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Pendahuluan 

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, mulai dari pemilihan strategi 

pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar 

hingga pemilihan sumber belajar yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. 

Pemilihan strategi pembelajaran dan sumber belajar 

yang tepat dalam proses belajar mengajar merupakan 

salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas peserta 

didik di lembaga sekolah formal maupun nonformal. 

Pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat 

bukan merupakan satu-satunya masalah yang ditemui di 

lembaga sekolah. Masalah lain adalah kurang tepatnya 

pemilihan sumber belajar bagi peserta didik. Hal ini 

merupakan imbas dari ketiadaan bahan ajar yang 

memadahi di sekolah. Ketiadaan bahan ajar ini dipicu 

oleh adanya sekolah gratis (dari SD sampai SMP) yang 

dicanangkan oleh pemerintah.  

Permasalahan lain yang cukup mengemuka adalah  

ketidakmampuan para wali peserta didik untuk membeli 

buku. Sekolah tentunya menjadi serba salah, sebab 

bukan hanya guru yang menjadi sumber belajar peserta 

didik untuk belajar. Proses pembelajaran di kelas juga 

dapat didukung dengan sumber belajar lain selain guru. 

Sekolah sering menawarkan pembelian buku di sekolah 

tetapi hal tersebut tidak diwajibkan, dan biasanya hanya 

yang mampu dan sadar akan pentingnya bahan ajar 

dalam proses pembelajaran yang membeli buku 

tersebut. 

Observasi yang peneliti lakukan di SMP N 1 

Kalasan menunjukkan kondisi sebagaimana deskripsi di 

atas. Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan 

metode wawancara terhadap peserta didik kelas VIII. 

Observasi dilakukan ketika peneliti melakukan kegiatan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL). Hasil observasi 

menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan hanya 

buku teks dari pemerintah yaitu buku sekolah elektronik 

atau yang biasa disebut BSE.  

Guru IPA di SMP N 1 Kalasan tidak mewajibkan 

peserta didiknya untuk membeli buku, namun pada 

kenyataannya ada bebarapa peserta didik yang 

menggunakan bahan ajar buku teks selain BSE. Selain 

BSE, sebagai bahan ajar yang lain guru Biologi 

menganjurkan membeli LKPD (Lembar Kegiatan 

Peserta Didik). LKPD tersebut digunakan sebagai 

pedoman peserta didik memahami materi pelajaran,  

namun materi pelajaran yang ada di LKPD tidak 

seimbang dengan isi materi pelajaran yang ada di BSE. 

Peserta didik mengalami kesulitan untuk menjawab soal 

latihan di LKPD, karena di dalam BSE materi pelajaran 

tidak disajikan secara lengkap. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan 

bahan ajar berupa modul yang dikombinasikan dengan 

salah satu pendekatan pembelajaran kooperatif inkuiri. 

Modul merupakan salah satu bahan ajar yang dapat 

dikembangkan. Menurut Sudjana dan Rivai (2001: 132), 

modul merupakan suatu unit program pengajaran yang 

disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan belajar. 

Menurut makna istilah asalnya modul adalah alat ukur 

yang lengkap, merupakan unit yang dapat berfungsi 

secara mandiri, terpisah, tetapi juga dapat berfungsi 

sebagai kesatuan dari seluruh unit lainnya. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul IPA (Biologi) berbasis inkuiri pada materi 

pelajaran fotosintesis untuk peserta didik SMP Kelas VIII. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Research and Development (R&D), yang mengacu pada model Borg and Gall. Uji coba dilakukan melalui 

dua tahapan, yaitu uji skala kecil dan uji skala besar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan layak untuk digunakan sebagai bahan 

ajar dalam pembelajaran dengan kategori baik. Berdasarkan penilaian dari dua ahli, satu guru, dan dua peer 

reviewer, modul mendapat kategori baik. Pada uji coba skala kecil dengan 10 peserta didik yang diambil 

secara acak, secara keseluruhan mendapatkan kategori baik dengan persentase sebesar 95,52%. Respon yang 

baik juga ditunjukkan pada uji coba skala besar yaitu 31 peserta didik dari kelas VIII B dengan persentase 

93,88%. 

Kata kunci: pengembangan, modul, inkuiri, fotosintesis 
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Peneliti memilih mengembangkan  modul, karena 

memiliki banyak fungsi dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Prastowo (2013: 107-108), fungsi modul 

diantaranya adalah merupakan bahan ajar mandiri yaitu 

penggunaan modul dalam proses pembelajaran 

berfungsi meningkatkan kemampuan peserta didik 

untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran 

guru. Modul dapat gunakan sebagai pengganti fungsi 

guru, sebagai alat evaluasi dan modul juga dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peserta didik, 

maksudnya modul mengandung berbagai materi yang 

harus dipelajari oleh peserta didik. 

Modul yang dikembangkan adalah modul dengan 

prinsip dasar pendekatan inkuiri. Inkuiri merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran yang tujuan utamanya 

adalah untuk memberikan cara bagi peserta didik untuk 

membangun kecakapan-kecakapan intelektual 

(kecakapan berfikir) terkait dengan proses-proses 

berfikir reflektif.  

Materi yang dipilih pada pengembangan ini adalah 

materi fotosintesis, pemilihan materi disesuaikan 

dengan pemilihan modul berbasis inkuiri. Inkuiri 

merupakan suatu pendekatan yang memiliki konsep 

yaitu penemuan, menurut Wena (2011: 67) peserta didik 

dilibatkan dalam penyelidikan masalah yang sebenarnya 

dengan cara melibatkan dalam penelitian atau 

percobaan, membantu peserta didik mengidentifikasi 

konsep atau metode dan mendorong peserta didik 

menemukan cara untuk memecahkan masaah yang 

dihadapi. Esensi dari pendekatan inkuiri pada materi 

IPA (Biologi) ini adalah mengajarkan peserta didik 

untuk memeproleh pengetahuan seperti halnya para 

peneliti biologi melakukan penelitian.  

Materi fotosintesis merupakan salah satu materi 

pelajaran yang identik dengan penelitian atau 

eksperimen, salah satu contohnya adalah pembuktian 

adanya oksigen dan amilum (glukosa) yang dihasilkan 

melalui proses fotosintesis. Menurut Bresnick (2003: 8), 

fotosintesis merupakan mekanisme yang paling penting 

untuk menghasilkan oksigen. Melibatkan konversi 

cahaya, karbondioksida, dan air menjadi glukosa, gula 

lain dan senyawa organik. Berdasarkan permasahan 

yang telah diuraikan, maka dikembangkan modul IPA 

(Biologi) berbasis inkuiri pada materi pelajaran 

fotosintesis untuk peserta didik kelas VIII SMP. 

 

Metode Penelitian 

Model pengembangan produk yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Menurut 

Sugiyono (2013: 407), penelitian dan pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan 

produk tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Negeri 1 Kalasan dengan menggunakan sampel 

penelitian yaitu peserta didik kelas VIII. Objek 

penelitian ini adalah modul IPA (Biologi) pada materi 

fotosintesis. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode angket. Teknik analisis data yang 

dilakukan meliputi (1) analisis instrumen tes yakni uji 

validitas instrumen penilaian, (2) analisis kelayakan 

modul IPA (Biologi) pada materi fotosintesis 

berdasarkan validasi ahli materi, ahli media, guru IPA, 

dan peer reviewer, (3) analisis respon peserta didik 

tehadap modul yang dikembangkan. Uji coba modul 

dilakukan yaitu dengan uji coba terbatas, terbatas pada 

uji kelayakan modul. Uji coba dilaksanakan melalui 2 

tahap yaitu uji skala kecil dan uji skala besar. Uji skala 

kecil melibatkan 10 peserta didik kelas VIII yang dipilih 

secara acak dan uji skala besar melibatkan 32 peserta 

didik kelas VIII yaitu kelas VIII B. 

Skala penilaian yang dipakai pada untuk analisis 

data adalah skala Guttman. Pedoman kategori kualitas 

produk pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pedoman Kategori Kualitas Produk 
Tingkat Penilaian Kategori 

X ≤ 50% Kurang /Rendah 

50% < X ≤100% Baik/Tinggi  

Sumber: Sugiyono (2013:137) 

 

Hasil dan Pembahasan 

Validasi Kelayakan Modul 

Berdasarkan penilaian dari reviewer, secara 

keseluruhan modul mendapatkan nilai yang baik. 

Validasi dilakukan oleh ahli media, ahli materi, guru 

IPA, dan peer reviewer. Kualitas modul dari segi media 

mendapatkan persentase 100%, dan dari segi materi 

100%. Penilaian dari guru IPA, modul mendapatkan 

persentase sebesar 97,14% dan penilaian dari peer 

reviewer adalah 98,57%. Berdasarkan penilaian tersebut 

maka modul layak digunakan dalam proses 

pembelajaran sebagai bahan ajar dengan kategori baik. 

Penilaian tersebut ditinjau dari berbagai aspek 

diantaranya adalah aspek pendekatan penulisan, materi, 

penyajian, penerapan konsep inkuiri, evaluasi belajar, 

kebahasaan, ilustrasi, dan penampilan fisik modul. 

Setelah validasi desain dilaksanakan, kemudian 

dilakukan revisi desain. Revisi ini dilakukan 

berdasarkan saran dan masukan dari para reviewer, 

kelemahan yang ditemukan di dalam desain modul 

kemudian diperbaiki dan dicoba untuk dikurangi. 

Data Uji Coba (Tanggapan Peserta Didik) 

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada Tabel 

2. keseluruhan penilaian terhadap modul yang dilakukan 

oleh 10 peserta didik menunjukkan persentase sebesar 

95,52% dengan kategori baik. 

Tabel 2. Kualitas Modul Berdasarkan Respon Peserta 

Didik Skala Kecil 

No. Aspek 
Persentase 

(%) 
Kategori 

1. Keterbacaaan materi 100 Baik 

2. Teks, gambar dan bahasa 98 Baik 

3. Penyajian  92,22 Baik 

4. 
Kegrafisan dan 

penampilan fisik modul 
96 

Baik 

5. Konsep inkuiri 96,25 Baik 

Keseluruhan 95,52 Baik 

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada Tabel 3 

keseluruhan penilaian terhadap modul yang dilakukan 

oleh 31 peserta didik menunjukkan persentase sebesar 

93,88% dengan kategori baik. 
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Tabel 3. Kualitas Modul Berdasarkan Respon Peserta 

Didik Skala Besar 
No. Aspek Persentase (%) Kategori 

1. Keterbacaaan materi 100 Baik 

2. Teks, gambar dan bahasa 94,19 Baik 

3. Penyajian  85,81 Baik 

4. Kegrafisan dan 

penampilan fisik modul 

87,10 Baik 

5. Penerapan konsep inkuiri 94,76 Baik 

Keseluruhan 93,88 Baik 

Sebelum diujikan kepada peserta didik, baik uji 

skala kecil dan skala besar modul telah direvisi sesuai 

dengan saran atau masukan dari dosen ahli, guru IPA 

(Biologi), dan peer reviewer. Pada saat pengujian 

modul, modul mendapatkan respon yang baik dari 

peserta didik. Kategori modul pada saat dilakukan uji 

skala kecil mendapatkan respon baik dari peserta didik, 

begitu pula ketika dilakukan uji skala besar. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas modul berbasis 

inkuiri pada materi pelajaran fotosintesis untuk peserta 

didik SMP kelas VIII adalah baik dan dapat digunakan 

oleh peserta didik dalam proses pembelajaran baik di 

sekolah maupun di luar sekolah.  

Menurut Sudjana dan Rivai (2001: 132), modul 

dapat diartikan sebagai suatu unit pengajaran yang 

lengkap yang dapat berfungsi secara mandiri, terpisah, 

namun dapat berfungsi sebagai kesatuan dari seluruh 

unit lainnya. Penggunaan modul bertujuan agar tujuan 

pendidikan dapat tercapat secara efektif dan efisien. 

Peserta didik dapat mengikuti pengajaran sesuai dengan 

kecepatan dan kemampuan sendiri, dapat mengetahui 

hasil belajar sendiri dan menekankan penguasaann 

materi pelajaran secara optimal yaitu dengan tingkat 

penguasaan 80%. 

Tujuan pembuatan modul menurut Pratowo (2013: 

108-109) adalah melatih kemandirian peserta didik, 

mengurangi peran guru dalam kegiatan pembelajaran, 

melatih kejujuran peserta didik, membantu peserta didik 

mengukur tingkat penguasaan materi yang telah 

dipelajari, dan yang terakhir adalah mengakomodasi 

berbagai tingkat dan kecepatan belajar peserta didik. 

Penyusunan modul ini juga telah memperhatikan tujuan 

dari penyusunan modul itu sendiri, namun terdapat satu 

tujuan yang belum dapat dicapai dengan penyusunan 

modul ini.  

Modul ini belum dapat dikatakan sebagai bahan 

ajar yang mampu mengakomodasi berbagai tingkat dan 

kecepatan peserta didik. Ketidakmampuan modul ini 

dalam mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan 

peserta didik karena pada penelitian ini hanya terbatas 

pada uji kelayakan modul dan tidak sampai pada tahap 

pengaplikasian modul dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas. 

Modul ini disusun dengan basis pendekatan inkuiri 

khususnya inkuiri Biologi. Menurut Wena (2011: 67), 

model pembelajaran inkuiri Biologi memiliki prosedur 

dan langkah-langkah yang sistematis. Esensi dari model 

pembelajaran ini adalah mengajarkan pada peserta didik 

untuk memperoleh pengetahuan seperti halnya para 

peneliti biologi dalam melakukan penelitian. Sedangkan 

prosedurnya adalah melibatkan peserta didik dalam 

penyelidikan masalah yang sebenarnya dengan cara 

melibatkan dalam penelitian, membantu peserta didik 

mengidentifikasi konsep atau metode dan mendorong 

peserta didik menemukan cara untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi. 

Materi yang dipilih oleh peneliti adalah materi 

fotosintesis, pemilihan materi ini disesuaikan dengan 

pemilihan pendekatan inkuiri pada modul. Materi 

fotosintesis merupakan salah satu materi pelajaran yang 

sesuai dengan prinsip “penemuan” pada pendekatan 

inkuiri. Peserta didik dituntun untuk dapat melakukan 

ketarmpilan proses seperti melakukan penelitian atau 

percobaan. Peserta didik juga didorong untuk 

menemukan konsep materi yang sedang dipelajari, 

keterampilan proses yang dilakukan oleh peserta didik 

memperhatikan kaidah-kaidah metode ilmiah yang 

berlaku. Pencarian materi fotosintesis ialah dari 

berbagai sumber yang ada, seperti buku, internet, jurnal, 

dan sumber yang lain. 

Menurut Wena (2011: 68), tahapan pembelajaran 

pada pendekatan inkuiri adalah sebagai berikut:  

1. Investigasi, pada tahap ini peserta didik diminta 

untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan 

yang ada di dalam modul. Investigasi dapat 

dilakukan dengan mengkaji setiap permasalahan 

yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran, yakni 

dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

masalah yang ditemukan. Peserta didik dapat 

mencari literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dihadapi. 

2. Penentuan masalah, pada tahap ini peserta didik 

didorong untuk mampu menentukan atau 

mengklasifikasikan masalah berdasarkan jenis 

permasalahannya.  

3. Identifikasi masalah, pada tahap ini peserta didik 

dapat melakukan identifikasi masalah dengan 

mengembangkan hipotesis atau dugaan sementara. 

Tahap ini juga dapat dilakukan dengan mencari 

alternatif pemecahan masalah yaitu dengan 

melakukan eksperimen. 

4. Penyelesaian masalah atau penarikan kesimpulan, 

pada tahap ini peserta didik menyimpulkan 

permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. 

Modul ini dikembangkan dengan memperhatikan 

teori di atas, modul ini disusun dengan menyajikan 

beberapa penelitian atau eksperimen yang berkaitan 

dengan materi fotosintesis. Kegiatan pembelajaran satu 

menyajikan percobaan yang menuntun peserta didik 

untuk menemukan bagian-bagian dari penampang daun. 

Percobaan ini, mengarahkan peserta didik untuk 

mencari tahu mengenai  struktur dari penampang daun 

yang digunakan sebagai tempat melakukan fotosintesis. 

Percobaan kedua, peserta didik diarahkan untuk 

membuktikan konsep fotosintesis yang menyatakan 

bahwa pada proses fotosintesis dalam tubuh tumbuhan 

dihasilkan amilum dan oksigen. Pada percobaan ini, 

peserta didik akan membuktikan bahwa dalam daun 

terdapat amilum yang merupakan hasil dari fotosintesis. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dikemukakan, dapat disumpulkan bahwa kualitas 

modul biologi berbasis inkuiri pada materi fotosintesis 
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untuk peserta didik SMP Kelas VIII yang 

dikembangkan mendapatkan kategori baik sehingga 

layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penyusunan produk dilakukan melalui tahapan menurut 

Borg and Gall, yaitu meliputi analisis potensi dan 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 

desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk. 

Pengembangan modul ini disusun hanya sampai pada 

tahap uji coba terbatas. 

 

Saran 

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah 

penelitian ini dapat diteruskan sampai dengan tahap 

desiminasi dan implementasi dengan menggunakan 

sampel yang lebih luas. Serta dapat dikembangkan lebih 

lanjut penelitian pengembangan modul IPA (biologi) 

untuk materi lain dan tidak hanya satu tema. Selain itu, 

penelitian pengembangan modul berbasis inkuiri pada 

materi fotosintesis dapat dilanjutkan dengan 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) 

dengan variabel dan metode yang lain. 
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