata-rata skor penilaian
ahli yaitu 4,06 termasuk dalam
klasifikasi baik.
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Berdasarkan hasil penilaian
angket respon guru dan peserta
didik menunjukkan bahwa
modul dengan pendekatan
kontekstual praktis digunakan
dengan rata-rata skor dari guru
yaitu 4,68 termasuk dalam
kategori sangat baik, sedangkan
rata-rata dari siswa yaitu 4,03
dtermasuk dalam kategori baik.
Berdasarkan hasil post test,
modul dengan pendekatan
kontekstual dikatakan efektif
digunakan. Hal ini dilihat dari
hasil yang diperoleh mengenai
persentase ketuntasan belajar
peserta didik dengan rata-rata
70% termasuk dalam kategori
baik.

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian yang relevan, dapat
disimpulkan bahwa media modul dengan kontekstual yang dikembangkan
termasuk dalam media dengan kategori valid, praktis, dan efektif serta layak
untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dari ketiga penelitian diatas
dapat memberikan gambaran mengenai pengembangan media modul dengan
pendekatan kontekstual yang layak diujicobakan dalam pembelajaran. Selain itu,
memberikan masukkan dan saran pengembangan media modul dengan
pendekatan kontekstual agar dapat digunakan.
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Keterbaruan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.5 di bawah ini
diantaranya:

Nurnisa (2017) Pengembangan Modul Biologi
Berbasis Pendekatan CTL
(Contextual Teaching and
Learning) pada tingkat
SMP
Materi Ekosistem, Pencemaran
Lingkungan,
Pemanasan Global

Ummu Kalsum (2017)
Pengembangan Modul
Pembelajaran
Biologi
Pokok
Bahasan
Ekosistem
Berbasis
Pendekatan Contextual
Tesching and Learning
(CTL) pada tingkat SMP

Dewi Nasiroh (2014)
Pengembangan
Modul
dengan
Pendekatan Kontekstual pada Materi
Barisan dan Deret
Untuk Ssiswa SMP
Terbuka Kelas IX

Ully (2020)
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya antara lain:
-

Pengembangan media berupa Modul berbasis E-book
Materi sistem imun kelas XI

Gambar 2.5 Literatur Map Keterbaruan Penelitian
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3. Kerangka Berpikir
Keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran dapat dilihat melalui
pencapaian hasil belajar yang maksimal. Untuk itu, dalam proses pembelajaran
tidak boleh terlepas dari pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang
didukung oleh media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu dalam
menyampaikan suatu materi. Media yang digunakan harus disesuaikan dengan
karakteristik materi, sehingga peserta didik dapat mempelajari dan memahami
materi yang disampaikan melalui bantuan media tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan di
empat sekolah bahwa jenis media yang digunakan dalam pembelajaran sudah
bervariasi. Namun, menurut guru biologi di SMAN 1 Ngaglik bahwa media
berbasis IT yang digunakan dalam pembelajaran seperti video tidak sepenuhnya
dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran karena
belum dilengkapi dengan narasi/teks. Selain itu, menurut guru di SMA Santo
Thomas Yogyakarta bahwa modul cetak yang digunakan dari dosen saat masih
menjadi mahasiswa dan buku perpustakaan yang sudah tersedia di sekolah. Hal
ini menjadi tantangan bagi guru karena peserta didik sulit memahami bahasa
yang digunakan dalam buku paket tersebut, sehingga berdampak pada
kurangnya antusias peserta didik dalam membaca buku cetak yang sudah
tersedia.
Apabila dilihat dari aspek materi bahwa terdapat materi pembelajaran
yang memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda. Materi biologi yang dirasa sulit
oleh guru di empat sekolah berupa materi yang bersifat abstrak seperti sel hewan,
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metabolisme, mekanisme gerak, molekul, sistem imun, dan sebagainya.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengembangkan modul
berbasis e-book dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem imun untuk
kelas XI. Pemilihan materi ini disesuaikan dengan analisis kebutuhan bahwa
guru di SMAN 5 Yogyakarta mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi
sistem imun.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

Permasalahan

Solusi

1. Kesulitan guru dalam menjelaskan materi
sistem imun.
2. Bahasa yang digunakan dalam buku paket
yang tersedia di sekolah sulit dipahami
peserta didik, sehingga peserta didik
kurang termotivasi dan kurang antusias
dalam mempelajari materi biologi.
3. Kesulitan peserta didik memahami materi
menggunakan video karena kurang
dilengkapi narasi/teks.

1. Menggunakan strategi dan pendekatan
dalam pembelajaran.
2. Membuat media pembelajaran yang
bervariasi, inovatif, dan tidak monoton.
3. Membuat modul berbasis e-book untuk
materi sistem imun.
4. Penyunan materi menggunakan bahasa
yang sederhana agar mudah dipahami
peserta didik.
5. Menampilkan video animasi dilengkapi
dengan narasi/teks.

Potensi
1. Guru sering menggunakan pendekatan kontekstual karena penting diterapkan,
sehingga peserta didik lebih memahami materi
2. Guru sudah menggunakan laptop/handphone dalam pembelajaran

Penelitian yang Relevan
1. Nurnisa (2017), Modul Biologi Berbasis Pendekatan CTL (Contextual Teaching
and Learning) pada Siswa Kelas VII SMPN 3 Sungguminasa layak diujicobakan.
2. Ummu Kalsum (2017), Modul Pembelajaran Biologi Pokok Bahasan Ekosistem
Berbasis Pendekatan Contextual Tesching and Learning (CTL) pada Peserta Didik
Kelas VII SMP Negeri 2 Bajeng Barat layak diujicobakan.
3. Dewi Nasiroh (2014), Modul dengan Pendekatan Kontekstual pada Materi Barisan
dan Deret untuk Siswa SMP Terbuka Kelas IX layak diujicobakan.

Penelitian R&D
Pengembangan Modul berbasis E-book dengan Pendekatan Kontekstual
pada Materi Sistem Imun untuk Kelas XI

Gambar 2.6 Kerangka Penelitian yang Relevan
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Reseach and
Development). Metode penelitian pengembangan merupakan metode yang
digunakan untuk menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan produk
tersebut (Sugiyono, 2010). Prosedur yang digunakan untuk melakukan
pengembangan produk ini adalah menggunakan prosedur Borg and Gall.
Namun pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan sampai pada tahap
pengembangan produk hasil revisi sehingga menjadi produk yang lebih baik
untuk digunakan. Selain itu, produk final yang dihasilkan berupa modul berbasis
e-book dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem imun untuk kelas XI.
Tingkat kelayakan modul diketahui melalui validasi oleh tenaga ahli yaitu guru
dan dosen.

B. Definisi Operasional Penelitian
Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:
1. Media pembelajaran adalah alat bantu dan sumber belajar yang digunakan
dalam kegiatan belajar mengajar yang berfungsi sebagai penyalur informasi,
sehingga peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
2. Pendekatan kontekstual adalah suatu konsep pembelajaran yang bertujuan
untuk membantu guru dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi
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dunia nyata dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan nyata
(Wibawa, dkk, 2019).
3. Modul pada dasarnya merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara
sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami serta sesuai dengan tingkat
pengetahuan dan usia siswa (Prastowo, 2014).
4. E-book merupakan bahan referensi tambahan yang dapat diintergasikan
melalui tayangan suara, grafik, gambar, maupun animasi, sehingga informasi
yang disajikan lebih bervariasi dibandingkan dengan buku cetak (Prastowo,
2015).
5. Materi sistem imun merupakan materi yang diajarkan di kelas XI pada semester
genap. Materi ini bersifat abstrak karena beberapa sub materi yang dipelajari
tidak dapat dilihat secara langsung. Sub materi yang disajikan seperti fungsi
sistem imun, mekanisme sistem imun nonspesifik dan spesifik, mekanisme
imunitas humoral dan seluler, sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas,
antigen dan antibodi, jenis-jenis imunitas, faktor yang mempengaruhi sistem
imun, gangguan sistem imun, dan upaya pencegahan.

C. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Berikut ini merupakan langkah-langkah penelitian pengembangan media
pembelajaran modul berbasis e-book dengan pendekatan kontekstual pada
materi sistem imun diantaranya:
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1. Menggali Potensi dan Masalah
Kegiatan pertama yang dilakukan peneliti adalah menggali potensi dan
masalah dengan melakukan observasi dan wawancara kepada guru biologi
kelas XI SMA terkait media pembelajaran di empat sekolah yang meliputi dua
sekolah swasta dan dua sekolah negeri yang ada di wilayah Yogyakarta
diantaranya SMA Santo Thomas Yogyakarta, SMA Gama Yogyakarta, SMAN
1 Ngaglik, dan SMAN 5 Yogyakarta. Peneliti melakukan observasi dan
wawancara di sekolah yang berbeda dengan tujuan agar mengetahui fakta yang
ada di sekolah terkait pemahaman guru mengenai media pembelajaran, tingkat
kesulitan materi biologi, media yang digunakan dalam proses pembelajaran,
dan kendala yang yang dihadapi guru dan peserta didik dalam proses
pembelajaran. Kegiatan wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan
wawancara yang sudah direvisi dosen pembimbing pada bulan SeptemberOktober 2019.
2. Mengumpulkan Informasi
Pengumpulan informasi dilakukan dengan mencatat informasi yang telah
diperoleh dari hasil wawancara terhadap guru biologi kelas XI di setiap empat
sekolah dan merangkumnya sebagai bahan untuk perencanaan serta sebagai
dasar pertimbangan untuk pembuatan produk media pembelajaran sesuai
dengan kebutuhan sekolah. Selain data yang diperoleh dari hasil wawancara,
peneliti juga melakukan studi literatur dari buku, jurnal, hasil penelitian yang
terkait dengan pengembangan modul berbasis e-book agar dapat menjadi acuan
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atau sebagai dasar teori untuk pengembangan produk akhir berupa modul
berbasis e-book dengan pendekatan kontekstual.
3. Desain Produk
Desain produk ini diawali dengan penyusunan RPP sesuai dengan Kompetensi
Inti dan Kompetensi Dasar yang telah ditentukan. Kemudian, peneliti
mendesain modul sesuai dengan format pembuatan modul pada umumnya.
Selanjutnya, peneliti menyusun materi ajar dengan menggunakan beberapa
sumber pustaka. Materi yang disusun berupa materi sistem imun yang
diurutkan sesuai dengan sub materi yang ada dalam buku paket biologi SMA.
Penyusunan materi sistem imun dilengkapi dengan gambar-gambar dan video
yang disesuaikan dengan sub materi.

Setelah bahan-bahan modul

dikumpulkan, langkah selanjutnya rancangan desain modul yang akan
dilakukan oleh ahli desain yang sudah dipercayakan oleh peneliti.
4. Validasi Desain
Setelah melakukan desain produk yang akan dikembangkan, tahap selanjutnya
adalah melakukan validasi produk dengan menghadirkan beberapa tenaga ahli
yang sudah berpengalaman dalam menilai produk yang sudah dirancang.
Validasi dilakukan dengan mengisi lembar instrumen penilaian validasi yang
diberikan oleh peneliti yang sudah direvisi oleh dosen pembimbing. Tenaga
ahli yang melakukan validasi terdiri dari ahli media yaitu dosen pendidikan
yang mempunyai pengalaman dalam menilai produk dari segi tampilan media,
ahli materi yaitu dosen pendidikan biologi yang mempunyai kemampuan
mendalami materi sistem imun, sedangkan guru biologi dari sekolah swasta
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dan negeri akan menilai produk dari segi tampilan media dan segi materi.
Validasi ini bertujuan untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari produk
yang telah dibuat. Penilaian atau masukan dari tenaga ahli akan menjadi dasar
dalam melakukan perbaikan guna menyempurnakan produk sehingga media
modul berbasis e-book yang telah dikembangkan dapat bermanfaat sebagai
media pembelajaran di sekolah.
a. Validasi Ahli Media Pembelajaran
Validasi media pembelajaran dilakukan oleh ahli media yang melakukan
penilaian terhadap produk yang telah didesain seperti memberikan kritik
ataupun saran terkait dengan tampilan dari media yang dikembangkan,
sehingga akan menambah kualitas dan kelayakan produk yang akan
digunakan.
b. Validasi Ahli Materi
Validasi materi dilakukan oleh ahli materi yang menilai kesesuaian
Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator, dan tujuan dengan materi
sistem imun. Penilaian dari ahli materi ini akan dijadikan sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan terkait dengan penyajian uraian materi tersebut.
c. Validasi Guru Biologi Kelas XI
Validasi juga dilakukan oleh guru biologi kelas XI yang menilai produk
dari segi desain media dan dari segi materi karena guru merupakan praktisi
yang akan menggunakan media dan yang akan memberikan penjelasan
mengenai materi sistem imun kepada peserta didik. Penilaian dari guru
biologi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian materi sistem imun yang
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sudah diterapkan oleh guru dengan materi yang disajikan dalam modul.
Selain itu, guru juga akan menilai kesesuaian desain tampilan media modul
yang dikembangkan. Penilaian dari guru biologi akan dijadikan dasar untuk
perbaikan produk akhir, sehingga modul berbasis e-book yang akan
dikembangkan lebih menarik dan layak untuk digunakan.
5. Revisi Produk
Revisi produk dilakukan setelah uji validasi produk baik dari segi desain media
maupun dari segi materi. Peneliti akan melakukan revisi pada media modul
berbasis e-book berdasarkan hasil validasi oleh para ahli dan guru biologi kelas
XI yang dilihat dari hasil kuesioner yang telah disiapkan. Revisi desain
bertujuan agar dapat menghasilkan produk akhir yang layak untuk
diujicobakan kepada peserta didik.

D. Spesifikasi Produk
Spesifikasi dari produk media modul yang dikembangkan adalah sebagai
berikut:
1. Produk yang dikembangkan berupa modul berbasis e-book yang berisi materi
sistem imun.
2. Materi yang dimuat dalam modul terdiri dari empat sub bab, dan setiap sub bab
berisi fakta, uraian materi yang dilengkapi dengan gambar ilustrasi, tugas,
video animasi, rangkuman materi, LKPD, penilaian, dan soal evaluasi.
3. Cover/sampul depan, dan belakang dilengkapi dengan identitas cover dan
gambar yang disesuaikan dengan materi, sedangkan cover pada setiap sub bab
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di lengkapi dengan tujuan pembelajaran, dan gambar cover yang disesuaikan
dengan sub materi.
4. Modul yang dikembangkan akan di ubah ke dalam bentuk e-book dengan
menggunakan aplikasi flip pdf corporate edision.
5. Dalam pengoperasian dengan menggunakan flip pdf corporate edision
dilengkapi dengan tombol-tombol navigasi yang mempermudah dalam
membaca modul.
6. Komponen-komponen yang terdapat dalam modul berbasis e-book :
1) Bagian I


Cover/sampun depan



Kata pengantar



Daftar isi



Petunjuk penggunaan modul



Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, indikator



Peta konsep

2) Bagian II


Cover materi sub bab 1 yaitu fungsi dan mekanisme sistem imun



Tujuan pembelajaran



Fakta



Konsep berisi uraian materi



Rangkuman materi



Lembar Kerja Peserta Didik



Penilaian
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3) Bagian III


Cover materi sub bab 2 yaitu jenis-jenis sistem imun



Tujuan pembelajaran



Fakta



Konsep berisi uraian materi



Tugas mandiri



Rangkuman materi



Lembar Kerja Peserta Didik



Penilaian

4) Bagian IV


Cover materi sub bab 3 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem
imun



Tujuan pembelajaran



Fakta



Konsep berisi uraian materi



Rangkuman materi



Lembar Kerja Peserta Didik



Penilaian

5) Bagian V


Cover materi sub bab 4 yaitu gangguan sistem imun dan upaya
pencegahan



Tujuan pembelajaran



Fakta
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Konsep berisi uraian materi



Tugas kelompok



Rangkuman materi



Lembar Kerja Peserta Didik



Penilaian

6) Bagian VI


Soal evaluasi



Daftar pustaka



Glosarium



Sampul belakang

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik dan instrumen pengumpulan data dilakukan dengan wawancara
dan pengisian kuisioner untuk kepentingan validasi produk.
1. Wawancar
Sebelum melakukan kegiatan wawancara diawali dengan menyusun kisi-kisi
wawancara yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan menyusun instrumen
wawancara atau panduan wawancara yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.
Instrumen wawancara digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara
dengan guru biologi. Hasil dari kegiatan wawancara yang diperoleh dapat
membantu peneliti untuk mengetahui permasalahan terkait dengan media
pembelajaran dan menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
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2. Kuesioner
Sebelum melakukan validasi, peneliti menyusun kisi-kisi kuesioner instrumen
validasi. Kuesioner akan diisi oleh satu ahli media dengan contoh kuesionernya
dapat dilihat pada Tabel 3.3, diisi oleh satu ahli materi dengan contoh
kuesionernya dapat dilihat pada Tabel 3.4, dan diisi oleh dua guru biologi kelas
XI yang berperan sebagai ahli media dan juga ahli materi dengan contoh
kuesionernya dapat dilihat pada Tabel 3.5. Kuesioner ini akan digunakan pada
saat melakukan validasi media modul berbasis e-book. Hasil kuesioner yang
diperoleh dapat membantu peneliti untuk mengetahui kelebihan dan
kekurangan dari produk, sehingga dapat melakukan perbaikan untuk
menyempurnakan produk akhir berupa modul berbasis e-book dengan
pendekatan kontekstual agar menjadi lebih baik dan berkualitas. Berikut ini
merupakan daftar panduan wawancara dan kuesioner validasi yang dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No
1
2
3
4
5
6
7

8

Aspek Pertanyaan Analisis
Kebutuhan
Identitas Guru
Kurikulum yang digunakan
Model Pembelajaran
Motode Pembelajaran
Pendekatan Kontekstual
Materi Pembelajaran
Media Pembelajaran
 Pentingnya Media Pembelajaran
 Jenis Media Pembelajaran
Modul berbasis E-book

Nomor Pertanyaan
1, 2
3, 4
5
6
7, 8, 9
10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21
22, 23, 24, 25, 26, 27
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Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan
No
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Pertanyaan
Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar di
Sekolah ini?
Sudah berapa lamakah Bapak/Ibu mengajar di
kelas XI?
Kurikulum apa yang Bapak/Ibu terapkan di
sekolah, khususnya pada kelas XI?
Sejak kapan kurikulum itu di terapkan di sekolah
ini?
Model pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu
gunakan dalam pembelajaran biologi?
Motode apa yang Bapak/Ibu terapkan dalam
pembelajaran biologi?
Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pendekatan
kontekstual?
Apakah dalam pembelajaran biologi Bapak/Ibu
sering menggunakan pendekatan kontekstual?
 Jika iya mengapa? dan pada materi apa?
 Jika tidak mengapa?
Jika Bapak/Ibu pernah menerapkannya, apa saja
kelebihan dan kekurangan dari pendekatan
kontekstual itu sendiri?
Berapakah standar KKM dalam materi biologi?
Materi apa yang dirasa sulit oleh siswa kelas XI?
Bagaimana tingkat kesulitan dari materi sistem
respirasi manusia?
Bagaimana solusi untuk mengatasi kesulitan
tersebut?
Apakah media penting untuk digunakan dalam
pembelajaran?
Jenis media pembelajaran apa yang Bapak/Ibu
ketahui?
Media apa yang sudah tersedia di sekolah?
Media seperti apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam
pembelajaran biologi?
Media apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam
menyampaikan materi sistem respirasi manusia?
Siapakah yang membuat media pembelajaran
yang digunakan dalam menyampaikan materi
sistem respirasi manusia?
Apa saja kelebihan dan kekurangan media yang
sudah Bapak/Ibu gunakan dalam menyampaikan
materi sistem respirasi manusia?

Jawaban
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No
21

22
23

24

25

26

27

Pertanyaan
Apakah terdapat kesulitan dalam penerapan
media bagi pihak siswa dan guru terhadap materi
sistem respirasi manusia?
Apa yang Bapak/I ketahui tentang Modul berbasis
E-book?
Apakah Bapak/I pernah menggunakan media
seperti Modul berbasis E-book dalam
pembelajaran biologi khususnya pada materi
sistem respirasi manusia?
Apakah memungkinkan jika dikembangkan
media berbasis IT dalam materi sistem respirasi
manusia seperti media E-book? *
Bagaimana pendapat Bapak/I jika materi sistem
respirasi manusia menggunakan media Modul
berbasis E-book?
Bagaimana antusias dari siswa dalam belajar jika
dikembangkannya media Modul berbasis Ebook?
Apakah terdapat saran dari Bapak/Ibu kepada
saya berkaitan dengan pengembangan Modul
berbasisis E-book dengan pendekatan kontekstual
pada materi sistem respirasi manusia?

Jawaban
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Media
No
1

Aspek yang
Dinilai
Aspek desain
tampilan media

Indikator

Jumlah
Butir
Kemudahan dalam penggunaan/pengopera3
sian media
Kesesuaian
materi
dengan
cover/sampul depan
Kelengkapan identitas cover

2

3

Aspek penyajian

Aspek bahasa

layout

3
5

Desain tampilan modul

3

Kemenarikan tampilan warna

5

Keseimbangan jenis dan ukuran huruf

4

Kelengkapan dan kejelasan informasi untuk
penggunaan modul
Kelengkapan penyajian

4

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar
Bahasa yang digunakan secara efektif dan
efisien

14
3
5

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Materi
No
1

2

Aspek yang
Dinilai
Aspek konten/isi

Aspek
kontekstual

Indikator

Jumlah
Butir
Kesesuaian isi materi dengan kompetensi inti
3
(KI) dan kompetensi dasar (KD)
Kesesuaian indikator dengan materi sistem
11
imun pada RPP
Isi materi sistem imun
5
Membangkitkan semangat, minat dan rasa
3
ingin tahu siswa
Memfasilitasi peserta didik untuk dapat
3
memahami materi dengan baik
Kesesuaian
materi
dengan
tingkat
3
kemampuan berpikir siswa kelas XI
Kesesuaian gambar dengan kebutuhan materi
3
dan mendukung materi ajar
Kesesuaian video dengan materi sistem imun
3
Kesesuaian fakta yang disajikan dengan
3
materi sistem imun
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Validasi Guru Biologi Kelas XI
No
1

2

3

4

5

Aspek yang
Dinilai
Aspek desain
tampilan media

Aspek penyajian

Aspek bahasa

Konten/isi

Aspek
kontekstual

Indikator

Jumlah
Butir
Kemudahan dalam penggunaan/pengope3
rasian media
Kesesuaian
materi
dengan
layout
3
cover/sampul depan
Kelengkapan identitas cover
5
Desain tampilan modul
3
Kemenarikan tampilan warna

5

Keseimbangan jenis dan ukuran huruf

4

Kelengkapan dan kejelasan informasi untuk
penggunaan modul
Kelengkapan penyajian

4

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar
Bahasa yang digunakan secara efektif dan
efisien
Kesesuaian isi materi dengan kompetensi inti
(KI) dan kompetensi dasar (KD)
Kesesuaian indikator dengan materi sistem
imun pada RPP
Isi materi sistem imun

14
3
5
3
11
5

Membangkitkan semangat, minat dan rasa
ingin tahu siswa
Memfasilitasi peserta didik untuk dapat
memahami materi dengan baik
Kesesuaian
materi
dengan
tingkat
kemampuan berpikir siswa kelas XI
Kesesuaian gambar dengan kebutuhan materi
dan mendukung materi ajar

3

Kesesuaian video dengan materi sistem imun

3

Kesesuaian fakta yang disajikan dengan
materi sistem imun

3

3
3
3
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Perhitungan hasil kuesioner:
Perhitungan skor dari ahli media =Total skor A + Total skor B + Total skor C
Perhitungan skor dari ahli materi =Total skor A + Total skor B
Perhitungan skor dari guru biologi =Total skor A + Total skor B + Total skor C +
Total skor D + Total skor E
Rata-rata= Jumlah skor yang di peroleh/Jumlah keseluruhan item
Keterangan dalam penskoran:
1= Sangat kurang baik
2= Kurang baik
3= Baik
4= Sangat baik
Komentar dan saran perbaikan

Kesimpulan :
Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan di bawah ini:
1. Modul sebagai media pembelajaran berbasis E-book dengan Pendekatan
Kontekstual layak diuji coba tanpa revisi dalam lingkup terbatas
2. Modul sebagai media pembelajaran berbasis E-book dengan Pendekatan
Kontekstual layak diuji coba dengan revisi dalam lingkup terbatas
3. Modul sebagai media pembelajaran berbasis E-book dengan Pendekatan
Kontekstual tidak layak diuji coba dalam lingkup terbatas

Validator

(

)
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu
teknik analisis data secara kualitatif dan teknik analisis data secara kuantitatif.
1. Analisis Kualitatif
Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis data atau informasi
yang diperoleh dari hasil analisis kebutuhan dan hasil rekap tabel lembar
validasi yang dilakukan oleh tenaga ahli yaitu ahli media, ahli materi, dan guru
biologi kelas XI untuk mengetahui tingkat kelayakan modul berbasis e-book
yang dikembangkan.
2. Analisis kuantitatif
Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis skor yang
diperoleh dari instrumen kuesioner penilaian yang dilakukan oleh tenaga ahli
media, materi dan guru biologi kelas XI. Tahap pertama yang dilakukan oleh
peneliti adalah menghitung rata-rata hasil penilaian dari validator dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
Rata-rata= Jumlah skor yang di peroleh
Jumlah keseluruhan item

Perolehan skor dari penilaian validator terhadap media pembelajaran
dihitung menggunakan Skala Likert dengan kategori:
Skor 4 : Sangat baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Kurang
Skor 1 : Sangat kurang baik
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Menurut Arikunto (2009), rumus Skala Likert digunakan untuk mengetahui
interval penilaian dengan menggunakan skala numerik:
Rumus

:

R.S = (m-n)/b

Keterangan:
R.S : Rentang Skala
m : Angka tertinggi dalam pengukuran
n

: Angka terendah dalam pengukuran

b

: Banyaknya kelas/kategori yang dibentuk

Tabel 3.6 Skala Likert
Kategori
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

Interval Skor
3,25 ≤ x ≤ 4
2,5 ≤ x < 3,25
1,75 ≤ x < 2,5
1 ≤ x < 1,75

Hasil perhitungan skor masing-masing validasi akan dirata-rata kemudian
dikonversikan dari data kualitatif ke data kuantitatif sesuai dengan kategori
dalam Skala Likert. Dari hasil perhitungan kemudian kemudian disimpulkan
untuk dilaporkan sebagai data hasil penelitian.

G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah hasil validasi materi
menunjukkan bahwa skor 3,25 ≤ x ≤ 4 sangat baik untuk diujicobakan dengan
skala terbatas.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian pengembangan media
pembelajaran ini adalah kegiatan analisis kebutuhan. Kegiatan analisis
kebutuhan dilakukan dengan metode wawancara pada guru biologi kelas XI di
beberapa sekolah negeri dan swasta yang telah ditetapkan. Sekolah-sekolah
tersebut terdiri dari SMA Santo Thomas Yogyakarta, SMA Gama Yogyakarta,
SMA Negeri 1 Ngaglik, dan SMA Negeri 5 Yogyakarta.
Tahapan

wawancara

dilakukan

untuk

mengetahui

fakta

serta

permasalahan yang terjadi di lapangan. Permasalahan atau fakta tersebut dapat
berupa tingkat kesulitan materi biologi pada kelas XI, pemahaman tentang media
pembelajaran, penggunaan media dalam menyampaikan materi sistem respirasi,
dan kendala yang dihadapi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Hasil wawancara analisis kebutuhan lebih spesifik dapat dilihat pada Tabel 4.1
berikut.
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Pertanyaan

SMA Santo Thomas
SMA Gama Yogyakarta
Yogyakarta
Model pembelajaran apa Kooperatif dan discovery Discovery learning. Namun
yang sering Bapak/Ibu learning.
tergantung materi yang diagunakan dalam pembelajarkan.
jaran biologi?

Motode
apa
yang
Bapak/Ibu
terapkan
dalam
pembelajaran
biologi?
Apakah dalam pembelajaran biologi Bapak/Ibu
sering menggunakan pendekatan kontekstual?
 Jika iya mengapa?
dan pada materi apa?
 Jika tidak mengapa?
Jika Bapak/Ibu pernah
menerapkannya, apa saja

SMAN 1 Ngaglik

SMAN 5 Yogyakarta

Inkuri, discovery learning, Discovery learning.
roll playing, project based
learning, dan problem based
learning. Model-model ini
diterapkan tergantung materi
pembelajaran.
Metode yang sering diterap- Presentasi, praktikum, dan Metode: eksplorasi, diskusi, Praktikum, diskusi, dan
kan adalah ceramah (mene- diskusi.
dan presentasi.
presentasi.
rangkan/menjelaskan
isi
materi), diskusi, presentasi,
dan praktikum.
Sering menggunakan dalam Iya. Karena biologi dapat Sering
menggunakannya Sering menggunakan kapembelajaran biologi karena mempelajari materi-materi karena berhubungan dengan rena materi biologi dapat
penting diterapkan, sehingga secara konkret, sehingga kehidupan siswa misalnya berhubungan dengan kehisiswa lebih mengerti dan harus menggunakan pada dalam materi platae, maka dupan sehari-hari misalnya
memahami materi tersebut. materi pembelajaran.
harus mempelajari secara pada materi pencernaan,
langsung tumbuh-tumbuhan respirasi, dll.
yang ada di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan
ciri-ciri, morfologi, dll.
Lebih banyak kelebihan Dalam menggunakan pende- Kelebihan: anak-anak bisa Lebih banyak kelebihan
misalnya dengan mengait- katan kontekstual lebih belajar sesuai dengan materi misalnya anak-anak cepat
banyak kelebihan yaitu yang akan di pelajarinya memahami materi yang
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Pertanyaan
kelebihan dan kekurangan dari pendekatan
kontekstual itu sendiri?

Materi apa yang dirasa
sulit oleh siswa kelas XI?

SMA Santo Thomas
Yogyakarta
kan materi dengan kehidupan nyata maka siswa lebih
mengerti. Kekurangannya
lebih ke sarana dan prasarana (belum ada objek yang
sesuai dengan materi, belum
ada LCD, sehingga dalam
menayangkan objek harus
menggunakan handphon/laptop.
Materi yang dirasa sulit
seperti sel hewan.

SMA Gama Yogyakarta

SMAN 1 Ngaglik

SMAN 5 Yogyakarta

siswa akan belajar secara
konkret dan bisa berhadapan, atau melihat secara
langsung objek dari materi
tersebut.

misalnya materi tentang dipelajari karena mengalaplantae, maka siswa akan minya sendiri.
melaihat langsung tumbuhtumbuhan yang ada di
lingkungan sekitar.
Kekurangan: membutuhkan
waktu yang lama.

Materi yang bersifat abstrak
contohnya:
metabolisme,
mekanisme gerak, dll.
Kesulitannya pada saat menjelaskan reaksi kimia proses
pernapasan dan mekanisme
pernapasan.

Materi yang bersifat abstrak Sistem imun.
(sel, molekul, dll)

Bagaimana tingkat kesu- Tidak ada kesulitan dalam
litan dari materi sistem materi sistem respirasi,
respirasi manusia?
tetapi yang menjadi kesulitan adalah ketika melakukan praktikum sulit untuk
mengatur anak-anak.
Apakah media penting Sangat penting karena dapat Sangat penting digunakan.
untuk digunakan dalam membuat siswa penasaran
pembelajaran?
untuk menggunakan media
dalam proses pembelajaran,
sehingga membantu siswa
lebih memahami materi.

Mekanisme pernapasan dan Tidak terlalu sulit.
pertukaran gas

Sangat penting karena media Sangat penting digunakan.
merupakan bagian dari
proses pembelajaran.
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Pertanyaan

SMA Santo Thomas
SMA Gama Yogyakarta
Yogyakarta
Media
apa
yang Menggunakan modul, buku Sumber belajar dari sekolah,
Bapak/Ibu
gunakan PR, dan video.
internet, dan model pernadalam
menyampaikan
pasan.
materi sistem respirasi
manusia?
Siapakah yang membuat Jarang membuat sendiri Untuk model pernapasan
media pembelajaran yang karena banyak mengambil (alat peraga) siswa yang
digunakan
dalam dari internet (video), modul membuatnya sendiri mengmenyampaikan
materi yang digunakan dari dosen gunakan balon, sedangkan
sistem respirasi manusia? saat masih jadi mahasiswa, guru tidak membuat media
dan yang tersedia di perpus- pembelajaran.
takaan.
Apa saja kelebihan dan Lebih kearah tantangan Kelebihan : Siswa dapat
kekurangan media yang karena bahasa yang diguna- menggunakannya
dalam
sudah Bapak/Ibu gunakan kan dalam buku-buku ter- mempraktekan mekanisme
dalam
menyampaikan sebut sulit dipahami.
pernapasan.
materi sistem respirasi
Kekurangan
:
Masih
manusia?
menggunakan bahan yang
sederhana.

Apakah terdapat kesulitan
dalam penerapan media
bagi pihak siswa dan guru
terhadap materi sistem
respirasi manusia?

SMAN 1 Ngaglik

SMAN 5 Yogyakarta

PPT yang didukung dengan PPT, Video, diktat, poster,
media animasi dan video dan animasi.
(proses
pengangkutan
oksigen).
Guru yang membuatnya.

Kelebihan :Video bisa memvisualisasikan,
sehingga
anak bisa melihat mekanisme pernapasan.
Kekurangan: Tidak semua
anak
dapat
memahami
materi dengan menggunakan
media seperti video dan
sebagainya.
Bahasa yang digunakan Kurang disertakan petunjuk Tidak
dalam buku paket sulit penggunaan media.
dipahami oleh siswa. Selain
itu, siswa tidak menghargai
media yang sudah diberikan

Diktat, video, animasi, dan
ppt dibuat oleh guru,
sedangkan poster di buat
oleh siswa.

Kelebihan
:Penggunaan
media dapat mencapai
tujuan pembelajaran.
Kekurangan: tidak terdapat
kekurangan.

Tidak ada kesulitan hanya
saja biaya yang digunakan
untuk membuat media
tidak mencukupi, sehingga
masih
menggunakan
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Pertanyaan

SMA Santo Thomas
Yogyakarta
guru karena siswa sulit dan
tidak antusias dalam membaca buku.

Apa yang Bapak/I ketahui Modul berbasis e-book
tentang modul berbasis e- merupakan suatu media
book?
yang dapat mempermudah
dalam memberikan informasi karena mudah di akses
dan
didalamnya
berisi
ringkasan materi yang lebih
mudah dan dapat dipahami
oleh siswa dalam membacanya
Apakah Bapak/I pernah Pernah.
Namun
dalam
menggunakan
media bentuk cetak.
seperti modul berbasis ebook dalam pembelajaran
biologi khususnya pada
materi sistem respirasi
manusia?
Apakah memungkinkan Memungkinkan
jika dikembangkan media
berbasis IT dalam materi
sistem respirasi manusia
seperti media e-book? *

SMA Gama Yogyakarta

SMAN 1 Ngaglik

SMAN 5 Yogyakarta
bahan-bahan
sederhana
yang sudah tersedia di sekolah.

Modul merupakan rangkuman materi disertai dengan pertanyaan-pertanyaan
yang akan dipelajari siswa.

Suatu media pembelajaran
yang tersimpan secara online
sehingga
bisa
diakses
dengan mudah. Biasanya
dalam modul berisi ringkasan materi, tugas, pertanyaan, petunjuk penggunaan
modul, dan evaluasi.

Modul merupakan bahan
ajar yang memuat ringkasan materi, KD tujuan,
indikator, ada umpan balik
(soal dan tugas-tugas).

Belum

Belum pernah menggunakan Belum pernah
modul.

Bisa

Sangat mungkin karena Memungkinkan
variasi media dapat memungkinkan anak memperoleh sumber belajar dengan
mudah.
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Pertanyaan
Bagaimana
pendapat
Bapak/I
jika
materi
sistem respirasi manusia
menggunakan
media
modul berbasis e-book?
Bagaimana antusias dari
siswa dalam belajar jika
dikembangkannya media
modul berbasis e-book?
Apakah terdapat saran
dari Bapak/Ibu kepada
saya berkaitan dengan
pengembangan
modul
berbasisis e-book dengan
pendekatan kontekstual
pada
materi
sistem
respirasi manusia?

SMA Santo Thomas
Yogyakarta
Bagus karena modul berisi
materi yang lebih ringkas,
mudah dipahami, dan mudah
diakses, sehingga mudah
digunakan oleh siswa.
Lebih antusias karena siswa
lebih tertarik dalam menggunakan android ketimbang
membawa buku.
Dalam pembuatan modul isi
materi harus lebih praktis
agar mudah di pahami siswa.
Harus dilengkapi dengan
gambar-gambar triji.

SMA Gama Yogyakarta
Bisa menambah modelmodel dan media pembelajaran di sekolah.

Modul berbasis e-book dapat
membuat siswa lebih senang
menggunakannya
karena
berbentuk elektronik.






Pembuatannya
lebih
praktis agar mudah
dipahami siswa
Gambar-gambar harus
lebih menarik sehingga
siswa lebih antusias
dalam belajar
Petunjuk harus lengkap
dan menarik
Menggunakan animasi

SMAN 1 Ngaglik

SMAN 5 Yogyakarta

Karakteristik materi
Karakteristik siswa
Cocok digunakan pada
siswa yang memiliki
pemahamannya tinggi.
Siswa akan senang jika isi
materi
dapat
mudah
dipahami oleh siswa dan
gambar-gambar yang menarik.
Harus memiliki daya tarik
agar pengguna penasaran
dengan media yang akan di
kembangkan. Materi harus
diawali dengan sebuah kasus
yang ada di lingkungan
sekitar.
Gambar-gambar
yang menarik dan di
lengkapi video.

Bagus dan cocok karena
siswa lebih mudah mengaksesnya.





Anak-anak lebih senang
karena materinya lebih
jelas dan ringkas, sehingga
mudah memahaminya.
Materinya harus lebih jelas
dan lebih ringkas, dan
gambar-gambar
harus
menarik.
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Berdasarkan hasil wawancara bahwa tingkat kesulitan materi biologi
pada kelas XI yang dialami guru di empat sekolah umumnya berupa materi yang
bersifat abstrak. Menurut guru biologi SMA Santo Thomas Yogyakarta dan
SMA Negeri 5 Yogyakarta bahwa tidak terdapat kesulitan pada materi “Sistem
Respirasi”. Sementara guru biologi di SMA Gama Yogyakarta dan SMA Negeri
1 Ngaglik mengatakan bahwa terdapat kesulitan dalam materi “Sistem
Respirasi” khususnya pada saat menjelaskan reaksi kimia proses pernapasan,
dan mekanisme pernapasan serta pertukan gas.
Secara umum model pembelajaran yang sering digunakan oleh guru di
empat sekolah berupa model pembelajaran kooperatif, discovery learning,
inkuri, roll playing, project based learning, dan problem based learning.
Namun, model yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis materi yang
diterapkan, sedangkan metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi,
presentasi, praktikum, dan eksplorasi. Selain itu, guru-guru di empat sekolah
sering menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran biologi.
Menurut guru bahwa pendekatan kontekstual penting diterapkan karena dapat
mempelajari materi yang dihubungkan dengan kehidupan nyata peserta didik
sehingga peserta didik lebih mengerti dan memahami materi. Contohnya pada
materi plantae maka harus mempelajari secara langsung tumbuh-tumbuhan yang
ada di sekitar lingkungan yang berkaitan dengan ciri-ciri, morfologi, dan
sebagainya.
Terkait dengan media pembelajaran, menurut guru biologi di empat
sekolah bahwa media pembelajaran sangat penting digunakan dalam proses
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pembelajaran karena dapat

membuat

peserta didik penasaran untuk

menggunakan media dalam proses pembelajaran serta dapat membantu peserta
didik untuk lebih memahami materi. Jenis media yang sering digunakan guru
biologi dalam menyampaikan materi “Sistem Respirasi” berbeda-beda. Guru di
SMA Santo Thomas Yogyakarta menggunakan media modul, buku
perpustakaan, video, dan buku PR. Guru di SMA Gama Yogyakarta
mengakatan, media yang sering digunakan adalah buku dari sekolah, internet,
dan model pernapasan. Guru di SMA Negeri 1 Ngaglik mengatakan, media yang
digunakan adalah power point (PPT) yang didukung dengan media animasi dan
video berkaitan dengan proses pengangkutan oksigen. Sementara itu, guru di
SMA Negeri 5 Yogyakarta mengatakan, media yang sering digunakan adalah
power point (PPT), video, diktat, poster dan animasi.
Guru juga masih memiliki kekurangan dan juga tantangan terhadap
media pembelajaran yang digunakan. Kekurangan terhadap media yang dialami
guru biologi di empat sekolah seperti biaya yang digunakan untuk membuat
media tidak mencukupi, sehingga masih menggunakan bahan-bahan yang
sederhana. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan seperti video dan
power point (PPT) tidak menjamin pemaham sepenuhnya bagi peserta didik
terhadap materi yang disajikan, sedangkan tantangan yang dihadapi adalah
materi yang disajikan dalam buku paket umumnya menggunakan bahasa yang
sulit dipahami oleh peserta didik, sehingga berdampak pada kurangnya antusias
dalam membaca buku paket. Hal inilah yang menyebabkan peserta didik tidak
menghargai media yang sudah diberikan oleh guru. Secara khusus, kekurangan
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lain yang dialami guru di SMA Santo Thomas Yogyakarta adalah sarana dan
prasarana yang belum memadai seperti belum ada LCD, sehingga dalam
menayangkan objek harus menggunakan laptop/handphone.
Dalam pembelajaran, guru biologi di SMA Santo Thomas Yogyakarta
sudah menggunakan modul, tetapi dalam bentuk cetak. Media modul yang
digunakan tidak dibuat sendiri oleh guru, tetapi modul yang diberikan oleh dosen
ketika masih menjadi mahasiswa. Sementara itu, guru biologi di tiga sekolah
lainnya belum pernah menggunakan modul. Guru menyadari bahwa media
modul bagus dan cocok digunakan dalam pembelajaran karena isi materinya
lebih ringkas dan bahasa yang digunakan lebih sederhana, sehingga mudah
dipahami peserta didik.
Dalam pengembangan media modul berbasis e-book berisi kata
pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan modul, KI, KD, indikator, tujuan
pembelajaran, fakta, konsep, rangkuman materi, tugas, Lembar Kerja Peserta
Didik (LKPD), soal evaluasi, daftar pustaka, dan glosarium. Fakta yang
dimaksud adalah sebuah kasus yang merupakan contoh dari pendekatan
kontekstual, sedangkan konsep berisi uraian materi yang dilengkapi dengan
gambar-gambar yang jelas dan menarik. Media modul yang dikembangkan
berbasis e-book, sehingga dalam penyusunan materi dilengkapi dengan videovideo animasi. Link video yang dicantumkan dilengkapi dengan diagram terkait
dengan tahapan-tahapan yang terjadi dalam video tersebut, sehingga peserta
didik lebih mudah memahami materi melalui video yang ditampilkan. Selain itu,
materi yang disajikan dalam modul menggunakan bahasa yang sederhana agar
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lebih mudah dipahami maksud dari konsep yang disajikan. Pengembangan
modul berbasis e-book ini disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang
semakin canggih, sehingga peserta didik lebih senang menggunakan android
dalam mencari informasi terkait dengan materi pembelajaran ketimbang
membaca materi dalam buku paket.
Berdasarkan hasil wawancara, menurut guru biologi di empat sekolah
bahwa sangat memungkinkan apabila media modul berbasis e-book diterapkan
dalam proses pembelajaran karena peserta didik dapat memperoleh sumber
belajar dengan mudah. Dilihat dari antusias peserta didik, menurut guru biologi
bahwa peserta didik akan lebih antusias jika menggunakan media modul berbasis
e-book karena lebih tertarik menggunakan android ketimbang membawa buku
paket. Selain itu, peserta didik akan senang jika isi materi dapat lebih mudah
dipahami dan memuat gambar-gambar serta video animasi yang menarik.
Namun, dalam penerapan media modul berbasis e-book disesuaikan dengan
karakteristik materi, karakteristik peserta didik, dan cocok digunakan pada
peserta didik yang memiliki pemahaman tinggi. Terkait dengan karakteristik
materi biologi yang di terapkan, peneliti tertarik mengembangkan modul
berbasis e-book pada materi “Sistem Imun”. Pemilihan materi ini disesuaikan
dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan bahwa guru di SMAN 5
Yogyakarta mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi sistem imun.
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B. Hasil Pengembangan Produk Awal
Dalam pengembangan media modul berbasis e-book, peneliti mengikuti
langkah-langkah penelitian dan pengembangan pembelajaran. Langkah awal
yang dilakukan peneliti adalah menentukan materi pembelajaran biologi kelas
XI semester genap berdasarkan kurikulum 2013. Materi yang dipilih adalah
materi sistem imun. Setelah menentukan materi, langkah selanjutnya adalah
membuat indikator berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang
telah ditetukan. Kemudian peneliti menyusun RPP untuk materi sistem imun
kelas XI SMA semester genap dengan alokasi waktu 12 x 45 menit. RPP yang
disusun oleh peneliti bertujuan untuk mendukung model pembelajaran discovery
learning, metode, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual.
RPP juga dilengkapi dengan LKPD dan soal-soal evaluasi untuk meningkatkan
penguasaan peserta didik terhadap materi sistem imun serta dilengkapi dengan
instrumen penilaian untuk mengukur aspek kognitif, afektif, penilaian
presentasi, dan penilaian portofolio. Selesai penyusunan RPP, langkah
selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyusun materi sistem imun.
Pembuatan media modul berbasis e-book dilakukan beberapa tahap sebagai
berikut:
1. Desain awal


Penyusunan kerangka pada modul
Rancangan awal yang dibuat peneliti adalah membuat kerangka modul yang
disesuaikan dengan format penyusunan modul pada umumnya yang terdiri
dari cover/sampul depan buku, kata pengantar, daftar isi, petunjuk
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penggunaan modul, KI, KD, indikator, isi materi, rangkuman, LKPD,
penilaian, soal evaluasi, daftar pustaka, glosarium, dan cover/sampul
belakang. Isi materi Materi yang disusun diambil dari sumber buku biologi
kelas XI, buku campbell, jurnal, dan juga dari internet. Materi yang diambil
dari ketiga sumber ini dilakukan dengan cara membaca keseluruhan sub
materi yang dimaksud kemudian merangkumnya. Jika terdapat bahasa yang
digunakan dalam buku sulit dipahami maka peneliti mengubah penggunaan
bahasa menjadi lebih sederhana agar nantinya mudah dipahami.


Pembuatan desain isi dan layout modul
Setelah membuat kerangka modul, langkah selanjutnya adalah mendesain
cover dan tata layout isi modul. Desain cover/sampul terdiri dari cover
depan dan belakang modul. Selain itu, materi yang disusun dibagi menjadi
empat sub bab yang dilengkapi dengan cover/sampul disesuaikan dengan
materi dan disertakan dengan tujuan pembelajaran. Sebelum memasuki
konsep materi, diawali dengan fakta atau sebuah kasus yang merupakan
contoh pendekatan kontekstual yang dilengkapi dengan jelajah topik atau
pertanyaan berdasarkan kasus. Hal ini dimaksudkan agar dapat memancing
dan mengarahkan peserta didik dalam berpikir mengenai materi yang akan
dipelajari. Materi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, tabel, diagram,
dan disertakan dengan video yang disesuaikan dengan sub materi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

2. Desain akhir
Hal ini dilakukan oleh ahli desain modul yang melakukan desain mulai dari
cover, isi modul yang telah disiapkan peneliti, dan tata layout isi modul.
Tahapan yang dilakukan oleh ahli desain adalah sebagai berikut.


Desain cover
Desain cover depan maupun belakang dibuat ulang oleh ahli desain modul
karena bentuk desain yang dimaksud oleh peneliti kurang bagus dan
menggantikan gambar pada cover karena gambar yang telah disiapkan
peneliti kurang jelas. Selain itu, gambar cover pada setiap sub bab juga
diganti dengan gambar yang lebih jelas yang disesuaikan dengan materi.



Penataan isi modul
Penataan isi modul dibuat berdasarkan penjelasan yang telah ditetapkan
oleh peneliti. Namun, dalam penataan ada beberapa yang diubah misalnya
diagram dan tabel diberi warna agar dapat menambah variasi warna pada
modul. Selain itu, gambar-gambar pada isi materi sebagian diganti karena
kurang jelas. Gambar-gambar tersebut diambil dari pixabay agar terlihat
lebih jelas. Selain itu, jenis huruf yang awal digunakan peneliti adalah Times
New Roman diganti menjadi Century Gothic dengan ukuran font 12,
sedangkan ukuran font pada tabel yang berwarna dapat disesuiakan dengan
margin halaman buku.



Modul berbasis e-book
Setelah modul didesain, ahli desain mengubah modul menjadi bentuk ebook dengan menggunakan aplikasi flip pdf corporate edision sehingga
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dalam pengoperasiannya menggunakan laptop/komputer. Sebelumnya,
modul yang semula diketik dalam word akan diubah dalam bentuk pdf agar
dapat lebih mudah diubah dengan menggunakan aplikasi tersebut. Didalam
aplikasi flip pdf corporate edision dilengkapi dengan tombol-tombol
navigasi yang terletak di bagian atas dan bagian bawah layar seperti
previous page untuk membuka halaman sebelumnya, next page untuk
membuka halaman berikutnya, last page untuk membuka halaman terakhir,
disable full screen untuk mengnonaktifkan layar penuh, thumbnails untuk
menampilkan keseluruhan page sehingga dapat mempercepat tampilan
halaman saat membaca modul, auto flip untuk menampilkan halaman modul
secara otomatis, sound untuk mengnonaktifkan suara, dll. Lebih jelasnya
dapat dilihat gambaran produk awal media pembelajaran modul berbasis ebook pada Tabel 4.2 berikut.
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Tabel 4.2 Gambaran Produk Awal Media Modul berbasis E-book dengan
Pendekatan Kontekstual pada Materi Sistem Imun
No

Foto

1

Keterangan : Cover depan modul yang memuat informasi judul, materi, pendekatan,
kelas, semester, dan nama pembuat. Selain itu, cover dilengkapi dengan gambar yang
mewakili materi “Sistem Imun”.
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2

Keterangan : Isi modul dilengkapi dengan daftar isi yang memuat nomor halaman
pada modul yang berfungsi untuk memudahkan pembaca untuk mencari nomor
halaman yang diinginkan.
3

Keterangan : Petunjuk penggunaan modul dilengkapi dengan bagian-bagian dari isi
modul yaitu berisi Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator dilengkapi
dengan penjelasan dari bagian tersebut.
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4

Keterangan : Cover sub bab pertama berisi fungsi dan mekanisme sistem imun dan
di bagian bawah memuat tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan indikator.
5

Keterangan : Isi materi di setiap sub bab akan di awali dengan fakta berupa sebuah
kasus yang ditampilkan dalam bentuk video atapun artikel yang merupakan contoh
dari pendekatan kontekstual. Fakta yang disajikan akan dilengkapi dengan jelajah
topik atau sebuah pertanyaan untuk memancing peserta didik dalam berpikir.
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6

Keterangan : Cover pada sub bab kedua berisi jenis-jenis imunitas dan di bagian
bawah dilengkapi dengan tujuan pembelajaran.
7

Keterangan : Di setiap sub bab dilengkapi dengan rangkuman materi
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8

Keterangan : Disetiap sub bab dilengkapi dengan LKPD berisi judul, tujuan,
alat/bahan, cara kerja, pertanyaan diskusi, dan kesimpulan yang akan dikerjakan oleh
peserta didik dalam kelompok.
9

Keterangan : Disetiap sub bab dilengkapi dengan penilaian yang akan dilakukan oleh
guru yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar
peserta didik sehingga dapat melakukan tindak lanjut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

10

Keterangan : Cover sub bab ketiga yang berisi faktor-faktor yang mempengaruhi
sistem imun dan di bagian bawahnya dilengkapi dengan tujuan pembelajaran.
11

Keterangan : Cover sub bab ke empat yang berisi gangguan pada sistem imun dan
upaya pencegahan dan di bagian bawah dilengkapi dengan tujuan pembelajaran.
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12

Keterangan : Berisi 20 nomor soal pilihan ganda dan 5 soal essay yang disusun
berdasarkan materi dari ke empat sub bab. Soal yang disusun ini bertujuan untuk
mengukur tingkat pemahaman peserta didik tentang materi sistem imun yang telah
dipelajari.
13

Keterangan : Dalam penyusunan modul juga disertakan dengan daftar pustaka yang
mencantumkan sumber buku, jurnal, dan sumber internet yang digunakan dalam
penyusunan materi sistem imun.
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14

Keterangan : Modul juga dilengkapi dengan glosarium
15

Keterangan : Bagian cover belakang disesuaikan dengan gambar cover bagian
depan. Gambar cover belakang dilengkapi dengan informasi mengenai nama pembuat
media, modul digunakan dalam pembelajaran biologi, kelas, semester, dan informasi
mengenai covid-19.
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C. Hasil Validasi Produk
Validasi media modul berbasis e-book dilakukan oleh satu ahli media
yaitu Romo E.B.S. selaku dosen Universitas Sanata Dharma, satu ahli materi
yaitu ibu Y.M.L.F. selaku dosen Universitas Sanata Dharma dan dua guru
biologi yang berperan sebagai ahli media dan ahli materi yaitu bapak G selaku
guru biologi kelas XI SMA Gama Yogyakarta dan ibu D.E.S selaku guru biologi
kelas XI SMA Negeri 5 Yogyakarta. Berikut ini adalah hasil yang didapatkan:
1. Validasi Media
Kegiatan validasi produk berupa media pembelajaran modul berbasis ebook dilakukan untuk menguji kelayakan produk yang telah dikembangkan
oleh peneliti. Tenaga ahli yang melakukan validasi produk berupa modul
berbasis e-book dalam aspek madia yaitu Romo E.B.S (validator 1), bapak G.
(validator 2) dan ibu D.E.S (validator 3). Produk yang dikembangkan oleh
peneliti ini divalidasi sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 di
SMA Gama Yogyakarta oleh bapak G. tanggal 26 Oktober 2020 di SMA
Negeri 5 Yogyakarta oleh ibu D.E.S. dan tanggal 30 Oktober 2020 di Kampus
2 Universitas Sanata Dharma oleh Romo E.B.S. Aspek media yang divalidasi
oleh validator meliputi aspek desain tampilan media, penyajian, dan bahasa.
Rekapitulasi data oleh ahli media dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.
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Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Validasi Aspek Media oleh Validator
Hasil Perolehan Skor
No

Aspek Penilaian

Validator 1
(E.B.S)
19

Validator 2
(G)
21

Validator 3
(D.E.S)
22

1

Aspek Desain Tampilan Media

2

Aspek Penyajian

5

8

8

3

Aspek Bahasa

6

7

6

Jumlah Skor

30

36

36

Rerata=
⅀ skor yang diperoleh / ⅀ seluruh item
Kriteria

3

3,6

3,6

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Rata-rata Total: 3.4

Hasil validasi media menunjukkan bahwa validator 1 memberikan skor
total 30 dengan rata-rata 3 yang menunjukkan bahwa media yang
dikembangkan tergolong dalam kategori baik. Kemudian validator 2
memberikan skor total 36 dengan rata-rata sebesar 3,6 yang menunjukkan
bahwa media yang dikembangkan tergolong dalam kategori sangat baik,
sedangkan validator 3 memberikan skor total 36 dengan rata-rata sebesar 3,6
yang menunjukkan bahwa media yang dikembangkan tergolong dalam
kategori sangat baik. Dilihat dari perolehan skor keseluruhan atau rata-rata dari
keseluruhan skor dalam aspek media adalah 3,4. Hal ini menunjukkan bahwa
media yang dikembangkan tergolong sebagai media pembelajaran dengan
kriteria sangat baik. Media pembelajaran berupa modul berbasis e-book yang
dikembangkan layak diuji coba dengan revisi dalam lingkup terbatas sesuai
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dengan komentar dan saran dari ketiga tenaga ahli media. Komentar dan saran
dari tenaga ahli media dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.
Tabel 4.4 Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Media

No

Aspek yang Dinilai

Nama/Komentar
Validator 1

Aspek Desain Tampilan Media
1
Kemudahan dalam Hanya bisa digunapenggunaan
kan/dioperasikan mengdan/pengoprasian
gunakan laptop belum
media
menggunakan HP.

2

Keseimbangan jenis Konsisten dengan ukudan ukuran huruf
ran front pada setiap
tabel.

Foto
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Aspek Penyajian
3
Kelengkapan
dan
kejelasan informasi
untuk
penggunaa
modul

Gambar dan diagram
perlu diberi penjelasan
ulang karena belum
jelas
maksud
dari
diagram dan gambar
tersebut,
sehingga
pembaca lebih mudah
memahami konsep yang
dibahas. Selain itu,
ukuran font pada diagram harus di tata ulang.

Aspek Bahasa
4
Menggunakan
Perbaiki typo dan pengbahasa
Indonesia gunaan tanda baca pada
yang baik dan benar setiap kalimat
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No

Aspek yang Dinilai

Nama/Komentar
Validator 2

Aspek Desain Tampilan Media
5
Desain
tampilan Tampilan modul dibuat
modul
lebih menarik.

6

Kemenarikan
tampilan warna

Warna tampilan baground ditampilkan lebih
berani lagi

Foto
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Selain komentar mengenai tiga aspek tersebut, ahli media pembelajaran
juga

memberikan komentar umum dan saran perbaikan mengenai media

modul berbasi e-book yang dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.
Tabel 4.5 Komentar Umum dan Saran Perbaikan Ahli Media Pembelajaran
Nama/Komentar
Validator 1
Hindari spasi antar kata yang terlalu
lebar contohnya pada glosarium.

Cara penggunaan huruf besar di awal
kalimat pada poin-poin tujuan pembelajaran disetiap sub bab.

Foto
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2. Validasi Materi
Kegiatan validasi produk berupa media pembelajaran modul berbasis ebook dilakukan untuk menguji kelayakan produk yang telah dikembangkan
oleh peneliti. Tenaga ahli yang melakukan validasi produk berupa modul
berbasis e-book dalam aspek materi yaitu ibu Y.M.L.F (validator 1), bapak G
(validator 2), dan ibu D.E.S (validator 3). Produk yang dikembangkan oleh
peneliti ini divalidasi sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 di
rumah ibu Y.M.L.F yang beralamat di Pringwulung, Condongcatur, tanggal 26
Oktober di SMA Gama Yogyakarta oleh bapak G. dan tanggal 26 Oktober 2020
di SMA Negeri 5 Yogyakarta oleh ibu D.E.S. Aspek materi yang divalidasi
oleh validator meliputi aspek konten/isi, dan aspek kontekstual.
Rekapitulasi data oleh ahli materi dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.
Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Validasi Aspek Materi oleh Validator
Hasil Perolehan Skor
No

Aspek Penilaian

Validator 1
(Y.M.L.F)

Validator 2
(G)

Validator 3
(D.E.S)

1

Aspek Konten/Isi

29

30

28

2

Aspek Kontekstual

4

4

4

Jumlah Skor

33

34

32

3,67

3,78

3,56

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Rerata=
⅀ skor yang diperoleh / ⅀ seluruh item
Kriteria
Rata-rata Total : 3,67

Sangat
Baik
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Hasil validasi materi menunjukkan bahwa validator 1 memberikan skor
total 33 dengan rata-rata 3,67 yang menunjukkan bahwa materi yang disajikan
dalam media yang dikembangkan tergolong dalam kategori sangat baik.
Kemudian validator 2 memberikan skor total 34 dengan rata-rata sebesar 3,78
yang menunjukkan bahwa materi yang disajikan dalam media yang
dikembangkan tergolong dalam kategori sangat baik, sedangkan validator 3
memberikan skor total 32 dengan rata-rata sebesar 3,56 yang menunjukkan
bahwa materi yang disajikan dalam media yang dikembangkan tergolong
dalam kategori sangat baik. Dilihat dari perolehan skor keseluruhan atau ratarata dari keseluruhan skor dalam aspek materi adalah 3,67 yang menunjukkan
bahwa materi yang disajikan dalam media modul tergolong dalam kategori
sangat baik. Namun, ada beberapa komentar dari tenaga ahli materi yang harus
diperhatikan. Dimana komentar ini sebagai dasar untuk memperbaiki aspek
materi yang dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.
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Tabel 4.7 Komentar Umum dan Saran Perbaikan dari Ahli Materi
Nama/Komentar
Ibu Y.L.M.F
Hati-hati dengan tautan youtube
untuk mekanisme sistem imun,
diawal video menampilkan gambar
yang cukup vulgar, bisa menjadi
sedikit masalah untuk pembelajaran
di kelas.

Kesalahan dalam penulisan (typo)
pada kata “spesifik”, sehingga dapat
membingungkan pembaca.

Tabel poin 4 pada kolom fungsi,
dapat lebih diperjelas bagaimana
cara air mata, saliva, dan urine dapat
mencegah infeksi.

Foto
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 Pada gambar 1.5 : Letak
Apendiks yang dimaksud adalah
usus buntu, maka di periksa
kembali karena letak usus buntu
tidak seperti yang ditunjukkan
pada gambar. Jika bukan usus
buntu, maka bisa diperjelas apa
yang ditunjukkan supaya tidak
menimbulkan kesalahan pemahaman.
 Pada gambar terdapat anak
panah dengan tulisan “mengacaukan sel pertahanan” maksud
dari kalimat ini bisa diperjelas
pada bagian keterangan.

Diagram penjelasan dari gambar 1.6
bisa disesuaikan dengan penomoran
gambar (1, 2, dan 3) supaya
pembaca lebih mudah memahami
yang terjadi pada setiap tahap sesuai
dengan gambar.

Kesalahan penggunaan
“sistem imunitas”.

kalimat
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Maksud kesimpulan pada LKPD 1,
2, 3, dan 4 bisa diperjelas pada
perintah pengerjaannya.

Pada kriteria penilaian : Cek
kembali penggunaan tanda lebih
besar dan lebih kecil dari 70.

Perbaiki kalimat pertanyaan.
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 Bisa ditambahkan pengertian
tentang imunisasi dan vaksinasi,
serta penggunaan katanya jangan
dicampuradukkan.
 Perlu dibahas ulang tentang
jenis-jenis imunitas dan perlu
ada kalimat yang menjelaskan
tentang diagram.

 Diabetes mellitus tidak selalu
disebabkan
oleh
kelainan
genetik, dapat diperjelas tipe DM
yang mana dan perbaikan
kalimat “Glukosa tidak diproduksi”.
 Diperjelas lagi contoh mekanisme gangguan fungsi sistem
imun kaitannya dengan faktor
genetik.
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Nama/Komentar
Foto
Ibu D.E.S
Video subtitlenya harus menggunakan bahasa Indonesia.

Ditampilkan kunci jawaban LKPD
maupun di soal evaluasi supaya
orang lain bisa menggunakan modul
ini.
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Setelah produk divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan dua guru
biologi kelas XI, maka didapatkan hasil rekapitulasi yang dapat dilihat pada
Tabel 4.8 berikut.
Tabel 4.8 Perhitungan Skor Total dari Aspek Media dan Aspek
Materi Pembelajaran
Aspek Media

Aspek Materi

Rata-rata Skor

Rata-rata Skor

Validator

Validator

Validator

Validator

Validator

Validator

1

2

3

1

2

3

3

3,6

3,6

3,67

3,78

3,56

Rata-rata : 3,4

Rata-rata : 3,67

Rata-rata Keseluruhan : 3,54
Kriteria : Sangat baik

Media pembelajaran yang dikembangkan berupa modul berbasis e-book
dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem imun untuk kelas XI SMA
secara keseluruhan mendapatkan skor 3,54 yang menunjukkan bahwa media
yang dikembangkan memiliki kriteria sangat baik dan layak untuk digunakan
dan direvisi sesuai dengan saran dan komentar dari ahli media, ahli materi, dan
guru biologi kelas XI.
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D. Revisi Produk
Revisi produk dilakukan berdasarkan hasil komentar dan masukan dari
validator terkait dengan produk akhir yaitu modul berbasis e-book. Terdapat
beberapa perubahan dari media modul yang telah dikembangkan oleh peneliti
atas dasar masukan, saran, dan komentar dari para validator. Perubahan tersebut
dapat dilihat dari aspek media maupun materi yang akan dijelaskan pada Tabel
4.9 berikut.
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Tabel 4.9 Komentar Ahli Media Pembelajaran dan Revisi
No

Produk Awal/Komentar

Produk Hasil Revisi

Aspek Desain Tampilan Media
1

Modul berbasis e-book dengan menggunakan aplikasi flip pdf
corporate edision hanya bisa di aplikasikan menggunakan laptop/komputer. Apabila menggunakan android maka tampilannya tidak jelas
(blur).

Hanya bisa digunakan/dioperasikan menggunakan laptop belum
menggunakan HP.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99

2

Konsisten dengan ukuran font pada setiap tabel.

Ukuran font dan spasi disamakan yaitu menggunakan ukuran huruf 11,
spasi 1,0.
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3

Tampilan modul dibuat lebih menarik.

Mengubah tampilan warna pada penjelasan mengenai KI, KD,
Indikator dengan warna merah.
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4

Warna pada baground cover ditampilkan lebih berani lagi.

Mengubah tampilan warna pada baground cover agar lebih kontras
dengan cover modul.
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Aspek Penyajian
5

Gambar dan diagram perlu diberi penjelasan ulang karena belum Pada bagian jenis-jenis sel T diatur ulang diagramnya, sedangkan pada
jelas maksud dari diagram dan gambar tersebut, serta ukuran font bagian peran MHC di beri penjelasan ulang beserta diagramnya diatur
pada diagram harus di tata ulang karena belum rapi.

ulang.
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Aspek Bahasa
6

Perbaiki typo dan penggunaan tanda baca pada setiap kalimat. Memperbaiki kesalahan penulisan kata menjadi (memicu), dan tanda
Terdapat kesalahan penulisan kata (mamicu) dan penggunaan baca menjadi (.).
tanda baca (:)

Komentar Umum dan Saran Perbaikan
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1

Hindari spasi antar kata yang terlalu lebar contohnya pada Mengatur spasi antar kata, sehingga terlihat lebih rapih.
glosarium.
2

Huruf pertama diberi huruf kecil, dan diakhir sebuah kalimat di beri
Cara penggunaan huruf besar di awal kalimat pada poin-poin
tanda (,), serta di bagian akhir poin diberi tanda (.).
tujuan pembelajaran disetiap sub bab.
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Terdapat pula komentar dan saran dan ahli materi yang dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.10 Komentar Ahli Materi Pembelajaran dan Revisi
No

Komentar Umum dan Saran Perbaikan

Hasil Revisi

1

Hati-hati dengan tautan youtube untuk mekanisme sistem imun. Menggantikan link video dengan menggunakan video yang sama,
Diawal video menampilkan gambar yang cukup vulgar, bisa tetapi tidak menampilkan bagian yang terlihat vurgar.
menjadi sedikit masalah untuk pembelajaran di kelas.
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2

Kesalahan dalam penulisan (typo) pada kata “spesifik”, sehingga Melihat kembali penulisan kata dan menggantikan kata menjadi
dapat membingungkan pembaca.

“nonspesifik”.

3

Tabel poin 4 pada kolom fungsi, dapat lebih diperjelas bagaimana
cara air mata, saliva, dan urine dapat mencegah infeksi.

Menambahkan penjelasan mengenai pembilasan air mata, saliva, dan
urine, sehingga peserta didik dapat mengetahui fungsi dari ketiga
bagian tersebut dalam mencegah infeksi pada tubuh.
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4

 Pada gambar 1.5 : Letak Apendiks yang dimaksud adalah usus
buntu, maka di periksa kembali karena letak usus buntu tidak  Apendiks yang dimaksud adalah usus buntu, sehingga
seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika bukan usus buntu,
menggantikan letak apendiks yang sebenarnya.
maka bisa diperjelas apa yang ditunjukkan supaya tidak me-  Terjadi kesalahan penulisan kalimat. Kalimat sebenarnya adalah
nimbulkan kesalahan pemahaman.
“massa sel-sel pertahanan”.
 Pada gambar terdapat penulisan kalimat “mengacaukan sel
pertahanan”, bisa dijelaskan di bagian keterangan.
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5

Diagram penjelasan dari gambar 1.6 bisa disesuaikan dengan Menambahkan angka (1,2,3) pada diagram mekanisme respon peradapenomoran gambar (1, 2, dan 3) supaya pembaca lebih mudah ngan lokal sesuai dengan gambar.
memahami yang terjadi pada setiap tahap sesuai dengan gambar.
6

Kesalahan penggunaan kalimat “sistem imunitas”.

Menggantikan kata menjadi “sistem imun” pada bagian antibodi.
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7

Maksud kesimpulan pada LKPD 1, 2, 3, dan 4 bisa diperjelas pada Menambahkan penjelasan mengenai maksud dari kesimpulan pada
perintah pengerjaannya.
bagian cara kerja di setiap LKPD.
8

Pada kriteria penilaian : Cek kembali penggunaan tanda lebih Mengganti tanda lebih besar dan lebih kecil dari 70 pada bagian
kriteria penilaian.
besar dan lebih kecil dari 70.
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9

Perbaiki kalimat pertanyaan.
10

Bisa ditambahkan pengertian tentang imunisasi dan vaksinasi, dan
penggunaan katanya jangan dicampuradukkan, serta penjelasan
mengenai jenis-jenis imunitas.

Mengganti kalimat pertanyaan pada bagian fakta di sub bab 2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111

Memberi penjelasan terkait dengan pengertian “imunisasi dan
vaksinasi”, dan jenis-jenis imunitas, sehingga peserta didik dapat
mengetahui maksud dari kata tersebut dan memudahkan dalam
memahami materi yang disajikan.
11
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 Diabetes mellitus tidak selalu disebabkan oleh kelainan Merubah penjelasan mengenai faktor genetik yang mempengaruhi
genetik, dapat diperjelas tipe DM yang mana dan perbaikan sistem imun, agar kalimatnya nyambung dan tidak terjadi miskonsepsi.
kalimat “Glukosa tidak diproduksi”.
 Diperjelas lagi contoh mekanisme gangguan fungsi sistem
imun kaitannya dengan faktor genetik.
12

Video subtitlenya harus menggunakan bahasa Indonesia

Mengubah pengaturan subtitlenya menjadi bahasa Indonesia
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13

Pada modul saya tidak menampilkan kunci jawaban. Jika ingin
ditampilkan, maka akan membuat peserta didik merasa santai dan tidak
berusaha mencari pemecahan masalah pada soal-soal yang diberikan.

Ditampilkan kunci jawaban LKPD maupun di soal evaluasi
supaya orang lain bisa menggunakan modul ini.

Berikut merupakan tampilan produk awal dan akhir yang dapat dilihat pada Tabel 4.11 di bawah ini.
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Tabel 4.11 Perbandingan Produk Awal dan Produk Akhir Media Modul Berbasis E-book
Nama

Produk Awal

Cover/sampul

Produk Akhir
Keterangan : Tidak ada perubahan

Depan

Keterangan : Cover depan modul yang memuat informasi judul,
materi, pendekatan, kelas, semester, dan nama pembuat. Selain itu,
cover dilengkapi dengan gambar yang mewakili materi “Sistem
Imun”.
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Daftar Isi

Keterangan : Memuat nomor halaman pada modul yang berfungsi
untuk memudahkan pembaca untuk mencari nomor halaman yang
diinginkan.

Keterangan : Disesuaikan ulang berdasarkan nomor halaman
pada modul.
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Petunjuk
Penggunaan
Modul

Keterangan : Dilengkapi dengan bagian-bagian dari isi modul yaitu Keterangan : Warna pada bagian penjelasan mengenai KI, KD,
berisi Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator dilengkapi dan Indikator diganti menjadi warna merah.
dengan penjelasan dari bagian tersebut.
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Cover Sub
Bab 1

Keterangan : Mengubah penggunaan huruf di awal kalimat
Keterangan : Cover sub bab pertama berisi fungsi dan mekanisme pada tujuan pembelajaran menjadi huruf kecil dan di akhir
sistem imun dan di bagian bawah memuat tujuan pembelajaran yang kalimat diberi tanda (,) serta diakhir kalimat pada poin terakhir
disesuaikan dengan indikator.
diberi tanda (.).
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Fakta

Keterangan : Tidak ada perubahan

Keterangan : Isi materi di setiap sub bab akan di awali dengan fakta
berupa sebuah kasus yang ditampilkan dalam bentuk video atapun
artikel yang merupakan contoh dari pendekatan kontektual. Fakta
yang disajikan akan dilengkapi dengan jelajah topik atau sebuah
pertanyaan untuk memancing peserta didik dalam berpikir.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
119

Cover sub
bab 2

Keterangan : Cover pada sub bab kedua berisi jenis-jenis imunitas
dan di bagian bawah dilengkapi dengan tujuan pembelajaran.

Keterangan : Menggabungkan poin tujuan pembelajaran
dengan paragraf awal. Karena hanya terdiri dari satu poin tujuan
pembelajaran.
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Rangkuman

Keterangan : Tidak ada perubahan

Keterangan : Di setiap sub bab dilengkapi dengan rangkuman
materi.
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Lembar Kerja
Peserta Didik
(LKPD)

Keterangan : Disetiap sub bab dilengkapi dengan LKPD berisi Keterangan : Menambahkan poin pada bagian cara kerja terkait
judul, tujuan alat/bahan, cara kerja, pertanyaan diskusi, dan dengan maksud dari kesimpulan tersebut.
kesimpulan yang akan dikerjakan oleh peserta didik dalam
kelompok.
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Penilaian

Keterangan : Disetiap sub bab dilengkapi dengan penilaian yang Keterangan : Mengubah tanda lebih besar dan lebih kecil
akan dilakukan oleh guru yang bertujuan untuk mengetahui tingkat menjadi : ≥ 70 dan < 70.
kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan
Kompetensi Dasar, dan tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan,
sehingga dapat melakukan tindak lanjut.
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Cover sub
bab 3

Keterangan : Cover sub bab ketiga yang berisi faktor-faktor yang
mempengaruhi sistem imun dan di bagian bawah dilengkapi dengan
tujuan pembelajaran.

Keterangan : Menggabungkan poin tujuan pembelajaran
dengan paragraf awal. Karena hanya terdiri dari satu poin
tujuan pembelajaran.
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Cover sub
bab 4

Keterangan : Cover sub bab ke empat yang berisi gangguan pada Keterangan : Mengubah penggunaan huruf di awal kalimat
sistem imun dan upaya pencegahan dan di bagian bawahnya pada tujuan pembelajaran menjadi huruf kecil.
dilengkapi dengan tujuan pembelajaran.
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Soal Evaluasi

Keterangan : Tidak ada perubahan

Keterangan : Berisi 20 nomor soal pilihan ganda, dan 5 soal essay.
yang disusun berdasarkan materi dari ke empat sub bab. Soal yang
disusun ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta
didik tentang materi “Sistem Imun” yang telah dipelajari.
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Daftar

Keterangan : Tidak ada perubahan

Pustaka

Keterangan : Dalam penyusunan modul juga disertakan dengan
daftar pustaka yang mencantumkan sumber buku, jurnal dan sumber
pada internet yang digunakan dalam penyusunan materi sistem imun.
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Glosarium

Keterangan : Modul juga dilengkapi dengan glosarium.

Keterangan : Mengatur spasi/jarak antar kata agar jaraknya
tidak terlalu lebar.
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Cover/sampul

Keterangan : Tidak ada perubahan

Belakang

Keterangan : Bagian cover belakang disesuaikan dengan gambar
cover bagian depan. Gambar cover belakang dilengkapi dengan
informasi mengenai nama pembuat media, modul digunakan dalam
pembelajaran biologi, kelas, semester, dan informasi mengenai
covid-19.
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E. Kajian Produk Akhir
Pada penelitian ini, produk akhir berupa prototipe hasil revisi satu ahli
media, satu ahli materi, dan dua guru biologi kelas XI. Revisi dilakukan
berdasarkan komentar dan saran perbaikan dari validator terkait produk awal
media modul yang telah dibuat. Ada beberapa bagian dari produk awal yang
direvisi oleh peneliti untuk menghasilkan produk akhir yang lebih baik dari
produk sebelumnya, sehingga layak diujicobakan dalam lingkup terbatas.
Perubahan tersebut terdapat pada bagian cover/sampul, daftar isi, petunjuk
penggunaan modul, fakta, Lembar Kerja Peserta Didik, penilaian, dan
glosarium.
Bagian cover/sampul depan dan belakang tidak terdapat perubahan,
tetapi peneliti mengubah penggunaan huruf pada poin-poin tujuan pembelajaran
yang ditampilkan pada cover disetiap sub bab. Pada daftar isi, peneliti mengatur
ulang nomor penomoran berdasarkan nomor halaman pada modul. Selanjutnya,
pada petunjuk penggunaan modul peneliti mengubah tampilan warna pada KI,
KD, dan indikator menjadi warna merah. Hal ini dilakukan agar modul terlihat
lebih menarik dan menambah variasi warna pada modul. Sementara itu, pada
bagian fakta disetiap sub bab tidak terjadi perubahan, tetapi terjadi perubahan
pertanyan pada bagian jelajah topik di sub bab dua. Hal ini dilakukan agar dapat
memancing peserta didik dalam berpikir lebih kreatif dan mengarahkan peserta
didik untuk fokus dalam pembelajaran. Pada bagian LKPD disetiap sub bab,
peneliti menambahkan poin pada bagian cara kerja terkait dengan maksud dari
kesimpulan, sehingga tidak membingungkan peserta didik. Pada bagian
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penilaian, peneliti mengubah tanda lebih besar dan lebih kecil dari 70 menjadi
(≥70 dan <70). Sedangkan pada glosarium, peneliti mengatur ulang spasi/jarak
antar kata agar jaraknya tidak terlalu lebar, sehingga terlihat lebih rapih.

F. Pembahasan
Pengembangan media modul berbasis e-book menggunakan langkahlangkah menurut Borg and Gall. Berdasarkan langkah-langkah ini, peneliti
mengembangkan media pembelajaran hanya sampai pada tahap yang kelima.
Tahapan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebagai berikut: (1)
potensi dan masalah, (2) pengumpulan informasi, (3) desain produk, (4) validasi
produk, dan (5) revisi produk.
Dalam pengembangan modul berbasis e-book menggunakan aplikasi flip
pdf corporate edition yang digunakan untuk mengubah modul ke dalam bentuk
e-book. Materi yang disajikan menggunakan materi sistem imun yang
disesuaikan dengan konsep kurikulum 2013 dan mengacu pada Kompetensi Inti
(KI) serta Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Dasar yang diambil adalah 3.14:
Mengaplikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem imunitas untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang dimilikinya
melalui program imunisasi, sehingga dapat terjaga proses fisiologi di dalam
tubuh dan 4.14: Menyajikan data jenis-jenis imunitas (aktif dan pasif) dan
gangguan sistem imun serta upaya pencegahannya. Materi yang disusun dalam
modul mencakup empat sub bab yang terdiri dari: Fungsi dan mekanisme sistem
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imun, jenis-jenis imunitas, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun, dan
gangguan pada sistem imun serta upaya pencegahannya.
Media modul yang dikembangkan menggunakan pendekatan kontekstual
karena materi biologi berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan
pendekatan kontektual maka dapat menampilkan fenomena-fenomena yang
terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan materi sistem
imun, sehingga materi yang disajikan diawali dengan fakta yang berisi sebuah
kasus. Adanya sebuah kasus yang disajikan dapat memudahkan peserta didik
dalam memahami dan mengingat materi pembelajaran secara bermakna yang
kemudian mentransfer informasi yang didapatkan ke dalam kehidupan seharihari. Selain itu, dengan adanya permasalahan yang disajikan baik berupa kasus,
pertanyaan dalam bentuk Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dan tugas dapat
mendorong peserta didik untuk menemukan sebuah konsep untuk memecahkan
masalah dengan cara melakukan observasi, dan pengumpulan data. Kegiatan ini
dilakukan secara berkelompok agar informasi yang didapatkan bisa disharing
atau

didiskusikan

bersama-sama,

sehingga

dapat

memecahkan suatu

permasalahan. Diakhir kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan
refleksi terkait dengan pengetahuan yang baru diperoleh. Hal
Selain menyajikan fakta, juga menyajikan konsep yang berisi uraian
materi sistem imun yang disajikan secara lengkap dan jelas. Dalam penyusunan
materi juga harus memperhatikan penggunaan bahasa. Secara umum, bahasa
yang digunakan dalam buku paket yang tersedia di sekolah sulit dipahami oleh
peserta didik. Oleh karena itu, materi yang disusun dalam modul yang
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dikembangkan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh
peserta didik terkait dengan konsep yang disajikan. Materi yang disajikan juga
dilengkapi dengan soal evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat
pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang dipelajari. Modul juga
dilengkapi dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dicantumkan disetiap
sub bab. Hal ini dilakukan karena berdasarkan pengamatan bahwa materi yang
disajikan dalam buku-buku paket yang sudah tersedia belum sepenuhnya melatih
peserta didik untuk memecahkan masalah melalui soal-soal yang diberikan
dalam bentuk LKPD. Selanjutnya di bagian akhir LKPD dilengkapi dengan
penilaian yang akan dilakukan oleh guru yang bertujuan untuk mengetahui
tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan Kompetensi
Dasar, dan tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan, sehingga dapat
melakukan tindak lanjut.
Penilaian media modul berbasis e-book menggunakan pendekatan
kontekstual pada materi sistem imun dilakukan dengan menggunakan skala
likert dengan interval skor 3,25 ≤ x ≤ 4 dalam kategori sangat baik, 2,5 ≤ x <
3,25 dalam kategori baik, 1,75 ≤ x < 2,5 dalam kategori kurang baik, dan interval
skor 1 ≤ x < 1,75 dalam kategori sangat kurang baik. Berdasarkan hasil validasi
yang dilakukan oleh ahli media yang terdiri dari Romo E.B.S memberikan rerata
skor sebesar 3, bapak G. memberikan rerata skor 3,6, dan ibu D.E.S memberikan
rerata skor sebesar 3,6. Jika dilihat dari perolehan skor rata-rata dari keseluruhan
aspek media adalah 3,4 yang tergolong dalam kategori sangat baik. Sementara
itu, penilaian yang dilakukan oleh ahli materi yang terdiri dari ibu Y.L.M.F
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memberikan rerata skor sebesar 3,67, bapak G. memberikan rerata skor sebesar
3,78, dan ibu D.E.S memberikan rerata skor sebesar 3,56. Jika dilihat dari
perolehan skor rata-rata dari keseluruhan aspek materi adalah 3,67 yang
tergolong dalam kategori sangat baik. Sementara itu, dilihat dari perolehan ratarata skor hasil rekapitulasi dari aspek media dan materi menunjukkan skor 3,54
dengan kategori “sangat baik”. Berdasarkan hasil yang diperoleh, menurut guru
diempat sekolah bahwa media modul yang dikembangkankan layak digunakan
dengan revisi dalam lingkup terbatas.
Berkaitan dengan uraian di atas, ada beberapa komentar dan saran yang
diberikan validator sebagai perbaikan media pembelajaran. Komentar dan saran
yang diberikan meliputi aspek desain tampilan media, aspek penyajian, aspek
bahasa, dan aspek konten/isi. Pada aspek desain tampilan media pada poin
kemudahan dalam penggunaan dan pengoperasian, validator mengatakan bahwa
modul hanya bisa digunakan/dioperasikan dengan menggunakan laptop dan
belum menggunakan HP. Sejalan dengan ini, menurut Agus (2017) bahwa untuk
menampilkan e-book dapat menggunakan komputer personal atau perangat
digital lainya yang berfungsi sebagai layar baca seperti laptop, tablet, dan
handphone.
Namun hal tersebut, dalam pengembangan media modul berbasis e-book
peneliti menggunakan aplikasi flip pdf corporate edision yang hanya bisa
dioperasikan menggunakan laptop/komputer. Jika menggunakan HP maka
tampilan modul tidak terlihat dengan jelas (blur). Selain itu, jika menggunakan
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HP maka harus membutuhkan aplikasi khusus yang bila diunduh harus tersedia
ruang penyimpanan memori yang cukup di HP.
Selanjutnya, pada poin keseimbangan jenis dan ukuran huruf validator
menyarankan untuk konsisten dengan ukuran font pada setiap tabel. Hal ini
dimaksudkan agar ukuran font dalam tabel dibuat dengan ukuran yang sama,
sehingga terlihat lebih rapih. Sejalan dengan hal ini, menurut Daryanto (2013)
bahwa kriteria penulisan modul harus memperhatikan ukuran huruf. Memilih
ukuran huruf yang sesuai dengan peserta didik, pesan, dan lingkungannya.
Selain itu, validator menyarankan untuk menghindari spasi antar kata yang
terlalu lebar disetiap tabel. Oleh karena itu, peneliti mengatur ulang spasi antar
kata agar tidak terlalu lebar dengan mengikuti cara pengaturan yang disarankan
oleh validator yaitu dengan mengklik tombol (ctrl -) yang bertujuan agar
tampilan modul terlihat lebih rapi. Validator juga menyarankan cara penggunaan
huruf besar diawal kalimat pada poin-poin tujuan pembelajaran disetiap sub bab.
Dimana pada poin-poin tersebut diawal kalimat peneliti menggunakan huruf
besar. Hal ini menurut

Kustandi dan Darmawan (2020) bahwa dalam

penyusunan modul harus memperhatikan penggunaan huruf kecil, penggunaan
huruf kapital yang sesuai dengan kebutuhan, judul singkat dapat ditulis dengan
huruf kapital semua, tetapi untuk frasa yang lebih dari tiga kata sebaiknya
menggunakan huruf kecil. Oleh karena itu, peneliti menggantikan dengan
menggunakan huruf kecil diawal kalimat karena kalimat pada poin-poin tersebut
merupakan lanjutan dari paragraf awal. Kecuali pada sub bab 2 dan 3 tujuan
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pembelajaran tidak dibuat dalam bentuk poin-poin karena hanya terdiri satu poin
tujuan pembelajaran, sehingga kalimatnya disambungkan dengan paragraf awal.
Pada poin desain tampilan warna pada modul, validator menyarankan
untuk tampilannya dibuat lebih menarik lagi. Hal ini dilihat pada petunjuk
penggunaan modul bagian KI, KD, dan Indikator beserta penjelasan mengenai
bagian tersebut hanya menggunakan satu warna yaitu warna biru muda.
Sementara pada baground cover, validator menyarankan bahwa warna
ditampilkan lebih berani lagi dan lebih jelas. Hal ini menurut Zainiyati (2017)
bahwa hal yang perlu diperhatikan agar media yang digunakan menarik dan tidak
membosankan adalah penggunaan warna. Warna yang digunakan harus kontras
antara teks dan warna dasar, sehingga membuat teks menjadi jelas. Oleh karena
itu, peneliti menggantikan warna pada bagian yang menjelaskan tentang KI, KD,
dan Indikator dengan warna merah. Hal ini bertujuan untuk memberikan variasi
warna pada modul agar modul terlihat lebih menarik, sedangkan baground cover
peneliti menggantikan warna yang lebih kontras dengan warna cover/sampul
modul bagian depan dan belakang.
Aspek penyajian pada poin kelengkapan dan kejelasan informasi untuk
penggunaan modul, validator menyarankan bahwa gambar dan diagram pada
bagian peran MHC perlu diberi penjelasan ulang karena belum jelas maksud dari
gambar dan diagram tersebut. Hal ini sejalan dengan menurut Sanjaya dan
Budimanjaya (2017) bahwa gambar yang ditampilkan harus melukiskan konsep
atau pesan isi pelajaran yang ingin disampaikan agar dapat mudah dipahami serta
tidak menimbulkan kesalahan pengertian dalam menerima informasi. Oleh
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karena itu, peneliti memberikan penjelasan ulang mengenai peran MHC pada sel
T dan mengatur ulang diagram yang berisi penjelasan mengenai peran MHC
sesuai dengan gambar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam
memahami materi yang disajikan, sehingga tidak terjadi miskonsepsi antara
gambar dan materi. Selain itu, pada bagian jenis-jenis sel T validator
menyarankan diagram ditata ulang agar terlihat lebih rapih.
Selanjutnya pada bagian format LKPD terdapat kesimpulan, sehingga
validator menyarankan agar diperjelas maksud dari kesimpulan pada perintah
pengerjaannya. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan dalam mengerjakan
LKPD. Validator juga menyarankan agar dapat menampilkan kunci jawaban
LKPD maupun soal evaluasi. Namun, saran ini peneliti tidak menampilkan kunci
jawaban karena jika ditampilkan, maka pembaca terutama peserta didik merasa
santai dalam mencari solusi pemecahan masalah pada soal-soal LKPD dan soal
evaluasi yang diberikan. Hal ini kembali melihat fungsi dari LKPD menurut
Prastowo (2013) bahwa LKPD dapat membantu peserta didik untuk
meningkatkan pemahamannya terhadap materi serta dapat mengekspresikan
kemampuannya dalam memecahkan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan
yang diberikan secara mandiri. Pada bagian penilaian, validator menyarankan
agar melihat kembali penggunaan tanda lebih besar dan lebih kecil dari 70 (≤70
dan >70). Peneliti menggantikan penggunaan tanda tersebut menjadi (≥70 dan
<70).
Aspek bahasa, validator menyarankan untuk memperbaiki adanya typo
dan pengunaan tanda baca pada setiap kalimat. Hal ini bertujuan agar peserta
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didik tidak salah dalam menafsirkan sebuah definisi pada materi. Untuk itu,
peneliti melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan kata dan ejaan-ejaan
yang tidak tepat.
Aspek konten/isi pada poin isi materi sistem imun, validator mengatakan
bahwa terjadi kesalahan penulisan kata “spesifik”, dan “sistem imunitas” pada
bagian sistem pertahanan nonspesifik serta bagian antibodi, sehingga dapat
membingungkan pembaca. Peneliti menggantikan kata tersebut menjadi
“nonspesifik”, dan “sistem imun”. Selain itu, validator menyarankan pada tabel
nomor 4 tentang pembilasan oleh air mata, saliva, dan urine untuk lebih
diperjelas mengenai bagaimana cara bagian-bagian tersebut dapat mencegah
infeksi. Hal ini bertujuan agar pembaca lebih memahami dan mengetahui cara
air mata, saliva, dan urine dalam mencegah infeksi dari patogen. Selanjutnya
pada bagian jelajah topik sub bab 2, validator menyarankan untuk memperbaiki
kalimat pertanyaan disesuaikan dengan kasus yang disajikan. Validator juga
menyarankan pada bagian jenis-jenis imunitas, perlu diberi penjelasan ulang
mengenai jenis-jenis imunitas dan ditambahkan pengertian tentang imunisasi
dan vaksinasi serta penggunaan kalimatnya jangan dicampuradukkan. Peneliti
menambahkan pengertian tentang imunisasi, dan vaksinasi serta mengatur ulang
diagram yang membahas jenis-jenis imunitas. Selanjutnya, pada bagian faktorfaktor yang mempengaruhi sistem imun pada poin genetik, validator
menyarankan untuk memperjelas contoh faktor genetik kaitannya dengan sistem
imun. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memperbaiki ulang contoh faktor
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genetik yang mempengaruhi sistem imun, sehingga tidak menimbulkan
kesalahan pemahaman.
Pada poin kesesuaian gambar dengan kebutuhan materi, validator
menyarankan pada gambar 1.5 tentang sistem limfatik manusia untuk
memperbaiki letak apendiks. Berdasarkan hal tersebut, bahwa apendiks yang
dimaksud adalah usus buntu, sehingga peneliti memperbaiki letak apendiks yang
sebenarnya. Selain itu, pada gambar terdapat anak panah dengan tulisan
“mengacaukan sel pertahanan”. Sesuai dengan gambar yang diambil dari buku
campbell bahwa terjadi kesalahan penulisan kalimat oleh peneliti, sehingga
digantikan kalimatnya menjadi “massa sel-sel pertahanan”. Validator juga
menyarankan pada bagian diagram mekanisme respon peradangan lokal untuk
memberi penomoran (1,2,3) pada diagram tersebut yang disesuaikan dengan
gambar 1.6. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami yang
terjadi pada setiap tahap sesuai denga gambar.
Pada poin kesesuaian video dengan materi sistem imun, validator
menyarankan bahwa hati-hati dengan tautan youtube untuk mekanisme sistem
imun. Karena diawal video menampilkan gambar yang cukup vulgar, sehingga
bisa menjadi sedikit masalah untuk pembelajaran di kelas. Oleh karena itu,
peneliti mengganti tautan youtube dengan video yang sama tetapi tidak
menampilkan gambar yang terlihat vulgar. Validator juga menyarankan agar
menampilkan subtitle dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pada tampilan
video terdapat subtitle, sehingga pembaca dapat mengubah subtitlenya dan
mengubah pengaturan bahasa secara otomatis menjadi bahasa Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
139

Namun demikian, adapun kelebihan sekaligus kekurangan dari media
modul berbasis e-book sesuai hasil validasi, revisi produk, sampai dengan
produk akhir. Kelebihan media tersebut di antaranya: kelengkapan identitas
cover, kelengkapan penyajian, kesesuaian isi materi dengan Kompetensi Inti
(KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator, dan tujuan pembelajaran. Selain itu,
media yang dikembangkan sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir peserta
didik. Media dapat membangkitkan semangat, minat, dan rasa ingin tahu peserta
didik, dan fakta yang disajikan sesuai dengan materi sistem imun.
Kelebihan lain pada media modul yang dikembangkan peneliti dapat
dilihat dari aspek bahasa, dan aspek isi materi. Dimana bahasa yang digunakan
dalam penulisan materi menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah
dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, dari aspek penyajian materi berisi satu
paket komplit yang dirancang secara sistematis berupa uraian materi yang
dilengkapi dengan gambar-gambar, video animasi, rangkuman materi, LKPD,
dan soal evaluasi. Hal inilah yang memungkinkan peserta didik dapat belajar
lebih efektif. Gambar-gambar yang dicantumkan dalam isi materi menarik, jelas,
dan berwarna bukan hitam-putih karena sebagian gambar-gambar yang
ditampilkan dalam buku paket masih menggunakan gambar hitam-putih.
Sementara video animasi berkaitan dengan mekanisme sistem imun bisa
ditampikan menggunakan subtitle bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan
diagram terkait dengan tahapan-tahapan yang terjadi dalam video tersebut.
Penyusunan materi juga didukung dengan model discovery learning, sehingga
peserta didik dapat belajar secara mandiri atau kelompok dalam mencari
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pemecahan masalah terkait dengan soal-soal yang diberikan. Pengembangan
modul ini berbasis e-book menggunakan aplikasi flip pdf corporate edition yang
dilengkapi dengan tombol-tombol navigasi, sehingga membuat tampilan modul
lebih menarik. Hal inilah dapat meningkatkan antusias peserta didik dalam
membaca buku.
Sementara kekurangan dari media ini adalah memerlukan waktu yang
lama untuk mendesain modul, dibutuhkan ketelitian dalam penyusunan materi
karena terdapat kesalahan dalam penggunaan kata dan tanda baca serta kesulitan
dalam mencari link video yang sesuai dengan materi. Kekurangan lain dalam
pembuatan modul adalah seorang guru harus memiliki keterampilan dalam
mendesain modul dan memiliki pengalaman dalam penggunaan aplikasi yang
tidak berbayar untuk mengubah modul berbentuk e-book. Jika hal ini tidak
dimiliki oleh seseorang, maka akan membutuhkan biaya untuk membayar ahli
desain.

G. Keterbatasan Pengembangan
Dalam melakukan kegiatan pengembangan media pembelajaran berupa
modul berbasis e-book dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem imun,
peneliti mengalami beberapa kendala diantaranya:
1. Materi yang disajikan dalam modul hanya menggunakan satu bab materi yaitu
materi sistem imun, sehingga belum cukup untuk mengatasi permasalahan di
sekolah terkait dengan kesulitan materi biologi lainnya yang bersifat abstrak.
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2. Desain media modul berbasis e-book membutuhkan waktu yang lama karena
dengan adanya covid-19, sehingga harus mewajibkan masyarakat untuk tetap
di rumah dan melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Hal ini yang
menjadi kesulitan bagi peneliti dan ahli desain media karena harus
berkomunikasi secara online. Selain itu, harus disesuaikan dengan keadaan ahli
desain media karena ia harus menyelesaikan skripsi juga, sehingga waktunya
terbagi dan tidak fokus pada satu tujuan saja.
3. Keinginan peneliti adalah mengubah modul dalam bentuk e-book dengan
menggunakan Flipbook/Flipsnack. Namun, semua aplikasi ini harus di bayar,
dan untuk free hanya sampai 30 halaman saja. Hal ini menjadi kesulitan bagi
peneliti maupun ahli desain media dalam mencari aplikasi yang tidak berbayar,
sehingga harus membutuhkan waktu lagi untuk mendapatkan aplikasi yang
tidak berbayar. Hal inilah yang mengakibatkan pengoperasial modul hanya
bisa ditampilkan dengan menggunakan laptop/komputer karena keterbatasan
waktu dalam

menemukan aplikasi khusus

untuk bisa ditampilkan

menggunakan HP.
4. Fakta yang disajikan masih menggunakan kasus dengan istilah-istilah yang
sulit diketahui secara langsung atau belum dialami oleh semua peserta didik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terkait media modul berbasis e-book
menggunakan pendekatan kontekstual pada materi “Sistem Imun” untuk kelas
XI SMA dapat disimpulkan bahwa:
1. Modul yang dikembangkan berbasis e-book dengan pendekatan kontekstual.
Modul yang dikembangkan diubah kedalam bentuk e-book dengan
menggunakan aplikasi flip pdf corporate edition. Modul yang dikembangkan
berisi kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan modul, KI, KD,
indikator, peta konsep, materi pembelajaran, daftar isi, dan glosarium. Materi
yang disajikan menggunakan materi sistem imun yang diawali dengan sebuah
fakta yang merupakan contoh dari pendekatan kontekstual. Selain itu,
menyajikan konsep yang berisi uraian materi dan dilengkapi dengan Lembar
Kerja Peserta Didik, gambar-gambar yang jelas dan menari, video animasi, soal
evaluasi, tugas kelompok/mandiri, rangkuman, dan penilaian.
2. Media modul berbasis e-book dengan pendekatan kontekstual layak
diujicobakan dalam lingkup terbatas menurut hasil validasi dari ahli media, ahli
materi, dan guru biologi kelas XI.
3. Berdasarkan hasil validasi dari ahli media memiliki perolehan skor keseluruhan
dalam aspek media adalah 3,4. Sementara hasil validasi dari ahli materi
memiliki perolehan skor keseluruhan dalam aspek materi adalah 3,67. Jika
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dilihat dari rekapitulasi perolehan rata-rata dalam aspek media dan materi
sebesar 3,54 yang tergolong dalam kriteria “sangat baik”.

B. Saran
Disarankan bagi peneliti selanjutnya, untuk memperhatikan hal-hal berikut ini:
1. Media pembelajaran yang dikembangkan sebaiknya dilakukan ujicoba produk
pada kelompok peserta didik, sehingga lebih layak dan dapat diproduksi secara
masal.
2. Media pembelajaran dapat memuat lebih dari satu sub materi, sehingga dapat
mengatasi seluruh permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan tingkat
kesulitan pada materi biologi.
3. Meminimalisir penggunaan waktu dengan cara menentukan target waktu yang
akan digunakan dalam mendesain media agar dapat selesai dengan tepat waktu.
4. Mencari aplikasi khusus dalam mengubah modul menjadi e-book agar dalam
pengoperasiannya bisa menggunakan handphone.
5. Membutuhkan keterampilan dan pengalaman dalam mendesain modul berbasis
e-book.
6. Mencari fakta atau kasus yang sudah pernah dialami oleh peserta didik dan
tidak menggunakan istilah-istilah yang asing yang sulit untuk diketahui.
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Lampiran 1: Silabus

SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Program

: XI/IPA

Semester

: Genap

Tahun Ajaran

: 2020/2021

Alokasi Waktu

: 12 JP

Kompetensi Inti
KI 1

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI2

Menghargai dan menghayati perilaku jujur,disiplin,bertanggungjawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya

KI 3

Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4

Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang pengetahuan/teori
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Kompetensi Dasar
3.14

Mengaplikasi-kan
pemahaman
tentang prinsipprinsip
sistem
imunitas
untuk
meningkatkan
kualitas
hidup
manusia dengan
kekebalan yang
dimilikinya
melalui program
imunisasi,
sehingga
dapat
terjaga proses fisiologi di dalam
tubuh.

Indikator Pencapaian
Materi
Kegiatan Pembelajaran
Penilaian
Kompetensi
Pembelajaran
Jenis
3.14.1 Menganalisis fungsi 1. Fungsi sistem Stimulasi
imun
dan
meka
Guru
menjelaskan

Tes
sistem imun
nisme
sistem
materi dan menga-  Non tes
3.14.2 Menganalisis mekaimun
rahkan peserta didik
nisme pertahanan 2. Jenis-jenis imuuntuk menonton video Penilaian
tubuh nonspesifik
nitas
atau membaca artikel Kognitif
(alamiah)
dan 3. Faktor-faktor
yang tercantum pada  Tes soal
spesifik (adaptif)
yang mempebagian fakta dengan
pilihan
ngaruhi
sistem
cara
mengklik
link
yang
ganda dan
3.14.3 Menganalisis mekaimun
sudah
tersedia.
Kemuessay
nisme
imunitas
4.
Gangguan
dian
mengajak
peserta
Afektif
humoral
dan
sistem
imun
dan
didik
untuk
menjawab
 Penilaian
imunitas seluler
upaya pencegapertanyaan
bagian
diri
3.14.4 Mengidentifikasi
hannya
jelajah topik.
sel-sel yang terlibat
 Guru memberikan tugas Presentasi
dalam respon
kelompok
terkait Portofolio
imunitas
dengan
gangguan
sistem imun dan upaya
3.14.5 Menjelaskan perbepencegahan, sedangkan
daan antigen dan
tugas individu yaitu
antibodi
melakukan observasi ke
3.14.6 Menganalisis jenisklinik, puskesmas, dan
jenis imunitas
rumah sakit.
 Peserta didik diminta
untuk
membentuk

Alokasi Sumber Belajar
Waktu
12 JP
Irnaningtyas.
2013. Biologi
untuk SMA/MA
kelas XI
kelompok
peminatan
matematika dan
ilmu alam.
Jakarta:Erlangga
Arif dan Tri.
2007. Sains
Biologi SMA
kelas XI.
Yogyakarta:Yudh
istira
Imaningtyas.
2006. Biologi
untuk SMA/MA
kelas XI.
Jakarta:Erlangga
Neil, A. C. dan
Jane, B. R. 2008.
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3.14.7 Mengaitkan faktorfaktor
yang
mempengaruhi sistem imun
3.14.8 Menganalisis
gangguan
sistem
imun
3.14.9 Mengevaluasi upaya
pencegahan
gangguan
sistem
imun
4.14

Menyajikan data 4.14.1 Membuat portofolio
tentang
jenis
jenis-jenis
imuimunitas (imunitas
nitas (aktif dan
aktif dan pasif),
pasif) dan gangtujuan/manfaat, dan
guan sistem imun
cara
pembeserta
upaya
riannnya.
pencegahannya.
4.14.2 Mempresentasikan
gangguan
sistem
imun dan upaya
pencegahannya

kelompok yang terdiri
dari 5 orang.
Identifikasi Masalah
Peserta didik menjawab
pertanyaan-pertanyaan
pada lembar penugasan dan
LKPD yang sudah tersedia
dalam modul berdasarkan
kelompok
yang
telah
ditentukan.
Mengumpulkan Data
 Peserta didik mencari
informasi
melalui
observasi untuk mendapatkan informasi mengenai imunisasi yang
diberikan kepada anakanak maupun orang
dewasa
 Mengumpulkan informasi di internet tentang
penyakit autoimun yang
meliputi
artritis
rematoid,
systemic
lupus erythematosus,
anemia
pernisiosa,

Biology.
Jakarta:Erlangga
Link video:
https://www.yout
ube.com/watch?v
=tuWIV2VgOY
https://youtu.be/o
RsXuoAmSA8
https://bit.ly/3du
Rq7G
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grave, diabetes melitus
tipe 1, dan multiple
sclerosis.
Peserta didik menggunakan literatur untuk
menjawab pertanyaan
pada LKPD

Verifikasi
 Peserta diidk melakukan diskusi dalam
kelompok untuk memeriksa kembali jawaban
yang telah diperoleh
 Menyampaikan hasil
diskusi kelompok dan
mempresentasikan
tugas kelompok yang
diberikan
 Mengumpulkan portofolio hasil observasi
Generalisasi
Peserta didik membuat
kesimpulan terkait dengan
hasil diskusi kelompok,
presentasi, dan observasi
yang telah dilakukan.
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Lampiran : 2 RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. IDENTITAS SEKOLAH
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/2

Materi Pokok

: Sistem Imun

Alokasi Waktu

: 12 JP x 45 menit

B. KOMPETENSI INTI
KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2 Menghargai

dan

menghayati

perilaku

jujur,

disiplin,

bertanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya
diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata
KI 4 Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang pengetahuan/teori
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Dasar
3.14
Mengaplikasikan
pemahaman
tentang
prinsip-prinsip
sistem
imunitas untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia dengan kekebalan
yang dimilikinya melalui
program imunisasi, sehingga dapat terjaga proses
fisiologi di dalam tubuh.

Indikator Kompetensi
3.14.1

Menganalisis fungsi sistem imun

3.14.2

Menganalisis mekanisme pertahanan tubuh
nonspesifik (alamiah) dan spesifik (adaptif)
Menganalisis mekanisme imunitas humoral
dan imunitas seluler
Mengidentifikasi sel-sel yang terlibat dalam
respon imunitas
Menjelaskan perbedaan antigen dan antibodi

3.14.3
3.14.4
3.14.5
3.14.6
3.14.7
3.14.8
3.14.9

4.14 Menyajikan data 4.14.1
jenis-jenis imunitas (aktif
dan pasif) dan gangguan
sistem imun serta upaya 4.14.2
pencegahannya.

Menganalisis jenis-jenis imuntas
Mengaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun
Menganalisis gangguan sistem imun
Mengevaluasi upaya pencegahan gangguan
sistem imun
Membuat portofolio tentang jenis imunitas
(imunitas aktif dan pasif), tujuan/manfaat,
dan cara pemberiannnya.
Mempresentasikan gangguan sistem imun
dan upaya pencegahannya

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, model
discovery learning, dan metode yang digunakan yaitu ceramah, penugasan,
diskusi, tanya jawab, observasi, dan presentasi peserta didik dapat:
3.14.1.1

Menganalisis fungsi sistem imun

3.14.2.2

Menganalisis mekanisme sistem imun nonspesifik (alamiah) dan
spesifik (adaptif)

3.14.3.3

Menganalisis mekanisme imunitas humoral dan imunitas seluler

3.14.4.4

Mengidentifikasi sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas

3.14.5.5

Menjelaskan perbedaan antigen dan antibodi

3.14.6.6

Menganalisis jenis-jenis imunitas

3.14.7.7

Mengaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun

3.14.8.8

Menganalisis gangguan sistem imun
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3.14.9.9 Mengevaluasi upaya pencegahan gangguan sistem imun
4.14.1.1 Membuat portofolio tentang jenis imunitas (imunitas aktif dan
pasif), tujuan/manfaat, dan cara pemberiannnya
4.14.2.2 Mempresentasikan gangguan sistem imun dan upaya
pencegahannya

E. MATERI PEMBELAJARAN
1. Faktual
Jenis-jenis imunitas dan gangguan sistem imun.
2. Konseptual
Menganalisis fungsi sistem imun, menganalisis mekanisme sistem imun
nonspesifik (alamiah), spesifik (adaptif), imunitas humoral, dan imunitas
seluler, mengidentifikasi sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas,
menjelaskan perbedaan antigen dan antibodi, menganalisis jenis-jenis
imunitas, mengaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun,
menganalisis gangguan sistem imun dan upaya pencegahannya.
3. Prosedural
Imunisasi dan vaksinasi, dan upaya pencegahan gangguan sistem imun
4. Metakognitf
Manfaat mempelajari materi sistem imun dan pengaruh pemberian vaksin
terhadap sistem imun beserta gangguan yang ditimbulkan akibat sistem
imun.

F. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan

: Kontekstual

Model

: Discovery learning

Metode

: Ceramah, penugasan, diskusi, tanya jawab, observasi, dan
presentasi

G. MEDIA PEMBELAJARAN
Media : modul
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H. SUMBER BELAJAR
1. Irnaningtyas. 2013. Biologi untuk SMA/MA kelas XI kelompok peminatan
matematika dan ilmu alam. Jakarta:Erlangga
2. Arif dan Tri. 2007. Sains Biologi SMA kelas XI. Yogyakarta:Yudhistira
3. Imaningtyas. 2006. Biologi untuk SMA/MA kelas XI. Jakarta:Erlangga
4. Neil.A.C, dan Jane. B.R.2008. Biology. Jakarta:Erlangga
5. Artikel dan jurnal
6. Internet https://www.youtube.com/watch?v=tuWIV2V1gOY,
https://youtu.be/oRsXuoAmSA8 dan https://bit.ly/3duRq7G

I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan 1 (3 JP x 45 menit)
Tahapan
Pembelajaran
Pendahuluan

Kegiatan Inti
Stimulus

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu
15 menit

Orientasi
- Guru mempersiapkan perlengkapan yang digunakan sebelum
masuk kelas
- Guru mengucapkan salam pembuka
- Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan meminta peserta
didik memimpin doa
- Guru mengecek kehadiran peserta didik dan kesiapan belajarnya
Apersepsi
- Guru memberikan pertanyaan terkait dengan konsep-konsep
yang telah dipelajari sebelumnya
Motivasi
- Guru memotivasi peserta didik dengan meminta peserta didik
untuk menonton video dibagian fakta yang berjudul “Bocah
lumpuh akibat virus CMV”
- Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan pada
jelajah topik sebagai berikut: “Apa yang kalian ketahui tentang
virus
Cystomegalovirus
(CMV)?
“.
“Apa
kaitan
Cytomegalovirus (CMV) dengan sistem imun?”
Memberikan acuan
- Guru menyampaikan garis besar materi yang akan dipelajari dan
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
- Guru menjelaskan materi dan meminta peserta didik untuk 100
menonton video “Mekanisme sistem imun” yang tersedia dalam menit
modul, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada jelajah
topik
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-

Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri
dari 5 orang dengan cara berhitung dan duduk berdasarkan
kelompoknya

Identifikasi
masalah

-

Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD
yang sudah tersedia dalam modul berdasarkan kelompok yang
telah ditentukan.

Pengumpulan
data

-

Peserta didik mencari informasi di dalam modul atau pada
sumber lainnya terkait dengan tugas yang diberikan guru
Peserta didik mencatat informasi yang didapatkan dari sumber
yang digunakan

-

Verifikasi

-

Generalisasi

-

Penutup

-

Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok untuk
memeriksa kembali terkait dengan jawaban yang telah diperoleh
Peserta didik menyampaikan hasil diskusi
Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk
menangapinya
Peserta didik dapat memperbaiki hasil diskusi melalui
penjelasan guru
Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesimpulan
tentang : fungsi sistem imun, mekanisme sistem imun, sel-sel
yang terlibat dalam respon imun dan perbedaan antigen dan
antibodi
Guru memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah 20 menit
dipelajari dan peserta didik menanggapi secara lisan
Guru memberikan pujian atas kerja keras peserta didik saat
mengikuti pembelajaran
Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan
manfaat yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran
Guru memberikan tugas mandiri terkait dengan jenis-jenis
imunitas
Tugas dikerjakan dalam bentuk laporan tertulis dan
dikumpulkan di akhir pelajaran pertemuan kedua
Guru mengakhiri proses pembelajaran
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Pertemuan 2 (2 JP x 45 menit)
Tahapan
Pembelajaran
Pendahuluan

Kegiatan Inti
Stimulus

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran

Orientasi
- Guru mempersiapkan perlengkapan yang digunakan sebelum
masuk kelas
- Guru mengucapkan salam pembuka
- Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan meminta peserta
didik memimpin doa
- Guru mengecek kehadiran peserta didik dan kesiapan belajarnya
Apersepsi
- Guru memberikan pertanyaan terkait dengan konsep-konsep
yang telah dipelajari sebelumnya yaitu “Jelaskan mekanisme
sistem imun humoral dan seluler”
Motivasi
- Guru memotivasi peserta didik dengan meminta peserta didik
untuk mengamati artikel yang tersedia dalam modul yang
berjudul “Kisah ular sangat berbisa gigit bocah pengembala di
Lembata”
- Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan pada
jelajah topik yaitu: “Mengapa kondisi Martinus berhasil
disembuhkan dari gigitan ular saat diberikan antivenom
monovalen dabola ruseli siamensis?
Memberikan acuan
- Guru menyampaikan garis besar materi yang akan dipelajari dan
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
- Guru menjelaskan materi kepada peserta didik, dan meminta 55 menit
peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada
jelajah topik
- Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri
dari 5 orang dengan cara berhitung dan duduk berdasarkan
kelompoknya.

Identifikasi
masalah

-

Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD
yang sudah tersedia dalam modul berdasarkan kelompok yang
telah ditentukan.

Pengumpulan
data

-

Peserta didik mencari informasi di dalam modul atau pada
sumber lain terkait dengan tugas yang diberikan guru
Peserta didik mencatat informasi yang didapatkan dari sumber
yang digunakan

-

Verifikasi

Alokasi
Waktu
15 menit

-

Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok untuk
menganalisis kembali terkait dengan jawaban yang telah
diperoleh
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-

Generalisasi

-

Penutup

-

-

Peserta didik menyampaikan hasil diskusi
Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk
menanggapinya
Peserta didik dapat memperbaiki hasil diskusi melalui
penjelasan guru
Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesimpulan
tentang : Jenis-jenis imunitas
Guru memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah 20 menit
dipelajari dan peserta didik menanggapi secara lisan
Guru memberikan pujian atas kerja keras peserta didik saat
mengikuti pembelajaran
Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan
manfaat yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran
Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi yang
dipelajari pada pertemuan berikutnya terkait dengan faktorfaktor yang mempengaruhi sistem imun
Peserta didik mengumpulkan portofolio
Guru mengakhiri proses pebelajaran

Pertemuan 3 (3 JP x 45 menit)
Tahapan
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Alokasi
Pembelajaran
Waktu
Pendahuluan
15 menit
Orientasi
- Guru mempersiapkan perlengkapan yang digunakan sebelum
masuk kelas
- Guru mengucapkan salam pembuka
- Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan meminta peserta
didik memimpin doa
- Guru mengecek kehadiran peserta didik dan kesiapan belajarnya
Apersepsi
- Guru memberikan pertanyaan terkait dengan konsep-konsep
yang telah dipelajari sebelumnya yaitu: “Jelaskan jenis imunitas
pasif alami”.
Motivasi
- Guru memotivasi peserta didik dengan meminta peserta didik
mengamati artikel yang tersedia dalam modul yang berjudul
“Risiko kematian virus corona menghantui lansia dan pria
perokok”
- Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan pada
jelajah topik yaitu: “Mengapa lanjut usia memiliki tingkat
kematian tinggi terhadap covid-19 dibandingkan dengan usia
muda”?
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Kegiatan Inti
Stimulus

“Faktor apa yang menyebabkan seorang pria memiliki sistem
kekebalan yang lemah dalam melawan infeksi virus
dibandingkan dengan perempuan”?
Memberikan acuan
- Guru menyampaikan garis besar materi yang akan dipelajari dan
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
- Guru menjelaskan materi kepada peserta didik
100
- Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri menit
dari 5 orang dengan cara berhitung dan duduk berdasarkan
kelompoknya

Identifikasi
masalah

-

Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD
yang sudah tersedia dalam modul berdasarkan kelompok yang
telah ditentukan.

Pengumpulan
data

-

Peserta didik mencari informasi dalam modul atau pada sumber
lain terkait dengan tugas yang diberikan guru
Peserta didik mencatat informasi yang didapatlan dari sumber
yang digunakan

-

Verifikasi

-

-

Generalisasi

-

Penutup

-

Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok untuk
menganalisis kembali terkait dengan jawabab yang telah
diperoleh
Peserta didik menyampaikan hasil diskusi
Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk
menanggapinya
Peserta didik dapat memperbaiki hasil diskusi melalui
penjelasan guru
Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesimpulan
tentang: Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun
Guru memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah 20 menit
dipelajari dan peserta didik menanggapi secara lisan
Guru memberikan pujian atas kerja keras peserta didik saat
mengikuti pembelajaran
Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan
manfaat yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran
Guru memberikan tugas dalam kelompok terkait dengan
gangguan pada sistem imun dan upaya pencegahannya
Peserta didik dapat melihat tugas kelompok yang sudah tersedia
dalam modul tersebut
Tugas dipresentasikan pada pertemuan berikutnya
Guru mengakhiri proses pebelajaran
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Pertemuan 4 (2 JP x 45 menit)
Tahapan
Pembelajaran
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Orientasi
- Guru mempersiapkan perlengkapan yang digunakan sebelum
guru masuk kelas
- Guru mengucapkan salam pembuka
- Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan meminta peserta
didik memimpin doa
- Guru mengecek kehadiran peserta didik dan kesiapan belajarnya
Apersepsi
- Guru memberikan pertanyaan terkait dengan konsep-konsep
yang telah dipelajari sebelumnya yaitu: “Sebutkan faktor-faktor
yang mempengaruhi sistem imun”.
Motivasi
- Guru memotivasi peserta didik dengan meminta peserta didik
mengamati artikel yang tersedia dalam modul yang berjudul
“Alergi makanan laut, anak 11 tahun meninggal setelah hirup
bau ikan dimasak”
- Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan pada
jelajah topik yaitu: “Mengapa menghirup uap ikan laut dapat
menyebabkan reaksi alergi”?.
Memberikan acuan
- Guru menyampaikan garis-garis besar materi yang akan
dipelajari dan menyampaikan tujuan pembelajaran

Kegiatan Inti
Stimulus

-

Siswa diminta untuk duduk berdasarkan kelompoknya
Guru
meminta
masing-masing
kelompok
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya

Identifikasi
masalah

-

Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk
menangapinya

Pengumpulan
data

-

Peserta didik mencari informasi di dalam modul atau pada
sumber lain untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh
kelompok lain tersebut

Verifikasi

-

Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok untuk
menganalisis kembali terkait dengan jawaban yang telah
diperoleh
Peserta didik menyampaikan hasil diskusi
Peserta didik dapat memperbaiki hasil diskusi melalui
penjelasan guru

-

Alokasi
Waktu
15 menit

55 menit
untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
161

Generalisasi

-

Penutup

-

Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesimpulan
tentang : gangguan pada sistem imun dan cara pencegahannya
Guru memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah 20 menit
dipelajari dan peserta didik menanggapi secara lisan
Guru memberikan pujian atas kerja keras peserta didik saat
mengikuti pembelajaran
Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan
manfaat yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran
Guru memberikan LKPD kepada peserta didik sebagai tugas
kelompok
Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya
Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi sistem
imun sebagai persiapan mengikuti ulangan harian
Guru mengakhiri proses pebelajaran

Pertemuan 5 (2 JP x 45 menit) : ULANGAN HARIAN
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
JUDUL : FUNGSI SISTEM IMUN, MEKANISME SISTEM IMUN, SELSEL YANG TERLIBAT DALAM RESPON IMUNITAS, SERTA ANTIGEN
DAN ANTIBODI
Nama Anggota Kelompok :
1.
2.
3.
4.
5.
Kelas :

A. TUJUAN
1. Mampu menganalisis fungsi sistem imun
2. Mampu menganalisis mekanisme sistem imun non spesifik dan spesifik
3. Mampu menganalisis mekanisme imunitas humoral dan imunitas seluler
4. Mampu mengidentifikasi sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas
5. Mampu menjelaskan perbedaan antigen dan antibodi
B. ALAT dan BAHAN
1. Alat tulis
2. Modul
C. CARA KERJA
1. Duduk berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Silahkan perhatikan penjelasan dari guru
3. Bukalah modul pada halaman yang berisi LKPD sesuai dengan petunjuk yang
ada
4. Isilah nama anggota kelompok beserta kelas yang telah disediakan di bagian
atas
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5. Kerjakanlah LKPD dalam kelompok masing-masing
6. Isilah kesimpulan sesuai dengan poin-poin pada bagian tujuan secara singkat
dan jelas
D. PERTANYAAN DISKUSI
1. Virus corona atau covid-19 merupakan sebuah penyakit yang sangat
berbahaya yang saat ini sudah mengancam banyak nyawa. Covid-19 ini
merasal dari Wuhan, China dan menyebar di beberapa negara termasuk
Indonesia. Sampai saat ini covid-19 sudah menyebar di beberapa provinsi di
Indonesia yang ditularkan melalui orang-orang yang sudah positif terkena
covid-19. Gejalah yang dialami saat terkena covid-19 seperti gejalah
influenza yaitu batuk, demam, bersin, dan sakit pada tenggorokan. Oleh
karena itu, pemerintah menganjurkan kepada kita untuk tetap menjaga
kebersihan, serta menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat dalam
melawan covid-19.
a. Mengapa kita dianjurkan untuk tetap menjaga daya tahan tubuh?
Jawab:......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
b. Berdasarkan kasus di atas, menurut kalian apa fungsi dari sistem imun
dalam menghadapi covid-19 tersebut!
Jawab:......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Tuliskan perbedaan sistem imun nonspesifik dan spesifik
No

Sistem pertahanan nonspesifik

Sistem pertahanan spesifik
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3. Kulit merupakan alat pelindung utama bagi tubuh terhadap virus dan bakteri.
Namun kulit dapat rusak jika terkena pisau atau benturan keras, sehingga
dapat memicu virus dan baketri menyerang tubuh. Bagaimana reaksi lokal
tubuh dalam mengatasi infeksi atau cedera pada kulit tersebut!
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. Bagaimana aksi sel B dan sel T sitotoksik dalam merespon sel-sel asing
berupa virus dan bakteri yang masuk dalam tubuh!
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Lengkapilah tabel di bawah ini!
Jenis-jenis Sel
....
Sel B
....

Makrofag

Fungsi
Mengenali dan menghancurkan sel yang
memperlihatkan antigen asing.
..............
Melepaskan zat-zat kimia yang menyebabkan
kematian sel, sehingga menghambat penyebaran
virus
.............

6. Perhatikan gambar di bawah ini!

Sebutkan dan jelaskan jenis dan fungsi kelas antibodi sesuai dengan gambar
di atas!
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
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7. Pada saat antigen (virus, bakteri, atau sel-sel asing) masuk kedalam tubuh,
maka hal ini dapat merangsang respon imunitas. Dimana antigen dapat
memicu limfosit untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini akan merespon
keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Jelaskan
bagaimana cara antibodi dalam merespon antigen tersebu!
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

E. KESIMPULAN
Jawab:....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

PEDOMAN PENSKORAN
No
Soal dan Jawaban
Indikator
Skor
1
a. Karena daya tahan tubuh memiliki peranan penting bagi Total aspek 2
4
tubuh kita untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan Setiap menjawab 1 2
mencegah terjadinya infeksi. Saat terjadi pandemi aspek benar
covid19 ini wajib menjaga daya tahan tubuh dengan cara
mengonsumsi makanan yang sehat seperti buah dan
sayur, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, hindari
stres yang berlebihan, sering berjemur dibawah sinar
matahari, serta mengonsumsi suplemen yang dapat
meningkatkan daya tahan tubuh untuk menghalau virus
corona atau covid19 yang masuk kedalam tubuh.
b. Fungsi sistem imun terkait dengan kasus tersebut adalah
mempertahankan tubuh dari patogen atau virus corona
yang masuk kedalam tubuh manusia
2

Perbedaan sistem imun nonspesifik dan spesifik:
a. Pertahanan nonspesifik
 Mekanisme kerja cepat
 Tidak ada kontak dengan antigen

Total 12 aspek
24
Setiap menjawab 1 2
aspek benar
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3

4

Tidak ada respon memori
Resistensi tidak berubah oleh infeksi
Sasaran infeksi pada umumnya efektif terhadap semua
mikroba
 Banyak komponen cairan darah berupa peptida
antimikroba dan protein
b. Pertahanan spesifik
 Mekanisme kerja lebih lambat
 Sebelumnya ada kontak dengan antigen
 Respon memori menetap, respon lebih baik pada
infeksi serupa berikutnya
 Resistensi membaik oleh infeksi
 Sasaran infeksi spesifik terhadap mikroorganisme yang
sudah dikenali sebelumnya
 Komponen cairan darah beripa antobodi
Reaksi lokal tubuh dalam mengatasi infeksi atau cedera pada
kulit antara lain:
a. Histamin dilepaskan oleh sel-sel tiang di tempat yang
terluka
b. Memicu pembuluh darah di tempat terluka berkembang
mejadi lebih permeabel
c. Makrofag-magrofag yang teraktivasi dan sel-sel lain
melepaskan molekul-molekul pensinyal tambahan
d. Aliran darah terdorong ke tempat yang terluka untuk
membantu menghantarkan protein-protein antimikroba
e. Peningkatan suplai aliran darah lokal akan menyebabkan
kemerahan dan panas yang khas dari inflamasi
(inflammare)
f. Kapiler-kapiler melebar dan menjadi lebih permeabel,
memungkinkan cairan yang mengandung peptidapeptida antimikroba memasuki jaringan
g. Molekul-molekul pensinyal yang dilepaskan oleh sel-sel
kekebalan menarik sel-sel fagositik tambahan yaitu
neutrofik dan makrofag
h. Sel-sel fagositik ini mencerna patogen-patogen dan sisasisa sel dan berbagai cairan atau akumulasi nanah (pus)
di tempat terluka kemudian jaringan akan sembuh.
a. Aksi sel B dalam merespon sel-sel asing berupa virus dan
bakteri yang masuk kedalam tubuh antara lain:
 Bakteri penyerang difagositosis ditelan oleh sel penyaji
antigen
 Lisosom yang mengandung enzim pencernaan
bergabung dengan fagosom untuk menghancurkan
antigen menjadi potongan-potongan kompleks yang
disebut peptida antigen

Total 8 aspek
16
Setiap menjawab 1 2
aspek benar

Total 16 aspek
32
Setiap menjawab 1 2
aspek benar
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Protein MHC kelas II mengikat peptida antigen dan
membawa ke permukaan untuk dikenali oleh sel T
penolong
Sel penyaji antigen melepaskan sitokin dan
merangsang sel T untuk berkembang biak, sehingga
dapat menghasilkan klona sel T penolong
Sebuah sel-B dengan reseptor untuk peptida yang sama
menelan antigen dan menampilkannya pada permukaan
sel dalam suatu kompleks dengan protein MHC kelas II
Sel T penolong mengikat ke antigen yang ditampilkan
di permukaan sel B.
Interaksi ini dibantu dengan sitokin untuk mengaktivasi
sel B.
Sel B terdorong untuk membelah dan berkembang biak
menjadi klona sel plasma yaitu klona sel plasma
penghasil antibodi dan klona sel B ingatan yang
memiliki reseptor di permukaan selnya
Sel plasma memproduksi molekul antibodi yang
bersifat spesifik dengan reseptor permukaan bagi
antigen yang sama untuk mempermudah dalam
menyerang dan menghancurkan bakteri.

b. Aksi sel T sitotoksik dalam merespon sel-sel asing
berupa virus dan bakteri yang masuk kedalam tubuh
antara lain:
 Sel penyaji antigen bertemu dan meyerang virus
 Virus yang lain mencari sel-sel terdekat untuk
menginfeksi seperti sel epitel
 Lisosom bergabung dengan sel phagositosis untuk
merespon antigen
 Sel T sitotoksik yang teraktivasi berikatan dengan
kompleks fragmen MHC kelas I pada sel epitel yang
terinfeksi dengan bantuan sitokin menarik sel T
penolong ke tempat infeksi
 Ikatan menyebabkan sel T sitotoksik melepaskan zat kimia kuat yang disebut perforin
 Perforin melubangi membran sel yang terinfeksi dan
menghancurkan antigen
 Sel T memori tetap tertinggal untuk merespon dengan
cepat jika virus yang sama menyerang lagi
5

a. Sel T sitotoksik (Cytotoxic T lymphocytes) berfungsi: Total 4 aspek
8
mengenali dan menghancurkan sel yang memperlihatkan Setiap menjawab 1 2
antigen asing
aspek benar
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6

b. Sel B berfungsi: membentuk antibodi untuk melawan
amtigen
c. Sel pembunuh alami (NK=natural killer) berfungsi:
Melepaskan zat-zat kimia yang menyebabkan kematian
sel, sehingga menghambat penyebaran virus
d. Makrofag berfungsi: menelan antigen atau bakteri dan
dihancurkan secara enzimatik
Jenis dan fungsi kelas antibodi sesuai dengan dibawah ini Total 1 aspek
2
adalah:
Setiap menjawab 1
aspek benar

IgE (Monomer): terdapat dalam darah pada konsentrasi
yang rendah. Antibodi ini berfungsi memicu pelepasan dari
sel tiang dan basofil dari histamin dan zat-zat kimia lain
yang menyebabkan reaksi alergi
7

Cara antibodi dalam merespon antigen adalah:
Total 4 aspek
12
Antibodi dapat berikatan dengan antigen melalui beberapa Setiap menjawab 1 3
cara antara lain:
aspek benar
a. Fiksasi komplemen (aktivasi sistem komplemen) dimana
antibodi memiliki sisi pengikat antigen pada daerah
variabel dan antigen memiliki sisi penghubung
determinan antigen (epitop). Kedua sisi tersebut akan
berikatan untuk membentuk kompleks antigen dan
antibodi. Pengikatan kompleks antigen-antibodi pada
mikroba atau sel asing ke salah satu protein komplemen
memicu serangkaian aktivasi dengan setiap protein dari
sistem komplemen mengaktivasi protein berikutnya.
b. Netralisasi dimana antibodi berikatan ke protein
permukaan dari virus dan bakteri, sehingga menghalangi
kemampuan patogen untuk menginfeksi sel inang.
Serupa dengan itu, antibodi terkadang berikatan dengan
protein dan menetralisasi toksin yang dilepaskan dalam
cairan tubuh.
c. Aglutinasi (penggumpalan) dimana terjadi jika antigen
berupa materi partikel seperti bakteri atau sel-sel darah
merah. Molekul antibodi memiliki paling tidak dua
tempat pengikatan antigen. Contohnya IgM dapat
mengikat lima bakteri, selanjutnya kompleks besar ini
dengan mudah difagosit oleh makrofag.
d. Presipitasi (pengendapan)
Pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut
dalam cairan tubuh. Setelah diendapkan, antigen tersebut
dikeluarkan melalui fagositosis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
169

Nilai siswa = Jumlah skor yang diperoleh X 100
Skor maksimal
Kriteria Penilaian :
Nilai
X ≥ 80
70 ≤ X ≤ 75
60 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2
JUDUL : JENIS-JENIS IMUNITAS
Nama Anggota Kelompok :
1.
2.
3.
4.
5.
Kelas :

A. TUJUAN
Mampu menganalisis jenis-jenis imunitas
B. ALAT dan BAHAN
1. Alat tulis
2. Modul
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C. CARA KERJA
1. Duduk berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Silahkan perhatikan penjelasan dari guru
3. Bukalah modul pada halaman yang berisi LKPD sesuai dengan petunjuk yang
ada
4. Isilah nama anggota kelompok yang telah disediakan di bagian atas
5. Kerjakanlah LKPD dalam kelompok masing-masing
6. Isilah kesimpulan sesuai dengan poin-poin pada bagian tujuan secara singkat
dan jelas
D. PERTANYAAN DISKUSI
1. Jelaskan perbedaan imunitas aktif alami dan imunitas pasif alami!
No
1
2
3
4

Imunitas Aktif Alami

Imunitas Pasif Alami

2. Imunisasi (vaksinasi) adalah memasukan virus atau bakteri yang sudah
dilemahkan atau yang sudah mati ke dalam tubuh anak. Hingga kini, ada lima
imunisasi dasar untuk anak disubsidi pemerintah, yaitu hepatitis B, Bacille
calmette guerin (BCB), sabin, DPT-HB-Hib, serta Measles mumps rubella
(MMR). Imunisasi tersebut wajib dilakukan pada anak-anak. Menurut kalian
mengapa imunisasi atau pemberian jenis vaksin di atas wajib dilakukan pada
anak-anak?
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. Setelah divaksinasi, balita mengalami demam! jelaskan mengapa hal tersebut
dapat terjadi!
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
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4. Mengapa vaksinasi dapat menimbulkan kekebalan tubuh?
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

5. Pada waktu kecil anak-anak diberikan vaksin Bacille calmette guerin (BCB)
untuk melawan tuberkulosis. Namun pada saat dewasa mereka mengalami
penyakit TBC. Apakah vaksin tersebut dapat diberikan lagi untuk ke dua
kalinya kepada mereka yang terkena TBC? Jelaskan alasannya!
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

E. KESIMPULAN
Jawab:....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

PEDOMAN PENSKORAN
No
1

Soal dan Jawaban
Indikator
Skor
Perbedaan imunitas aktif alami dan imunitas pasif alami
Total 7 aspek
14
a. Imunitas aktif alami
Setiap menjawab 1 2
aspek benar
 Terjadi jika seseorang terpapar satu jenis penyakit
 Sistem imunitas memproduksi antibodi dan limfosit
khusus
 Bersifat seumur hidup contohnya cacar dan campak
 Atau sementara contohnya gonore dan pneumonia
b. Imunitas pasif alami
 Kekebalan pasif tidak melibatkan sel B dan sel T
penerima
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2

3

4

5

Kekebalan ini hanya bertahan selama antibodi yang
ditransfer masih ada
Contohnya antibodi IgA dialirkan dari ibu ke bayi
melalui ASI untuk memberi perlindungan melawan
infeksi saat sistem kekebaln bayi berkembang

Imunisasi atau pemberian jenis vaksin wajib dilakukan pada
anak-anak karena jenis-jenis vaksin tersebut merupakan
imunisasi dasar bagi bayi dan anak-anak yang wajib
dilakukan agar dapat mengurangi resiko anak-anak terkena
penyakit-penyakit yang berbahaya. Misalnya DPT untuk
mencegah penyakit difteri, Bacille calmette guerin (BCB)
untuk mencegah tuberkulosis, Measles mumps rubella
(MMR) untuk mencegah campak, dll.
Setelah divaksinasi balita mengalami demam karena hal ini
disebabkan oleh respon tubuh terhadap vaksin yang
diberikan. Vaksin yang dilemahkan akan memicu sistem
kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi melalui
serangkaian proses. Salah satu proses tersebut melibatkan
timbulnya respon peradangan yang dapat memicu timbulnya
demam pada balita.
Vaksinasi dapat menimbulkan kekebalan tubuh karena
vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin (pathogen
yang dilemahkan) ke dalam tubuh seseorang untuk
memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit. Jika vaksin
yang di masukkan ke dalam tubuh dapat merespon dengan
baik, maka sistem kekebalan tubuh menjadi meningkat dan
tahan terhadap penyakit. Jika vaksin yang dimasukkan ke
dalam tubuh tidak dapat merespon dengan baik, maka akan
mengakibatkan ketidakseimbangan proses dalam tubuh
sehingga menurunkan sistem kekebalan tubuh.
Vaksin BCG tidak dapat diberikan lagi untuk kedua kalinya
kepada mereka yang terkena penyakit TBC. Secara umum
vaksin BCG tidak diberikan kepada orang dewasa atau
siapapun yang pernah mengidap penyakit TBC (atau sedang
dalam pengobatan TBC), pernah memiliki tes kulit
tuberkulin posistif, dll. Namun, hal ini dapat
dipertimbangkan untuk pekerja dibidang kesehatan yang
sering menangani banyaknya kasus berbagai macam obat
yang resisten terhadap TBC. Vaksin BCG akan diberikan
kepada bayi berusia 0-2 bulan, tetapi biasanya diberikan
pada bayi berumur 2 atau 3 bulan, dapat diberikan pada anak
dan orang dewasa jika sudah melakukan tes tuberkulin
dengan hasil negatif. Orang dewasa dan anak-anak yang
berumur lebih dari 6 bulan sebelum di vaksinasi akan
diberikan tes kulit tuberkulin. Jika hasil tesnya positif, hal

Total 1 aspek
20
Setiap menjawab 1
aspek benar

Total 1 aspek
20
Setiap menjawab 1
aspek benar

Total 1 aspek
20
Setiap menjawab 1
aspek benar

Total 1 aspek
15
Setiap menjawab 1
aspek benar
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ini menunjukan bahwa orang tersebut telah memiliki
kekebalan tubuh terhadap TB. Ketika dewasa mengalami
penyakit TBC maka tidak dianjurkan karena tidak akan
memberikan manfaat apapun, bahkan ada kemungkinan
efek samping yang lebih besar.

Nilai siswa = Jumlah skor yang diperoleh X 100
Skor maksimal
Kriteria Penilaian :
Nilai
X ≥ 80
70 ≤ X ≤ 75
60 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
174

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3
JUDUL : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM IMUN
Nama Anggota Kelompok :
1.
2.
3.
4.
5.
Kelas :

A. TUJUAN
Mampu mengaitkan faktor yang mempengaruhi sistem imun
B. ALAT dan BAHAN
1. Alat tulis
2. Modul
C. CARA KERJA
1. Duduk berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Silahkan perhatikan penjelasan dari guru
3. Bukalah modul pada halaman yang bersisi LKPD sesuai dengan petunjuk
yang ada
4. Isilah nama anggota kelompok yang telah disediakan di bagian atas
5. Kerjakanlah LKPD dalam kelompok masing-masing
6. Isilah kesimpulan sesuai dengan poin-poin pada bagian tujuan secara singkat
dan jelas
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D. PERTANYAAN DISKUSI
1. Perhatikan gambar di bawah ini!

Mengapa ketika kita kurang istirahat atau kurang tidur dapat membuat tubuh
kita terasa lemas, tidak bersemangat, dan bahkan mudah terserang penyakit?
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Memasuki cuaca dingin, seseorang cenderung lebih rentan terhadap serangan
penyakit. Bahkan ada sebagian orang, ketika tubuhnya terkena air hujan dapat
mengalami flu, deman, masuk angin, dll. Menurut kalian, mengapa ketika
tubuh terkena air hujan rentan terhadap penyakit?
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
3. Pada saat seorang terkena flu (batuk, pilek, dll) dan ketika ia mendekati orang
lain, maka orang tersebut tertular flu juga. Bagaimana reaksi imun tubuh,
sehinggga bisa tertular oleh flu dari orang lain tersebut?
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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4. Stres yang berlebihan memang diketahui bisa berbahaya bagi kesehatan. Kini
sebuah studi telah menemukan bagaimana stres bisa mempengaruhi sistem
kekebalan manusia. Stres yang terjadi terus-menerus atau berlebihan dapat
berkontribusi terhadap masalah kronis seperti penyakit jantung, diabetes,
kanker, dan gangguan neuropsikiatri. Menurut kalian mengapa stres dapat
menyebabkan sistem kekebalan menurun, sehingga dapat memicu penyakit
menyerang tubuh?
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Nutrisi sangat diperlukan dalam pengaturan sistem imunitas seperti vitamin,
mineral, protein, dll. Jika tubuh kekurangan nutrisi maka akan mempengaruhi
sistem imun pada manusia. Namun dengan adanya covid 19 ini pengadaan
vitamin dan suplemen-suplemen penambah daya tahan tubuh yang disediakan
di apotek sempat diburu masyarakat dan harganya mahal serta sulit dicari.
a. Bagaimana dampak pada sistem imun jika kekurangan nutrisi!
Jawab:......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

b. Bagaimana peran vitamin C dalam sistem imun, sehingga berdampak
pada pertahanan terhadap virus corona atau covid 19!
Jawab:......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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E. KESIMPULAN
Jawab:....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

PEDOMAN PENSKORAN
No
1

2

3

Soal dan Jawaban
Ketika kita kurang istirahat atau kurang tidur dapat
membuat tubuh kita terasa lemas, tidak bersemangat, dan
bahkan mudah terserang oleh penyakit. Karena
kekurangan tidur dapat menyebabkan perubahan pada
jaringan sitokin. Selain itu, dapat melemahkan sistem imun
karena darah yang mengandung NKC (Natural Killer Sel)
atau sel pembunuh alami seperti sel T yang ada dalam
aliran darah yang berfungsi untuk membunuh patogen
yang menyerang tubuh jika kadarnya menurun, maka dapat
melemahkan sistem imunitas sehingga rentan terhadap
penyakit.
Ketika tubuh terkena air hujan rentan terhadap penyakit.
Karena pada saat terkena hujan maka tubuh dipaksa untuk
mengeluarkan energi secara berlebihan untuk menahan
kedinganan. Jika daya tahan tubuh lemah, tubuh tidak
dapat mengimbangi adanya perubahan suhu tubuh
tersebut. Akibatnya, daya tahan tubuh semakin menurun
dan kesehatan pun terganggu. Penyakit yang muncul
bermacam-macam seperti influenza, batuk, demam, diare,
dll. Sebenarnya kehujanan tidak akan menimbulkan
masalah kesehatan bila daya tahan tubuh dalam kondisi
baik. Selain itu, biasanya virus influenza cenderung berkembang biak lebih aktif saat cuaca dingin atau hujan.
Reaksi imun tubuh sehingga bisa tertular oleh flu dari
orang lain:
Ketika orang lain sedang flu kemudian bersin, maka tanpa
disadari menghirup udara yang sudah terkontaminasi oleh
orang yang sedang mengalami flu. Sebagian besar gejala
flu disebabkan oleh respon kekebalan terhadap virus.
Respon imun awal melibatkan sel-sel sistem imun
nonspesifik, seperti makrofag dan neutrofil.

Indikator
Total 1 aspek
Setiap menjawab 1
benar

Skor
15

Total 1 aspek
15
Setiap menjawab 1
benar

Total 1 aspek
20
Setiap menjawab 1
benar
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4

5

Sel-sel ini mengekspresikan reseptor yang mampu
merasakan keberadaan virus dan menghasilkan molekul
kecil seperti sitokin dan kemokin.
Sitokin mengatur komponen lain dari sistem kekebalan
untuk melawan virus. Sedangkan kemokin mengarahkan
limfosit T ke lokasi infeksi. Ketika sel T secara khusus
mengenali protein virus influenza, mereka kemudian mulai
berkembang biak di kelenjar getah bening di sekitar paruparu dan tenggorokan. Hal ini yang menyebabkan
pembengkakan dan nyeri pada kelenjar getah bening
tersebut.
Setelah beberapa hari, sel T menuju ke paru-paru dan
membunuh sel yang terinfeksi virus. Proses ini
menyebabkan kerusakan paru-paru dan mempersulit
proses pernapasan. Selain itu, penumpukan lendir di paruparu, sebagai akibat dari respon kekebalan terhadap
infeksi, sehingga menyebabkan batuk sebagai refleks
untuk membersihkan saluran udara.
Stres dapat menyebabkan sistem kekebalan menurun
sehingga dapat memicu penyakit menyerang tubuh.
Karena melepaskan hormon seperti neuroendokrin,
glukokortikoid, dan katekolamin. Stres kronis dapat
menurunkan jumlah sel darah putih dan berdampak buruk
pada produksi antibodi.
a. Bagaimana dampak pada sistem imun jika kekurangan
nutrisi?
Jika kekurangan nutrisi seperti vitamin dan mineral,
maka dapat menimbulkan imunosupresi yaitu daya
tahan tubuh berkurang sehingga lebih rentan terkena
penyakit.
Kekurangan vitamin A akan mempengaruhi pembentukan zat-zat antibodi, kemampuan fagositosis,
pembentukan substansi protektif yang non spesifik, dan
pembentukan integritas jaringan epitel.
Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh selluler. Selain itu, kekurangan zat
besi akan berdampak pada reaksi imunitas berupa
aktivitas neutrofil yang menurun, dan sebagai
konsekuensinya kemampuan untuk membunuh bakteri
intraseluler menjadi terganggu. Selian itu, kemampuan
sel NK untuk membunuh bakteri menjadi rendah.
b. Peran vitamin C dalam sistem imun sehingga
berdampak pada pertahanan terhadap virus corona atau
covid 19.
Vitamin C sangat berperan dalam memicu sumsum
tulang belakang untuk memproduksi sel B dan sel T

Total 1 aspek
10
Setiap menjawab 1
benar

Total 2 aspek
30
Setiap menjawab 1 15
benar
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yang cukup agar dapat melawan virus. Selain itu,
vitamin C dapat mencegah terjadinya inflamasi.
Vitamin C berkontribusi untuk pertahanan kekebalan
dengan mendukung berbagai fungsi seluler, baik sistem
kekebalan tubuh non spesifik dan kekebalan tubuh
spesifik. Vitamin C terakumulasi dalam sel fagosit,
seperti neutrofil, dan dapat meningkatkan fagositosis,
generasi spesies oksigen reaktif yang dapat membunuh
mikroba.

Nilai siswa = Jumlah skor yang diperoleh X 100
Skor maksimal

Kriteria Penilaian :
Nilai
X ≥ 80
70 ≤ X ≤ 75
60 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 4
JUDUL : GANGGUAN SISTEM IMUN DAN UPAYA PENCEGAHAN
Nama Anggota Kelompok :
1.
2.
3.
4.
5.
Kelas :

A. TUJUAN
1. Mampu menganalisis gangguan sistem imun.
2. Mampu mengevaluasi upaya pencegahan gangguan sistem imun.
B. ALAT dan BAHAN
1. Alat tulis
2. Modul
C. CARA KERJA
1. Duduk berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Silahkan perhatikan penjelasan dari guru
3. Bukalah modul pada halaman yang berisi LKPD sesuai dengan petunjuk yang
ada
4. Isilah nama anggota kelompok beserta kelas yang telah disediakan di bagian
atas
5. Kerjakanlah LKPD dalam kelompok masing-masing
6. Isilah kesimpulan sesuai dengan poin-poin pada bagian tujuan secara singkat
dan jelas
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D. PERTANYAAN DISKUSI
1. Anemia pernisiosa terjadi karena tubuh tidak bisa menyerap vitamin B-12,
sehingga dapat mengakibatkan sumsum tulang tidak dapat memproduksi sel
darah merah secara normal. Berdasarkan hal ini, dapat kita ketahui bahwa
seorang yang vegetarian adalah orang yang tidak mengonsumsi makanan
yang berasal dari sumber hewani atau makanan yang mengandung vitamin B12. Padahal vitamin B-12 sangat penting dalam menghasilkan sel darah
merah yang dapat berfungsi normal dalam tubuh kita. Sesuai dengan
pernyataan di atas;
a. Menurut kalian, apakah seorang vegetarian yang tidak mengonsumsi
vitamin B-12 rentan terkena anemia pernisiosa? Jelaskan alasannya!
Jawab:......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
b. Apakah vegetarian terus mengalami anemia pernisiosa seumur
hidupnya? Jelaskan alasannya!
Jawab:......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Perhatikan gambar di bawah ini!
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Gambar ini menunjukan orang yang terkena Sindrom Stevens Johnson (SSJ).
Sindrom Stevens Johnson (SSJ) merupakan penyakit kulit dan mukosa yang
berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian. Sel-sel kulit bagian epidermis
mengelupas dan memisahkan diri dari dermis, dengan gejala bercak
kemerahan, lepuh seperti luka bakar sampai terkelupas, dan mulut bernanah.
Salah satu penyebab terjadinya SSJ adalah penggunaan obat atau reaksi
berlebihan terhadap obat tertentu (alergi obat). Sesuai dengan pernyataan
tersebut;
a. Bagaimana reaksi tubuh terhadap obat yang dikonsumsi yang
menyebabkan Stevens Johnson (SSJ) tersebut!
Jawab:......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
b. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi Stevens Johnson
(SSJ)!
Jawab:........................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
3. Penyakit autoimun sering terjadi pada wanita, contohnya pada bulan Oktober
2019 ashanty didiagnosis menderita penyakit autoimun. Berbagai upaya yang
dilakukan oleh ashanty terhadap penyakit yang ia derita misalnya menjaga
pola makan, menggunakan obat tradisional, dan berusaha untuk tidak stres.
Dokter menyarankan Ashanty untuk tidak mnegonsumsi makan dari bahan
dasar tepung, tidak boleh mengonsumsi nasi. Ia harus mengonsumsi makanan
yang organik tanpa campuran zat kimia buatan. Namun beberapa bulan yang
lalu (20/11/2019) ia harus dirawat di rumah sakit karena terdapat bentolanbentolan di sekujur tubuhnya. Ashanty mendapat penanganan medis untuk
mengetahu bentol-bentol yang dialami yaitu melakukan biopsi untuk
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mengambil sampel usus yang akan dilakukan pemeriksaan laboratorium.
Namun hal ini belum diketahui pasti apa penyebab bentolan tersebut.
a. Menurut kalian apakah bentolan-bentolan tersebut merupakan efek dari
penyakit autoimun yang dialami Ashanty? Jelaskan alasannya!
Jawab:......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
b. Mengapa penyakit autoimun sering terjadi pada wanita?
Jawab:......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4. Jelaskan bagaimana defisiensi imun (imunodefisiensi) dapat terjadi!
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Apakah orang yang terinfeksi HIV akan menderita AIDS? Jelaskan
alasannya!
Jawab:...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

E. KESIMPULAN
Jawab:....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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PEDOMAN PENSKORAN
No
Soal dan Jawaban
Indikator
Skor
1
a. Seorang vegetarian yang tidak mengonsumsi vitamin B- Total 2 aspek
20
12 akan rentan terhadap penyakit anemia pernisiosa. Setiap menjawab 1 10
Hal ini dikarenakan kekurangan vitamin B-12 dapat benar
mengakibatkan sumsum tulang tidak dapat memproduksi
sel eritrosit secara normal. Semakin banyaknya asupan
vitamin B-12 maka akan semakin tinggi kadar
hemoglobin, begitu pula sebaliknya. Jika kekurangan
asupan vitamin B-12, maka dapat mengakibatkan daya
pengangkutan hemoglobin menjadi sangat terbatas.
Seorang yang mengonsumsi makanan sumber hewani
yaitu telur dan susu kemungkinan masih mengalami
anemia karena kebutuhan vitamin B-12 tidak terpenuhi
dari telur dan susu saja, tetapi juga dari daging, hati,
udang, dan kerang.
b. Seorang vegetarian tidak mengalami anemia pernisiosa
seumur hidupnya. Hal ini jika seorang vegetarian dapat
memperbaiki asupan makannya dan memperbanyak
kuantitas makanan dengan cara memvariasi penggunaan
jenis bahan makanan dan menambah porsi makanan
terutama bahan makanan telur dan susu yang masih
diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh vegetarian, serta
rutin mengonsumsi suplemen vitamin B-12 untuk
mencukupi kebutuhannya.
2

a. Reaksi tubuh terhadap obat yang dikonsumsi yang Total 2 aspek
menyebabkan Sindrom Stevens Johnson (SSJ) antara Setiap menjawab 1
lain:
benar
Reaksi tubuh terhadap obat yang dikonsumsi sering
dihubungkan dengan reaksi hipersensitivitas tipe III
(reaksi kompleks imun) dan tipe IV (alergi seluler tipe
lambat).
Reaksi ini juga dapat terjadi melalui mekanisme non
imunologis yang disebabkan karena toksisitas obat, over
dosis, interaksi antar obat, bentuk obat, dan perubahan
metabolisme. Reaksi hipersensitif tipe III terjadi akibat
terbentuknya kompleks antigen-antibodi, sehingga
terjadi aktivitas sistem komplemen dan degranulasi sel
mast. Hal ini menyebabkan kerusakan jaringan atau
kapiler ditempat terjadinya reaksi tersebut. Neutrofil tertarik ke daerah tersebut dan mulai memfagositosis sel-sel
rusak, sehingga terjadi pelepasan enzim-enzim, serta
penimbunan sisa sel. Hal ini menyebabkan siklus peradangan berlanjut.

20
10
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3

4

5

Reaksi hipersensitifitas tipe IV terjadi akibat limfosit T
yang tersistesisasi terhubung kembali dengan antigen
yang sama kemudian limtokin dilepaskan sebagai reaksi
radang. Pada reaksi ini diperantarai oleh sel T, atau
terjadi pengaktifan sel T. Oleh karena proses
hipersensitivitas, maka terjadi kerusakan kulit sehingga
terjadi kegagalan fungsi kulit yang menyebabkan
kehilangan cairan, stres hormonal diikuti peningkatan
resistensi terhadap insulin, hiperglikemia dan glukosuria,
kegagalan fungsi imun, dan infeksi.
b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Sindrom Stevens
Johnson (SSJ) adalah menghentikan obat yang
menyebabkan Sindrom Stevens Johnson (SSJ), memberi
pengganti nutrisi dan cairan . Selain itu, melakukan perawatan mata dan mulut.
a. Bentol-bentolan yang dialami Ashanty bukan merupakan
efek dari penyakit autoimun. Ada beberapa jenis
penyakit autoimun salah satunya adalah Systemic lupus
erythematosus (SLE). Gejalah yang dialami akibat
penyakit ini adalah ruam-ruam pada kulit, deman,
artritis, jantung, paru-paru, dan gangguan ginjal. Ruamruam pada kulit seperti kemerahan biasanya terjadi
dibagian pipi. Sehingga bentolan yang dialami ashanty
bisa saja disebabkan karena alergi.
b. Penyakit autoimun sering terjadi pada wanita karena
dipengaruhi oleh hormon. Wanita memproduksi hormon
estrogen yang meningkatkan sintesis IgG dan IgA,
sehingga menjadi lebih kebal terhadap infeksi daripada
pria. Sementara itu, memproduksi androgen yang
bersifat memperkecil resiko penyakit autoimun,
sehingga penyakit autoimun lebih sering dijumpai pada
wanita.
Defisiensi sistem imun atau imunodefisiensi merupakan
kondisi
menurunnya
keefektifan
sistem
imunitas/ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon
antigen. Hal ini di dapatkan dari keturunan, kegagalan
pewarisan suatu gen kepada generasi berikut sehingga
menghasilkan makrofag yang tidak mampu mencerna dan
menghancurkan organisme yang menyerang tubuh.
Ya. orang yang terinfeksi HIV akan menderita AIDS Karena
AIDS
disebabkan
oleh
virus
HIV
(Human
immunodeficiency virus). Hal ini menyebabkan sel T
penolong berkurang sehingga kurangnya sistem imunitas.
Penderita AIDS pun rentan terhadap penyakit oportunistik
(penyakit infeksi yang timbul saat daya tahan tubuh
berkurang)

Total 2 aspek
20
Setiap menjawab 1 10
benar

Total 1 aspek
10
Setiap menjawab 1
benar

Total 1 aspek
10
Setiap menjawab 1
benar
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Nilai siswa = Jumlah skor yang diperoleh X 100
Skor maksimal

Kriteria Penilaian :
Nilai
X ≥ 80
70 ≤ X ≤ 75
60 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SISTEM IMUN
Indikator

Soal
Ingatan

Pemahaman

3.14.1 Menganalisis fungsi
sistem imun
3.14.2 Menganalisis mekanisme pertahanan tubuh nonspesifik
(alamiah)
dan
spesifik (adaptif)

3.14.6 Menganalisis jenisjenis imunitas

Analisis
PG 1

PG 2
PG 3
PG 4
PG 5
Essay 1
Essay 2
PG 6

3.14.3 Menganalisis mekanisme imunitas humoral dan
imunitas seluler
3.14.4 Mengidentifikasi sel- PG 7
sel yang terlibat dalam PG 8
respon imunitas
3.14.5 Menjelaskan perbedaan antigen dan antibodi

Penerapan

PG 9
PG 10
PG 11
Essay 3
PG 12
PG 13
PG 14

Mengevaluasi

Membuat
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3.14.7 Mengaitkan faktorfaktor yang mempengaruhi
sistem imun
3.14.8 Menganalisis gangguan sistem imun

3.14.9 Mengevaluasi upaya
pencegahan gangguan sistem
imun
4.14.1 Membuat portofolio
tentang
jenis
imunitas
(imunitas aktif dan pasif),
tujuan/manfaat, dan cara
pemberiannya
4.14.2
Mempresentasikan
gangguan sistem imun dan
upaya pencegahannya

PG 15
PG 16
PG 17
PG 18
PG 19
Essay 4
PG 20
Essay 5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
189

SOAL EVALUASI
Nama/No. Absen

:

Kelas

:

Materi

: Sistem Imun

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang
(X) !

1. Laporan terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)
menunjukkan polusi udara memperparah pasien covid-19 yang telah memiliki
riwayat penyakit diabetes, paru-paru, asma, jantung, dan kanker. Hal ini
dijelaskan bahwa tingkat polusi udara yang tinggi dapat mempengaruhi sistem
imun terhadap virus yang ditularkan melalui udara, dan kemungkinan membuat
orang lebih tertular virus. Fungsi sistem imun jika dilihat dari pernyataan
tersebut adalah....
A. Melindungi dan mempertahankan tubuh dari
patogen yang masuk ke dalam tubuh
B. Mengembalikan cairan jaringan ke darah
C. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat
suatu penyakit
D. Menghancurkan sel kanker dan sel abnormal
E. Membunuh jaringan tubuh yang sehat

2. Saat pulang sekolah, Johan selalu membeli kue di depan sekolahnya. Namun
penjual kue tidak menutup kue-kue dagangannya dengan kertas ataupun plastik.
Padahal banyak lalat yang mengkerumuni kue-kue tersebut. Hal ini tidak
menutup kemungkinan kalau banyak patogen menempel pada makanan.
Meskipun hampir setiap pulang sekolah Johan membeli kue tersebut, tetapi tidak
setiap hari Johan mengalami sakit. Sesuai dengan ilustrasi tersebut, bahwa tubuh
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tidak mudah terkena infeksi berbagai patogen yang masuk bersama makanan
karena....
A. Terdapat tonsil dipangkal mulut
B. Lambung menghasilkan HCL dan enzim pencerna protein
C. Air ludah mengandung ptyalin
D. Patogen dapat dihancurkan melalui pencernaan mekanis
E. patogen yang terdapat dalam makanan akan diserang oleh limfosit
3. Rury ditugaskan oleh ibunya untuk menghantarkan makanan kambing di Kebun.
Namun dalam perjalanan rem motornya blong, sehingga Rury jatuh terbentur di
aspal. Akibat benturan tersebut, Rury mengalami luka di kaki yang sangat parah.
Hal inilah yang memicu virus dan bakteri menyerang tubuh. Pernyataan yang
benar terkait dengan reaksi lokal tubuh terhadap luka akibat benturan tersebut
adalah....
A. Bakteri masuk ke jaringan tubuh dan memicu
terbentuknya interferon
B. Sel yang rusak mengeluarkan kemokin sebagai sinyal
kimia pengundang leukosit
C. Keluarnya neutrofil dari pembuluh darah untuk
menginaktivasi mikroba
D. Makrofag aktif membunuh mikroba yang masuk ke
dalam tubuh
E. Histamin dilepaskan oleh sel tiang ke tempat terluka dan
memicu pembuluh darah menjadi lebih permeabel
F.
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4. Ketika tangan kita meradang akibat luka, terkadang di beberapa tempat muncul
nanah yang kecil kemudian semakin lama semakin membesar. Hal ini terjadi
terjadi karena....
A. Cairan

yang

mengandung

peptida

antimikroba

memasuki jaringan yang terluka
B. Adanya peningkatan suplai aliran darah lokal
C. Molekul-molekul pensinyal menarik neutrofil dan
makrofag untuk melaksanakan fagositosis tambahan
serta menginaktivasi mikroba
D. Pembuluh darah di tempat terluka menjadi lebih
permeabel
E. Infeksi-infeksi

bakteri

tertentu

yang

dapat

menginduksi respon peradangan berlebihan, sehingga
munculnya nanah pada luka

5. Kelly adalah siswi kelas XI SMA Negeri 1 Yogyakarta, pada hari ini tidak
mengikuti pelajaran biologi seperti biasanya. Sejak semalam, tubuhnya terasa
panas dan Ia pun mengalami demam yang cukup tinggi. Ibunya mengompres
dengan air es dengan tujuan agar demamnya turun. Ilustrasi tersebut
menggambarkan bahwa demam merupakan salah satu bentuk respon kekebalan
tubuh yang menyebabkan naiknya suhu tubuh. Naiknya suhu tubuh saat demam
terjadi karena....
A. Terjadi pembentukan antibodi oleh sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh,
sehingga dapat meningkatkan suhu tubuh
B. Terjadi sintesis prostaglandin akibat respon terhadap sitokin sebagai pirogen
endogen yang bekerja pada pusat thermoregulasi hipotalamus, sehingga
terjadi peningkatan suhu tubuh
C. Terjadi respon antibodi terhadap antigen, sehingga dapat menyebabkan
peningkatan suhu tubuh.
D. Terjadi penurunan proses fagositosis dan penurunan kecepatan antivitas
peradangan yang bergantung pada enzim, sehingga suhu tubuh naik
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E. Terjadi peningkatan kebutuhan bakteri akan besi sekaligus meningkatkan
konsentrasi besi dalam plasma dan menghambat peningkatan bakteri

6. Respon kekebalan humoral melibatkan aktivasi dan seleksi klona sel-sel B
efektor (sel plasma). Dimana dalam aktivasinya sel B terdorong untuk membelah
dan berkembang biak menjadi klona sel B plasma dan klona sel B ingatan yang
memiliki reseptor di permukaan selnya seperti yang terlihat pada gambar di
samping. Klona sel B ingatan sangat penting memiliki reseptor di permukaan
selnya karena....
A. Dapat menghasilkan klona sel T penolong
B. Dapat membawa peptida antigen ke permukaan untuk
dikenali oleh sel T penolong
C. Menyekresikan antibodi
D. Membentuk sel B plasma dan sel B ingatan
E. Mempermudah dalam mengikat dan menghancurkan
antigen

7. Sel yang tidak terlibat dalan respon imunitas adalah...
A. Limfosit B
B. Limfosit T
C. Makrofag
D. Eritrosit
E. Sel NK
8. Jenis sel dan fungsinya dalam respons imunitas yang paling benar adalah...
A. Sel T penolong menghancurkan sel tertentu
B. Limfosit B memfagositosis antigen
C. Sel T sitotoksik menyekresikan antibiotik
D. Makrofag memproduksi antibodi
E. Sel B memori berperan dalam respons imunitas sekunder
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9. Pada saat antigen dicampurkan pada serum yang mengandung antibodi, maka
yang terjadi adalah....
A. Antibodi terpisah dari serum
B. Antibodi berikatan dengan antigen
C. Antibodi menolak antigen
D. Antibodi menghalangi antigen
E. Antibodi mengeluarkan antigen
10. Tubuh akan membentuk antibodi lebih cepat terhadap antigen yang pernah
menginfeksi tubuh karena adanya....
A. Autoimunitas
B. Imunodefisiensi
C. Hipersensitivitas
D. Memori imunologis
E. Sel-sel limfosit
11. Antibodi menghadapi bakteri yang menyerang tubuh dengan cara....
A. Menyelubungi permukaan sel bakteri untuk memicu autolisis
B. Menyelubungi sel-sel yang masuk untuk memicu fagositosis
C. Berikatan dengan protein membran sel dan melisiskan membrannya
D. Masuk ke dalam sel bakteri dan menghancurkan organel
E. Melisiskan sel bakteri dengan enzim hidrolitik
12. Afila baru lahir satu minggu yang lalu, tetapi belum bisa mendapatkan air susu
ibu (ASI). Hal ini dikarenakan ASI ibunya belum keluar, sehingga belum bisa
diberikan kepada Afila. Ayah dan ibunya sangat kwahatir karena Afila belum
mendapatkan ASI. Dengan terpaksa ayahnya harus mencari ibu-ibu yang sedang
menyusui untuk sementara membantu menyusui Afila sampai ASI ibunya benarbenar keluar. Sesuai dengan ilustrasi tersebut dikatakan bahwa bayi yang baru
lahir penting mendapatkan ASI karena....
A. ASI kaya akan zat-zat gizi yang akan memperkuat tubuh bayi
B. Limfosit dari tubuh ibu akan diturunkan kepada anaknya melalui ASI
C. Dalam ASI terkandung kolostrum yang berguna bagi sistem imun bayi
D. ASI mengandung banyak antigen lemah untuk menstimulasi sistem imun bayi
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E. ASI merupakan jenis imunitas pasif alami
13. Tabel di bawah ini !
No
1
2
3

Jenis Vaksin
Polio
Tetanus Tosoid (TT)
DPT-HB

Dosis Pemberian
4 kali
3 kali
3 kali

Selang Waktu
4 minggu
4 minggu
4 minggu

Tabel ini menunjukan dosis pemberian beberapa jenis vaksin yang diberikan
secara berkala. Jenis vaksin ini akan diberikan kepada balita dan anak-anak
yang dilakukan selang waktu 4 minggu dan tidak diberikan sekali dalam
imunisasi yang dilakukan karena...
A. Tubuh harus memerlukan waktu secara bertahap untuk bereaksi dengan
vaksin yang telah diberikan
B. Tubuh akan lebih mudah terserang oleh penyakit
C. Jika diberikan sekali dalam imunisasi, maka tubuh akan menolak vaksin yang
masuk ke dalam tubuh
D. Tubuh akan mengalami kesulitan dalam berikatan dengan antigen yang
masuk ke dalam tubuh
E. Anak-anak akan terhindar dari alergi terhadap vaksin yang diberikan
14. Mely terkena cacar saat berumur 4 tahun, setelah menjalani perawatan hingga
mely diberikan vaksin Varicella untuk melawan penyakit campak tersebut.
Pemberian vaksin tersebut membuat Mely tidak pernah mengalami penyakit
cacar lagi pada saat dewasa, hal ini dikarenakan....
A. Penyakit cacar hanya menyerang ketika sistem imun
lemah terutama saat masih kecil
B. Tubuh telah membentuk antibodi untuk melawan
virus cacar
C. Saat dewasa tubuh telah memiliki sistem imun yang
kuat
D. Tubuh memiliki sel-sel fagosit yang lebih kompleks
E. Mely selalu menjaga kesehatan tubuhnya dengan
baik
F.
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15. Yuni saat ini sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Namun dengan adanya
pandemi covid-19 ini membuat sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, terutama
sekolah-sekolah di Yogyakarta harus menjalani proses pembelajaran secara
daring. Hal inilah yang menjadi kesulitan bagi Yuni dalam melakukan observasi
dan wawancara terhadap Bapak/Ibu guru di sekolah. Dengan adanya kendala
tersebut, maka Yuni mengalami stres yang berpengaruh terhadap kesehatan fisik
dan mental, sehingga Yuni harus dirawat di rumah sakit. Menurut dokter bahwa
Yuni mengalami stres berlebihan, sehingga menyebabkan daya tahan tubuh
menurun yang akhirnya memicu penyakit menyerang tubuh. Hal ini terjadi
karena....
A. Adanya penurunan kadar NKC (Natural Killer Sel), sehingga rentan terhadap
penyakit
B. Terdapat perubahan pada jaringan sitokin
C. Limfosit T kehilangan fungsi dalam mengontrol bakteri yang masuk kedalam
tubuh
D. Kadar antioksidan seperti vitamin C dalam darah berkurang sehingga rentan
terhadap penyakit
E. Adanya pelepasan hormon seperti neuroendokrin, glukokortikoid, dan
katekolamin serta sel darah putih menurun, sehingga memicu berbagai
penyakit
16. Olahraga teratur dapat meningkatkan jumlah leukosit dalam sirkulasi darah.
Namun olahraga yang dilakukan secara berlebihan dapat menurunkan sistem
kekebalan tubuh karena....
A. Dapat meningkatkan stres
B. Dapat meningkatkan kadar protein
C. Dapat menyebabkan sirkulasi dan kapasitas leukosit menurun
D. Dapat meningkatkan konsentrasi plasma
E. Dapat meningkatkan produksi hormon estrogen
17. Randi menderita penyakit HIV yang dialaminya sejak berada di bangku SMA.
Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengobati penyakit HIV, tetapi tidak
berhasil. Setelah lulus SMA Ia berencana untuk merantau. Walaupun Ia
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sementara mengidap penyakit tersebut, Ia tetap berusaha untuk semangat
bekerja. Menjalani hari-harinya dengan penyakit HIV, Randi terlihat semakin
memburuk. Fisiknya menjadi lemah, dan tubuhnya semakin kurus. Hal inilah
mengakibatkan Randi menderita AIDS karena lemahnya sistem imun dan pada
akhirnya Randi meninggal dunia. Sesuai dengan ilustrasi tersebut dikatakan
bahwa penderita AIDS umumnya meninggal karena...
A. Komplikasi berbagai penyakit infeksi
B. Serangan akut virus HIV
C. Terjadi kerusakan jaringan
D. Terjadi reaksi hipersensitivitas
E. Terjadi reaksi autoimunitas
18. Seorang anak perempuan usia 14 tahun, mengalami gejala rambut rontok,
bengkak pada seluruh tubuh, demam, nyeri sendi, dan sariawan. Pasien akhirnya
dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun sebelumnya mengalami gejala
kulit wajah melepuh, gatal, dan panas setelah memakai bedak. Kulit wajah
menjadi kemerahan diikuti dengan munculnya vesikel dan bula terutama di
bagian pipi dan leher. Setelah diperiksa, pasien didiagnosa menderita Lupus
Eritematosus Sistemik. Lupus Eritematosus Sistemik terjadi karena....
A. Produksi sel darah merah tidak normal, sehingga mengakibatkan daya
pengangkutan hemoglobin menjadi terbatas
B. Adanya stimulus antibodi terhadap sel tiroid yang membentuk hormon tiroid
C. Antibodi menyerang histon dan DNA yang dilepaskan melalui pemecahan
normal sel-sel tubuh yang dapat menyebabkan Lupus Eritematosus Sistemik
D. Jumlah sel T penolong berkurang, sehingga melemahkan sistem imun
E. Terjadi kerusakan sel-sel beta penghasil insulin di pankreas
19. Di hari ulang tahun Jodha, bapak dan ibunya berencana mengadakan acara
masak-masak untuk merayakan hari ulang tahun Jodha. Mereka mengundang
beberapa tetangga dan keluarga dari bapak serta ibunya untuk bersama-sama
mempersiapkan acara ulang tahun Jodha. Malam pun tiba mereka bersama-sama
merayakannya dengan berbagai kejutan yang membuat Jodha sangat bahagia.
Setelah selesai acara makan-makan, akan dibuka acara bebas yaitu joget
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bersama. Saat itu, Jodha merasa badannya panas, gatal-gatal dan timbul bentolan
di sekujur tubuhnya. Jodha langsung di bawah ke rumah sakit untuk diperiksa.
Dokter mengatakan bahwa Jodha mengalami alergi makanan. Bapak dan ibunya
kaget karena selama ini Jodha tidak pernah mengalami alergi makanan dan baru
kali ini Ia mengalaminya. Dokter mengatakan bahwa reaksi hipersensitivitas
(alergi) ini berhubungan dengan sistem imun karena...
A. Antibodi menyerang secara langsung terhadap antigen yang berada di
permukaan sel, sehingga terjadinya gejala reaksi alergi tersebut
B. Antibodi berikatan dengan sel NK (Natural Killer Sel) yang akan melekat
pada permukaan sel darah merah dan menghancurkannya, sehingga
munculnya gejala alergi
C. Antibodi yang berada pada jaringan membentuk kompleks antigen-antibodi,
sehingga menyababkan kerusakan pada jaringan yang memicu timbulnya
berbagai gelaja alergi
D. Alergen yang masuk ke dalam tubuh berikatan dengan sel B dan
memproduksi IgE yang menyebabkan pecahnya sel mast, sehingga terjadinya
gejala reaksi alergi
E. Makrofag mengikat alergen pada permukaan sel dan mengenali pada sel T,
sehingga menyebabkan sel T merelease interleukin yang menyebabkan
berbagai gejala alergi
20. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit hipersensitivitas (alergi)
adalah...
A. Catat jenis makanan yang kemungkinan menjadi penyebab hipersensitivitas
(alergi)
B. Jika ada hewan peliharaan di rumah, maka tempatkan di dalam rumah atau
ruangan
C. Perbiasakan hidup sehat dengan berolahraga secara rutin
D. Hindari stres dan nutrisi seimbang
E. Kenakan pakaian yang terbuka
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B. Essay
Kerjakanlah soal-soal berikut dengan benar!
1. Dalam menjalankan hidup setiap hari tanpa kita sadari banyak mikroorganisme
yang terdapat di udara, di air dan diberbagai tempat. Diantara mikroba-mikroba
tersebut banyak yang merupakan mikroorganisme penyebab penyakit. Akan
tetapi kenyataannya kita tidak selalu mengalami sakit. Mengapa hal tersebut
dapat terjadi?
2. Donor organ dapat menyebabkan penolakan oleh tubuh penerima transplan
akibat adanya reaksi sistem imun tubuh. Jelaskan mengapa hal tersebut dapat
terjadi?
3. Lengkapilah tabel di bawah ini!
No
A
B

C
D

E

Jenis
Imunoglubulin
.............................
............................
IgA

.............................
.............................
IgM

.............................
.............................

Ciri Khas
Diperoleh sejak bayi dari plasenta
..............................................................................
............
..............................................................................
...........
..............................................................................
...........
Melekat pada permukaan luar sel limfosit B
..............................................................................
............
..............................................................................
...........
..............................................................................
...........
Disekresikan oleh sel plasma di kulit, mukosa,
dapat melepaskan histamin penyebab radang dan
reaksi alergi

4. Mengapa penderita AIDS sangat rentan terhadap penyakit infeksi?
5. Seorang wanita berumur 23 tahun yang diketahui menderita suatu penyakit
dengan ciri-ciri sebagai berikut:
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Tubuh kurus dan tampak kering



Pupil mata membesar



Lesu, tidak bersemangat, dan mudah lelah



Daya tahan tubuh menurun sehingga rentan terhadap segala penyakit



Mengalami demam, nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, depresi, mual,
muntah, dan diare

Berdasarkan ciri-ciri yang telah diketahui dan hasil pemeriksaan dokter,
diketahui wanita tersebut telah terinfeksi HIV/AIDS. Dari kasus tersebut
jawablah beberapa pertanyaan berikut ini:
a. Adakah cara untuk menyembuhkan penyakit AIDS tersebut? Jika ada,
bagaimana cara menyembuhkan penyakit tersebut?
b. Jika kasus ini terjadi di lingkungan kita, bagaimana tindakan kita
terhadap penderita AIDS tersebut?
c. Bagaimana upaya yang dilakukan agar terhindar dari penyakit AIDS?

KUNCI JAWABAN
A. Pilihan Ganda
1. A

6. E

11. C

16. C

2. B

7. D

12. C

17. A

3. E

8. E

13. A

18. C

4. C

9. B

14. B

19. D

5. B

10. E

15. E

20. A
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B. Essay
1. Karena sejak lahir kita sudah memiliki sistem imun yang akan berperan
melawan mikroorganisme patogen penyebab penyakit. Pertahanan tubuh
yang pertama diserang mikroorganisme adalah pertahanan fisik (kulit).
Kulit ini yang akan menyerang mikroorganisme pertama kali masuk ke
dalam tubuh. Karena kulit merupakan alat perlindungan utama bagi tubuh
terhadap virus dan bakteri. Dalam menjalakan fungsi perlindungan, kulit
diperkuat dengan sel-sel yang membentuk suatu sistem kompleks yang
disebut dengan sistem imunitas kulit. Fungsi imunitas kulit yang baik dapat
menjalankan beberapa proses vital seperti inflamasi, pencegahan penyakit,
penyembuhan luka, dan pembentukan pembuluh darah (angiogenesis).
Sistem imunitas kulit terletak di lapisan luar kulit (epidermis) dan lapisan
dalam kulit (dermis). Sel Langerhans merupakan sel utama dalam imunitas
kulit, yang terletak di epidermis bersama melanosit (sel yang memproduksi
melanin atau zat warna kulit). Sel Langerhans berperan dalam menangkap
antigen dan mediasi sel Th2, sebelum mekanisme imunitas lainnya bekerja
lebih lanjut. Sementara itu, sel-sel imunitas lain terletak di dermis, di
antaranya adalah sel dendrit dermis, makrofag, dan beberapa sel T dan B.
Secara mekanis kerja, imunitas kulit terdiri dari respon imun non-spesifik
yang membatasi masuknya organisme invasif.
2. Donor organ dapat menyebabkan penolakan oleh tubuh penerima transplan
akibat adanya reaksi sistem imun tubuh. Hal ini disebakan oleh obat-obatan
imunosupresan yang bekerja menekan sistem imun tubuh sehingga
mengurangi risiko terjadinya reaksi penolakan tubuh. Ginjal tersebut bukan
berasal dari tubuh pasien sendiri sehingga kemungkinan akan terjadi reaksi
tubuh untuk menolak benda asing, yaitu ginjal donor tersebut.
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3.
Jenis Imunoglubulin
IgG
IgA
IgD
IgM
IgE

Ciri Khas
Diperoleh sejak bayi dari plasenta
Terdapat di sekresi eksternal, seperti air ludah,
urin, ASI
Melekat pada permukaan luar sel limfosit B
Dihasilkan pertama kali dalam stimulus antigen
Disekresikan oleh sel plasma di kulit, mukosa,
dapat melepaskan histamin penyebab radang
dan reaksi alergi.

4. Penderita AIDS sangat rentan terhadap penyakit infeksi karena menurunnya
sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV (Human
Immunodeficiency Virus). Kondisi ini bisa juga disebut ketika sel CD4
sudah benar-benar menurun, sehingga kekebalan tubuh seseorang sangat
rentan sekali terjadi infeksi penyakit menular lainnya.
5. Jawaban:
a. Saat ini belum ada vaksin yang dapat menyembuhkan virus
HIV/AIDS. Tetapi secara medis dapat diberikan obat antiretroviral
untuk mengatasi infeksi infeksi HIV jika memungkinkan. Perawatan
untuk gangguan oenyakit ini biasanya meliputi antibiotik dan terapi
imunoglobulin. Obat antiviral lain seperti amantadine dan acyclivir
atau obat yang disebut interferon digunakan untuk perawatan infeksi
akibat gangguan imunodefisiensi.
b. Tindakan kita terhadap penderita HIV/AIDS yang ada di lingkungan
kita adalah kita harus selalu mendukung pengobatannya, selalu
bersikap ramah, baik, agar tidak mengganggu mentalnya. Selain itu,
peran keluarga juga sangat penting. Pihak keluarga jangan merasa
terbebani dengan adanya penderita ini, jangan merasa takut. Karena
jika hal itu terjadi, maka penderita akan stres dan akan memperparah
penyakitnya tersebut. Pihak keluarga harus selalu mendukung,
bersikap baik terhadapnya, dan selalu mendoakannya.
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c. Upaya yang dilakukan agar terhindar dari penyakit AIDS adalah :


Hindari perilaku berisiko, seperti hubungan seksual berisiko
atau menggunakan narkoba jarum suntik



Bila sudah melakukan perilaku berisiko tersebut, segera
lakukan tes HIV



Bila tes HIV negatif, lakukan perilaku aman untuk mencegah
tertular HIV



Bila tes HIV positif, jalani hubungan seksual yang aman
dengan menggunakan kondom. Selain itu, hindari penggunaan
jarum suntik bergantian



Minum obat antiretroviral (ARV) sesuai dengan petunjuk
dokter agar hidup tetap produktif

PANDUAN SKORING SOAL EVAKUASI
A. Pilihan ganda
1. Bila menjawab benar pion = 1
2. Bila menjawab salah poin = 0

B. Essay
Rubrik Penilaian
No.
Soal
1

2

3

Skor

Aspek yang Dinilai

10

Jika menjelaskan dengan benar dan lengkap

8
4
0
10
8
4
0
5

Jika menjelaskan kurang lengkap
Jika menjelaskan tidak sesuai dengan soal
Jika tidak menjawab soal
Jika menjelaskan dengan benar dan lengkap
Jika menjelaskan kurang lengkap
Jika menjelaskan tidak sesuai dengan soal
Jika tidak menjawab soal
Jika menyebutkan 3 jenis dan 2 ciri khas dengan benar
dan lengkap

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
203

3

4

5

1
0
10
8
4
0
15
10
5
0

Jika menyebutkan 3 jenis dan 2 ciri khas namun kurang
lengkap
Jika menyebutkan 2 jenis dan 1 ciri khas saja
Jika tidak menjawab soal
Jika menjelaskan dengan benar dan lengkap
Jika menjelaskan kurang lengkap
Jika menjelaskan tidak sesuai dengan soal
Jika tidak menjawab soal
Jika menjelaskan 3 poin dengan benar dan lengkap
Jika menjelaskan 2-3 namun kurang lengkap
Jika menjelaskan 1-2 poin saja
Jika tidak menjawab soal

Nilai = Jumlah total skor pilihan ganda + jumlah skor essay
2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
204

PEDOMAN PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN
Nama Siswa

:

Kelas

:

Materi Pokok

:

Petunjuk Pengisian

:

Lembar ini diisi oleh guru/teman yang menlai sikap siswa. Berilah tanda silang (X)
pada kolom skor sesuai dengan sikap yang ditampilkan oleh siswa sesuai dengan
kriteria sebagai berikut:
4= Jika memenuhi semua aspek
3= Jika memenuhi hanya 3 aspek
2= Jika memenuhi hanya 2 aspek
1= Jika tidak memenuhi semua aspek
1. Bekerja sama
No
1
2
3
4

Aspek Pengamatan

1

Skor
2
3

4

1

Skor
2
3

4

Aktif dalam kerja kelompok
Aktif dalam melakukan presentasi
Membantu menjelaskan kepada teman
kelompok apabila ada yang kurang paham
Selalu mendengarkan masukan dari teman
kelompok

2. Rasa ingin tahu
No
1
2
3

Aspek Pengamatan
Bertanya kepada teman apabila ada materi
yang kurang dipahami
Antusias dalam bertanya pada kelompok yang
melakukan presentasi
Bertanya kepada guru apabila ada sub materi
yang kurang dipahami
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4

Menuliskan
informasi
penting
yang
disampaikan guru saat proses pembelajaran
berlangsung

3. Percaya diri
No
1
2
3
4

Aspek Pengamatan

1

Skor
2
3

4

Berani presentasi di depan kelas
Berani memberikan pendapat, bertanya atau
menjawab pertanyaan dari guru atau teman
Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu
Mampu membuat keputusan dengan cepat

LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN
Kelas

:

Hari/Tanggal :
Materi Pokok :

No

Nama Siswa

Bekerja
sama

Skor
Rasa ingin
tahu

Percaya diri

Petunjuk Penskoran:
Nilai = Jumlah bekerja sama + rasa ingin tahu + percaya diri
3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
206

LEMBAR PENILAIAN PRESENTASI
Hari/Tanggal

:

Kelas

:

Materi

:

Instrumen Penilaian Presentasi

No

Nama Siswa

Penyampaian
Materi

Aspek yang Dinilai
Sikap dalam
menyampaikan
materi

Isi materi

1
2
3
4
Dst

Rubrik
No
1

Aspek yang Dinilai
Penyampaian materi

2

Sikap dalam
menyampaikan materi

3

Isi materi

Rubrik
3 : Penyampaian materi tidak menimbulkan makna
ganda
2 : Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah
dipahami
1: Memperhatikan artikulasi dan intonasi
3: Gerak tubuh lugas dan tidak berlebihan
2: Gerakan tangan mendukung kejelasan materi
1: Tidak salah tingkah dan tidak membuat pendengar
atau audience bingung
3: Materi disampaiakan secara jelas dan lengkap
2: Materi disampaikan dengan runtut mulai dari materi
yang umum ke materi yang khusus
1: Memuat semua aspek yang telah ditentukan dalam
Ketentuan tugas
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Skor maksimum = 9
Nilai : Skor perolehan

X 100

Skor maksimum

LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO
Hari/Tanggal

:

Kelas

:

Materi

:

Instrumen Penilaian Portofolio
Aspek yang Dinilai
No

1
2
3
4
dst

Nama Siswa

Sistematika
Penulisan
Laporan

Isi
Laporan

Ketepatan
Penulisan
Laporan

Kesimpulan

Ketepatan
Waktu
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Rubrik
No
1

Aspek yang Dinilai
Sistematika penulisan
laporan

2

Isi laporan

3

Ketepatan penulisan
laporan

4

Kesimpulan

5

Ketepatan waktu

Rubrik
3 : Penulisan laporan secara sistematis sesuai dengan
format yang diberikan dengan baik
2 : Penulisan laporan kurang sistematis
1: Penulisan laporan tidak sistematis dan tidak
mengikuti format yang diberikan dengan baik
3: Isi materi sesuai dengan topik yang diberikan secara
lengkap dan benar
2: Isi materi kurang lengkap
1: Isi materi tidak sesuai dengan topik dan tidak lengkap
3: Tata letak kalimat, paragraf dan titik ; koma dengan
baik, jenis huruf yang digunakan yaitu Times New
Roman, dan bahasa yang digunakan sesuai dengan
EYD
2: Kurang memperhatikan tata letak kalimat, paragraf
dan titik ; koma dengan baik, jenis huruf yang
digunakan yaitu Times New Roman. Namun bahasa
yang digunakan kurang sesuai dengan EYD
1: Tidak memperhatikan tata letak kalimat, paragraf dan
titik, koma dengan baik, jenis huruf yang digunakan
yaitu Times New Roman. Namun bahasa yang
digunakan tidak sesuai dengan EYD
3: Menarik kesimpulan dengan tepat sesuai dengan
tujuan
2: Menarik kesimpulan kurang sesuai dengan tujuan
1: Menarik kesimpulan tidak sesuai dengan tujuan
3: Tugas dikumpulkan tepat waktu atau sebelum batas
waktu
2: Tugas dikumpulkan lewat 1 hari setelah batas waktu
yang ditentukan
1: Tugas dikumpulkan lewat 2 hari atau lebih setelah
batas batas waktu yang ditentukan

Skor maksimum = 25
Nilai : Skor perolehan
Skor maksimum

X 100
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Lampiran 3 : Instrumen Validasi Ahli Media
No

Aspek yang Dinilai

1
A. Aspek Desain Tampilan Media
1 Kemudahan
dalam
penggunaan/pengoprasian media
2 Kesesuaian materi dengan layout
cover/sampul depan
3 Kelengkapan identitas cover
4 Desain tampilan modul
5 Kemenarikan tampilan warna
6 Keseimbangan jenis dan ukuran
huruf
Total aspek desain tampilan
media
B. Aspek Penyajian
7 Kelengkapan dan kejelasan
informasi untuk penggunaan
modul
8 Kelengkapan penyajian
Total aspek penyajian
C. Aspek Bahasa
9 Menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar
10 Bahasa yang digunakan secara
efektif dan efisien
Total aspek bahasa

Skor
2
3

Komentar
4
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Lampiran 4 : Rubrik Penilaian Media Modul Oleh Ahli Media
No

1

2

3

4

5

Pernyataan
Aspek yang dinilai
A. Aspek Desain Tampilan Media
Kemudahan dalam penggunaan/pengoperasian
media
1. Siswa dapat mengakses Modul berbasis
E-book
2. Dapat terbaca dimasing-masing software
3. Dapat dibaca dengan jelas

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi
ke-3 aspek

4
3
2
1

Kesesuaian materi dengan layout cover/sampul
depan
1. Penempatan unsur tata letak judul, sub
judul, dan ilustrasi sesuai pola
2. Gambar pada sampul modul mewakili
materi sistem imun
3. Keterangan kelas dan semester pada
sampul sesuai dengan yang telah
ditetapkan dalam kurikulum
Kelengkapan identitas cover
1. Memuat judul modul “Modul Sistem
Imun”
2. Memuat nama penulis modul
3. Ditujukan untuk kelas XI
4. Menunjukkan bahwa materi sistem imun
dipelajari pada semester II
5. menunjukkan bahwa modul dipakai pada
mata pelajaran biologi

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ke-3 aspek

1

Memenuhi 4-5
aspek
Memenuhi 2-3
aspek
Memenuhi 1-2
aspek

4

Tidak memenuhi
ke-5 aspek

1

Desain tampilan modul
1. Bentuk dan isi modul bervariasi
2. Kreatif dan inovatif
3. Disajikan secara berurutan

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ke-3 aspek
Kemenarikan tampilan warna
Memenuhi 4-5
1. Warna cover depan dan belakang kontras aspek
dengan baground cover depan modul
Memenuhi 2-3
2. Warna judul modul kontras dengan warna aspek
latar belakang
Memenuhi 1-2
aspek

3
2

1
4
3
2
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No

6

7

8

Pernyataan
Aspek yang dinilai
3. Warna dan unsur tata letak cover yang
harmonis
4. Gambar berwarna dan bukan hitam putih
5. Gambar ditampilkan dengan jelas
Keseimbangan jenis dan ukuran huruf
1. Tidak menggunakan terlalu banyak
kombinasi huruf
2. Tidak menggunakan jenis huruf hias
3. Ukuran hurufnya proporsional
4. Ukuran huruf judul modul lebih dominan
5. Ketepatan penggunaan variasi huruf (bold,
italic, underline, dll)
B. Aspek Penyajian
Kelengkapan dan kejelasan informasi untuk
penggunaan modul
1. Berisi petunjuk penggunaan modul yang
mudah di pahami oleh peserta didik
2. Mencantumkan tujuan yang ingin dicapai
pada setiap sub materi dengan jelas
3. Mencantumkan sebuah kasus pada setiap
sub materi dan dilengkapi dengan
pertanyaan untuk memotivasi peserta
didik dalam berpikir
4. Berisi LKPD pada setiap sub materi dan
dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan
yang jelas dan runtut
Kelengkapan penyajian
1. Cover
2. Kata pengantar
3. Daftar isi
4. Petunjuk penggunaan modul
5. KI dan KD
6. Indikator
7. Ringkasan materi
8. Rangkuman materi
9. Tugas
10. Lembar kerja peserta didik
11. Penilaian
12. Soal evaluasi
13. Daftar pustaka
14. Glosarium

Indikator

Skor

Tidak memenuhi
ke-5 aspek

1

Memenuhi 4-5
aspek
Memenuhi 2-3
aspek
Memenuhi 1 aspek

4

Tidak memenuhi
ke-5 aspek

1

Memenuhi 4 aspek

4

Memenuhi 2-3
aspek
Memenuhi 1 aspek

3

Tidak memenuhi
ke-4 aspek

1

Memenuhi 13-14
aspek
Memenuhi 9-10
aspek
Memenuhi 4-5
aspek
Tidak memenuhi
ke-14 aspek

4

3
2

2

3
2
1
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No

9

10

Pernyataan
Aspek yang dinilai
C. Aspek Bahasa
Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar
1. Bahasa yang digunakan mudah dipahami
2. Penggunaan tata bahasa dengan tepat dan
benar
3. Penggunaan ejaan bahasa dengan tepat
dan mengacu pada EYD
Bahasa yang digunakan secara efektif dan
efisien
1. Bentuk kalimat sederhana
2. Dapat memotivasi peserta didik untuk
mempelajari materi sistem imun
3. Bahasa yang digunakan sesuai dengan
tingkat berpikir peserta didk
4. Tidak ada kalimat yang bermakna ganda
5. Bahasa
yang
digunakan
bersifat
komunikatif

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ke-3 aspek

1

Memenuhi 4-5
aspek
Memenuhi 2-3
aspek
Memenuhi 1 aspek

4

Tidak memenuhi
ke-5 aspek

1

3
2
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Lampiran 5 : Instrumen Validasi Ahli Materi
No

Aspek yang Dinilai
1

1

2
3
4
5
6

7

8

9

A. Aspek Konten/Isi
Kesesuaian isi materi dengan
kompetensi inti (KI) dan
kompetensi dasar (KD)
Kesesuaian indikator dengan
materi sistem imun pada RPP
Isi materi sistem imun
Membangkitkan semangat, minat
dan rasa ingin tahu siswa
Memfasilitasi siswa untuk dapat
memahami materi dengan baik
Kesesuaian
materi
dengan
tingkat kemampuan berpikir
siswa kelas XI
Kesesuian
gambar
dengan
kebutuhan
materi
dan
mendukung materi ajar
Kesesuain video dengan materi
sitem imun
Total aspek konten/isi
B. Aspek Kontekstual
Kesesuaian fakta yang disajikan
dengan materi sistem imun
Total aspek kontekstual

Skor
2
3

Komentar
4
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Lampiran 6 : Rubrik Penilaian Media Modul Oleh Ahli Materi
No

1

2

3

Pernyataan
Aspek yang dinilai
A. Aspek Konten/Isi
Kesesuaian isi materi dengan kompetensi inti (KI)
dan kompetensi dasar (KD)
1. KI 3 Dalam aspek pengetahuan
2. KD 3.14 Mengaplikasikan pemahaman
tentang prinsip-prinsip sistem imunitas
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia
dengan kekebalan yang dimilikinya melalui
program imunisasi sehingga dapat terjaga
proses fisiologi di dalam tubuh
3. KD 4.14 Menyajikan data jenis-jenis
imunisasi (aktif dan pasif) dan gangguan
sistem imun serta upaya pencegahannya
Kesesuaian indikator dengan materi sistem imun
pada RPP
Terdiri dari 11 indikator:
3.14.1 Menganalisis fungsi sistem sistem imun
3.14.2 Menganalisis mekanisme pertahanan
tubuh non spesifik (alamiah) dan spesifik
(adaptif)
3.14.3 Menganalisis mekanisme imunitas
humoral dan imunitas seluler
3.14.4 Mengidentifikasi sel-sel yang terlibat
dalam respon imunitas
3.14.5 Menjelaskan perbedaan antigen dan
antibodi
3.14.6 Menganalisis jenis-jenis imunitas
3.14.7 Mengaitkan faktor yang mempengaruhi
sistem imun
3.14.8 Menganalisis gangguan sistem imun
3.14.9
Mengevaluasi upaya pencegahan
gangguan sistem imun
4.14.1 Membuat portofolio tentang jenis imunitas
(imunitas aktif dan pasif), tujuan/manfaat, dan
cara pemberiannya
4.14.2 Mempresentasikan gangguan sistem imun
dan upaya pencegahannya
Isi materi sistem imun
1. Kedalaman materi sesuai dengan sub materi
yang dipelajari pada pada kelas XI

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ke-3 aspek

1

Memenuhi 10-11
aspek
Memenuhi 6-7
aspek
Memenuhi 2-3
aspek
Tidak memenuhi
ke-11 aspek

4

Memenuhi 4-5
aspek
Memenuhi 2-3
aspek

4

3
2
1

3
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No
2.
3.

4.
5.

4

5

6

7

8

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Materi disajikan akurat dengan fakta,
konsep, dan penyelesaian soal
Materi disajikan secara luas yang
mendukung pencapaian semua KD,
indikator, dan tujuan
Kesesuaian
materi
dengan
tingkat
perkembangan peserta didik
Tidak terdapat miskonsepsi dengan materi
yang disajikan

Indikator

Skor

Memenuhi 1-2
aspek
Tidak memenuhi
ke -5 aspek

2

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ke 3 aspek
dapat Memenuhi 3 aspek

1

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ke-3 aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Membangkitkan semangat, minat dan rasa ingin
tahu peserta didik
1. Sampul yang menarik
2. Memiliki gambar-gambar disertai dengan
pertanyaan
3. Disertai dengan video yang menarik

Memfasilitasi peserta didik untuk
memahami materi dengan baik
1. Dalam media terdapat petunjuk pengerjaan
2. Terdapat contoh dan ilustrasi yang
mendukung kejelasan materi
3. Materi disajikan dengan mengaitkan contohcontoh nyata di lingkungan
Kesesuaian dengan tingkat kemampuan berpikir
siswa kelas XI
1. Terdapat soal pada tinggkat C4
2. Soal mengajak untuk berpikir kreatif
3. Kreasi media mengajak siswa untuk berpikir
inovatif dan lebih aktif belajar

Tidak memenuhi
ke-3 aspek
Kesesuaian gambar dengan kebutuhan materi dan Memenuhi 3 aspek
mendukung materi ajar
1. Gambar yang digunakan sesuai dengan Memenuhi 2 aspek
masalah yang disajikan
Memenuhi 1 aspek
2. Keakuratan sumber gambar yang digunakan
3. Gambar yang disajikan sesuai dengan yang Tidak memenuhi
ke-3 aspek
terjadi di kehidupan sehari-hari
Kesesuain video dengan materi sistem imun
Memahami 3 aspek
1. Video yang ditampilkan sesuai dengan sub Memahami 2 aspek
materi yang diajarkan
2. Tampilan video jelas dan menarik perhatian Memahami 1 aspek
peserta didik
Tidak memahami
ke-3 aspek

1

4

1
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No

9

Pernyataan
Aspek yang dinilai
3. Dapat membantu peserta didik dalam
memahami materi dengan baik
B. Aspek Kontekstual
Kesesuaian fakta yang disajikan dengan materi
sistem imun
1. Contoh permasalah kontekstual diambil
sesuai dengan sub materi yang dipelajari
2. Dapat membantu peserta didik untuk
memahami materi dengan baik
3. Kemampuan mendorong peserta didik
membuat hubungan antara pengetahuan yang
dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan
sehari-hari

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ke-3 aspek

1
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Lampiran 7 : Instrumen Validasi Guru Biologi Kelas XI
No

Aspek yang Dinilai
1

A. Aspek Desain Tampilan Media
Kemudahan dalam penggunaan/pengoperasian media
2 Kesesuaian materi dengan layout
cover/sampul depan
3 Kelengkapan identitas cover
4 Desain tampilan modul
5 Kemenarikan tampilan warna
6 Keseimbangan jenis dan ukuran
huruf
Total aspek desain tampilan
media
B. Aspek Penyajian
7 Kelengkapan dan kejelasan
informasi untuk penggunaan
modul
8 Kelengkapan penyajian
Total aspek penyajian
C. Aspek Bahasa
9 Menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar
10 Bahasa yang digunakan secara
efektif dan efisien
Total aspek bahasa
1

11

12
13
14
15
16

D. Aspek Konten/Isi
Kesesuaian isi materi dengan
kompetensi inti (KI) dan
kompetensi dasar (KD)
Kesesuaian indikator dengan
materi sistem imun pada RPP
Isi materi sistem imun
Membangkitkan semangat, minat
dan rasa ingin tahu siswa
Memfasilitasi siswa untuk dapat
memahami materi dengan baik
Kesesuaian
materi
dengan
tingkat kemampuan berpikir
siswa kelas XI

Skor
2
3

Komentar
4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
218

No

Aspek yang Dinilai
1

17

Kesesuaian gambar dengan
kebutuhan materi dan
mendukung materi ajar
18 Kesesuaian video dengan materi
sistem imun
Total aspek konten/isi
E. Aspek Kontekstual
19 Kesesuaian fakta yang disajikan
dengan materi sistem imun
Total aspek kontekstual

Skor
2
3

Komentar
4
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Lampiran 8 : Rubrik Penilaian Media Modul Oleh Guru Biologi Kelas XI
No

Pernyataan
Aspek yang dinilai
A. Aspek Desain Tampilan Media
1
Kemudahan dalam penggunaan/pengoperasian media
1. Siswa dapat mengakses Modul berbasis
E-book
2. Dapat
terbaca
dimasing-masing
software
3. Dapat dibaca dengan jelas
2
Kesesuaian
materi
dengan
layout
cover/sampul depan
1. Penempatan unsur tata letak judul, sub
judul, dan ilustrasi sesuai pola
2. Gambar pada sampul modul mewakili
materi sistem imun
3. Keterangan kelas dan semester pada
sampul sesuai dengan yang telah
ditetapkan dalam kurikulum
3

4

5

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi ke3 aspek

4
3
2
1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke3 aspek

1

Kelengkapan identitas cover
1. Memuat judul modul “Modul Sistem
Imun”
2. Memuat nama penulis modul
3. Ditujukan untuk kelas XI
4. Menunjukkan bahwa materi sistem imun
dipelajari pada semester II
5. Menunjukkan bahwa modul dipakai
pada mata pelajaran biologi

Memenuhi 4-5 aspek

4

Memenuhi 2-3 aspek

3

Memenuhi 1-2 aspek

2

Tidak memenuhi ke5 aspek

1

Desain tampilan modul
1. Bentuk dan isi modul bervariasi
2. Kreatif dan inovatif
3. Disajikan secara berurutan

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke3 aspek
Memenuhi 4-5aspek

1

Kemenarikan tampilan warna
1. Warna cover depan dan belakang
kontras dengan baground cover depan Memenuhi 2-3 aspek
modul
Memenuhi 1 aspek
2. Warna judul buku kontras dengan warna
Tidak memenuhi kelatar belakang
5 aspek

4
3
2
1
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No

Pernyataan
Aspek yang dinilai
3. Warna dan unsur tata letak cover yang
harmonis
4. Gambar berwarna dan bukan hitam
putih
5. Gambar ditampilkan dengan jelas
6
Keseimbangan jenis dan ukuran huruf
1. Tidak menggunakan terlalu banyak
kombinasi huruf
2. Tidak menggunakan jenis huruf hias
3. Ukuran hurufnya proporsional
4. Ukuran huruf judul modul lebih
dominan dibandingkan nama penulis
5. Ketepatan penggunaan variasi huruf
(bold, italic, underline, dll)
B. Aspek Penyajian
7

8

Kelengkapan dan kejelasan informasi untuk
penggunaan modul
1. Berisi petunjuk penggunaan modul yang
mudah di pahami oleh peserta didik
2. Mencantumkan tujuan yang ingin
dicapai pada setiap sub materi dengan
jelas
3. Mencantumkan sebuah kasus pada
setiap sub materi dan dilengkapi dengan
pertanyaan
untuk memotivasi peserta didik dalam
berpikir
4. Berisi LKPD pada setiap sub materi dan
dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan
yang jelas dan runtut
Kelengkapan penyajian
1. Cover
2. Kata pengantar
3. Daftar isi
4. Petunjuk penggunaan modul
5. KI dan KD
6. Indikator
7. Ringkasan materi
8. Rangkuman materi
9. Tugas
10. Lembar kerja peserta didik
11. Penilaian
12. Soal evaluasi

Indikator

Skor

Memenuhi 4-5 aspek

4

Memenuhi 2-3 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke5 aspek

1

Memenuhi 4 aspek

4

Memenuhi 2-3 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke4 aspek

1

Memenuhi 13-14
aspek
Memenuhi 9-10
aspek
Memenuhi 4-5 aspek
Tidak memenuhi ke14 aspek
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No

Pernyataan
Aspek yang dinilai
13. Daftar pustaka
14. Glosarium

Indikator

Skor

C. Aspek Bahasa
9

10

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar
1. Bahasa yang digunakan mudah
dipahami
2. Penggunaan tata bahasa dengan tepat
dan benar
3. Penggunaan ejaan bahasa dengan tepat
dan mengacu pada EYD

Bahasa yang digunakan secara efektif dan
efisien
1. Bentuk kalimat sederhana
2. Dapat memotivasi peserta didik untuk
mempelajari materi sistem imun
3. Bahasa yang digunakan sesuai dengan
tingkat berpikir peserta didik
4. Tidak ada kalimat yang bermakna ganda
5. Bahasa yang digunakan bersifat
komunikatif
D. Aspek Konten/Isi
11 Kesesuaian isi materi dengan kompetensi inti
(KI) dan kompetensi dasar (KD)
1. KI 3 Dalam aspek pengetahuan
2. KD 3.14 Mengaplikasikan pemahaman
tentang prinsip-prinsip sistem imunitas
untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia dengan kekebalan yang
dimilikinya melalui program imunisasi
sehingga dapat terjaga proses fisiologi di
dalam tubuh
3. KD 4.14 Menyajikan data jenis-jenis
imunisasi (aktif dan pasif) dan gangguan
serta upaya pencegahannya
12 Kesesuaian indikator dengan materi sistem
imun pada RPP
Terdiri dari 11 indikator:
3.14.1 Menganalisis fungsi sistem sistem
imun
3.14.2 Menganalisis mekanisme pertahanan
tubuh non spesifik (alamiah) dan spesifik
(adaptif)

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke3 aspek

1

Memenuhi 4-5 aspek

4

Memenuhi 2-3 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke5 aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke3 aspek

1

Memenuhi 10-11
aspek
Memenuhi 6-7 aspek

4

Memenuhi 2-3 aspek

2

Tidak memenuhi ke11 aspek

1

3
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No

13

14

15

Pernyataan
Aspek yang dinilai
3.14.3 Menganalisis mekanisme imunitas
humoral dan imunitas seluler
3.14.4 Mengidentifikasi sel-sel yang terlibat
dalam respon imunitas
3.14.5 Menjelaskan perbedaan antigen dan
antibodi
3.14.6 Menganalisis jenis-jenis imunitas
3.14.7 Mengaitkan faktor yang mempengaruhi sistem imun
3.14.8 Menganalisis gangguan sistem imun
3.14.9 Mengevaluasi upaya pencegahan
gangguan sistem imun
4.14.1 Membuat portofolio tentang jenis
imunitas (imunitas aktif dan pasif),
tujuan/manfaat, dan cara pemberiannya
4.14.2 Mempresentasikan gangguan sistem
imun dan upaya pencegahannya
Isi materi sistem imun
1. Kedalaman materi sesuai dengan sub
materi yang dipelajari pada pada kelas
XI
2. Materi disajikan akurat dengan fakta,
konsep, dan penyelesaian soal
3. Materi disajikan secara luas yang
mendukung pencapaian semua KD,
indikator, dan tujuan
4. Kesesuaian materi dengan tingkat
perkembangan peserta didik
5. Tidak terdapat miskonsepsi dengan
materi yang disajikan
Membangkitkan semangat, minat dan rasa
ingin tahu siswa
1. Sampul yang menarik
2. Memiliki
gambar-gambar
disertai
dengan pertanyaan
3. Disertai dengan video yang menarik

Indikator

Skor

Memenuhi 4-5 aspek

4

Memenuhi 2-3 aspek

3

Memenuhi 1-2 aspek

2

Tidak memenuhi ke
-5 aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke
3 aspek

1

Memfasilitasi siswa untuk dapat memahami Memenuhi 3 aspek
materi dengan baik
1. Dalam media terdapat petunjuk Memenuhi 2 aspek
pengerjaan
Memenuhi 1 aspek

4
3
2
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No

16

17

18

Pernyataan
Aspek yang dinilai
2. Terdapat contoh dan ilustrasi yang
mendukung kejelasan materi
3. Materi disajikan dengan mengaitkan
contoh-contoh nyata di lingkungan
Kesesuaian dengan tingkat kemampuan
berpikir siswa kelas XI
1. Terdapat soal pada tinggkat C4
2. Soal mengajak untuk berpikir kreatif
3. Kreasi media mengajak siswa untuk
berpikir inovatif dan lebih aktif belajar

Indikator

Skor

Tidak memenuhi ke3 aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke3 aspek
Kesesuaian gambar dengan kebutuhan materi Memenuhi 3 aspek
dan mendukung materi ajar
1. Gambar yang digunakan sesuai dengan Memenuhi 2 aspek
masalah yang disajikan
Memenuhi 1 aspek
2. Keakuratan sumber gambar yang
digunakan
Tidak memenuhi ke3. Gambar yang disajikan sesuai dengan 3 aspek
yang terjadi di kehidupan sehari-hari

1

Kesesuain video dengan materi sistem imun Memenuhi 3 aspek
1. Video yang ditampilkan sesuai dengan
sub materi yang diajarkan
Memenuhi 2 aspek
2. Tampilan video jelas dan menarik
perhatian peserta didik
Memenuhi 1 aspek
3. Dapat membantu peserta didik dalam
memahami materi dengan baik
Tidak memenuhi ke3 aspek

4

E. Aspek Kontekstual
19 Kesesuaian fakta yang disajikan dengan
materi sistem imun
1. Contoh permasalah kontekstual diambil
sesuai dengan sub materi yang dipelajari
2. Dapat membantu peserta didik untuk
memahami materi dengan baik
3. Kemampuan mendorong peserta didik
embuat hubungan antara pengetahuan
yang dimiliki dengan penerapan dalam
kehidupan sehari-hari
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