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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BIOLOGI POKOK BAHASA
PENCEMARAN LINGKUNGAN BERBASIS PENDEKATAN CONTEXTUAL
TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA PESERTA DIDIK SMP KELAS VII
Angela Christa Adining Tyas
Universitas Sanata Dharma
Penelitian dan Pengembangan (RnD) merupakan suatu metode yang digunakan
untuk menghasilkan produk tertentu yang akan diuji kualitas dan kelayakannya. Informasi
kebutuhan modul pembelajaran biologi pokok bahasan pencemaran lingkungan berbasis
pendekatan contextual teaching and learning (CTL) diperoleh dengan melakukan
wawancara pada 5 guru IPA terpadu SMP kelas VII di sekolah. Metode wawancara
bertujuan untuk analisis kebutuhan.
Survei kebutuhan pada 5 sekolah di Yogyakarta dan Bandar Lampung
menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan kontekstual dilakukan agar peserta didik
dapat menemukan dan memecahkan masalah secara mandiri. Hal ini dikarenakan dengan
menemukan peserta didik dapat menyimpan materi dalam memori lebih lama. Modul
pembelajaran tambahan yang dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah dalam
memahami materi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul
pembelajaran SMP kelas VII berbasis pendekatan kontekstual yang dapat membantu guru
dalam proses pembelajaran dan mencapai tujuan kurikulum 2013 yaitu memberi peluang
kreativitas peserta didik dalam merangsang keterampilan prosedur kegiatan.
Dalam pengembangan produk modul pembelajaran ini diadaptasi dari langkahlangkah pengembangan oleh Sugiyono dengan pembatasan sampai pada 5 langkah
pengembangan. Selanjutnya produk yang telah dikembangkan akan divalidasi oleh 2 ahli
materi dan media serta 2 guru IPA SMP kelas VII untuk dinilai kelayakannya. Hasil
penelitian yang diperoleh dari validasi oleh ahli materi dan media serta guru SMP kelas
VII menunjukkan nilai rata-rata yaitu 4,71 dengan kriteria “Sangat Baik’ dengan
kesimpulan produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dengan perbaikan sesuai
saran. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa modul pembelajaran biologi pokok
bahasan pencemaran lingkungan berbasis pendekatan kontekstual pada peserta didik SMP
kelas VII yang dikembangkan layak untuk diujicobakan.

Kata kunci : RnD, Modul pembelajaran biologi kelas VII, pendekatan kontekstual.
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF A BIOLOGY LEARNING MODULES ON THE SUBJECT
OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BASED ON A CONTEXTUAL FOR VII
GRADE JUNIOR HIGH SCHOOL
Angela Christa Adining Tyas
151434033
Sanata Dharma University
Research and Development (RnD) is a method used to produce a certain product to be
tested the quality and advisability. The information about needs of a biology learning
module on the subject of environmental pollution based on the contextual teaching and
learning (CTL) for VII grade junior high school is obtained by conducting interviews at 5
Biology Teacher in class VII in 5 Junior High School.
The needs survey in 5 schools in Yogyakarta and Bandar Lampung showed that the use of
a contextual approach was carried out so that students could find and solve problems
independently. This is because by finding students can store material in memory longer.
Additional learning modules that can help students more easily understand the material.
Because of that, the aim of this research is to develop the biology learning module junior
high school based on a contextual that helped the teacher to learning process and
reaching curriculum 2013 aim that give the students creativity chance in stimulating skills
of the activity procedure.
The development of this learning module is adapted from the development steps by
Sugiyono with restriction up to 5 steps development. The product that has been developed
will be validated by two biology junior high school second grade teachers to be assessed
the advisability. The result of the research that is obtained from the validation by the
exprets and teachers shows the average value that is 4,71 with criteria “Excellent” and it
concludes the product that is developed is proper to be tested with improvement as
recommended. Based on the result of this research, it is concluded that the biology
learning module on the subject of environmental pollution based on a contextual for junior
high school is appropriate to be tested.
Keyword : RnD, biology learning module for VII grade, contextual approach.

vii

PAG

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAG

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAG

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL…….……………………………………………………………

i

HALAMAN PERSETUJUAN ………………….…………………….…………….

ii

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………………..

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ……………………………………………………....

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA …………………………………………..…

v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ……………………………………

vi

ABSTRAK ……………………………………………………………………….. .....

vii

ABSTRACT …………………………………………………………………………………....

viii

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………. .

ix

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………..........

x

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………......

xi

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………….........

xii

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………………..

xiv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ……………………………………………………

1

B. Rumusan Masalah ……………………………………………………….....

4

C. Batasan Masalah ……………………………………………………………

4

D. Tujuan Penelitian ………………………………………………………….

4

E. Manfaat Penelitian ……………………………………………………….

5

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan ………………………………….

5

G. Definisi Operasional ………………………………………………………

6

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PAG

A. Tinjauan Pustaka
1. Hakikat Pembelajaran IPA Biologi ……………………………………..

8

2. Pengertian Modul ……………………………………………………..

9

3. Pembelajaran Kontesktual …………………………………………….

17

4. Materi Pembelajaran IPA kelas VII SMP/MTs ………………………….

23

B. Penelitian Relevan ……………………………………………………….

24

C. Desain Diagram Penelitian ………………………………………………

25

D. Kerangka Berpikir ……………………………………………………….

26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ……………………………………………………………

28

B. Desain Penlitian …………………………………………………………..

28

C. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………………….

29

D. Instrumen Penilaian ………………………………………………………

30

E. Teknik Analisa Data ……………………………………………………..

36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Kebutuhan …………………………………………………………

39

B. Deskripsi Produk Awal …………………………………………………….

43

C. Data Hasil Validasi Produk ………………………………………………..

48

D. Produk Akhir ………………………………………………………………

53

E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan ……………………………………..

55

F. Kendala dan Keterbatasan ………………………………………………….

57

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ………………………………………………………………….

59

B. Saran ……………………………………………………………………….

59

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………..

60

LAMPIRAN ……………………………………………………………………….

62

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

PAG

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar dan Materi Pokok IPA SMP Kelas VII ………

27

Tabel 3.1 Indikator Wawancara Survei Kebutuhan …………………………

36

Tabel 3.2 Panduan Wawancara Survei Kebutuhan ………………………….

37

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Penilaian Aspek Pembelajaran Ahli Materi ……………

39

Tabel 3.4 Instrumen Validasi Ahli Materi ………………………………….

40

Tabel 3.5 Kriteria Validator Pengembangan Modul Pembelajaran ………….

42

Tabel 3.6 Interval Kriteria Penilaian …………………………………………

43

Tabel 3.7 Pedoman Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif …………...

44

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Kebutuhan ……………………………………..

46

Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Validasi oleh Pakar/Ahli Media ………………

54

Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Validasi oleh Guru Kelas VII SMP …………… 57
Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Validasi oleh Dua Pakar/Ahli Materi dan Guru …. 59
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Validasi terkait Pendekatan Kontekstual
oleh keempat Validator ……………………………………………

60

Tabel 4.6 Komentar/saran dan Revisi Validator I ……………………………. 60
Tabel 4.7 Komentar/saran dan Revisi Validator II …………………………… 61

xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR

PAG

Gambar 2.1 Desain Diagram Penelitian Relevan …………………………..

30

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir ………………………………………

32

Gambar 3.1 Skema Tahapan Penelitian Borg and Gall ………………………..

33

Gambar 4.1 Cover Depan Produk Awal dan Akhir …………………………

49

xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perangkat Pembelajaran ………………………………………. 70
Lampiran 2. Hasil wawancara analisis kebutuhan ………………………….. 114
Lampiran 3. Hasil validasi produk awal ……………………………………. 136
Lampiran 4. Surat izin wawancara dan penelitian ………………………….. 145
Lampiran 5. Sampel produk awal …………………………………………… 152
Lampiran 6. Sampel produk akhir …………………………………………… 154
Lampiran 7. Perhitungan data kuantitatif …………………………………… 156

xiii

PAG

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAG

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran

biologi

berkaitan

dengan

cara

mencari

tahu,

menemukan dan memahami alam secara sistematis. Pengajaran biologi bukan
hanya bersifat penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,
konsep-konsep dan prinsip-prinsip saja tetapi juga mempelajari dan
memahami bagaimana proses pengetahuan ini diperoleh. Pembelajaran
biologi seharusnya menekankan pada pembelajaran yang bersifat pengalaman
secara langsung. Pembelajaran diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang
menunjang bagi teraktualisasinya potensi diri peserta didik. Pelaksanaan
pembelajaran perlu menciptakan situasi belajar yang dapat memberi stimulus
bagi kreativitas peserta didik dalam mencari dan menemukan pengetahuan
yang seharusnya diketahui. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat
pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, insiatif,
inspirasi, kemandirian dan semangat belajar. Penerapan prinsip tersebut
tertuang dalam tujuan pembelajaran yaitu kemampuan (kompetensi) atau
keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah
mereka melakukan proses pembelajaran tertentu.
Penerapan prinsip pembelajaran tersebut dapat dilakukan pendidik
dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan
menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAG

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Bagi peserta
didik, pembelajaran harus bergeser dari diberi tahu menjadi aktif mencari
tahu. Peserta didik harus didorong sebagai penemu dan pemilik ilmu, bukan
sekedar pengguna atau penghafal pengetahuan.
Berdasarkan tugas pendidik yang dikemukan oleh Slameto (2010)
menyebutkan secara lebih terperinci tugas pendidik berpusat pada hal berikut
ini, yaitu mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi
pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pendidik
memiliki peranan yang sangat penting karena harus bertanggung jawab atas
terbentuknya moral peserta didik yang telah diamanahkan oleh orang tua atau
wali untuk menciptakan anak didiknya menjadi terdidik, terbimbing dan
terlatih jasmani dan rohaninya. Pendidik juga dapat memberikan sejumlah
bantuan kepada peserta didik selama tahap pembelajaran. Bantuan yang
diberikan pendidik tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan,
langkah-langkah dalam memecahkan soal yang membutuhkan analisis,
memberikan contoh, atau apapun yang memungkinkan peserta didik untuk
belajar mandiri. Bantuan yang diberikan pendidik tersebut tidak bersifat
memberitahu secara langsung, tetapi mendorong peserta didik untuk tahu.
Proses pembelajaran yang optimal didukung oleh penggunaan bahan ajar.
Salah satu bahan ajar yang sering digunakan adalah modul. Dalam konteks
pembelajaran, pengajaran melalui modul merupakan salah satu bentuk bahan
ajar mandiri yang pernah ada di Indonesia yang digunakan dalam berbagai
penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun nonformal. Dengan
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demikian, maka modul harus menggambarkan kompetensi dasar yang akan
dicapai oleh peserta didik, disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik,
menarik, dilengkapi dengan ilustrasi. Dengan menggunakan modul, peserta
didik dapat belajar secara mandiri atau dengan bimbingan pendidik, adanya
kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar kompetensi dalam
setiap modul yang harus dicapai oleh peserta didik, dan mereka menjadi lebih
bertanggung jawab atas segala tindakannya (Anwar, 2010).
Selain itu, menurut Alwasih (2011) apabila pendidik terlalu
mengandalkan model pembelajaran yang cenderung bersifat informatif dapat
menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif. Peranan pendidik
menjadi lebih dominan sehingga peserta didik akan merasa bosan dan
cenderung pasif mengikuti proses pembelajaran. Salah satu model
pembelajaran yang sering digunakan adalah model pembelajaran Contextual
Teaching and Learning (CTL). Model pembelajaran ini menawarkan bentuk
pembelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik.
Berdasarkan hasil Analisa kebutuhan di 5 sekolah yaitu SMP Negeri 1
Yogyakarta, SMP Pangudi Luhur St. Vincentius Sedayu, SMP Maria
Immaculata Marsudirini Yogyakarta, SMP Negeri 10 Yogyakarta dan SMP
Negeri 16 Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam pembelajaran guru
menggunakan beberapa model pembelajaran dan metode pembelajaran.
Metode yang sering digunakan oleh guru adalah diskusi, ceramah dan Tanya
jawab, sedangkan untuk model pembelajaran biasanya guru menggunakan
model inkuiri dan discovery learning.
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Guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Pangudi
Luhur St.Vincentius, SMP Maria Immaculata Marsudirini Yogyakarta, SMP
Negeri 10 Yogyakarta dan SMP Negeri 6 Yogyakarta dalam pembelajaran di
kelas, sumber pembelajaran yang digunakan adalah buku paket yang berupa
buku siswa dan buku guru, internet, lembar kerja peserta didik, lingkungan
sekitar dan modul sederhana. Modul yang digunakan membuat sendiri sesuai
dengan materi yang akan diajarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP
Pangudi

Luhur

St.Vincentius,

SMP

Maria

Immaculata

Marsudirini

Yogyakarta, SMP Negeri 10 Yogyakarta dan SMP Negeri 6 Yogyakarta
belum pernah membuat modul khususnya pada materi pencemaran
lingkungan. Selain itu, buku teks yang digunakan kurang mampu membantu
peserta

didik

untuk

melakukan

eksplorasi

dalam

mengamati

dan

menghubungkan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar
peserta didik. Mengenai hal ini, modul pembelajaran tambahan sangat
diperlukan oleh guru dalam pembelajaran di kelas.
Pembelajaran kontekstual (Contextual

teaching and learning)

merupakan konsep belajar yang dapat membantu pendidik mengaitkan antara
materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan
mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang
dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan antara pengetahuan yang
dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota
keluarga dan masyarakat.
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Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang dapat mengatasinya.
Salah satunya, diperlukan pengembangan modul pembelajaran yang dapat
membantu siswa memahami konsep pelajaran biologi secara mandiri sesuai
dengan tingkat kemampuannya. Sesuai dengan misi kurikulum 2013
bertujuan khusus yaitu memberikan peluang kreativitas peserta didik dalam
merangsang keterampilan prosedur kegiatan, kedua yaitu kurikulum 2013
berorientasi menerapkan kompetensi sains yang dipelajari di sekolah menjadi
perilaku-perilaku

dalam

kehidupan

masyarakat

dan

memanfaatkan

masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar, ketiga yaitu kebutuhan
guru akan modul tambahan dalam proses pembelajaran.
Sudah banyak penelitian yang mengkaji pengembangan modul
pembelajaran berbasis pendekatan kontekstual, namun masing-masing tentu
berbeda materinya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhlisin (2012) dengan
judul penelitian “Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Pendekatan
Kontekstual pada Sub Pokok Bahasan Polusi Udara Kelas VII SMP.” Peneliti
ini mengembangkan modul pembelajaran hanya difokuskan pada materi
pencemaran lingkungan sub bab polusi udara. Dengan demikian, dari
permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka dilakukanlah penelitian
dengan materi pencemaran lingkungan untuk seluruh sub bab yang berjudul
“Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Pokok Bahasan Pencemaran
Lingkungan Berbasis Pendekatan Contextual Teaching and Learning Pada
Peserta Didik SMP Kelas VII Semester II.”
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B. Rumusan Masalah
Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu :
1. Bagaimana kualitas modul pembelajaran biologi pokok bahasan
pencemaran lingkungan berbasis pendekatan CTL pada peserta didik
SMP kelas VII semester II?

C. Batasan Masalah
Agar

penelitian

ini

menjadi

terarah

dan

menghindari

terjadinya permasalahan, maka dilakukan adanya batasan masalah
diantaranya sebagai berikut:

1. Materi yang dibahas dalam modul pembelajaran yang dikembangkan
adalah pencemaran lingkungan. Peneliti menggunakan materi ini
berdasarkan kompetensi dasar 3.8 yaitu menganalisis terjadinya
pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Dengan materi
ini peserta didik dapat memecahkan masalah pencemaran serta
menumbuhkan kemampuan berpikir peserta didik tentang masalah yang
ditemukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan.
D. Tujuan Penelitian
Pada penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui kualitas modul materi pokok bahasan pencemaran lingkungan

berbasis pendekatan CTL pada peserta didik SMP kelas VII semester II.
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E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Peneliti
Dapat berlatih dalam mengembangkan modul pembelajaran serta
memberikan manfaat yang sangat berharga berupa pengalaman baru yang
digunakan sebagai media pembelajaran baru dan membantu guru dalam
meningkatkan kreatifitas peserta didik.
2. Bagi Pendidik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pendidik dalam
proses penyampaian dan memperjelas materi kepada siswa.
3. Bagi Peserta Didik
Hasil penelitian berupa modul berbasis CTL, diharapkan dapat
digunakan oleh peserta didik sebagai sumber belajar alternatif dan
membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik.
4. Bagi Sekolah
Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya sumber belajar
alternatif dan membantu implementasi kurikulum 2013 khususnya di
SMP.
F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Produk yang dikembangkan berupa modul yang sesuai dengan
kurikulum 2013.

5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAG

2. Modul ini berisi materi pencemaran lingkungan. Materi yang digunakan
berdasarkan kompetensi dasar 3.8 yaitu menganalisis terjadinya
pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem.
3. Modul ini dilengkapi dengan gambar-gambar yang sesuai dengan materi
pembelajaran.
4. Gambar-gambar yang dicantumkan dalam modul ini berwarna sehingga
dapat menarik perhatian peserta didik dalam membaca dan memahami
materi.
5. Modul yang dikembangkan ini dapat digunakan untuk belajar mandiri
peserta didik selama di sekolah maupun dapat digunakan sebagai bahan
belajar dirumah.
6. Produk modul pembelajaran ini didesain menggunakan kertas HVS A4.
G. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah untuk menyamakan
persepsi maka peneliti memberikan dari berbagai istilah yang digunakan.
1. Pengembangan
Pengembangan merupakan suatu proses untuk mengembangkan suatu
produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada, yang
dapat dipertanggungjawabkan.
2. Modul
Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis
dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang
dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang
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diharapkan.
3. Contextual Teaching and Learning
Contextual Teaching and Learning merupakan konsep belajar yang
membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan
situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam
kehidupan sehari- hari.

7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAG

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hakikat Pembelajaran IPA Biologi
Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran biologi di
sekolah diharapkan mampu menjadi wahana bagi peserta didik untuk
mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta proses pengembangan lebih
lanjut dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Penting sekali
bagi guru memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar siswa, agar dapat
memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan
serasi bagi peserta didik.
Biologi sebagai ilmu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan
ilmu- ilmu yang lain. Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang
mempelajari makhluk hidup dari berbagai aspek persoalan dan tingkat
organisasinya. Pembelajaran biologi pada hakikatnya merupakan proses untuk
menghantarkan peserta didik ke tujuan belajarnya. Proses pembelajaran
biologi merupakan penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga
terjadi interaksi antara subjek peserta didik dengan objek belajarnya yang
berupa makhluk hidup dan segala aspek kehidupan. Melalui interaksi antara
subjek yaitu peserta didik dan objek belajar dapat

menyebabkan

perkembangan proses mental dan sensori motorik yang optimal pada peserta
didik (Hamalik,2010).
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a. Pengertian Modul
Modul merupakan salah satu bahan ajar yang akan membantu guru dalam
proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak harus mengandalkan guru
sepenuhnya akan tetapi, mereka akan belajar secara mandiri sesuai dengan
kemampuan masing-masing. Modul yang digunakan berisikan tujuan yang
harus dicapai secara praktis, petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan, materi
dan alat-alat yang dibutuhkan, alat penilaian guru yang mengukur
keberhasilan peserta didik dalam mengerjakan modul.
Sedangkan menurut Majid (2008), modul akan bermakna kalau peserta
didik dapat dengan mudah menggunakannya. Pembelajaran dengan modul
memungkinkan seorang peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam
belajar lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar
dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Dengan demikian, maka modul
harus menggambarkan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta
didik, disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, menarik, dilengkapi
dengan ilustrasi.
1. Tujuan Penulisan Modul
Menurut Mulyasa (2004) penulisan modul memiliki tujuan sebagai berikut :
a. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu
bersifat verbal.
b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indera, baik peserta
belajar maupun guru dan instruktur.
c. Dapat

digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk
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meningkatkan motivasi dan gairah belajar, serta meningkatkan rasa
ingin tahu peserta didik, mengembangkan kemampuan dalam
berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya
yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Oleh
karena itu penggunaan modul ini sangat diperlukan.
d. Memungkinkan peserta didik dapat mengukur atau mengevaluasi
sendiri hasil belajarnya.
2. Fungsi dan Kegunaan Modul
Modul adalah alat atau sarana yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran. Mulyasa (2004) menjelaskan bahwa modul merupakan
salah satu media yang efektif dan memiliki fungsi serta kegunaan dalam
kegiatan pembelajaran. Modul memiliki fungsi, sebagai berikut:
a. Bahan ajar mandiri
Penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi untuk
meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar sendiri tanpa
kehadiran pendidik.
b. Mengganti fungsi pendidik
Modul sebagai bahan ajar yang harus mampu menjelaskan materi
pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik
sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya. Maka dari itu,
penggunaan modul dapat berfungsi sebagai pengganti fungsi atau
peran fasilitator atau pendidik.
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c. Alat evaluasi
Dengan modul peserta didik dituntut dapat mengukur dan menilai
sendiri tingkat penguasaannya terhadap materi yang telah
dipelajari. Dengan demikian modul juga sebagai alat evaluasi.
Dilihat dari sisi kegunaannya, modul memiliki kegunaan dalam
proses pembelajaran, yaitu :
a. Modul sebagai penyedia informasi dasar. Di dalam modul
disajikan

berbagai

materi

pokok

yang

masih

bisa

dikembangkan lebih lanjut.
b. Modul sebagai bahan instruksi atau petunjuk bagi peserta didik.
c. Modul sebagai bahan pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang
komunikatif.
d. Modul bisa menjadi petunjuk mengajar yang efektif bagi
pendidik dan menjadi bahan untuk berlatih peserta didik
dalam melakukan penilaian sendiri.
3. Karakteristik Modul
Menurut Daryanto (2013), untuk menghasilkan modul yang mampu
meningkatkan
memperhatikan

motivasi

belajar,

karakteristik

yang

pengembangan
diperlukan

modul
sebagai

harus
modul.

Karakteristik modul harus :
1. Self Instruction
Merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan karakter
tersebut memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak
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bergantung pada pihak lain.
2. Self Contained
Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta
didik mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi
belajar dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh. Jika harus
dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu standar
kompetensi atau kompetensi dasar, harus dilakukan dengan hati-hati
dan memperhatikan keluasan standar kompetensi atau kompetensi
dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik.
3. Berdiri Sendiri (Stand Alone)
Merupakan karakteristik modul yang tidak bergantung pada bahan ajar
atau media lain, tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan
ajar. Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak perlu bahan
ajar yang lain untuk mempelajari atau mengerjakan tugas pada modul
tersebut, jika peserta didik masih menggunakan dan bergantung pada
bahan ajar lain selain modul yang digunakan maka bahan ajar tersebut
tidak dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri.
4. Adaptif
Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap
perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif, modul tersebut
dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Serta fleksibel digunakan di berbagai perangkat keras (Hardware).
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5. Bersahabat
Modul hendaknya memenuhi kaidah bersahabat dengan pemakainya.
Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat dalam
membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan
pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan.
Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta
menggunakan istilah yang umum digunakan.
4. Unsur-unsur Modul
Dalam penyusunan modul menurut Widodo dan Jasmadi (2008)
terdapat unsur-unsur yang ada di dalam sebuah modul. Secara teknis
modul tersusun dalam empat unsur sebagai berikut:
a. Judul modul
Judul ini berisi tentang nama modul dari suatu mata kuliah tertentu.
b. Petunjuk umum
Unsur ini memuat penjelasan tentang langkah-langkah yang ditempuh
dalam pembelajaran, seperti berikut : pertama, kompetensi dasar,
kedua, pokok bahasan, ketiga, indikator pencapaian, keempat,
referensi, kelima, strategi pembelajaran, keenam, menjelaskan
pendekatan,

metode,

langkah

yang

digunakan dalam

proses

pembelajaran, ketujuh, lembar kegiatan pembelajaran, kedelapan,
petunjuk bagi peserta didik untuk memahami langkah-langkah dan
materi, dan kesembilan, evaluasi.
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c. Materi modul
Berisi penjelasan terperinci tentang materi pada setiap pertemuan.
d. Evaluasi semester
Evaluasi ini terdiri dari tengah dan akhir semester dengan tujuan
untuk mengukur kompetensi peserta didik sesuai materi yang
diberikan.
5. Langkah-langkah Pembuatan Modul
Daryanto (2013) mengemukakan bahwa dalam menyusun sebuah
modul, ada lima langkah yang harus dilalui, yaitu:
1. Analisis Kurikulum
Langkah pertama ini dimaksudkan untuk menentukan materi mana
dari hasil pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar dan
indikator.
2. Penentuan Judul Modul
Langkah berikutnya dalam menyusun modul adalah menentukan judul
modul. Untuk menentukan judul modul maka harus sesuai dengan
kompetensi dasar atau materi pokok yang ada dalam silabus.
3. Penulisan Modul
Ada lima hal penting yang dijadikan acuan dalam proses penulisan
modul, yaitu :
a. Perumusan kompetensi dasar yang harus spesifikasi kualitasnya
supaya peserta didik dapat menguasai materi dan dapat
memahaminya.
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b. Menentukan alat evaluasi atau penilaian
Yaitu sejumlah pertanyaan atau tes yang digunakan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam menguasai
suatu kompetensi dasar dalam bentuk tingkah laku. Sementara itu,
karena

pendekatan

pembelajaran

yang

digunakan

adalah

kompetensi, sistem evaluasinya didasarkan pada penugasan
kompetensi maka alat evaluasi yang cocok adalah menggunakan
Penilaian Acuan Patokan (PAP).
c. Penyusunan materi
Materi atau isi modul sangat bergantung pada kompetensi dasar
yang akan dicapai. Adapun untuk menyusun materi tersebut
hendaknya digunakan referensi termutakhir yang memiliki
relevansi dari berbagai sumber.
d. Struktur bahan ajar (modul)
Secara umum, modul memuat paling tidak tujuh komponen utama, yaitu:
judul, petunjuk-petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi
pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja atau dapat berupa lembar kerjadan
evaluasi.
6. Manfaat Pembelajaran dengan Menggunakan Modul
Daryanto

(2013)

mengungkapkan

beberapa

keuntungan

yang

diperoleh jika belajar dengan menggunakan modul antara lain :
1. Meningkatkan efektifitas pembelajaran tanpa harus melalui tatap
muka secara teratur karena kondisi geografis, sosial ekonomi, dan
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situasi masyarakat.
2. Menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didik.
3. Mengetahui kelemahan yang belum dicapai peserta didik
berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam modul sehingga dapat
membantu peserta didik untuk memperbaiki belajarnya serta
melakukan remidi.
7. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran dengan Menggunakan Modul
Kegiatan pembelajaran di sekolah membutuhkan media pembelajaran
yang sebagai sarana yang membantu tersampainya materi pembelajaran
guna tercapainya tujuan pembelajaran. Modul merupakan salah satu
media yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Suryaningsih (2010) menyebutkan kelebihan serta kekurangan yang
diperoleh jika belajar menggunakan modul, antara lain :
1. Motivasi peserta didik dipertinggi karena setiap kali peserta didik
mengerjakan tugas pembelajaran dibatasi dengan jelas dan sesuai
kemampuannya.
2. Sesudah pembelajaran selesai, guru dan peserta didik mengetahui
benar peserta didik yang berhasil dengan baik dan mana yang kurang
berhasil.
3. Peserta didik mencapai hasil yang sesuai dengan kemampuannya.
4. Beban belajar lebih merata sepanjang semester.
Belajar dengan menggunakan modul selain memiliki kelebihan juga
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terdapat kekurangan-kekurangan sebagai berikut:
1. Biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama.
2. Disiplin belajar yang tinggi mungkin kurang dimiliki oleh peserta
didik pada umumnya sehingga dapat menurunkan prestasi belajar
disekolah.
3. Membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari guru untuk terus
menerus memantau proses belajar peserta didik memberi motivasi
dan konsultasi secara individu setiap waktu peserta didik
membutuhkan.
b. Pembelajaran Kontekstual
1. Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL)
Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara
pendidik dan peserta didik, baik interaksi secara tidak langsung yaitu
dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Pembelajaran dapat
terjadi melalui proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik.
Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang
memberikan fasilitas kegiatan belajar peserta didik untuk mencari,
mengolah dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret
(terkait dengan kehidupan nyata) melalui keterlibatan aktivitas peserta
didik dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Pembelajaran
kontekstual ini sering digunakan karena membantu guru dan siswa untuk
lebih memahami apa yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi
dengan apa yang mereka lihat atau alami.
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Pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 yang berbasis
karakter dan kompetensi hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan
dan karakteristik peserta didik, serta kompetensi dasar pada umumnya.
Dalam proses pembelajaran peserta didik berhubungan dengan bahan ajar,
sumber belajar, media, sarana dan prasarana, iklim serta lingkungan
sekolah. Saling hubungan itu bukan hanya sebatas memberi dukungan,
kemudahan tetapi juga memberi makna tersendiri. Pembelajaran
kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan hubungan antara
bahan pelajaran dengan bahan lainnya, antara teori dan praktik dan antara
bahan yang bersifat konsep dengan penerapan dalam kehidupan nyata
(Mulyasa, 2015).
2. Tujuan Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual bertujuan membekali siswa dengan
pengetahuan

yang

secara

fleksibel

dapat

diterapkan

dari

satu

permasalahan ke permasalahan lain dari satu konteks ke konteks lainnya.
Melalui pembelajaran kontekstual diharapkan konsep-konsep materi
pelajaran dapat diintegrasikan dalam konteks kehidupan nyata dengan
harapan siswa dapat memahami apa yang dipelajarinya dengan baik dan
mudah.
Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran melalui CTL yang
baik didasarkan pada penguasaan konsep apa, mengapa, dan bagaimana
CTL itu. Melalui pemahaman konsep yang benar dan mendalam terhadap
CTL

itu

sendiri,

akan

membekali
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menerapkannya secara lebih luas, tegas dan penuh keyakinan, karena
memang telah didasari oleh kemampuan konsep teori yang kuat (Sanjaya,
2005).
3. Ciri-ciri Pembelajaran Kontekstual
Beberapa ciri pembelajaran kontekstual antara lain :
a. Peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran.
b. Peserta didik belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi dan
saling mengoreksi.
c. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan atau masalah
yang disimulasikan.
d. Perilaku dibangun atas kesadaran diri.
e. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman
f. Siswa menggunakan kemampuan berpikir kritis, terlibat penuh dalam
mengupayakan terjadinya proses pembelajaran efektif, ikut bertanggung
jawab atas terjadinya pembelajaran yang efektif, dan membawa skema
masing-masing ke dalam proses pembelajaran. Kemampuan berpikir
kritis ini menjadi salah satu keunggulan dari pembelajaran kontekstual.
Pembelajaran kontekstual diyakini akan dapat meningkatkan penguasaan
siswa terhadap materi pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar dan
kreativitas, serta menjadikan materi pembelajaran lebih bermakna dan
sangat terkait dengan konteks dimana siswa berada (Depdiknas, 2003).
4. Penerapan Pembelajaran Kontekstual di Kelas
Dalam pembelajaran kontekstual, program pembelajaran lebih
merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. Rencana
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pembelajarannya berisi scenario tahap demi tahap tentang apa yang akan
dilakukan bersama peserta didik sehubungan dengan topik yang akan
dipelajari. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran, media untuk
mencapai tujuan, materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran.
Menurut Rafiqah (2013) model penerapan pembelajaran berbasis
CTL ini memiliki tujuh komponen utama pembelajaran yang mendasari
penerapan kontekstual di kelas. Sebuah kelas dikatakan menggunakan
pendekatan kontekstual jika menerapkan ketujuh komponen tersebut
dalam ke dalam pembelajarannya, yaitu:
a. Konstruktivisme
Merupakan landasan berfikir pembelajaran kontekstual, bahwa
pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang
hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas.
b. Bertanya
Merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis kontekstual.
Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk
mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berfikir peserta
didik. Dan bagi peserta didik, kegiatan bertanya merupakan bagian
penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiri,
yaitu menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah
diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum
diketahui.

20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAG

c. Menemukan
Merupakan

bagian

inti

dari

kegiatan

pembelajaran

berbasis

kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh
peserta didik diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat faktafakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Artinya peserta didik
menemukan sebuah konsep dari suatu permasalahan yang ada.
d. Masyarakat Belajar
Merupakan pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain
ataupun antar teman sejawat, orang tua atau dengan keluarga. Hasil belajar
diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, antar mereka yang tahu, ke
mereka yang belum tahu.
e. Pemodelan
Adalah sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu,
pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan,
mendemonstrasikan, dan melakukan apa yang guru inginkan peserta
didik melakukan.
f. Refleksi
Merupakan bagian penting dari pembelajaran kontekstual. Refleksi
adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau berfikir ke
belakang tentang apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Jadi
refleksi artinya mengulang kembali materi pelajaran sehingga
membantu peserta didik mengingat kembali apa yang dipelajarinya
dan membantu menggali apa yang diketahui sebelumnya dan
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mengaitkannya dengan materi pelajaran. Refleksi dapat berbentuk
pertanyaan ataupun tes.
g. Penilaian Sebenarnya
Adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi
tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa.
5. Kelebihan Dalam Penerapan Pembelajaran Kontekstual
Adapun kelebihan dari pendekatan Kontekstual adalah:
1. Memupuk peserta didik agar mereka dapat mandiri tanpa
mengharapkan bantuan orang lain.
2. Mendorong peserta didik untuk mengejar prestasi.
3. Menambah keaktifan dan kecakapan peserta didik, serta
kebermaknaan setiap materi yang disampaikan.
4. Peserta didik dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan
pembelajaran (Johnson,2011).
6. Hambatan Dalam Penerapan Pembelajaran Kontekstual
Menurut Hermawan (2001), beberapa faktor yang menjadi sumber
penghambat dalam penerapan pembelajaran kontekstual, yaitu:
a. Perancangan Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran harus dimiliki setiap pendidik, seperti silabus,
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), program tahunan, program
semester, buku yang digunakan guru dan peserta didik, media
pembelajaran, lembar kerja peserta didik (LKPD), alat evaluasi serta
buku nilai. Hal ini menjadi penghambat karena kemampuan pendidik
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dalam memahami pelaksanaan kurikulum 2013 masih kurang. Waktu
untuk membuat perangkat pembelajaran bagi pendidik sangat mepet
atau kurang.
b. Keterbatasan Penguasaan Pembelajaran
Pendidik kurang mampu mengembangkan metode pembelajaran
sehingga sulit menentukan metode yang cocok untuk setiap materi
pelajaran karena setiap pelajaran membutuhkan metode yang berbedabeda. Seperti halnya dalam proses pembelajaran, pendidik hanya
memberikan tugas secara mandiri atau berkelompok kepada peserta
didik sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
berdiskusi. Tidak jarang metode yang digunakan relatif monoton dan
kurang beragam sehingga peserta didik bosan dalam pembelajaran.
Hal ini harus segera ditanggulangi supaya dapat mempermudah
peserta didik dalam memahami dan menyerap ilmu.
c. Materi Pembelajaran IPA Kelas VII SMP/MTs
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran Definisi pencemaran lingkungan
lingkungan dan dampaknya bagi
Pencemaran air
ekosistem
Pencemaran udara
Pencemaran tanah
4.8 Membuat tulisan tentang gagasan Membuat gagasan tertulis mengatasi dan
penyelesaian masalah pencemaran di mengurangi pencemaran air
lingkungannya
berdasarkan
hasil Membuat gagasan tertulis mengatasi dan
pengamatan
mengurangi pencemaran udara
Membuat gagasan tertulis mengatasi dan
mengurangi pencemaran tanah
Tabel 2.1 Kompetensi Dasar dan Materi Pokok
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Pokok bahasan materi penelitian dan pengembangan pada penelitian ini
adalah sub materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP/MTs. Pada sub
materi ini memiliki kompetensi inti atau KI3: memahami pengetahuan
(faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata. Selain kompetensi inti juga terdapat kompetensi dasar atau KD
3.8 : Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi
ekosistem.

B. Penelitian Relevan
Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai penelitian pengembangan
terdahulu yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini.
1.

Hasil penelitian oleh Tulla (2015) dengan judul Pengembangan Modul
Berbasis Pendekatan Kontekstual Pada Materi Struktur dan Fungsi
Sistem Peredaran Darah Kelas XI. Dari hasil penelitian menunjukan
bahwa respon peserta didik terhadap penggunaan modul berbasis
pendekatan kontekstual pada materi struktur dan fungsi sistem peredaran
darah adalah kuat. Berdasarkan data angket didapat nilai rata-rata dengan
persentase sebesar 74%.

2.

Hasil penelitian yang dilaksanakan Muhlisin (2012) dengan judul
penelitian Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Pendekatan
Kontekstual pada Sub Pokok Bahasan Polusi Udara Kelas VII SMP.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah respon guru terhadap modul IPA
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diperoleh rata-rata 59 skor dari skor maksimum 64 dengan demikian
respon guru terhadap modul IPA sebesar 92,19% dan layak digunakan
dalam pembelajaran.
3.

Penelitian

yang

Pengembangan

dilakukan
Modul

oleh

Kalsum

Pembelajaran

(2017)

Materi

dengan

Ekosistem

judul

Berbasis

Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas VII. Penelitian ini merupakan
penelitian R&D (Research and Development. Dari hasil penelitian
menunjukan rata-rata penilaian kelayakan modul yaitu: 90,19% dan
100%. Hal ini menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan sangat
layak digunakan pada proses pembelajaran.
C. Desain Diagram Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadila, Muhlisin, dan
Kalsum dibuat literatur map seperti gambar 2.1 dibawah ini:

Fadila Tulla 2015
Pengembangan: Modul.
Materi: Struktur dan Fungsi
Sistem

Ahmad Muhlisin 2012
Pengembangan: Modul IPA
Terpadu. Materi : Polusi Udara.
Berbasis: Pendekatan

Menghasilkan
produk
yang
berupa
modul
pembelajaran yang bertujuan dapat membantu guru
dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
Peneliti:
Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Pokok Bahasan Pencemaran
Lingkungan Berbasis Pendekatan Contextual Teaching and Learning Pada
Peserta Didik SMP Kelas VII Semester II.
Gambar 2.1 Desain Diagram Penelitian
25

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAG

D. Kerangka Berpikir
Dalam penelitian dan pengembangan ini berawal dari permasalahan yang
ditemukan di sekolah yaitu salah satu bentuk bahan ajar yang sering
digunakan yaitu buku paket yang berupa buku siswa dan buku guru, internet,
lembar kerja peserta didik (LKPD), lingkungan sekitar dan modul sederhana.
Buku paket sebagai sumber belajar dapat membantu dan mempermudah
peserta didik dalam belajar. Namun, biasanya peserta didik cenderung bosan
dalam menggunakan buku paket yang bersifat informatif dan kurang menarik
bahkan tidak dilengkapi dengan warna yang menarik dan bahasa yang sulit
untuk dipahami. Sehingga peserta didik kurang termotivasi belajar. Dari
permasalahan tersebut diberikan solusi yaitu membuat bahan ajar berbentuk
modul. Berdasarkan solusi tersebut, diharapkan peserta didik lebih tertarik
dengan modul pembelajaran yang dibuat. Sehingga dapat meningkatkan
motivasi belajar dan meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran.
Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartati,
Wijaya dan Kalsum, peneliti bermaksud melakukan penelitian yaitu
Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Pokok Bahasan Pencemaran
Lingkungan Berbasis Pendekatan Kontekstual Pada Peserta Didik SMP Kelas
VII Semester II. Beberapa prosedur diperlukan untuk mengembangkan modul
pembelajaran. Prosedur yang dibutuhkan antara lain melakukan survey
kebutuhan, merancang modul berbasis kontekstual dan di validasi oleh para
ahli dan guru.
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Survei kebutuhan dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan guru
mengenai modul yang dikembangkan. Setelah melakukan survei kebutuhan
pada 5 sekolah yang berbeda, dilanjutkan dengan merancang modul
pembelajaran. Modul pembelajaran yang sudah selesai dikembangkan akan
divalidasi oleh 2 ahli dan 2 guru SMP Kelas VII. Hasil dari penilaian oleh
para ahli dan guru tersebut dapat diketahui kelayakan dari buku yang
dikembangkan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Survey
5 sekolah:

kebutuhan

Penelitian relevan :

pada

Penelitian yang dilakukan oleh
Tulla (2015), Muhlisin (2012)
(2017 yang
dan Kalsum
menghasilkan )
media
pembelajaran
produ dapat
membantu guru dan
peserta
k
didik dalam pembelajaran di
kelas.

Kurang efektifnya penggunaan
modul dalam pembelajaran di
kelas yang dibuat sendiri. Untuk
itu guru sangat membutuhkan
adanya suatu modul untuk
mempermudah pembelajaran di
kelas.

Peneliti:
Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Pokok Bahasan
Pencemaran Lingkungan Berbasis Pendekatan Contextual
Teaching and Learning Pada Peserta Didik SMP Kelas VII
Skema 2.2 Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau
yang

sering

disebut

dengan

Research

and

Development

(RnD).

Pengembangan media pembelajaran modul yang digunakan diadaptasi dari
model penelitian dan pengembangan Borg and Gall.
Pada penelitian ini peneliti hanya melakukan lima tahap saja, yaitu (1)
melakukan

penelitian

dan

pengumpulan

informasi,

(2)

melakukan

perencanaan, (3) mengembangkan bentuk awal produk, (4) melakukan uji
coba produk dan (5) melakukan revisi terhadap produk. Peneliti melakukan
penelitian dan pengembangan modul pada mata pelajaran IPA kelas VII
Semester II dengan materi Pencemaran Lingkungan. Tingkat kelayakan
modul pembelajaran ini diketahui melalui validasi oleh para ahli yaitu guru
dan dosen.
B. Desain Penelitian
Model Borg and Gall merupakan salah satu model penelitian RnD.
Pada dasarnya model Borg and Gall memiliki kelebihan yaitu mampu
menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi
karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi ahli dan
penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis. Selanjutnya peneliti hanya
melakukan sampai pada tahap merevisi produk, hal ini didasarkan pada
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ketersediaan waktu dan biaya yang memadai. Kalaupun ada penelitian
selanjutnya untuk menguji cobakan produk ini pada sekolah lain untuk
mengetahui tingkat keefektifannya, itu lebih baik lagi khususnya dalam
menambah bahan ajar pada suatu sekolah dan akan menjadi media bagi
peserta didik untuk lebih memahami.
C. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur

pengumpulan

data

survey

kebutuhan

pada

penelitian

pengembangan modul pembelajaran berbasis Contextual Teaching and
Learning untuk siswa SMP kelas VII diperlukan instrument sebagai berikut:
a. Metode Wawancara
Menurut Sugiyono 2010, wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti
ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit atau dalam jumlah kecil. Wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan terstruktur
karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara
sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Metode ini
digunakan dalam analisis kebutuhan yang digunakan dalam pembelajaran.
b. Angket
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis. Angket
digunakan untuk uji kelayakan modul, serta tanggapan guru. Jenis angket
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untuk uji kelayakan modul adalah daftar cocok yaitu deretan pernyataan
dimana responden tinggal memberikan tanda (√) di tempat yang
disediakan (Suharsimi,2006).
D. Instrumen Penelitian
Untuk menganalisa kebutuhan dalam pengembangan modul pembelajaran
dilakukan beberapa tahap diantaranya adalah wawancara, kisi-kisi wawancara
survey kebutuhan terdapat pada tabel 3.1 sedangkan penjabaran pertanyaan
wawancara dapat terlihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kisi-kisi Wawancara Survei Kebutuhan
Aspek
Pengalaman mengajar
Pengetahuan guru mengenai
pendekatan pembelajaran

Pengetahuan guru mengenai
pendekatan
contextual
teaching and learning ( CTL)

Modul pembelajaran

Indikator

Nomor Item

1. Penjelasan tentang pengalaman
1 dan 2
mengajar di SMP
1. Penjelasan mengenai pengalaman 3
menggunakan
pendekatan
pembelajaran
2. Pemahaman pendekatan yang 4
sering digunakan

1. Pemahaman
pengenalan
pendekatan contextual teaching
and learning
( CTL )
2. Penjelasan
menggunakan
pendekatan contextual teaching
and learning (CTL)
3. Penjelasan
mengenai sumber
pembelajaran
1. Penjelasan mengenai pengalaman
menggunakan modul
2. Penjelasan penyusunan modul
3. Pengalaman menggunakan modul
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berbasis contextual teaching and 10
learning (CTL)
4. Kesesuaian dengan pencapaian
kurikulum 2013
5. Materi yang diajarkan dengan
menggunakan modul
6. Penjelasan mengenai kendala
terhadap modul
7. Tanggapan siswa terhadap modul
8. Penjelasan
membuat
modul
dengan materi dan pendekatan

11
12
16 dan 17
18
19

1. Penjelasan menggunakan modul
materi pencemaran lingkungan

Materi
pencemaran
Lingkungan

2. Penjelasan menggunakan modul
berbasis Pendekatan Contextual
Teaching and Learning (CTL) serta
Membantu dalam menjelaskan
materi pencemaran lingkungan

13

14,15 dan 20

Tabel 3.2 Panduan Wawancara Survei Kebutuhan
No
Pertanyaan
1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar mata pelajaran IPA ?
2.

Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar kelas VII ?

3.

Dalam mengajar di kelas, Bapak/Ibu menggunakan pendekatan
pembelajaran atau tidak ? Bila (Ya) pendekatan apa saja yang
digunakan ?

4.

Pendekatan apa saja yang paling sering Bapak/Ibu gunakan dalam
mengajar ?
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5.

Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal pendekatan contextual teaching and
learning (CTL) ?

6.

Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan pembelajaran dengan
pendekatan lain selain pendekatan contextual teaching and learning
(CTL) ? Bila pernah, pendekatan apa saja?
Dalam pembelajaran di kelas, sumber belajar apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan ?

7.
8.

Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan modul pembelajaran untuk
membantu siswa dalam memahami materi IPA?

9. Siapa yang menyusun modul pembelajaran tersebut?
10. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan modul berbasis pendekatan
contextual teaching and learning saat menjelaskan materi di kelas ?
11. Apakah menurut Bapak/Ibu modul pembelajaran yang digunakan sudah
mencukupi pencapaian kurikulum 2013 ?
12. Selama mengajar di kelas VII materi apa saja yang Bapak/Ibu ajarkan
dengan menggunakan modul ?
13. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan modul saat menjelaskan materi
pencemaran lingkungan di kelas ?
14. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan modul berbasis pendekatan
contextual teaching and learning saat menjelaskan materi pencemaran
lingkungan di kelas ?
15. Menurut Bapak/Ibu apakah modul membantu dalam menjelaskan materi
pencemaran lingkungan ?
16. Apakah dalam menggunakan modul pembelajaran tersebut menghadapi
kendala ?
17. Bagaimana Bapak/Ibu menghadapi kendala tersebut ?
18. Bagaimana tanggapan siswa saat menjelaskan materi dengan
menggunakan modul pembelajaran tersebut ?
19. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah membuat modul pembelajaran ? Bila
pernah untuk materi apa saja dan menggunakan pendekatan apa ?
20. Bila belum pernah, apakah Bapak/Ibu merasa terbantu bila ada modul
pembelajaran materi pencemaran lingkungan dengan pendekatan
contextual teaching and learning (CTL) ?
Untuk mengukur kualitas produk yang dikembangkan sehingga layak untuk diuji
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coba peneliti menggunakan angket. Angket validasi diberikan kepada ahli materi dan
guru mata pelajaran.
1. Kisi - kisi instrumen validasi untuk ahli materi, ahli media dan guru mata
pelajaran Angket diberikan kepada ahli materi, ahli media dan guru mata
pelajaran untuk memberikan penilaian terhadap modul pembelajaran. Kisikisi penilaian aspek pembelajaran terlihat pada tabel 3.3. Indikator tersebut
dijabarkan untuk membuat
pernyataan dalam angket pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kisi-kisi Penilaian Aspek Pembelajaran Ahli Materi
Aspek
Isi

Indikator

Nomor
Item

1. Kesesuaian materi dengan
Kompetensi
Inti
dan
Kompetensi Dasar.
2. Kalimat yang digunakan dalam
modul.
3. Kejelasan informasi pada
setiap modul.
4. Kesesuaian modul dengan
materi
dan
indikator
pencapaian.
5. Penyajian petunjuk modul
pembelajaran.
6. Keterkaitan materi dengan
kehidupan peserta didik.
7. Modul mendorong peserta
didik untuk berpikir kritis.
8. Modul
pembelajaran
menumbuhkan rasa ingin tahu.
9. Kesesuaian LKPD modul
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Validasi

1

Ahli materi

2

Ahli media

3

Ahli media

4

Ahli materi

5

Ahli media

6

Ahli materi

7

Ahli materi

8

Ahli materi
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pembelajaran
10. Penyajian kelengkapan modul.

Tampilan

1. Kesesuaian sampul depan
dengan mata pelajaran.
2. Kejelasan judul modul
dengan isi.
3. Kemudahan modul dalam
penggunaanya.
4. Tampilan modul.
5. Kemudahan modul untuk
digunakan
6. Penggunaan font
yang digunakan.
7. Pilihan
warna
yang digunakan.
8. Kejelasan warna gambar.

9

Ahli materi
Ahli materi

10
11

Ahli media

12

Ahli materi

13

Ahli media

14
15

Ahli media
Ahli media

16 & 17

Ahli media

18

Ahli media

19

Ahli media

Tabel 3.4 Angket Validasi Ahli Materi
No

Aspek yang dinilai
1

1.

2.
3.

4.

5.

A. Aspek Isi
Materi pencemaran lingkungan sesuai
dengan
kompetensi
dasar
3.8
Menganalisis terjadinya pencemaran
lingkungan dan dampaknya bagi
ekosistem dan 4.8 Membuat tulisan
tentang gagasan penyelesaian masalah
pencemaran
lingkungannya
berdasarkan hasil pengamatan.
Kalimat yang digunakan dalam modul
pembelajaran mudah dipahami.
Kalimat yang digunakan sesuai dengan
kaidah Bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
Modul yang dituliskan sesuai dengan
materi dan indikator yang ingin
dicapai.
Penyajian modul runtut dan sistematis.
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6.

Modul menekankan pada keterkaitan
pembelajaran dalam kehidupan seharihari peserta didik.
7. Modul pembelajaran ini mendorong
peserta didik dalam berpikir kritis.
pembelajaran
ini
8. Modul
menumbuhkan rasa ingin tahu pada
peserta didik.
9. LKPD yang terdapat pada modul
sesuai dengan materi pencemaran
lingkungan.
10. Kelengkapan
penyajian
pada
(kompetensi dasar, indikator, teori
pembelajaran, LKPD)
B. Aspek Tampilan
11. Sampul depan pada modul sesuai
dengan mata pelajaran yang dipelajari.
12. Judul modul sesuai dengan isi modul.
13. Dalam menggunakan modul ini mudah
untuk mencari nomor halamannya.
14. Tampilan modul terlihat menarik dan
memacu antusias peserta didik dalam
belajar.
15. Modul mudah digunakan.
16. Pemilihan jenis font dan ukuran font
menarik.
17. Penggunaan font jelas dan mudah
terbaca dengan baik.
18. Proporsi warna sesuai.
19. Warga gambar terlihat jelas.
Tabel 3.5 Kriteria Validator Pengembangan Modul Pembelajaran
Validator
Kriteria
Dosen materi Lulusan S2
pembelajaran
Dosen media Lulusan S2
pembelajaran
Guru
Lulusan S1

Bidang Ahli
Ahli materi pembelajaran
Ahli media pembelajaran
Ahli pembelajaran kelas VII SMP
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E. Teknik Analisis Data
Hasil dari proses pengumpulan data melalui lembar validasi akan
dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.
a. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif berupa komentar yang dikemukakan oleh validator
sebagai ahli media, ahli materi dan guru mata pelajaran IPA SMP kelas
VII. Perolehan data tersebut akan dianalisis untuk mengetahui tingkat
kualitas modul pembelajaran yang dihasilkan untuk selanjutnya dapat
direvisi.
b. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif berupa skor yang diperoleh melalui lembar
instrumen penilaian dari dua validator ahli media pembelajaran dan dua
guru mata pelajaran IPA SMP kelas VII. Skala penilaian menggunakan
skala 4-1 terhadap produk modul pembelajaran berbasis pendekatan
kontekstual pada materi pencemaran lingkungan. Perolehan skor dari hasil
penilaian validator dihitung menggunakan skala Likert. Perhitungan skor
rata-rata pada lembar validasi dihitung dengan rumus:
Keterangan : ∑x = Jumlah skor
N = Jumlah indikator yang dinilai
Pengubahan skor yang diperoleh menjadi nilai untuk kriteria penilaian
berdasarkan acuan menurut Sukardjo (2006) sebagai berikut :
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Tabel 3.6 Interval Kriteria Penilaian
Interval Skor
X > Xl + 1,80 SBi
Xl + 0,6 SBi < x ≤ Xl + 1,80 SBi

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)

Xl – 1,80 SBi < x ≤ Xl - 0,60 SBi

Kurang Baik (KB)

x ≤ Xl - 1,80 SBi

Sangat Kurang Baik (SKB)

Keterangan:
Xl = rata-rata ideal
= ( skor maksimal ideal + skor minimal ideal )
Sbi = simpangan baku
= ( skor maksimal ideal – skor minimal ideal )

Berdasarkan rumus konversi nilai tersebut maka diperoleh skor rata-rata
dari setiap responden berupa data kuantitatif kemudian akan diubah menjadi
data kualitatif dengan perhitungan. Setelah melakukan perhitungan, hasilnya
dikonversikan ke data kualitatif dengan pedoman pengkonversian dapat
dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut:
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Tabel 3.7 Pedoman Konversi Data Kualitatif ke Kuantitatif
Interval Skor
X > 3,4
2,8 < x ≤

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)

3,4
1,6 < x ≤

Kurang Baik (KB)

2,2
X ≤ 1,6

Sangat Kurang Baik (SKB)

Data kualitatif berupa saran dari ahli materi, ahli media dan guru mata
pelajaran. Saran dari para ahli dan guru mata pelajaran digunakan sebagai dasar
untuk menyempurnakan produk modul pembelajaran sehingga layak untuk diuji
coba.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Kebutuhan
Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian dan
pengembangan media pembelajaran berupa modul dengan melakukan analisis
kebutuhan pada sekolah-sekolah menengah pertama yang telah ditentukan
oleh peneliti. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan langkah-langkah
pengembangan media pembelajaran berupa modul yang telah diuraikan pada
bab III. Analisis kebutuhan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh
informasi terkait penggunaan dan pengembangan media-media pembelajaran
oleh para guru di sekolah. Analisis kebutuhan dilakukan dengan metode
wawancara. Hasil wawancara dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam
mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan.
Wawancara dilakukan oleh peneliti pada guru pengampu mata pelajaran
IPA Terpadu kelas VII SMP yang terdapat di Yogyakarta yakni SMP Negeri
1 Yogyakarta, SMP Pangudi Luhur St. Vincentius Sedayu, dan SMP Negeri
10 Yogyakarta, SMP Xaverius 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 9 Bandar
Lampung. Peneliti melakukan analisis kebutuhan melalui pada sekolah
tersebut, yakni tiga sekolah negeri dan dua sekolah swasta dengan alasan
untuk mendapatkan data penggunaan dan pengembangan media oleh guru
yang lebih beragam. Berdasarkan 20 butir pertanyaan wawancara, secara
khusus hasil wawancara dijadikan acuan dalam pengembangan modul
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Pembelajaran SMP kelas VII dengan pendekatan kontekstual, berikut
hasil wawancara dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Survei Kebutuhan
No

Pertanyaan

3.

Dalam mengajar
di kelas,
Bapak/Ibu
menggunakan
pendekatan atau
tidak? Bila (Ya)
pendekatan apa
saja yang
digunakan?
Pendekatan apa
saja yang paling
sering
Bapak/Ibu
gunakan dalam
mengajar?
Dalam
pembelajaran di
kelas, sumber
pembelajaran
apa saja yang
digunakan?

4.

7.

9.

Modul yang
digunakan dalam
pembelajaran
disusun oleh
siapa?

SMPN 10
Yogyakarta
Ya,
Pendekatan
saintifik dan
kontekstual

Nama Sekolah
SMPN 1
SMP Pangudi
Yogyakarta
Luhur
Ya,
Pendekatan
pendekatan
lingkungan,
saintifik,
konsep,
kontekstual
inkuiri dan
dan STEM
proses

SMP 2
Xaverius
Ya
Pendekatan
kontekstual,
kontruktivis
me, problem
solving dan
saintifik

SMPN 9
Balam
Ya
Pendekatan
kontekstual
dan inkuiri

Pendekatan
saintifik

Pendekatan
saintifik dan
kontekstual

Pendekata
n
lingkungan
dan inkuiri

Pendekatan
kontekstual
dan
saintifik

Pendekatan
kontekstual

Buku paket
(buku siswa dan
buku guru),
internet dan
video
pembelajaran.

Handout/mo
dul, buku
paket, buku
pendamping,
berita/artikel,
data dari
berbagai
sumber
Sendiri dan
MGMP

Buku paket
dan
lingkungan
sekitar

Buku paket,
LKS dan
internet

Buku paket
dan internet

Teman guru
IPA (Herman
Mursito) dan
mahasiswa
PPL UNY

Sendiri

Sendiri

MGMP IPA
Kabupaten
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12. Selama mengajar
di kelas VII,
materi apa saja
yang Bapak/Ibu
ajarkan dengan
menggunakan
modul?

Semua materi
(modul dari
MGMP dibuat
untuk semua
materi)

Hampir
semua materi
kelas VII

Klasifikasi
makhluk
hidup,
pemanasan
global,
susunan tata
surya dan
pencemaran
lingkungan

Klasifikasi
mahkluk
hidup, suhu
dan
perubahan,
kalor dan
perpindahan

Survei kebutuhan di SMP menunjukkan bahwa guru sudah mengetahui arti dan
pentingnya penggunaan modul pembelajaran namun dalam pelaksanaannya kurang
efektif. Di sekolah guru belum menggunakan model pembelajaran dan hanya berupa
penjelasan teori pada materi tertentu. Selain itu di sekolah ada beberapa guru yang
mencoba membuat rangkuman materi dan diberikan kepada peserta didik sebagai
pedoman dalam pembelajaran di kelas. Namun, sebagian dari kelima sekolah tersebut
guru cenderung menggunakan sumber pembelajaran dari buku paket dan internet
dalam menyampaikan materi karena dianggap praktis dalam penggunaannya. Maka
dari itu alasan mendasar peneliti ingin mengembangkan modul karena dapat
digunakan peserta didik belajar secara mandiri, jadi tanpa harus pendampingan guru
sebenarnya peserta didik bisa mempelajari. Dengan dikembangkannya modul dalam
proses pembelajaran penggunaan modul memiliki beberapa kelebihan diantaranya
dapat meningkatkan motivasi peserta didik, karena setiap kali mengerjakan tugas
individu maupun dalam berdiskusi dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan
kemampuan peserta didik, memungkinkan peserta didik dapat mengukur atau
mengevaluasi hasil belajarnya, peserta didik bisa lebih aktif dalam belajar dan
membiasakan peserta didik untuk percaya diri.
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Pelaksanaan

pembelajaran

di

kelas

dengan

menggunakan

pendekatan

kontekstual sering dilakukan oleh guru di beberapa sekolah tersebut, namun terdapat
kemudahan dan kesulitan dalam pengaplikasiannya. Kemudahan yang dialami adalah
dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan apa yang dibutuhkan
peserta didik terdapat di lingkungan sekitar sehingga peserta didik lebih mudah
memahami materi, namun kesulitan dalam mengajak peserta didik mengalami secara
langsung di lapangan karena keterbatasan.
Waktu pada materi tersebut sehingga guru hanya mengandalkan media berupa
video pembelajaran, gambar-gambar untuk membantu peserta didik.

Dari hasil

wawancara yang dilakukan, pendekatan kontekstual kurang diterapkan dalam
pembelajaran di kelas, maka dari itu sesuai dengan keunggulan pendekatan
kontekstual yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata, artinya siswa
dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah
dengan kehidupan nyata lalu materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa
bukan hasil pemberian dari guru dan pendekatan kontekstual menekankan pada
aktivitas peserta didik secara penuh, baik fisik maupun mental. Berdasarkan
keunggulan tersebut maka peneliti mengembangkan modul pembelajaran berbasis
pendekatan kontekstual.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dalam
pembelajaran IPA masih sangat sederhana karena keterbatasan waktu dan modul
pembelajaran

sehingga

pembelajaran

terkadang

terkesan

monoton.

Modul

pembelajaran berbasis pendekatan kontekstual dibutuhkan okeh guru dalam
pembelajaran di kelas. Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pemahaman guru
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tentang pendekatan kontekstual

sudah cukup baik dalam pembelajaran. Dalam

membuat modul, guru masih menggunakan buku paket sebagai panduan dan guru
belum pernah menggunakan modul pembelajaran berbasis pendekatan kontekstual.
Untuk itu, peneliti memilih pendekatan kontekstual sebagai metode yang diharapkan
dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas.
B. Deskripsi Produk Awal
Dalam mengembangkan produk berupa modul, peneliti mengikuti langkahlangkah sesuai pada peneliti dan pengembangan pembelajaran. Peneliti menentukan
langkah awal dengan menentukan pokok materi SMP kelas VII berdasarkan
kurikulum 2013 yaitu Pencemaran Lingkungan serta berdasarkan hasil wawancara
analisis kebutuhan dari beberapa sekolah. Sesuai dengan kompetensi dasar yang
berlaku, maka modul disusun agar tercapai dengan maksimal. Langkah selanjutnya
yang dilakukan oleh peneliti yaitu merancang modul. Modul yang dikembangkan
dilengkapi dengan petunjuk penggunaan
sehingga memudahkan dalam menggunakannya. Adapun isi dari modul yang
dikembangkan sebagai berikut:
1. Cover
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Gambar 4.1 Cover Produk

Peneliti mendesain cover menggunakan gambar mengenai pencemaran
lingkungan mewakili pokok bahasan sesuai Kompetensi Dasar 3.8
Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi
ekosistem.
2. Kata Pengantar

Kata pengantar berisikan ucapan syukur, hal ini yang ingin ditekankan
pada peserta didik dalam modul pembelajaran berbasis pendekatan
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kontekstual, materi yang digunakan dalam modul, serta harapan penulis
agar peserta didik dapat menggunakan modul tersebut sebagai panduan
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.
3. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk penggunaan modul ini disusun agar pembaca atau peserta didik
memahami setiap bagian yang terdapat dalam modul pembelajaran
biologi.
4. Daftar Isi

Pencantuman daftar isi dalam modul bertujuan untuk memudahkan
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pembaca maupun peserta didik dalam mencari uraian materi yang akan
dipelajari.
5. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar diletakkan pada bagian awal karena bertujuan agar
peserta didik dan guru mengetahui kemampuan minimal dalam mata
pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik maupun guru.

6. Uraian Materi

Uraian materi berisi cakupan

materi yang memberikan informasi

dan pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari.
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7. Tugas Siswa

Dilengkapi dengan tugas siswa untuk melatih peserta didik terlibat aktif
dalam memahami suatu informasi mengenai pencemaran dari link yang sudah
disediakan.

8. Uji Kompetensi

Berisi soal-soal untuk menguji kemampuan peserta didik dalam
memahami materi yang telah dipelajari pada sub bab.
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C. Data Hasil Validasi Produk
Produk berupa modul pembelajaran selanjutnya divalidasi oleh dua orang
ahli materi dan dua orang guru IPA SMP kelas VII. Tujuan dilakukannya
validasi yaitu untuk mengetahui kualitas kelayakan produk berupa modul
biologi SMP kelas VII yang telah peneliti kembangkan.
1. Data Hasil Validasi oleh Ahli Materi dan Ahli Media
Ahli materi dan ahli media yang memvalidasi produk berupa modul
biologi SMP kelas VII berbasis pendekatan kontekstual yaitu Bapak D.S
(Validator I) sebagai ahli media dan Bapak H.M (Validator II) sebagai
ahli materi. Produk modul biologi ini divalidasi sebanyak satu kali. Aspek
yang divalidasi oleh ahli meliputi aspek konten/isi dan aspek tampilan.
Data validasi produk awal dapat dilihat pada lampiran. Rekapitulasi
keseluruhan data validasi oleh ahli materi dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.2 Rekapitulasi data validasi oleh ahli materi dan ahli media
Aspek yang dinilai

Konten/Isi
Tampilan
Total Skor
Jumlah seluruh item
Rerata = ∑

Hasil Perolehan Skor

Validator I
3
36
39
9
4,33

skor
keseluruhan /
∑
seluruh item
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Kriteria

Sangat
Baik

Sangat Baik

Sangat
Baik

Hasil validasi oleh pakar/ahli media validator I menunjukkan skor rata-rata yaitu
4,33 dengan kriteria “Sangat Baik”, maka modul pembelajaran yang dikembangkan
dinyatakan layak untuk diujicoba dengan revisi sesuai komentar dan saran. Pada
validasi tersebut validator I memberikan komentar dan saran pada aspek/isi yaitu
nomor 6. Pada nomor keenam, validator I memberikan komentar bahwa pada IPAL
diberi foto supaya lebih kontekstual. Adapun hasil yang diperoleh dari setiap aspek
dapat dirincikan sebagai berikut.
a. Total skor aspek konten/isi yaitu 3
b. Total skor aspek tampilan yaitu 36

Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 39. Untuk mendapatkan rerata,
maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab III. Dari hasil perhitungan
menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh hasil akhir rerata yaitu 4,33 dengan
kriteria “Sangat Baik”.
Selanjutnya validasi oleh pakar/ahli materi validator II menunjukkan skor
rata- rata yaitu 5,00 dengan kriteria “Sangat Baik”, maka modul pembelajaran
yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicoba dengan revisi sesuai
komentar dan saran. Pada validasi tersebut validator II memberikan komentar
dan saran pada aspek konten/isi dan aspek tampilan. Komentar dan saran pada
aspek konten/isi yaitu pada nomor 3 bahwa masih ada kesalahan dalam
pengetikan dan menentukan kapan di harus sambung atau pisah masih kurang
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tepat. Lalu pada nomor 4 bahwa di modul pada halaman 38 seharusnya
ilustrasi bioakumulasi diganti dengan gambar yang menggambarkan kasus
pencemaran tanah. Kemudian pada nomor 10 bahwa masih terdapat typo.
Selanjutnya dalam aspek tampilan, validator II memberikan komentar dan
saran pada nomor 13 bahwa daftar isi dan halaman isi belum sesuai. Dan pada
nomor 14 bahwa desain latar pada sub topik sebaiknya tidak menutupi tulisan.
Adapun hasil yang diperoleh dari setiap aspek dapat dirincikan sebagai berikut.
a. Total skor aspek konten/isi yaitu 44
b. Total skor aspek tampilan yaitu 6
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 50. Untuk
mendapatkan rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab
III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh hasil
akhir rerata yaitu 5,00 dengan kriteria “Sangat Baik”. Berdasarkan data pada
tabel 4.2, perolehan rata- rata skor keseluruhan hasil validasi, oleh pakar/ahli
materi dan media disimpulkan bahwa kualitas modul pembelajaran biologi
SMP kelas VII berbasis pendekatan kontekstual berada pada kriteria “Sangat
Baik”.
2. Data Hasil Validasi oleh Guru IPA SMP Kelas VII
Guru IPA SMP kelas VII yang memvalidasi produk berupa modul
pembelajaran biologi SMP kelas VII berbasis pendekatan kontekstual
yaitu Bapak Y.J ( Validator III ) dan Ibu A.W ( Validator IV ). Produk
modul pembelajaran divalidasi sebanyak satu kali. Aspek yang divalidasi
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oleh guru IPA kelas VII meliputi aspek konten/isi dan aspek tampilan.
Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh guru kelas VII SMP dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.3 Rekapitulasi data validasi oleh guru kelas VII SMP
Aspek yang dinilai
Konten/Isi
Tampilan
Total Skor
Jumlah seluruh item
Rerata = ∑skor

Hasil Perolehan Skor
Validator Validator IV
Rerata
III
49
43
46
44
45
44,5
93
88
90,5
19
19
38
4,89
4,63
4,76

keseluruhan /
∑ seluruh
item
Kriteria

Sangat
Baik

Sangat Baik

Sangat
Baik

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada 18 September 2020
diperoleh dari guru IPA kelas VII SMP yaitu Bapak Y.J menunjukkan
skor 4,89 dengan kriteria “Sangat Baik”. Modul pembelajaran dinyatakan
layak digunakan/diuji coba tanpa adanya revisi/perbaikan.
Pada validasi tersebut validator III memberikan komentar dan saran
secara umum bahwa modul yang di kembangkan sudah sesuai dengan
pendekatan kontekstual dan proporsi warna sudah sesuai. Berdasarkan
hasil validasi diperoleh, maka dapat dirincikan perolehan masing-masing
skor sebagai berikut:
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a. Total skor aspek konten/isi yaitu 49
b. Total skor aspek tampilan yaitu 44
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 93. Untuk
mendapatkan rerata maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab
III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut maka diperoleh hasil
akhir rerata yaitu 4,89 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Validasi kedua yaitu dilakukan pada 23 September 2020 diperoleh dari
guru IPA kelas VII, Ibu A.W yang menunjukkan skor rata-rata yaitu 4,63
dengan kriteria “Sangat Baik”. Modul pembelajaran ini dinyatakan layak
digunakan/diuji coba tanpa revisi/perbaikan.
Pada validasi tersebut, validator IV memberikan komentar pada aspek
konten/isi yaitu pada nomor 10 untuk menambahkan tujuan dalam
pembelajaran materi pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil validasi yang
diperoleh, maka dapat dirincikan masing-masing skor sebagai berikut:

a. Total skor aspek konten/isi yaitu 43
b. Total skor aspek tampilan yaitu 45
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek 88. Untuk mendapatkan
rerata maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab III. Dari hasil
perhitungan menggunakan rumus tersebut maka diperoleh hasil akhir rerata
yaitu 4,63 dengan kriteria “Sangat Baik”. Berdasarkan data tersebut, perolehn
rata-rata skor keseluruhan hasil validasi oleh guru IPA SMP kelas VII

52

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAG

disimpulkan bahwa kualitas dari modul pembelajaran biologi SMP kelas VII
berbasis pendekatan kontekstual berada pada kriteria “Sangat Baik”.
Setelah divalidasi oleh dua ahli materi dan media dan dua guru IPA SMP
kelas VII maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa produk modul
pembelajaran biologi SMP kelas VII berbasis pendekatan kontekstual
termasuk pada kriteria “Sangat Baik” dengan perolehan skor yang dipaparkan
secara terperinci sebagai berikut:
Tabel 4.4 Rekapitulasi data validasi oleh dua pakar/ahli materi dan dua
guru IPA SMP kelas VII
Hasil Validasi Modul Pembelajaran
No
Validator
Skor
Kriteria
1.
Validator I
4,33
Sangat Baik
2.
Validator II
5.00
Sangat Baik
3.
Validator III
4,89
Sangat Baik
4.
Validator IV
4,63
Sangat Baik
Jumlah skor
18,85
Sangat Baik
Rerata = ∑ skor/ ∑ validator 4,71
D. Produk Akhir
Produk berupa modul pembelajaran direvisi sesuai komentar dan saran.
Hasil perbaikan/revisi atas saran validator I dijabarkan pada tabel berikut:
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Tabel 4.5 Komentar/saran dan revisi validator I
No

Komentar

Revisi

Hasil revisi

Aspek konten/isi
6.

Perlu adanya foto

Menambahkan

IPAL supaya

foto pengolahan

kontekstual

air limbah dengan
tahapan IPAL

Sedangkan hasil perbaikan/revisi atas saran validtor II dijabarkan pada tabel berikut:
Tabel 4.6 Komentar/saran dan revisi validator II
No

Komentar

Revisi

Hasil revisi
Aspek konten/isi

4.

Hal 38 : ilustrasi Mengganti
Bioakumulasi

ilustrasi

diganti dengan bioakumulasi
Yang

dengan

menggambarkan gambar/foto
Kasus

kasus

Pencemaran

pencemaran

Tanah

tanah
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Sedangkan pada validator III dan IV tidak memberikan saran baik secara rinci setiap pernyataan
maupun secara umum.
E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
Produk akhir berupa modul pembelajaran yang telah divalidasi oleh dua
pakar/ahli materi dan dua guru SMP kelas VII. Masing-masing validator
memberikan

komentar

dan

saran

untuk

dilakukan

perbaikan

dan

penyempurnaan. Dari hasil validasi, komentar dan saran tersebut, peneliti
melakukan revisi produk awal untuk menghasilkan produk akhir modul
pembelajaran biologi SMP kelas VII berbasis pendekatan kontekstual yang
lebih layak dan lebih baik, beberapa modul pembelajaran ini perlu direvisi
sesuai komentar dan saran.
a. Kajian Produk Akhir
Modul pembelajaran biologi SMP kelas VII berbasis pendekatan
kontekstual setelah divalidasi berdasarkan komentar dan saran perbaikan
dari ahli materi dan media serta dua guru SMP kelas VII terdapat
beberapa perubahan. Perubahan tersebut meliputi aspek konten/isi dan
aspek tampilan.
Pada aspek konten/isi peneliti melakukan perbaikan dengan
menambahkan gambar/foto pengolahan air limbah dengan tahapan IPAL.
Hal ini dilakukan supaya lebih kontekstual. Pada aspek konten/isi
selanjutnya, peneliti melakukan perbaikan dengan mengganti ilustrasi
bioakumulasi dengan gambar/foto pencemaran tanah supaya lebih terlihat
bahwa akumulasi bahan kimia beracun menyebabkan pencemaran pada
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tanah.
b. Pembahasan
Dalam pengembangan produk berupa modul pembelajaran biologi SMP
kelas VII berbasis pendekatan kontekstual maka peneliti mengikuti dan
menggunakan acuan langkah-langkah pengembangan media seperti yang
sudah dipaparkan pada bab III. Sebelum merancang modul, peneliti
melakukan langkah awal yaitu wawancara dengan menggunakan daftar
pertanyaan kebutuhan untuk memperoleh dan mengetahui informasi
terkait

sudah

sejauh

mana

guru

membuat

dan

menggunakan/memanfaatkan modul dalam pembelajaran IPA kelas VII
baik di semester ganjil dan genap.
Produk modul pembelajaran yang dikembangkan meliputi materi
pencemaran lingkungan pada peserta didik SMP kelas VII. Produk modul
pembelajaran biologi SMP kelas VII berbasis pendekatan kontekstual
telah dinilai dan divalidasi oleh dua pakar/ahli materi dan media serta dua
guru IPA kelas VII. Dalam tahap validasi modul pembelajaran, ada
beberapa aspek yang divalidasi yaitu aspek konten/isi dan aspek tampilan.
Untuk memvalidasi produk modul yang telah dikembangkan, peneliti
membuat

dan menggunakan instrumen validasi yang

mencakup

keseluruhan media yang dibuat.
Berdasarkan tabel 4.4 tentang rekapitulasi data validasi oleh dua
pakar/ahli dan dua guru IPA kelas VII, menunjukkan hasil validasi
kualitas kelayakan modul pembelajaran biologi SMP kelas VII berbasis
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pendekatan kontekstual. Secara terperinci menunjukkan bahwa pakar
media (D.S) memberikan skor 4,33 dengan kriteria “Sangat Baik”
sedangkan pakar materi (H.M) memberikan skor 5,00 dengan kriteria
“Sangat Baik”. Penilaian dari guru IPA SMP Pangudi Luhur Sedayu
memberikan skor 4,89 dengan kriteria “Sangat baik” dan guru IPA SMP
10 Yogyakarta memberikan skor 4,63 dengan kriteria “Sangat baik.”
Oleh karena itu perolehan rata-rata skor dari rekapitulasi data
validasi oleh dua pakar media dan materi serta dua guru IPA SMP kelas
VII yaitu 4,71 dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal tersebut menunjukkan
bahwa produk modul pembelajaran yang dikembangkan dikatakan
memiliki kualitas yang layak untuk diujicoba dalam pembelajaran di
kelas.
Berdasarkan modul yang sudah dikembangkan, dua guru IPA SMP
kelas VII memberikan komentar dan saran bahwa kompetensi dasar sudah
sesuai dengan materi pencemaran lingkungan serta untuk kompetensi inti
tidak boleh lupa untuk dicantumkan di RPP. Kompetensi inti
dimaksudkan agar peserta didik dan guru dapat mengetahui kompetensi
inti yang sedang dipelajari. Hal ini didasarkan menurut Mulyasa (2004)
bahwa Kompetensi Inti merupakan peningkatan kompetensi yang harus
dihasilkan melalui pembelajaran dalam setiap mata pelajaran.
F. Kendala/Keterbatasan
Dalam pengembangan produk modul pembelajaran biologi SMP kelas
VII

berbasis

pendekatan

kontekstual,
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kendala/keterbatasan yaitu:
1. Dalam pembuatan modul, peneliti mengalami kesulitan dalam mendesain cover
modul yang menarik dikarenakan peneliti kurang ahli dalam mendesain cover.
2. Peneliti kesulitan dalam mencari ide ilustrasi pada setiap uraian materi
yang berguna sebagai stimulus bagi peserta didik.
3. Biaya dalam mengembangkan modul saat mencetak sangat tinggi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berupa Pengembangan Modul
Pembelajaran Biologi Pokok Bahasan Pencemaran Lingkungan Berbasis Pendekatan
Kontekstual Pada Peserta Didik SMP Kelas VII Semester II berorientasi pada kurikulum
2013 dapat disimpulkan bahwa :
1. Kualitas modul pembelajaran biologi pokok bahasan pencemaran
lingkungan berbasis pendekatan kontekstual pada peserta didik SMP
kelas VII semester II menunjukan bahwa modul valid dengan skor
4,71 dengan kategori “Sangat Baik.”
B. Saran
Setelah dilakukan pengembangan modul pembelajaran biologi SMP kelas
VII berbasis pendekatan kontekstual, maka peneliti menuliskan beberapa
saran untuk mendukung peneliti lain yang ingin mengikuti penelitian dan
pengembangan modul pembelajaran sebagai berikut:
1. Mencari seseorang yang ahli dalam hal mendesain cover supaya modul
dapat terlihat lebih menarik.
2. Lebih banyak membaca baik dari buku maupun internet tentang materi
yang akan di gunakan dalam modul sehingga mudah dalam mendapatkan
ide untuk ilustrasi.
3. Lebih memilah percetakan yang sesuai dengan budget.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Perangkat Pembelajaran
SILABUS
Sekolah

: SMP ...................................................

Mata Pelajaran

: Ilmu

Pengetahuan Alam Kelas/semester :
VII / Genap
Tahun Ajaran

: ... / ...

Kompetensi Inti

:

KI 1

: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, displin, tanggungjawab, 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 prosedual) berdasarkan rasa ingin tahunya 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 (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari
di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.
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Kompetensi Dasar
C. 3.8 Menganalisis

Materi Pokok
Pencemaran

terjadinya

Kegiatan Pembelajaran
1.1

Lingkungan

pencemaran

D. dampaknya

1.2
bagi

1. Tes tertulis

5 JP X 40 Menit

pencemaran

2.

( 2 pertemuan )

Laporan
hasil observasi

Mengumpulkan

3. Penugasan

informasi

ekosistem

Alokasi Waktu

Mencari tahu definisi

lingkungan

lingkungan dan

Penilaian

dan

Sumber Belajar
1. Buku

cetak

:

Widodo,
Wahono,

dkk.

2017.

Ilmu

Pengetahuan

mendeskripsikan

Alam

SMP/MTs

E. 4.8 Membuat tulisa

antara

Kelas

VII

tentang gagasan

macam

penyelesaian

lingkungan,

masalah pencemaran

penyebab,dampak

Kementrian

di lingkungan

terhadap

Pendidikan

macampencemaran
faktor

ekosistem,

2.

Jakarta

:

dan

dan upaya mengatasi

Kebudayaan

pencemaran

Republik

lingkungan

dalam

Indonesia
2. Modul

kehidupan
(pencemaran

1.3

Semester

air,

Pembelajaran

udara dan tanah)

Biologi

Mengobservasi

Bahasan

lingkungan

Pencemaran

sekitar

Pokok

untuk

Lingkungan

mengetahui pengaruh

Berbasis

berbagai
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lingkungan
upaya

dan
untuk

menanggulanginya.
1.4

2.1

Melaporkan

hasil

Contextual
Teaching

and

Learning

Pada

Peserta

Didik

observasi di sekitar

SMP Kelas VII

lingkungan

Semester II

Menyusun

mengenai

rencana

penyelidikan

pencemaran yang terjadi di

Menyajikan

penyelidikan

3. Benda-benda

hasil

pencemaran

yang terjadi di lingkungan
sekitar dalam bentuk karya

di

sekitar yang dapat
digunakan
sebagai

lingkungan sekitar
2.2

PAG

media

penunjuk contoh
benda

yang

mencemari
lingkungan

dan

upaya

tulis

menanggulanginy
a
4. Lingkungan
sekitar
didik
dan
tinggal)
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............................., ..........................................................
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

...............................................
..........................................
.......
NIP. ...................................…
.........................................

NIP.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah

: SMP..........................

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan

Alam Kelas/Semester : VII (tujuh)/Genap
Materi Pokok

: Pencemaran

Lingkungan Alokasi Waktu

:

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, percaya diri dalam beriterkasi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
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Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran

3.8.1. Menjelaskan pengertian pencemaran

lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem

lingkungan
3.8.2. Menjelaskan jenis-jenis pencemaran
lingkungan
3.8.3. Menjelaskan pengertian pencemaran
air
3.8.4 Mengaitkan faktor penyebab dan
dampak atau pengaruh pencemaran air
terhadap lingkungan
3.8.5

Menganalisa

upaya

mengatasi

pencemaran air
3.8.6 Menjelaskan pengertian pencemaran
udara
3.8.7 Mengaitkan faktor penyebab dan
dampak atau pengaruh pencemaran udara
terhadap lingkungan
3.8.8

Menganalisa

upaya

mengatasi

pencemaran udara
3.8.9 Menjelaskan pengertian pencemaran
tanah
3.8.10 Mengaitkan faktor penyebab dan
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dampak atau pengaruh pencemaran tanah
terhadap lingkungan.
4.8 Membuat tulisan tentang gagasan 4.8.1 Membuat gagasan tertulis tentang
penyelesaian

masalah

pencemaran

di cara mengurangi dampak pencemaran air,

lingkungan berdasarkan hasil pengamatan

udara, dan tanah.

C. Tujuan
Pembelajaran
Pertemuan 1
(3JP)
1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan.
2. Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan
melalui gambar dan materi pada PowerPoint yang ditampilkan di layar.
3. Melalui modul, peserta didik mampu mengaitkan hubungan antara macam,
faktor penyebab dan dampak pencemaran air terhadap lingkungan.
4. Melalui modul, peserta didik mampu menganalisis upaya mengatasi pencemaran air.
5. Melalui modul, peserta didik mampu mengaitkan hubungan antara macam,
faktor penyebab dan dampak pencemaran udara terhadap lingkungan.
6. Melalui modul, peserta didik mampu menganalisis upaya mengatasi pencemaran
udara.
Pertemuan 2 (2JP)
Pencemaran Tanah
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1. Melalui modul, peserta didik mampu mengaitkan hubungan antara macam,
faktor penyebab dan dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan.
2. Melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis upaya mengatasi
pencemaran tanah.
Pertemuan 3 (3JP)
Praktikum Dampak Pencemaran Tanah.
1. Peserta didik mampu melakukan percobaan uji kualitas tanah melalui
eksperimen sederhana.
2. Peserta didik mampu mengetahui dampak pencemaran tanah terhadap
kelangsungan hidup cacing serta makhluk hidup lainnya.
3. Peserta didik mampu membuktikan dampak pencemaran tanah terhadap
makhluk hidup.
4. Peserta didik secara berkelompok mampu membuat gagasan tertulis berupa
poster tentang cara menanggulangi dampak pencemaran lingkungan di sekita
tempat tinggal dan sekolah.
D. Materi Pembelajaraan
● Materi pembelajaran regular
1. Faktual
a) Penyebab pencemaran lingkungan
b) Dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem
2. Konseptual
a) Definisi pencemaran
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3. Macam-macam pencemaran lingkunganProsedural
a) Langkah-langkah melakukan percobaan praktikum dampak
pencemaran tanah.
4. Metakognitif
a) Analisis pencemaran lingkungan di sekitar tempat tinggal dan sekolah
b) Upaya mengatasi pencemaran air, udara,tanah di sekitar tempat
tinggal dan sekolah melalui gagasan tertulis.
● Materi pembelajaran remedial
1. Faktual
a) Penyebab pencemaran lingkungan
b) Dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem
2. Konseptual
a) Definisi pencemaran
b) Macam-macam pencemaran lingkungan
3. Prosedural
a) Langkah-langkah melakukan praktikum dampak pencemaran tanah.
E. Pendekatan, Model, Metode Pembelajaran
1. Pendekatan pembelajaran : Kontekstual
2. Metode pembelajaran :
a) Diskusi
b) Eksperimen
3. Model pembelajaran :
● Model Scientific, dengan syntax :
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● Mengamati
● Menanya
● Mengumpulkan informasi
● Menalar
● Mengkomunikasikan
F. Media dan Alat Pembelajaran
1. Visual diproyeksikan :
a) Powerpoint

pembelajaran dari setiap slide yang berupa gambar dan materi

pencemaran lingkungan.
b) Video pencemaran air yang berjudul “Air di Sungai Tercemar, Inilah akibatnya!
Pencemaran sungai Lampung” yang diakses di
https://www.youtube.com/watch?v=DXQGjn2MaP0
c) Video pencemaran tanah yang berjudul “Pencemaran Tanah Akibat Limbah
Industri” yang diakses di
https://www.youtube.com/watch?v=Vm5C4mlWHA4.
2. Visual yang tidak diproyeksikan :
a) Modul Pencemaran Lingkungan
b) Gambar yang berasal dari buku paket peserta didik
c) Benda di kelas/sekitar lingkungan sekolah yang dapat digunakan sebagai
media penunjuk contoh benda yang mencemari lingkungan dan upaya
menanggulanginya seperti plastik makanan dan botol minuman yang dapat
digunakan berkali-kali.
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G. Sumber Belajar
1. Modul pencemaran lingkungan untuk kelas VII semseter II.
2. Buku cetak : Widodo, Wahono, dkk. 2017. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs
Kelas VII Semester 2. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
3. Benda-benda di sekitar yang dapat digunakan sebagai media penunjuk contoh
benda yang mencemari lingkungan dan upaya menanggulanginya
H. Kegiatan
Pembelajaran
Pertemuan 1
(3JP)

Bentuk Kegiatan

Langkah Kegiatan

A. Kegiatan Pendahuluan

Alokasi waktu
5 menit

Menyiapkan fisik Guru memberi salam dan menanyakan kabar
peserta didik
Guru melakukan presensi dan pengkondisian
Kelas
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Apersepsi

● Guru menampilkan dua gambar
dalam slide PowerPoint yakni
gambar lingkungan yang bersih
dan yang tercemar, guru bertanya
kepada peserta didik “ Anakanak,

coba

gambar

perhatikan

kedua

berikut!”

Guru

memberikan sedikit waktu bagi
peserta

didik

untuk

berpikir.

“Apakah perbedaan antara kedua
gambar tersebut”
● Guru mendengarkan peserta didik
menjawab pertanyaan
● Guru

kembali

“Manakah

bertanya,

yang

lingkungan

yang

manakah

yang

termasuk
bersih

lingkungan tercemar?”
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Tujuan

Guru

Pembelajaran

kepada peserta didik

Menyampaikan

tujuan

pembelajaran

105 menit

B. Kegiatan Inti
Mengamati

● Peserta

didik

diminta

dan

mengamati

gambar

(tentang

berkelompok
empat

lingkungan yang tercemar) yang
sudah diberikan oleh guru.
Menanya

● Peserta didik merumuskan
pertanyaan terkait gambar yang
diberikan, lalu dilanjutkan dengan
kegiatan

menanyakan

atau

mencari tahu tentang definisi
pencemaran lingkungan dengan
teman sekelompoknya.
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Mengumpulkan
informasi

● Peserta

didik

dibagi

menjadi

enam kelompok oleh guru untuk
mencari tahu tentang macammacam pencemaran lingkungan,
faktor penyebab pencemaran dan
dampak pencemaran serta upaya
mengatasi pencemaran air dan
udara melalui kegiatan membaca
modul pencemaran lingkungan
yang dibagikan oleh guru. (Tugas
siswa pada modul uraian materi
pencemaran air pada halaman 1920

serta

uraian

materi

pencemaran udara pada halaman
29-30).

Menalar

● Peserta didik secara berkelompok
berdiskusi

dan

menyelesaikan

soal yang terdapat dalam modul
pencemaran lingkungan (khusus
uraian materi tentang pencemaran
air dan udara)
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Mengkomunikasikan

● Peserta didik mempresentasikan
hasil diskusi di depan kelas secara
berkelompok

melalui

undian

sebagai berikut :
a) Kelompok

1

dan

4

:

dan

5

:

pencemaran air
b) Kelompok

2

pencemaran udara
● Peserta didik yang lain dapat
mengajukan

pertanyaan

atau

memberikan jawaban tambahan
kepada kelompok yang sedang
presentasi mengenai materi yang
dipresentasikan.
10 menit

C. Penutup
Umpan balik

Peserta didik diminta merangkum materi
pencemaran air dan udara yang diperoleh
Peserta

didik

diminta

membuat

kesimpulan materi pencemaran air dan
udara yang diperoleh

Refleksi

Peserta

didik

merefleksikan
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air

dan

udara

yang

diperoleh. Guru dapat bertanya kepada
peserta didik mengenai manfaat materi
bagi kehidupannya
Tindak lanjut

Guru meminta peserta didik menuliskan
rangkuman pada pembelajaran hari ini

Rencana

kegiatan Guru menyampaikan bahwa peserta didik

berikutnya

akan melanjutkan diskusi dan presentasi
kelompok materi pencemaran tanah pada
kegiatan pembelajaran di pertemuan
Berikutnya

Salam penutup

Guru memberikan salam penutup

Pertemuan 2
Pencemaran Tanah
Bentuk Kegiatan

Langkah Kegiatan

Alokasi waktu
5 menit

A. Kegiatan
Pendahuluan
Menyiapkan fisik

Guru

memberi salam dan

menanyakan

kabar

didik
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● Guru menampilkan

dua gambar pada slide
PowerPoint

yang

ditampilkan pada layar
yakni sebuah gambar
lingkungan

dengan

kondisi tanah yang
bersih dan tercemar.
Tujuan pembelajaran

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran kepada peserta
didik
105 menit

B. Kegiatan Inti

79
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● Peserta didik diminta

Mengamati

duduk kembali dengan
kelompok

diskusinya

sesuai

dengan

pembagian

kelompok

pada

pertemuan

sebelumnya.
● Peserta didik
menonton video yang
ditampilkan melalui
Layar
● Peserta didik

Menanya

merumuskan pertanyaan terkait
video

pembelajaran

diberikan,

lalu

yang

dilanjutkan

dengan kegiatan menanyakan
atau

mencari

tahu

pencemaran tanah.

80

tentang
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Mengumpulkan informasi

● Mencari tahu tentang
pencemaran tanah,
faktor penyebab,
dampak,

dan

upaya

menanggulangi
pencemaran tanah
melalui kegiatan
membaca modul
pencemaran
lingkungan (khusus
uraian materi tentang
pencemaran tanah,
tugas siswa pada
halaman 43-44).
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Mengkomunikasikan

● Peserta

didik

kelompok

dari

3 dan 6

secara bergantian
mempresentasikan
hasil diskusi di depan
kelas secara
berkelompok sesuai
undian pada pertemuan
sebelumnya.
● Peserta didik yang lain
dapat mengajukan
pertanyaan atau
memberikan jawaban
tambahan kepada
kelompok yang sedang
presentasi mengenai
materi yang
dipresentasikan.
10 menit

C. Penutup
Umpan balik

Peserta

didik

merangkum

diminta
materi

pencemaran tanah yang telah
Diperoleh
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Peserta

didik

diminta

membuat kesimpulan materi
pencemaran tanah yang telah
Diperoleh
Refleksi

Peserta didik merefleksikan
materi pencemaran tanah yang
telah diperoleh. Guru dapat
bertanya kepada peserta didik
mengenai manfaat materi bagi
Kehidupannya

Tindak lanjut

Guru meminta peserta didik
menuliskan rangkuman hasil
pembelajaran pada hari ini.

Rencana kegiatan berikutnya

Guru

menyampaikan

dan

menjelaskan langkah kegiatan
praktikum
dilakukan

yang
pada

akan

pertemuan

selanjutnya. Guru membagi
peserta didik menjadi lima
kelompok praktikum. Setelah
itu, masing-masing kelompok
diminta membawa yang akan
digunakan

dalam praktikum
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sebagai berikut :
a) Kelompok 1 : cacing
(secukupnya)
b) Kelompok 2 : minyak
jelantah (secukupnya)
c) Kelompok 3 : tanah
(secukupnya)
d) Kelompok

4

:

3

mangkok kecil
e) Kelompok 5 : 3 sendok
Salam penutup

Guru

memberikan

salam

Penutup

Pertemuan 3 (2JP)
Uji Dampak Pencemaran Tanah Terhadap Kelangsungan Hidup Cacing
Bentuk Kegiatan

Langkah Kegiatan

Alokasi waktu
15 menit

A. Kegiatan
Pendahuluan

84
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Menyiapkan fisik

Guru
didik

mengarahkan
masuk

peserta

ke

ruang

laboratorium dan duduk sesuai
kelompok

yang

sudah

Dibagikan
Guru

memberi salam dan

menanyakan

kabar

peserta

didik
Guru melakukan presensi dan
pengkondisian kelas
Apersepsi

● Guru melakukan
apersepsi dengan
menunjukkan

kepada

peserta didik contoh
hasil

analisis

data.

Guru

juga

dapat

membangun

kembali

ingatan peserta didik
tentang definisi
pencemaran
lingkungan dan jenisjenis pencemaran
lingkungan.
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Tujuan pembelajaran

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran kepada siswa
85 menit

Kegiatan Inti
Memprediksi

● Peserta didik diminta
mengemukakan
pengetahuan
dengan

memprediksi

gambaran
akan

awal

apa

ditemui

yang
ketika

melakukan praktikum
pada hari ini.
● Peserta didik
mendengarkan
penjelasan dari guru
tentang langkahlangkah praktikum
yang akan dilakukan.
Mengamati

● Peserta didik
melakukan praktik
yang tertera pada
LKPD.
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Menjelaskan

● Peserta didik mencatat
hasil percobaan dan
menjawab

soal-soal

pada LKPD.
● Masing masing
kelompok
mempresentasikan
hasil percobaannya di
depan kelas.
20 menit

B. Penutup
Umpan balik

Peserta

didik

diminta

membuat

rangkuman

dan

kesimpulan pengamatan yang
telah dilakukan dengan
bantuan guru.
Refleksi

Peserta

didik

memberikan

refleksi terhadap pengamatan
yang telah dilakukan bersama
anggota kelompoknya. Guru
dapat bertanya kepada peserta
didik

mengenai

perasaan

peserta didik dan manfaat
setelah melakukan praktikum.
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Tindak lanjut

Guru memberian tindak lanjut
dengan meminta peserta didik
mengumpulkan

laporan

praktikum pada guru.
Rencana kegiatan berikutnya

Guru meminta peserta didik
membuat

poster

kelompok

tentang

dalam
jenis

pencemaran yang terjadi di
lingkungan tempat tinggalnya
yang terdiri atas komponen
sebagai berikut :
a) Jenis pencemaran
b) Foto
c) Faktor penyebab
d) Dampakbagi ekosistem
e) Upaya mengatasi
f) Kalimat ajakan
menjaga lingkungan
dan gambar sekreatif
mungkin

Salam penutup

Guru

memberikan

Penutup

88
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I. Penilaian Hasil Pembelajaran
a. Penilaian Sikap Spiritual Peserta Didik
1. Teknik penilaian

: penilaian diri peserta didik

2. Instrumen

: lembar penilaian diri – sikap spiritual

Nama peserta didik

: ................................................

Nomor urut

: ...............................................

Petunjuk

:

Isilah tabel berikut dengan tanda centang sesuai dengan keterangan berikut:
SL = Selalu, SR = Sering, KD = Kadang-kadang, JR = Jarang, TP = Tidak pernah
a) Bersyukur atas nikamt dan karunia Tuhan
Skor
No

Aspek yang diamati

SL

89

SR

KD

JR

TP

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1

Saya merasa bersyukur
atas

nikmat

yang

diberikan Tuhan pada
hari

ini

berupa

keselamatan fisik
dalam perjalanan
menuju sekolah hingga
tiba di sekolah dengan
selamat.

2

Saya merasa bersyukur
atas karunia yang telah
diberikan Tuhan hari
ini, berupa kesehatan
badan saat praktikum

3

Saya merasa bersyukur
atas nikmat yang telah
diberikan Tuhan hari
ini,

berupa

melakukan

dapat

praktikum

menggunakan alat dan
bahan yang telah
tersedia di sekolah.

90

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4

Saya merasa bersyukur
pada

Tuhan

atas

karunia

Tuhan

hari

ini

pada

berupa

pendidikan yang
diterima.

b) Bersyukur ketika berhasil mengerjakan tugas
Skor
No
1

Aspek yang diamati

SL

Saya merasa bersyukur
ketika berhasil
menjawab soal-soal
dalam LKPD.

2

Saya merasa bersyukur
ketika berhasil
menjawab pertanyaanpertanyaan guru saat
tanya jawab.

3

Saya merasa bersyukur
ketika berhasil
melaksanakan
praktikum.
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SR

KD

JR

TP
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4

Saya merasa bersyukur
setelah berhasil
mengumpulkan laporan
praktikum yang
diberikan oleh guru.

Kriteria
Capaian
SL
SR
KD
JR
TP

Skor
Selalu
Sering
Kadang-kadang
Jarang
Tidak Pernah

5
4
3
2
1

b. Lembar Penilaian Sikap Sosial Peserta Didik
1) Teknik penilaian

: observasi

2) Instumen

: lembar observasi siswa-sikap sosial

a) Tanggung jawab
Nama peserta didik

: ........................................

Nomor presensi

: .......................................
Skor

No

Aspek yang diamati

SL

92

SR

KD

JR

TP
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1

Peserta didik menjawab
pertanyaan guru selama
pembelajaraan

materi

pencemaran lingkungan
berlangsung.
2

Peserta didik
memperhatikan guru
saat menjelaskan
Materi tentang
pencemaran
lingkungan.

3

Peserta didik mengambil
bagian mengerjakan soal
dalam tugas kelompok.

4

Peserta didik
mengumpulkan setiap
tugas yang diberikan
oleh guru tepat waktu.
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5

Peserta didik membawa
bahan praktikum yang
sudah ditentukan sesuai
kelompok yang diminta
oleh guru

Jumlah Skor
Nilai

Total skor/25 x 100

b) Aktif

No
1

Nama peserta didik

: ....................................................

Nomor presensi

: ...................................................
Skor

Aspek yang diamati
Peserta

didik

menjawab

SL

aktif

pertanyaan

guru selama
pembelajaran.
2

Peserta

didik

aktif

mengajukan pertanyaan
kepada kelompok lain
saat

presentasi

atau

kepada guru selama
pembelajaran.
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SR

KD

JR

TP
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3

Peserta

didik

aktif

melakukan uji dampak
pencemaran tanah.
4

Peserta didik aktif
mengerjakan soal
pencemaran lingkungan
pada modul
pembelajaran biologi.

Jumlah Skor
Nilai

Total skor/20 x 100

Kriteria
Capaian
SL
SR
KD
JR
TP

Skor
Selalu
Sering
Kadang-kadang
Jarang
Tidak Pernah

5
4
3
2
1

c. Penilaian Ketrampilan Kinerja Peserta Didik Kelas VII
a) Kegiatan Praktikum Uji Dampak Pencemaran Tanah Terhadap Kelangsungan
Hidup Cacing

Kelompok : ..................
No

Aspek yang Diamati
1

1
2

Menyiapkan alat dan bahan
Melakukan uji dampak
Pencemaran tanah terhadap
kelangsungan hidup cacing
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Skor
2

3
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Mengamati hasil uji dampak
pencemaran tanah terhadap
kelangsungan hidup cacing
4
Mengisi lembar kerja peserta
Didik
5
Membersihkan alat dan bahan
yang telah digunakan selama
kegiatan praktikum
Total Skor
Nilai
3

Rubrik Penilaian Kinerja Siswa
No
1

2

Aspek yang diamati
Menyiapkan alat dan bahan

Skor
3: menyiapkan seluruh alat
dan bahan yang diperlukan
2: menyiapkan sebagian alat
dan bahan yang diperlukan
1: menyiapkan hanya

Melakukan uji dampak pencemaran tanah terhadap
kelangsungan hidup cacing
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alat/bahan yang diperlukan
3: melakukan 6 langkah
dengan tepat
2: terdapat dua langkah yang
dilakukan tidak tepat
1: terdapat lebih dari dua
langkah yang dilakukan tidak
tepat
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3

Mengamati hasil uji dampak pencemaran tanah terhadap
kelangsungan hidup cacing

4

Mengisi lembar kerja

5

Membersihkan alat dan bahan yang telah digunakan

97

Langkah kerja :
1) Tempatkan tanah pada
masing-masing
mangkok, beri label
A, B, dan C.
2) Pada mangkok
yang berlabel A,
sampur dengan 3
sendok minyak
bekas atau jelantah.
3) Pada mangkok
yang berlabel B
campur dengan 10
sendok minyak
bekas atau jelantah
4) Biarkan tanah
berlabl C (tidak
diberi apapun)
5) Masukkan
cacing- cacing ke
masing- masing
wadah
6) .Amati dengan
seksama
3: semua anggota aktif
mengamati preparat
2: terdapat 1 anggota yang
tidak mengamati preparat
1: lebih dari 1 anggota yang
tidak aktif mengamati
preparat
3: hasil ditulis dengan lengkap
dan benar
2: hasil ditulis dengan lengkap
1: hasil ditulis tetapi kurang
lengkap
3: membersihkan seluruh alat
dan bahan yang digunakan
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serta merapikan meja dan
kursi yang telah digunakan
2: membersihkan seluruh
alat dan bahan yang
digunakan tetapi tidak
merapikan meja dan kursi
yang telah digunakan
1: hanya merapikan meja dan
kursi yang telah digunakan
selama praktikum
15
(Total skor/15) x 100

Total Skor
Nilai

d. Lembar Penilaian Produk Poster oleh Peserta
Didik Kelas

:

Kelompok :
Nama Anggota
Aspek
Penilaian
Orisinalitas
karya
Isi
Desain poster
Foto/Gambar
Total Skor

:

1

Nilai
2 3

Bobot

Jumlah

4
10%
40%
30%
20%

e. Rubrik Penilaian Produk Poster Lingkungan Hidup
No

Aspek yang dinilai

Kriteria

Teknik
Penskoran
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Bobot
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1.

Orisinalitas karya

Poster

4:
memenuhi 10%
empat kriteria
n lingkungan:
3: memenuhi tiga
1) Dibuat oleh peserta
kriteria
didik
2: memenuhi dua
2) Didesain
oleh kriteria
peserta didik
1:
memenuhi
3) Mencantumkan
satu kriteria
lokasi pengambilan
pencemara

2.

Isi

3.

Desain poster

4.

Foto/gambar

gambar
4) Menggunakan bahasa
sendiri
1) Isi teks sesuai dengan
tema
2) Informasi
yang
disampaikan tepat
3) Informasi
yang
disampaikan sudah
lengkap
4) Keterbacaan poster
jelas
1) Pemilihan
warna
menarik
2) Pesan/ajakan menjadi
pusat perhatian
3) Keseimbangan
tulisan, gambar, dan
ruang
4) Konten
mudah
dibaca dan unik
1) Foto yang dipilih
menarik
2) Foto yang dipilih
sesuai dengan tema
3) Foto
memiliki
kebermaknaan
sebagai penyampai
pesan
4) Gambar orisinil

Total

4:
memenuhi 40%
empat kriteria
3: memenuhi tiga
kriteria
2: memenuhi dua
kriteria
1:
memenuhi
satu kriteria
4:
memenuhi 30%
empat kriteria
3: memenuhi tiga
kriteria
2: memenuhi dua
kriteria
1:
memenuhi
satu kriteria
4:
memenuhi 20%
empat kriteria
3: memenuhi tiga
kriteria
2: memenuhi dua
kriteria
1:
memenuhi
satu kriteria
16
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100%
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J. Lampiran
KISI-KISI SOAL PENCEMARAN LINGKUNGAN
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan

Alam Kelas/Semester : VII/2
Alokasi Waktu

: 2 X 45 Menit

Jumlah Soal
Bentuk Soal

: 45 butir
: Pilihan Ganda, Isian Singkat, Uraian

No
1.

Kompetensi Dasar
3.8 Menganalisis terjadinya
pencemaran lingkungan dan
dampaknya bagi ekosistem

Indikator
1. Menjelaskan
pengertian
pencemaran
lingkungan

No. Soal
Pilihan ganda
(1)

Jawaban
Pilihan ganda ( 1.B )

2. Mendeskripsikan
penyebab pencemaran
lingkungan

Pilihan ganda
(2 dan 3)

Pilihan ganda ( 2.D,
3.B )

3. Menjelaskan cara
penanggulangan
pencemaran
lingkungan

Pilihan ganda
(19)

Pilihan ganda (19.B)
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4. Mengidentifikasi
sumber polutan
pencemaran udara

Pilihan ganda
(4,5,6,7 dan
9)
Isian
(1,2,3
dan 4)
Uraian (2 dan
3)

Pilihan ganda ( 4.A,
5.D, 6.C, 7.A dan 9.A )
Isian ( 1. Polutan, 2.
Karbon dioksida, 3.
Belerang oksida dan
nitrogen oksida dan 4.
Sisa pupuk organik
yang
mengandung
fosfor atau nitrogen)
Uraian (2. Karbon
monoksida,
karbon
dioksida,
oksida
belerang,
nitrogen
oksida
dan
chlorofluorocarbon. 3.
Gas yang dihasilkan
dari
pembakaran
kendaraan
bermotor
yang tidak sempurna
yaitu
karbon
monoksida.
Karbon
monoksida
sangat
berbahaya
bagi
kesehatan
karena
bersifat racun.
Di
dalam darah karbon
monoksida
lebih
mudah
berikatan
dengan
hemoglobin
bila
dibandingkan
dengan oksigen. Oleh
karena itu, apabila
konsentrasi
karbon
monoksida di dalam
darah tinggi, akan
menyebabkan
darah
kekurangan
oksigen
sehingga
dapat
menyebabkan kematian
bagi manusia)
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5. Menjelaskan
dampak pencemaran
udara

Pilihan ganda
( 8, 11 dan
14)

6. Mengidentifikasi
penyebab pencemaran
udara

Pilihan ganda Pilihan ganda (10.A,
(10, 12 dan 12.C dan 13.A)
13)

7. Menjelaskan cara
penanggulangan
pencemaran udara

Pilihan ganda Pilihan ganda (16.B,
(16,17
dan 17.C dan 18.B)
18)

8. Menjelaskan proses
terjadinya
hujan
asam,
pemanasan
global dan efek rumah
kaca

Uraian
dan 6)

Pilihan ganda (8. D,
11.D dan 14.B)

(4,5 Uraian (4. Hujan yang
memiliki kadar pH
yang asam. Hujan asam
terjadi karena gas-gas
pencemar udara yaitu
SO2
dan
NO2
meningkat kadarnya di
udara
yang
menyebabkan
reaksi
dengan air hujan 5.
Merupakan
peningkatan suhu ratarata permukaan bumi
dan 6. Terjadi ketika
panas matahari yang
dipantulkan
dari
permukaan
bumi
Terperangkap dan
dipantulkan kembali ke
bumi oleh gas-gas yang
ada di lapisan atmosfer
bumi,artinya panas
Yang seharusnya
dipantulkan keluar dari
bumi, akan dipantulkan
Kembali ke bumi.
Peristiwa tersebut
Menyebabkan bumi
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menjadi hangat dan
layak ditempati oleh
manusia apabila tidak
ada efek rumah kaca,
maka
suhu
di
permukaan bumi akan
sangat dingin. Namun,
Karena kegiatan
Manusia yang
Meningkatkan gas-gas
Rumah kaca
menyebabkan
peningkatan suhu bumi
terjadi)

9.Menjelaskan
pengertian
pencemaran air

Pilihan ganda
(21)

Pilihan ganda (21.C)

10. Menyebutkan
bahan pencemar air

Pilihan ganda
(20)
Uraian (7)

Pilihan ganda (20.C)
Uraian (7. Limbah
industri, limbah rumah
tangga, dan limbah
pertanian)

11. Mengindikasi
kualitas pada air

Pilihan ganda Pilihan ganda (22.D,
(22,23
dan 23.C dan 24.D)
24)

12. Mengidentifikasi
penyebab terjadinya
pencemaran air

Pilihan ganda
(25)
Uraian (8)
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Pilihan ganda (25.A)
Uraian
(8.
Menyebabkan berbagai
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macam penyakit,
membunuh makhluk
hidup suatu perairan
sehingga menganggu
keseimbangan
ekosistem,
menyebabkan
pencemaran tanah dan
menyebabkan
eutrofikasi)

13. Menjelaskan usaha
menanggulangi
pencemaran air

Pilihan ganda
(26 dan 27)

Pilihan ganda ( 26.D
dan 27.B )

14. Mengidentifikasi
bahan pencemaran
tanah

Pilihan ganda
(28 dan 29)
Uraian (9)

Pilihan ganda ( 28. D
dan 29.C)
Uraian ( 9. Berasal
dari limbah domestik,
limbah industri dan
limbah pertanian)

15. Mendeskripsikan
penyebab pencemaran
tanah

Isian (5)
Uraian (10)

Isian ( 5. Tidak dapat
diuraikan
oleh
mikroorganisme )
Uraian
(
10.
Membunuh
mikroorganisme,
hewan dan tumnuhan
yang dapat memutus
jaring-jaring makanan,
serta menyebabkan
banjir dan longsor
karena tidak
terserapnya air dengan
baik oleh tanah )

16. Menjelaskan
penanggulangan
pencemaran tanah

Pilihan ganda
(30)

Pilihan ganda ( 30. D )
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KUNCI JAWABAN SOAL PENCEMARAN LINGKUNGAN
A. Pilihan Ganda
1. B
2. D
3. B
4. A
5. D
6. C
7. A
8. D
9. A
10. A

11. D
12. C
13. A
14. B
15. B
16. B
17. C
18. B
19. B
20. C

21. C
22. D
23. C
24. D
25. A
26. D
27. B
28. D
29. C
30. D

B. Isian
1. Polutan
2. Karbondioksida
3. Belerangoksida
4. fosfor
5. Tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme

C. Uraian
1. Masuknya suatu zat atau benda yang dapat berupa zat kimia, fisika, maupun
biologis ke dalam suatu lingkungan yang menyebabkan menurunnya fungsi
kualitas lingkungan tersebut.
2. Karbon monoksida, karbon dioksida, oksida belerang, nitrogen oksida dan
chlorofluorocarbon.
3. Gas yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor yang tidak sempurna
yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida sangat berbahaya bagi kesehatan
karena bersifat racun. Di dalam darah karbon monoksida lebih mudah berikatan
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dengan hemoglobin bila dibandingkan dengan oksigen. Oleh karena itu, apabila
konsentrasi karbon monoksida di dalam darah tinggi, akan menyebabkan darah
kekurangan oksigen sehingga dapat menyebabkan kematian bagi manusia.
4. Hujan yang memiliki kadar pH yang asam. Hujan asam terjadi karena gas-gas
pencemar udara yaitu SO2 dan NO2 meningkat kadarnya di udara yang
menyebabkan reaksi dengan air hujan.
5. Merupakan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi.
6. Terjadi ketika panas matahari yang dipantulkan dari permukaan bumi
terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi oleh gas-gas yang ada di lapisan
atmosfer bumi, artinya panas yang seharusnya dipantulkan keluar dari bumi,
akan dipantulkan kembali ke bumi. Peristiwa tersebut menyebabkan bumi
menjadi hangat dan layak ditempati oleh manusia apabila tidak ada efek rumah
kaca, maka suhu di permukaan bumi akan sangat dingin. Namun, karena
kegiatan manusia yang meningkatkan gas- gas rumah kaca menyebabkan
peningkatan suhu bumi terjadi.
7. Limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian.
8. Menyebabkan berbagai macam penyakit, membunuh makhluk hidup suatu
perairan

sehingga

menganggu

keseimbangan

ekosistem,

menyebabkan

pencemaran tanah dan menyebabkan eutrofikasi.
9. Berasal dari limbah domestik, limbah industri dan limbah pertanian.
10. Membunuh mikroorganisme, hewan dan tumnuhan yang dapat
memutus jaring-jaring makanan, serta menyebabkan banjir dan longsor
karena tidak terserapnya air dengan baik oleh tanah.
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Lembar Kerja Peserta Didik
Uji Dampak Pencemaran Tanah terhadap Kelangsungan Hidup
Cacing

Nama Sekolah

: SMP ...............

Kelas/Semster

: VII/II

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

● Kompetensi Dasar :
3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem
● Tujuan :
Peserta didik mampu membuktikan dampak pencemaran tanah terhadap makhluk hidup
● Alat dan Bahan :
1. Cacing
2. Minyak jelantah
3. Tanah
4. 3 mangkok kecil
5. Sendok
● Langkah Kerja :
1. Tempatkan tanah pada masing-masing mangkok, beri label A, B, dan C.
2. Pada mangkok yang berlabel A, sampur dengan 3 sendok minyak bekas atau jelantah.
3. Pada mangkok yang berlabel B campur dengan 10 sendok minyak bekas atau jelantah
4

Biarkan tanah berlabl C (tidak diberi apapun)

5

Masukkan cacing-cacing ke masing-masing wadah

6

Amati dengan seksama

● Hasil Pengamatan
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Mangkok A

Mangkok B

Mangkok C

Kadar minyak
Jumlah cacing
Dalam selang waktu
15 menit
Dalam selang waktu
25 menit

● Analisa Data
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Lembar Kerja Peserta Didik Membuat Poster Lingkungan Hidup
Nama Sekolah

: SMP ...............

Kelas/Semster

: VII/II

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

● Kompetensi Dasar :
4.8 Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di
lingkungan berdasarkan hasil pengamatan
● Tujuan :
1. Peserta didik mampu memahami pengertian lingkungan hidup yang bersih dan asri
dari pencemaran
2. Peserta didik mampu membuat poster dengan judul lingkungan hidup sekreatif mungkin.
● Alat dan Bahan :
1. Kertas gambar A3
2. Alat tulis
3. Pewarna gambar (bebas)
● Langkah Kerja:
1. Siapkanlah kertas gambar A3.
2. Buatlah pola gambar terlebih dahulu dengan tema lingkungan hidup sekreatif
mungkin.
3. Beri tulisan berupa ajakan semenarik mungkin.
4. Beri warna semenarik mungkin.
5. Presentasikan poster didepan kelas.
● Hasil
Pengamatan :
(Gambar
Poster)
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................................... , ..................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

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

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

NIP. .....................

NIP. ......................
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Lampiran 2. Hasil Wawancara Analisa Kebutuhan
Nama Sekolah

: SMP Pangudi

Luhur Nama Guru

: Drs. Yohanes

Junianto Tugas Mengajar : Guru IPA
kelas VII
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Nama Sekolah

: SMP Negeri 10

Yogyakarta Nama Guru : Ari Winarti, S.Pd
Tugas Mengajar

: Guru IPA kelas VII
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Nama Sekolah

: SMP Negeri 1

Yogyakarta Nama Guru : Ikhsan, S.Pd
Tugas Mengajar

: Guru IPA kelas VII
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Nama Sekolah

: SMP Negeri 9 Bandar Lampung

Nama Guru

: Shrily Ayu Puspita, S.Pd

Tugas Mengajar

: Guru IPA kelas VII
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Lampiran 3. Hasil Validasi Produk Awal
LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI DAN GURU
MATA PELAJARAN

Judul Buku

: Modul Pembelajaran Biologi Kelas VII SMP Berbasis
Pendekatan Kontekstual

Nama Validator

: .Drs. Domi Severinus, M.Si.

Pekerjaan

: .Dosen Program Studi Pendidikan Fisika USD

Petunjuk
1. Mohon diberi tanda cek (√) pada kolom sesuai dengan pendapat validator
2. Kriteria skor :
a. SS ( sangat setuju ) skor 5
b. S ( setuju ) skor 4
c. KS ( kurang setuju ) skor 3
d. TS ( tidak setuju ) skor 2
e. STS ( sangat tidak setuju ) skor 1
3. Komentar dan saran mohon diberikan pada kolom yang telah disediakan
No

Aspek yang dinilai
1

A. Aspek Isi
1. Materi pencemaran lingkungan sesuai
dengan Kompetensi Dasar.
2. Kalimat yang digunakan dalam modul
pembelajaran mudah dipahami.
3. Kalimat yang digunakan sesuai dengan
kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan
benar.
4.
5.

Skor
2 3 4
Ѵ
Ѵ
Ѵ

Ѵ

Modul yang dituliskan sesuai dengan
materi dan indikator yang ingin dicapai.
Penyajian modul runtut dan sistematis.

Ѵ
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Keterangan
5
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Ѵ

6.

Modul menekankan pada keterkaitan
pembelajaran dalam kehidupan seharihari peserta didik.

7.

Modul pembelajaran ini mendorong
peserta didik dalam berpikir kritis.
Modul pembelajaran ini menumbuhkan
rasa ingin tahu pada peserta didik.
LKPD yang terdapat pada modul sesuai
dengan materi pencemaran lingkungan.

Ѵ

10. Kelengkapan penyajian pada (kompetensi
dasar, indikator, teori
pembelajaran, LKPD)

Ѵ

8.
9.

B. Aspek Tampilan
11. Sampul depan pada modul sesuai dengan
mata pelajaran yang dipelajari.
12. Judul modul sesuai dengan isi modul.
13. Dalam menggunakan modul ini mudah
untuk mencari nomor halamannya.
14. Tampilan modul terlihat menarik dan
memacu antusias peserta didik dalam
belajar.
15. Modul mudah digunakan.
16. Pemilihan jenis font dan ukuran font
menarik.
17. Penggunaan font jelas dan mudah terbaca
dengan baik.
18. Proporsi warna sesuai.
19. Warna gambar terlihat jelas.
Skor total
Skor rata-rata

IPAL diberi foto
supaya kontekstual

Ѵ
Ѵ

Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ

Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
75
3.94
Yogyakarta, 14 September 2020

Drs. Domi Severinus,
M.Si Nama
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LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI DAN GURU
MATA PELAJARAN

Judul Buku

: Modul Pembelajaran Biologi Kelas VII SMP Berbasis
Pendekatan Kontekstual

Nama Validator

: Hendra Michael Aquan

Pekerjaan

: .Dosen Prodi Pendidikan Biologi USD

Petunjuk
1. Mohon diberi tanda cek (√) pada kolom sesuai dengan pendapat validator
2. Kriteria skor :
a. SS ( sangat setuju ) skor 5
b. S ( setuju ) skor 4
c. KS ( kurang setuju ) skor 3
d. TS ( tidak setuju ) skor 2
e. STS ( sangat tidak setuju ) skor 1
3. Komentar dan saran mohon diberikan pada kolom yang telah disediakan
No

Aspek yang dinilai
1

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

2

Skor
3 4

Keterangan
5
✓

A. Aspek Isi
Materi pencemaran lingkungan sesuai
dengan Kompetensi Dasar.
Kalimat yang digunakan dalam modul
pembelajaran mudah dipahami.
Kalimat yang digunakan sesuai dengan
kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan
benar.
Modul yang dituliskan sesuai dengan
materi dan indikator yang ingin dicapai.
Penyajian modul runtut dan sistematis.

√

✓

√
√
√
√

Modul menekankan pada keterkaitan
pembelajaran dalam kehidupan seharihari peserta didik.
Modul pembelajaran ini mendorong
peserta didik dalam berpikir kritis.
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Modul pembelajaran ini menumbuhkan
√
rasa ingin tahu pada peserta didik.
LKPD yang terdapat pada modul sesuai
9.
√
dengan materi pencemaran lingkungan.
Kelengkapan penyajian pada (kompetensi
√
10. dasar, indikator, teori
pembelajaran, LKPD)
B. Aspek Tampilan
Sampul depan pada modul sesuai dengan
√
11. mata pelajaran yang dipelajari.
12. Judul modul sesuai dengan isi modul.
√
8.

13. Dalam menggunakan modul ini mudah
untuk mencari nomor halamannya.

√

14. Tampilan modul terlihat menarik dan
memacu antusias peserta didik dalam
belajar.

√

Periksa kembali
kesesuaian
daftar isi dan halaman
isi

15. Modul mudah digunakan.

√

16. Pemilihan jenis font dan ukuran font
menarik.
17. Penggunaan font jelas dan mudah terbaca
dengan baik.
18. Proporsi warna sesuai.

√

19. Warna gambar terlihat jelas.

√

√
√

Yogyakarta, 14 September 2020

Hendra Michael Aquan
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Lampiran 4. Surat Izin Wawancara dan Penelitian
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Lampiran 5. Sampel Produk Awal
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Lampiran 6. Sampel Produk Akhir
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Lampiran 7. Perhitungan Data Kuantitatif
Perhitungan data kuantitatif dari setiap responden yang kemudian dikonversikan ke data kualitatif
Tabel 3.5 Interval Kriteria Penilaian
Kategori

Interval Skor

Sangat Baik

x > Xi + 1,80 SBi

Baik

Xi + 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 1,80 SBi

Cukup Baik

Xi - 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 0,60 SBi

Kurang Baik

Xi – 1,80 SBi ˂ x ≤ Xi – 0,600 SBi

Sangat Kurang Baik

x ≤ Xi - 1,80 SBi

Keterangan :
Xi : Rata – rata ideal = ½ x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
SBi : Simpangan baku ideal = ⅙ x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal)

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

Skor maksimal

=5

Skor minimal

=1

Xi

= ½ x (skor maksima ideal + skor minimal ideal)

SBi

= ½ x (5 + 1)
=3
= ⅙ x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal)
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= ⅙ x (5 – 1)
= 0,67

Sangat Baik

= x > Xi + 1,80 SBi
= x > 3 + (1,80 . 0,67)
= x > 3 + 1,2
= x > 4,21

Baik

= Xi + 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 1,80 SBi
= 3 + (0,60 . 0,67) ˂ x ≤ 3 + (1,80 . 0,67)
= 3 + 0,40 ˂ x ≤ 3 + 1,21
= 3,40 ˂ x ≤ 4,21

Cukup Baik = Xi - 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 0,60 SBi
= 3 – (0,60 . 0,67) ˂ x ≤ 3 + (0,60 . 0,67)
= 3 – 0,40 ˂ x ≤ 3 + 0,40
= 2,60 ˂ x ≤ 3,40
Kurang Baik = Xi – 1,80 SBi ˂ x ≤ Xi – 0,600 SBi
= 3 – (1,80 . 0,67) ˂ x ≤ 3 – (0,60 . 0,67)
= 3 – 1,21 ˂ x ≤ 3 – 0,40
= 1,79 ˂ x ≤ 2,60

Sangat Kurang Baik

= x ≤ Xi - 1,80 SBi
= x ≤ 3 – (1,80 . 0,67)
= x ≤ 3 – 1,21
= x ≤ 1,79
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