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Pendahuluan 

Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(2006) menjadi Kurikulum 2013 tidak lain adalah untuk 

memperbaiki permasalahan pelaksanaan kurikulum 

sebelumnya yang dianggap belum maksimal.  

Kurang tersedianya buku teks yang berkualitas 

sehingga peserta didik sulit memahami buku yang 

dibacanya dan sering buku-buku teks tersebut 

membosankan. Menurut Purwanto, dkk (2007: 23) 

menyatakan bahwa “dari segi penyajiannya buku 

cenderung informatif dan sajian materi ajarnya memiliki 

cakupan luas dan umum sehingga komunikasi 

berlangsung satu arah dan siswa memiliki 

kecenderungan untuk pasif”. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, dapat diterapkan sistem pengajaran modul 

yang memberi kepercayaan pada kemampuan siswa 

untuk belajar mandiri. 

Pembelajaran dengan menggunakan modul 

diharapkan akan menjadikan pembelajaran lebih efektif 

dan efisien. Modul merupakan sebagai unit 

pembelajaran berbentuk cetak, memiliki satu tema 

terpadu, menyajikan kepada siswa keterangan-

keterangan yang diperlukan untuk menguasai dan 

menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditentukan. 

Dalam buku Pedoman Umum Pengembangan 

Bahan Ajar (2004) yang diterbitkan oleh Diknas 

(Prastowo, 2011: 104) modul diartikan sebagai sebuah 

buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat 

belajar secara mandiri tanpa atau bimbingan guru. Jadi, 

pengajaran modul cocok digunakan untuk melatih 

kemandirian siswa karena pada umumnya pembelajaran 

saat ini masih berpusat pada guru. 

Modul pembelajaran dapat dijadikan sebagai salah 

satu sumber belajar. Sumber belajar yang biasanya 

digunakan oleh siswa adalah buku teks dan LKS. Modul 

masih jarang digunakan dalam pembelajaran mandiri 

siswa. 

Dalam mata pelajaran IPA Biologi SMP kelas VII 

semester 2 terdapat pokok bahasan ekosistem. Peserta 

didik dituntut untuk mendeskripsikan interaksi 

antarmakhluk hidup dan lingkungannya. Berdasarkan 

hasil observasi peneliti melihat bahwa peserta didik 

Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Biologi Materi Ekosistem 
Sebagai Bahan Ajar Siswa Kelas VII SMP/ MTS 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui kelayakan modul pembelajaran IPA 

Biologi materi ekosistem sebagai bahan ajar siswa kelas VII SMP/ MTS berdasarkan Kurikulum 2013. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan (Research and Development). Prosedur 

pengembangan modul pembelajaran IPA Biologi ini menggunakan prosedur pengembangan oleh Sugiyono. 

Beberapa tahap yang akan dilakukan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah (1) melakukan penelitian 

pendahuluan, (2) mengumpulkan data sebagai tindak lanjut dari penelitian pendahuluan, (3) menyusun bahan 

ajar biologi bagi siswa kelas VII SMP/ MTS berdasarkan Kurikulum 2013, (4) validasi produk, (5) 

melakukan revisi produk pasca validasi, (6) melakukan uji coba produk bahan ajar, (7) melakukan revisi 

bahan ajar berdasarkan hasil uji coba produk, (8) melakukan uji coba pemakaian bahan ajar, (9) melakukan 

revisi bahan ajar berdasarkan uji coba pemakaian, dan (10) membuat bahan ajar final. Validasi produk 

dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan guru biologi. Kualitas modul pembelajaran IPA Biologi 

melibatkan 10 siswa kelas VII SMP N 1 Pajangan sebagai uji coba produk skala kecil dan 30 siswa SMP N 1 

Pajangan sebagai uji coba pemakaian skala besar. Metode pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara dan angket. 

Hasil penelitian ini adalah tersusunnya modul pembelajaran IPA Biologi materi ekosistem berdasarkan 

Kurikulum 2013 untuk siswa kelas VII Semester II SMP/ MTS. Modul Pembelajaran IPA Biologi yang 

dikembangkan mempunyai kualitas baik (B) berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli media, guru biologi, 

dan respon siswa sehingga layak digunakan sebagai acuan guru dalam pembelajaran biologi sekaligus dapat 

digunakan siswa sebagai bahan ajar mandiri pendamping buku teks. 

Kata kunci: pengembangan, bahan ajar, modul pembelajaran, ekosistem 
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belum bisa membedakan satuan-satuan dalam ekosistem 

yaitu mengenai individu, populasi, komunitas, dan 

sebagainya. 

Modul pembelajaran IPA biologi yang telah dibuat 

ini berdasarkan ringkasan atau rangkuman dari buku-

buku teks. Modul ini berisikan materi ekosistem, 

pencemaran lingkungan, dan pemanasan global yang 

mengacu Kurikulum 2013. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

bahan ajar berupa modul pembelajaran IPA biologi dan 

mengetahui kelayakan modul tersebut berdasarkan 

penilaian ahli materi, ahli media, guru biologi, dan 

respon siswa. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian pengembangan. Produk yang akan 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar 

berupa modul pembelajaran IPA biologi. 

Pengembangan bahan ajar ini menggunakan 

Sugiyono (2010: 409) meliputi identifikasi masalah, 

mengumpulkan data, desain produk, validasi desain, 

revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba 

pemakaian, revisi produk, dan produk akhir. Setelah 

produk jadi kemudian dinilai kelayakannya oleh ahli 

materi dan ahli media untuk memperbaiki kualitas 

modul yang dihasilkan. 

Uji coba lapangan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu 

uji coba produk terbatas yang menggunakan 10 siswa 

yang diambil secara paralel. Uji coba pemakaian kelas 

besar menggunakan 30 siswa yang diambil secara 

paralel berdasarkan tingkatan tinggi,sedang, dan rendah. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan angket. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif berupa 

saran dan masukan reviewer sedangkan data kuantitatif 

berupa skor penilaian untuk kategori ya (1) dan tidak 

(0). 
Data yang terkumpul dari reviewer, kemudian 

dianalisis presentase tingkat persetujuan pada setiap 

item. Secara sistematis dinyatakan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Presentase = Σ skor yang diperoleh x 100% 

                       Σ skor ideal seluruh komponen 

Selanjutnya presentase yang diperoleh dibagi 

menjadi kategori kualitas produk dengan pedoman 

sesuai tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Pedoman Kategori Modul IPA Biologi 

No. Tingkat Penilaian Kategori 

1.  0%-50% Tidak Baik 

2.  51%-100% 
Baik 

 

Modul yang dikembangkan sendiri oleh peneliti 

dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. 

Pengembangan modul ini dapat menjawab atau 

memecahkan masalah ataupun kesulitan dalam belajar 

(Depdiknas, 2008). 

Terdapat sejumlah materi pembelajaran yang 

seringkali peserta didik sulit untuk memahaminya 

ataupun pendidik sulit untuk menjelaskannya. Kesulitan 

tersebut dapat juga terjadi karena materi tersebut 

abstrak, rumit dan asing. Dalam modul ini disajikan 

gambar-gambar, pengamatan, dan praktikum untuk 

membantu peserta didik dalam menggambarkan sesuatu. 

Materi yang rumit dijelaskan dengan cara yang 

sederhana, sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik, 

sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Modul dapat 

membantu siswa dalam belajar secara mandiri. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Proses pengembangan draft modul IPA sesuai 

dengan tahap-tahap pengembangan modul Sugiyono 

(2010: 409). Tahap pertama menentukan materi yang 

akan dibuat dilanjutkan dengan menganalisis kebutuhan 

yang merupakan kegiatan tahap kedua. Kegiatan tahap 

ketiga merupakan proses pengembanagan draft 

dilanjutkan kegiatan tahap empat menyusun draft 

pengembangan. Setelah draft modul IPA biologi selesai 

dibuat yang kemudian disebut draft I dinilai oleh ahli 

materi dan ahli media dengan menggunakan instrumen 

angket ahli materi dan ahli media. Ahli materi dan ahli 

media yang dilibatkan dalam mereview modul IPA 

biologi adalah seorang dosen yang mengajar di Fakultas 

Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Ahmad 

Dahlan.  

Hasil review ahli materi dan media ini menyatakan 

bahwa modul IPA biologi yang dikembangkan sudah 

sesuai. Ahli materi dan media memberikan saran agar 

gambar yang ditampilkan lebih besar dan jelas. 

Berdasarkan hasil uji ahli materi modul mendapatkan 

prosentase sebesar 100% sedangkan untuk ahli media 

mendapatkan prosentase 91,67%. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa modul IPA biologi 

yang dikembangkan termasuk dalam kategori “Baik” 

sehingga layak untuk dijadikan sebagai bahan ajar 

mandiri siswa. Selanjutnya saran dan masukan ahli 

materi dan media ditindaklanjuti sebelum produk di 

ujicobakan ke siswa. Produk yang sudah direvisi 

selanjutnya diuji cobakan ke siswa. 

Uji coba dilakukan oleh 10 orang siswa kelas VII 

SMP N 1 Pajangan yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah dalam mata pelajaran IPA. Instrumen 

yang digunakan adalah angket uji coba. 

Berdasarkan data angket siswa perseorangan yang 

diolah didapatkan persentase respon keseluruhan subjek 

sebesar 78,67% dengan kualifikasi “Baik”. Berdasarkan 

hasil uji coba siswa perseorangan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa modul IPA biologi yang 

dikembangkan sudah layak untuk digunakan namun 

tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya 

evaluasi. Setelah dilakukan uji coba produk diperoleh 

saran dan masukan dari siswa yang kemudian 

ditindaklanjuti. Pada dasarnya siswa senang dalam 

menggunakan modul ini. 

Uji coba pemakaian melibatkan guru biologi dan 30 

siswa kelas VII SMP N 1 Pajangan. Instrumen yang 

digunakan adalah angket uji coba lapangan. 

Berdasarkan data angket uji coba lapangan peroleh 

presentase sebesar 95% dengan kualifikasi respon 

“Baik”. Uji coba pemakaian juga dilaksanakan pada 

satu kelas siswa kelas VII yang jumlahnya 30 orang. 

Instrumen yang digunakan adalah angket. Berdasarkan 

data angket uji coba lapangan siswa yang diolah 
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didapatkan persentase keseluruhan subjek sebesar 

86,47% dengan kualifikas respon “Baik”. 

Pengembangan modul IPA biologi ini sudah 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengembangan 

menurut Model Sugiyono. Semua tahapan dilaksanakan 

secara baik dan runtut. Hasil validasi ahli materi, ahli 

media, dan guru biologi menyatakan modul yang 

dikembangkan sudah layak dengan kualifikasi respon 

baik. Hasil uji coba produk dan uji pemakaian mendapat 

kualifikasi respon baik. Berdasarkan data dari para ahli 

dan data angket dalam uji coba produk dan uji 

pemakaian yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

modul IPA biologi yang dikembangkan ini layak 

digunakan sebagai bahan ajar mandiri siswa. 

 

Simpulan 

Penelitian pengembangan ini telah berhasil 

mengembangkan modul IPA biologi materi ekosistem 

sebagai bahan ajar siswa kelas VII SMP/MTS dengan 

menggunakan model pengembangan Research and 

Develpoment (R&D). Kualitas modul pembelajaran IPA 

Biologi materi ekosistem sebagai bahan ajar siswa kelas 

VII SMP/ MTS semester II, yang telah dikembangkan 

berdasarkan hasil penilaian ahli materi, ahli media, guru 

biologi SMP N 1 Pajangan, dan respon siswa kelas VII 

SMP N 1 Pajangan adalah “Baik” sehingga layak 

digunakan sebagai bahan ajar siswa. 

 

Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, sebaiknya 

penggunaan modul ini perlu diterapkan dalam 

pembelajaran biologi di SMP N 1 Pajangan, serta perlu 

dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk materi 

biologi yang lain. 
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