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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BIOLOGI
BERBASIS KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS X

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Oleh :

DEKA ANDRIANI

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul pembelajaran biologi
berbasis keterampilan berpikir kritis pada peserta didik di SMA, menguji
efektifitas dan menguji daya tarik modul. Penelitian menggunakan pendekatan
penelitian dan pengembangan metode Borg and Gall. Penelitian dilakukan di
SMAN 1 Seputih Mataram, SMAN 1 Seputih Agung dan SMAN 1 Terusan
Nunyai kabupaten Lampung Tengah. Pengumpulan data menggunakan angket
dan instrument tes.

Metode penelitian yang digunakan untuk menguji efektifitas adalah kuasi
eksperimen Pretest Posttest Control Group Design. Sampel penelitian adalah
siswa kelas X SMA sebanyak 94 orang untuk kelas eksperimen dan 94 orang
untuk kelas kontrol. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Modul biologi materi ekosistem berbasis keterampilan berpikir kritis efektif
digunakan dalam pembelajaran. Hal ini didukung oleh hasil analisis data yang
menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar yang signifikan pada
peserta didik yang menggunakan modul dan hasil uji daya tarik modul yang
mencapai persentase tinggi. Modul sangat menarik bagi siswa untuk
dipelajari. Hal ini dapat diketahui dari hasil analisis angket yang menunjukkan
bahwa persentase kemenarikan mencapai  93% dan kemudahan untuk
digunakan peserta didik dalam belajar sebesar  84,67%.

Kata Kunci : Pengembangan Bahan Ajar, Ekosistem, Keterampilan
Berpikir  Kritis



ABSTRACT

DEVELOPMENT OF BIOLOGY LEARNING MODULE BASED ON
CRITICAL THINKING SKILL OF STUDENT GRADE X  IN SENIOR

HIGH SCHOOL

By

DEKA ANDRIANI

This study aims to produce a biology learning module based on critical
thinking skills to students grade X in Senior High School, to test effectiveness
of the use of the module and to test the attractiveness of the module. This
research used the approach of Borg and Gall research and development. It was
conducted in SMAN 1 Seputih Mataram, SMAN 1 Seputih Agung dan SMAN
1 Terusan Nunyai in  Lampung Tengah regency. The data collecting
techniques were questionnaires and test instruments. The method of this
research to test effectiveness is PretestPosttest Control Group Design. The
sample of this research are 94 student for experiment class dan 94 for control
class. The data were analyzed quantitatively and qualitatively This research
conclusions are biology modul with critical thinking based is effective for
instructional material in teaching because the data analyzed result show the
learning result is increase significantly and the percentage of attractiveness of
module is high. The modul is attractive for students because the percentage of
attractivenesss of 93% and  easy use for students with average percentage of
84.67%.

Keyword: Teaching materials, Ecosystem, Critical Thinking Skills
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kunci utama bagi bangsa untuk maju dan memperbaiki

keadaan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu memajukan

pendidikan adalah tugas yang sangat penting. Dalam Undang-undang Sistem

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 mengenai fungsi dan

tujuan dalam pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana yang dimaksud dapat

dilaksanakan dengan pembelajaran yang baik. Usaha pemerintah untuk

menyelenggarakan pembelajaran yang baik selanjutnya diatur dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar

nasional pendidikan. Dalam PP 32 Tahun 2013 Pasal 2 (1) disebutkan  bahwa
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salah satu Lingkup Standar Nasional Pendidikan merupakan Standar Proses.

Dalam Pasal 19 (1) dijelaskan bahwa Proses Pembelajaran pada satuan

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta

Didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses

pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian

kompetensi lulusan.

Menurut Usman (1993:14) suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila

peserta didik mampu menguasai materi yang telah diberikan secara optimal

dengan penguasaan minimal 80%. Akan tetapi untuk mencapai penguasaan

yang optimal ini bukanlah suatu hal yang mudah. Interaksi guru dan peserta

didik di kelas banyak menemukan hambatan. Hal ini disebabkan setiap peserta

didik mempunyai kecepatan memahami dan keterampilan yang berbeda-beda

disamping itu gaya ataupun taktik mengajar oleh guru di dalam kelas belum

tentu dapat dipahami oleh seluruh peserta didik. Hambatan-hambatan ini

belum lagi ditambah dengan terganggunya waktu efektif  Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) di sekolah seperti adanya kompetisi ekstrakurikuler maupun

intrakurikuler antarsekolah serta kegiatan evaluasi pembelajaran nasional yang

menyebabkan berkurangnya waktu untuk pendalaman materi sehingga

pendalaman materi tidak dapat dilakukan peserta didik secara optimal di

dalam kelas. Berkurangnya waktu KBM di sekolah menuntut para siswa untuk
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juga mempersiapkan diri dengan kemampuan belajar mandiri. Menurut

Miarso (2009:267) salah satu hal untuk dapat melaksanakan belajar secara

mandiri adalah digunakannya program belajar yang mengandung petunjuk

untuk belajar sendiri oleh peserta didik dengan bantuan guru yang minimal.

Selain itu Mashudi(2008:1) juga mengemukakan bahwa belajar mandiri

adalah belajar secara berinisiatif, menyadari bahwa hubungan antara pengajar

dengan siswa tetap ada , namun hubungan tersebut diwakili oleh bahan ajar

atau media ajar.

Bahan ajar yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar mandiri adalah

modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta

didik dapat belajar secara mandiri tanpa arahan atau bimbingan guru

(Diknas:2004). Hal ini sejalan dengan Prastowo(2012:107) yang menyatakan

bahwa salah satu fungsi modul adalah sebagai bahan ajar mandiri dimana

keberadaan modul dan penggunaannya mampu membuat peserta didik atau

siswa mampu belajar sendiri.

Hasil observasi yang dilakukan di SMAN 1 Seputih Mataram, SMAN 1

Seputih Agung, dan SMAN 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah menunjukkan

belum ada bahan ajar modul yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam

pembelajaran, bahan ajar yang digunakan adalah buku cetak yang disediakan

oleh penerbit. Hasil wawancara dan angket yang dilakukan terhadap siswa dan

guru diketahui bahwa sebagian besar siswa terbiasa memahami materi

berdasarkan penjelasan dari guru dan sedikit sekali yang memiliki buku teks

dari penerbit sebagai sumber belajar. Siswa masih kesulitan untuk memahami
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materi pembelajaran melalui pemaparan yang disampaikan dalam buku

tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis memutuskan untuk

memilih tiga sekolah sebagai tempat penelitian dengan karakteristik yang

hampir sama. Ketiga sekolah yang dipilih merupakan sekolah dengan

akreditasi yang sama yaitu “B”. Siswa pada sekolah-sekolah tersebut memiliki

tingkat kompetensi yang tidak terlalu tinggi, kemampuan siswa dan sekolah

menyediakan laptop dan fasilititas internet tergolong sedang dan pembelajaran

di kelas masih berpusat kepada guru.

Hasil angket analisis kebutuhan yang diberikan kepada 120 siswa diperoleh

data 53% siswa belum merasa puas terhadap hasil belajar mereka dikarenakan

tidak langsung mendapat nilai ketuntasan pada Kriteria Ketuntasan Minimal.

Sebagian besar siswa yaitu sebanyak 95%  masih membutuhkan modul

sebagai bahan ajar mandiri. Sementara itu hasil angket yang diberikan kepada

guru diperoleh data 100% guru belum membuat bahan ajar modul bagi siswa

sehingga masih membutuhkan bahan ajar modul sebagai tambahan sumber

belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Biologi di SMA kabupaten

Lampung Tengah modul belum digunakan sebagai sumber belajar

dikarenakan mereka masih kesulitan membuat modul yang mampu

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Modul yang selama ini dibuat

hanya berupa penjabaran materi dan paket soal evaluasi sehingga

pemanfaatannya sama seperti buku teks yang kurang optimal memotivasi
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peserta didik dalam belajar mandiri.  Modul hendaknya mampu meningkatkan

motivasi peserta didik untuk belajar mandiri sebagaimana karakteristik yang

harus terdapat dalam modul yaitu : 1. Self Instruction 2. Self Contained 3.

Stand Alone 4. Adaptif dan 5. User Friendly (Departemen Pendidikan

Nasional , 2008 : 4). Untuk memenuhi kelima karakteristik tersebut  modul

dapat dikembangkan dengan suatu penyajian yang dapat meningkatkan

keterampilan berpikir kritis siswa.

Asumsi bahwa berpikir kritis perlu dikembangkan untuk mempermudah siswa

dalam memahami konsep-konsep pembelajaran biologi yang diberikan antara

lain berdasarkan teori Ausubel bahwa belajar seharusnya asimilasi yang

bermakna bagi siswa (Budiningsih, 2005:43). Selain itu menurut pendapat

Bruner  bahwa cara belajar yang terbaik adalah dengan memahami konsep,

arti dan hubungan melalui proses intuitif kemudian dapat dihasilkan suatu

kesimpulan (Bambang, 2008:72). Berpikir kritis diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa diajak untuk mempelajari

biologi tidak dengan hanya menghapal konsep-konsep melainkan lebih dari itu

yaitu dengan melibatkan aspek-aspek kognitif lainnya seperti afektif, analisis,

sintesis dan evaluasi.

Berdasarkan latar belakang ini maka perlu dilakukan pengembangan modul

pembelajaran biologi berbasis keterampilan berpikir kritis siswa untuk SMA

kelas X sebagai sumber belajar mandiri. Modul dikembangkan dengan

menggunakan aspek berpikir kritis yaitu interpretasi, analisis, evaluasi,

kesimpulan, penjelasan dan pengaturan diri sesuai dimensi pengetahuan,
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faktual dan prosedural. Selain itu modul berbasis keterampilan berpikir kritis

dikembangkan dengan berbagai macam instruksi kegiatan dan praktek

diantaranya melalui teknis bertanya yang mendorong siswa untuk

menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi informasi dalam memecahkan

masalah dan membuat keputusan (Snyder and Syder dalam Puspitasari,

2014:42). Dengan demikian diharapkan peserta didik mampu memperoleh

pengetahuan secara mandiri dan memberdayakan hasil belajar yang diperoleh.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan

permasalahan sebagai berikut.

1. Belum dikembangkannya modul pembelajaran berbasis keterampilan

berpikir kritis pada pembelajaran biologi

2. Sumber belajar hanya terbatas pada buku teks atau buku cetak.

3. Siswa masih kesulitan untuk memahami materi pembelajaran melalui

pemaparan yang disampaikan dalam buku teks atau buku cetak.

4. Siswa belum merasa puas terhadap hasil belajar mereka dikarenakan tidak

langsung mendapat nilai ketuntasan pada Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM=71).

5. Berkurangnya waktu efektif KBM di sekolah yang disebabkan jadwal

kompetisi intrakurikuler dan ekstrakurikuler antar sekolah.

6. Guru biologi masih kesulitan membuat modul sebagai sumber belajar

mandiri.yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik
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1.3 Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan identifikasi masalah tersebut maka perlu pembatasan

masalah, yaitu :

1. Metode pengembangan modul mengacu pada langkah penelitian Borg and

Gall sampai langkah ke tujuh sesuai dengan standar penelitian dan

persyaratan tesis, yaitu 1)Research and information collecting,

2)Planning, 3)Develop preliminary form of product, 4)Preliminary field

and testing, 5)Main product revision, 6)Main field testing and

7)Operational product revision.

2. Materi pembelajaran yang dikembangkan dalam modul adalah materi

ekosistem pada kelas X Sekolah Menengah Atas menurut Kurikulum 2013

3. Indikator keterampilan berpikir kritis yang digunakan dalam

pengembangan modul antara lain memberikan penjelasan sederhana ,

membangun keterampilan dasar, membuat inferensi, memberikan

penjelasan lebih lanjut, serta mengatur strategi dan taktik

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah

dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah hasil produk bahan ajar modul biologi berbasis

keterampilan berpikir kritis siswa?

2. Bagaimanakah efektivitas penggunaan modul biologi berbasis

keterampilan berpikir kritis siswa?
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3. Bagaimana daya tarik modul biologi berbasis keterampilan berpikir kritis

siswa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pengembangan

ini adalah:

1. Menghasilkan modul pembelajaran biologi berbasis keterampilan berpikir

kritis

2. Menguji efektifitas penggunaan produk modul biologi berbasis

keterampilan berpikir kritis

3. Menguji daya tarik modul biologi berbasis keterampilan berpikir kritis

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Secara Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya Teknologi

Pendidikan pada kawasan pengembangan cara membuat bahan ajar

komplemen untuk melengkapi yang sudah ada

1.6.2 Secara Praktis

1. Produk hasil penelitian yang dikembangkan yaitu modul biologi

kelas X diharapkan dapat menjadi salah satu bahan ajar yang

menarik dan bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar siswa

2. Modul yang dikembangkan dapat diharapkan dapat menjadi bahan

ajar pilihan guru dalam menyajikan pembelajaran dan sebagai

dasar pertimbangan bagi guru untuk merancang dan
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mengembangkan modul untuk membantu guru dalam proses

pembelajaran biologi

3. Modul dapat digunakan sebagai referensi dan menjadi pemicu

untuk melakukan penelitian pengembangan selanjutnya.

1.7 Produk yang Akan Dihasilkan

Produk yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini adalah bahan ajar

cetak berupa modul biologi berbasis Keterampilan berpikir kritis untuk siswa

kelas X Kompetensi Inti 3. Memahami, menerapkan, menganalisis

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk

memecahkan masalah. Pada Kompetensi Dasar 3.10. Menganalisis komponen-

komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut dan Kompetensi

Dasar 4.10. Menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen

ekosistem (jaring-jaring makanan, siklus Biogeokimia). Modul yang

dikembangkan memiliki unsur-unsur sebagai berikut 1) Judul Modul; 2)

Petunjuk umum yang terdiri dari uraian kompetensi dasar, indikator

pencapaian dan petunjuk penyelesaian evaluasi 3) Materi modul dan 4)

Evaluasi



II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran

Ada banyak teori belajar yang dikemukakan para ahli. Teori belajar yang

dikemukakan meliputi teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori

belajar konstruktivik, teori belajar humanistik, teori belajar sibernetik, dan

teori belajar revolusi-sosiocultural. Menurut teori belajar behavioristik yang

dikemukakan Thorndike (dalam Budiningsih, 2004:21) belajar adalah proses

interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat

merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal

lain yang dapat ditangkap melalui indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang

dimunculkan peserta didik ketika belajar yang juga dapat berupa perasaan,

atau gerakan/tindakan. Sedangkan menurut pendapat Watson (dalam

Budiningsih, 2004:21) belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan

respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah

laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Berdasarkan beberapa pendapat

ahli ini maka dapat disimpulkan bahwa belajar menurut teori behavioristik

merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara

stimulus dan respon.
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Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Para tokoh

aliran kognitivisme menekankan pentingnya pembelajaran disesuaikan dengan

tingkat perkembangan peserta didik. Menurut Suparman (2012:19) Tingkat

perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh kematangan yang terjadi dalam

dirinya, interaksi dengan lingkungannya dan belajar dari orang lain termasuk

dari masyarakat sekitar. Dalam praktek pembelajaran teori kognitif antara lain

tampak dalam rumusan-rumusan seperti “Tahap-tahap perkembangan” yang

dikemukakan oleh J.Piaget, Advance organizer oleh Ausubel, Pemahaman

konsep oleh Brunner, Hierarkhi belajar oleh Gagne, Webteaching oleh

Norman dan lain-lain (Budiningsih, 2012:34). Teori kognitif berpandangan

bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan,

retensi, pengolahan informasi, emosi dan aspek kejiwaan lainnya. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa dalam teori belajar kognitif belajar tidak sekedar

melibatkan stimulus dan respon melainkan juga mempertimbangan

perkembangan berpikir peserta didik.

Berkembang dari aliran kognitif selanjutnya dikenal teori belajar

konstruktivistik. Tokoh-tokoh dalam aliran ini antara lain John Dewey, Jean

Piaget, Maria Montessori dan Lev Vygotsky. Menurut pendekatan

konstruktivistik, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan

yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang

terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya (Budinigsih, 2012: 56).

Belajar menurut teori belajar konstruktivistik fokus pada pengembangan

Keterampilan peserta didik untuk membangun atau mengonstruksi sendiri
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pengetahuan baru melalui proses berpikir mensintesis pengetahuan dan

pengalaman lama dan baru (Suparman, 2012:19).

2.2 Keterampilan Berpikir Kritis

Kurfis dalam bukunya Critical thinking : Theory, Research, Practice, and

Possibilities (1988: 2) mendefinisikan “critical thinking is a rational

response to questions that cannot be answered definitively and for which all

the relevant information may not be available”. Definisi ini menunjukkan

bahwa berpikir kritis sebagai suatu aktifitas investigasi yang bertujuan untuk

mengeksplorasi situasi, fenomena, pertanyaan, atau masalah agar sampai pada

hipotesis atau kesimpulan. Definisi berpikir kritis lainnya dikemukakan oleh

Duron (2006:1) yang menyatakan sebagai berikut : “Critical thinking is, very

simply stated, the ability to analyze and evaluate information”. Definisi ini

menunjukkan pengertian dari berpikir kritis dengan sangat sederhana yaitu

sebagai suatu keterampilan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi.

Lebih lanjut Duron menjelaskan bahwa pemikir kritis mengajukan pertanyaan

penting dan masalah, merumuskan dengan jelas, mengumpulkan dan menilai

informasi yang relevan, menggunakan ide-ide abstrak, berpikir terbuka dengan

pikirian, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Sementara itu

berpikir kritis menurut Harsanto (dalam Puspitasari 2014 : 26) dipandang

sebagai cara berpikir terbuka, jelas dan berdasarkan fakta sehingga

memungkinkan seseorang memiliki dasar dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan ketiga definisi ini dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah

aktivitas investigasi atau intelektual seseorang dalam menganalisis,
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mengevaluasi informasi berdasarkan fakta sehingga memungkinkan seseorang

memiliki dasar dalam mengambil keputusan.

Berpikir kritis menurut Ennis (dalam Puspitasari 2014 : 27) memiliki enam

aspek yaitu :1) Fokus (focus), 2) alasan (reason), 3) kesimpulan (inference), 4)

situasi (situation), 5) kejelasan (clarity) dan 6 tinjauan ulang (over view).

Fokus (focus) menitikberatkan pada saat mengidentifikasi masalah sehingga

permasalahan dikenali dengan baik. Sistuasi (situation) dicocokkan dengan

keadaan yang sebenarnya. Kejelasan (clarity) diperlukan untuk

mendefinisikan istilah yang dipakai dalam berargumen sehingga tidak terjadi

kesalahan dalam menarik kesimpulan. Tinjauan ulang (over view) berfungsi

untuk mengkaji ulang sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan,

dipelajari dan disimpulkan.

Selain keenam aspek tersebut, menurut Fascionne dalam konsensus Delphi

(dalam Puspitasari 2014:28) Keterampilan berpikir kritis memiliki beberapa

aspek yaitu interpretasi (interpretation), analisis (analyze), evaluasi

(evaluation), kesimpulan (conclusion) , penjelasan (explanation) dan

pengaturan diri (self regulation). Keenam aspek keterampilan berpikir kritis

merupakan Keterampilan kognitif yang mendukung siswa untuk menjadi

pemikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Manfaat keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran sangat besar dalam

meningkatkan proses dan hasil belajar. Selain Keterampilan berpikir kritis

dalam pembelajaran juga mempunyai peranan sebagai bekal siswa untuk

menghadapi masa depan. Beberapa penelitian membuktikan manfaat
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keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran maupun sebagai bekal masa

depan yaitu Lawson (dalam Susanto:2013) menyatakan bahwa menurut teori

Piaget, perkembangan Keterampilan penalaran formal sangat penting bagi

perolehan (penguasaan) konsep, karena pengetahuan konseptual merupakan

akibat atau hasil dari suatu proses konstruktif, dan keterampilan penalaran

tersebut adalah alat yang diperlukan pada proses itu. Keterampilan penalaran

formal merupakan Keterampilan berpikir kritis. Norland dan De Vito (dalam

Susanto:2013) menemukan adanya korelasi antara penalaran dengan hasil

belajar IPA. Setiawan (dalam Susanto:2013) menemukan bahwa pembelajaran

kontekstual dengan metode pembelajaran berdasarkan masalah maupun

dengan startegi inkuiri pada saat yang sama mampu membuat siswa

berketerampilan akademik rendah memiliki penguasaan konsep-konsep

biologi yang tidak berbeda dengan siswa berketerampilan akademik tinggi.

Dari penemuan-penemuan penelitian tersebut telah menjadi bukti bahwa

keterampilan berpikir kritis mempunyai manfaat yang konkrit dalam

meningkatkan hasil belajar siswa.

Menurut Susanto (2013) ada delapan langkah yang dapat digunakan

membantu siswa atau orang yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam

berpikir kritis, yaitu: (a) menentukan masalah atau isu nyata, proyek, atau

keputusan yang betul-betul dipertimbangkan untuk dikritisi; (b) menentukan

poin-poin yang menjadi pandangan; (c) memberikan alasan mengapa poin-

poin itu dipertimbangkan untuk dikritisi; (d) membuat asumsi-asumsi yang

diperlukan; (e) bahasa yang digunakan harus jelas; (f) membuat alasan yang
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mendasari dalam fakta-fakta yang meyakinkan; (g) mengajukan kesimpulan;

dan (h) menentukan implikasi dari kesimpulan tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan karakteristik dari berpikir kritis menurut Wade dalam

Setiawan (dalam Susanto :2013) adalah menjawab pertanyaan, merumuskan

masalah, meneliti fakta-fakta, menganalisis asumsi dan kesalahan,

menghindari alasan-alasan yang emasional, menghindari penyederhanaan

yang berlebihan, memikirkan intepretasi lain, dan mentoleransi arti ganda.

Keterampilan berpikir terutama keterampilan berpikir kritis dan kreatif sangat

diperlukan dalam mengajarkan pemecahan masalah pada siswa, karena salah

satu indikasi adanya transfer belajar adalah keterampilan menggunakan

informasi dan ketrampilan dalam memecahkan masalah. Melalui pemecahan

masalah-masalah itu siswa dilatih berpikir kritis melalui latihan.

2.3 Desain Sistem Pembelajaran

Hamreus (dalam Suparman, 2012: 85) menyatakan bahwa desain sistem

pembelajaran (desain instruksional) adalah proses sistematik untuk

memungkinkan tujuan umum dicapai melalui proses belajar yang efektif.

Sementara Gustafon (dalam Suparman, 2012:85) menyatakan bahwa maksud

dan tujuan desain instruksional adalah meningkatkan kualitas pembelajaran.

Smith (dalam Pribadi, 2009:55) mengemukakan bahwa desain system

pembelajaran adalah proses sistematik yang dilakukan dengan menerjemahkan

prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran menjadi rancangan yang dapat

diimplementasikan dalam bahan dan aktivitas pembelajaran. Berdasarkan

pendapat dari beberapa ahli ini maka dapat disimpulkan bahwa desain
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pembelajaran adalah upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan suatu

perencanaan/proses yang sistematik.

2.4 Bahan Ajar

Bahan ajar adalah format materi yang diberikan kepada peserta didik dan

dapat dikaitkan dengan media tertentu seperti handout, buku teks, permainan,

dan sebagainya (Prawiradilaga, 2012:38). Menurut pengertian National Center

for Competency Based Training (dalam http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/KTSP-

SMK/11.ppt) Bahan ajar adalah segala bentuk bahan bisa berupa bahan

tertulis maupun bahan tidak tertulis yang digunakan untuk membantu guru/

instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dari

pengertian-pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar

merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis

maupun tidak yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan

kegiatan belajar mengajar.

2.5 Kedudukan Bahan Ajar dalam Pembelajaran

Bahan ajar dalam desain pembelajaran adalah satu-satunya yang berwujud

(triangable) dari seluruh komponen dasar desain pembelajaran (Prawiradilaga,

2012:38). Menurut Sungkono (2014)  peran bahan ajar dalam pembelajaran

dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Dalam Pembelajaran Klasikal; bahan ajar memiliki peran yakni

a. dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama

b. dapat dijadikan pelengkap/suplemen buku utama.

c. dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.
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d. dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang

bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu

topik dengan topik lainnya.

2. Dalam Pembelajaran Individual; bahan ajar memiliki peran yakni.

a. sebagai media utama dalam proses pembelajaran

b. alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa

memperoleh informasi.

c. penunjang media pembelajaran individual lainnya.

3. Dalam Pembelajaran Kelompok; bahan ajar memiliki peran yakni:

a. sebagai bahan terintegrasi  dengan proses belajar kelompok.

b. sebagai bahan pendukung bahan belajar utama

2.6 Bahan Ajar Modul

Modul adalah suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang

memperhatikan fungsi pendidikan. Strategi pengorganisasian materi

pembelajaran mengandung squencing yang mengacu pada pembuatan urutan

penyajian materi pelajaran, dan synthesizing yang mengacu pada upaya untuk

menunjukkan kepada peserta didikketerkaitan antara fakta, konsep, prosedur

dan prinsip yang terkandung dalam materi pembelajaran. Modul hendaknya

mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar mandiri oleh

karena itu modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai

modul antara lain : 1. Self Instruction 2. Self Contained 3. Stand Alone 4.

Adaptif dan 5. User Friendly (Departemen Pendidikan Nasional , 2008:4)

Untuk merancang materi pembelajaran, terdapat lima kategori kapabilitas

yang dapat dipelajari oleh peserta didik, yaitu informasi verbal, keterampilan
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intelektual,strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Strategi

pengorganisasian materi pembelajaran terdiri dari tiga tahapan proses berpikir,

yaitu pembentukan konsep,intepretasi konsep, dan aplikasi prinsip. Strategi-

strategi tersebut memegang peranan sangat penting dalam mendesain

pembelajaran. Kegunaannya dapat membuat siswalebih tertarik dalam belajar,

siswa otomatis belajar bertolak dari prerequisites, dan dapat meningkatkan

hasil belajar.

Secara prinsip tujuan pembelajaran adalah agar siswa berhasil menguasai

bahan pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karena dalam

setiap kelas berkumpul siswa dengan keterampilan yang berbeda-beda

(kecerdasan, bakat dan kecepatan belajar) maka perlu diadakan

pengorganisasian materi, sehingga semua siswa dapat mencapai dan

menguasai materi pelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam waktu

yang disediakan, misalnya satu semester. Di samping pengorganisasian materi

pembelajaran yang dimaksud di atas, juga perlu memperhatikan cara-cara

mengajar yang disesuaikan dengan pribadi individu. Bentuk pelaksanaan cara

mengajar seperti itu adalah dengan membagi-bagi bahan pembelajaran

menjadi unit-unit pembelajaran yang masing-masing bagian meliputi satu atau

beberapa pokok bahasan. Bagian-bagian materi pembelajaran tersebut disebut

modul. Sistem belajar dengan fasilitas modul telah dikembangkan baik di luar

maupundi dalam negeri, yang dikenal dengan Sistem Belajar Bermodul

(SBB). SBB telah dikembangkan dalam berbagai bentuk dengan berbagai

nama pula, seperti Individualized Study System, Self-pased study course, dan

Keller plan (Tjipto Utomo dan Kees Ruijter, 1990). Masing-masing bentuk
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tersebut menggunakan perencanaan kegiatan pembelajaran yang berbeda,

yang pada pokoknya masing-masing mempunyai tujuan yang sama, yaitu.

a. memperpendek waktu yang diperlukan oleh siswa untuk menguasai tugas

pelajaran tersebut

b. menyediakan waktu sebanyak yang diperlukan oleh siswa dalam batas-

batas yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang

teratur.

Sedangkan komponen modul yang dikemukakan Smaldino, dkk (2011: 279)

antaralain sebagai berikut.

1. Dasar pemikiran. Garis besar konten modul dan sebuah penjelasan kenapa

para pembelajar sebaiknya mempelajarinya

2. Tujuan. Yaitu, menyatakan dalam istilah kinerja apa yang diharapkan

diperoleh peserta didik dari menyelesaikan modul

3. Ujian masuk. Yaitu, dengan menentukan apakah peserta didik telah

menguasai Keterampilan prasyarat yang diperlukan untu memulai modul

4. Material multimedia. Yaitu, menggunakan berbagai teknologi dan media

untuk melibatkan para peserta didik secara aktif dan untuk memanfaatkan

pengindraan mereka

5. Kegiatan belajar. Yaitu, mengggunakan berbagai macam strategi dan

media yang dapat meningkatkan minat para siswa dan memenuhi

kebutuhan para siswa

6. Latihan dengan umpan balik. Yaitu, memberikan para pembelajar

kesempatan untuk mempraktikkan setiap tujuan dan memberikan umpan

balik terkait dengan ketepatan respon mereka
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7. Ujian mandiri. Yaitu, dengan memberikan kesempatan kepada para siswa

untuk meninjau kembali dan memeriksa kemajuan mereka sendiri

8. Ujian penutup. Yaitu menilai apakah para siswa telah menguasai tujuan

dari modul tersebut.

Smaldino, dkk (2011: 280) juga menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari

pembelajaran dengan penerapan modul antara lain sebagai berikut.

1. Menentukan kecepatan-sendiri. Para siswa bisa menyelesaikan materi

berdasarkan kecepatan mereka sendiri, dengan diuji dan berkembang

dalam interval yang teratur

2. Kemasan total. Keuntungan terbesar adalah bahwa sebuah modul

merupakan paket pengajaran terpadu ; tidak ada keharusan untuk berusaha

menyatukan seluruh materi agar memenuhu tujuan-tujuan belajar sehingga

menghemat waktu mengajar yang berharga dan sering kali lebih murah

daripada materi individual

3. Tervalidasi. Modul-modul diuji dan divalidasi sebelum disebarkan; dengan

jumlah klien yang begitu besar, para vendor bisa berinvestasi  dalam

penelitian dan pengembangan kurikulum

2.6.1 Karakteristik Modul

Daryanto (2013) menjelaskan bahwa untuk menghasilkan modul yang

mampu meningkatkan motivasi belajar, pengembangan modul harus

memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai modul.
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1. Self Instruction

Merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan karakter

tersebut memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak

tergantung pada pihak lain.

Untuk memenuhi karakter self instruction, maka modul harus:

a. Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat

menggambarkan pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi

Dasar.

b. Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit

kegiatan yang kecil/spesifik, sehingga memudahkan dipelajari

secara tuntas;

c. Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan

pemaparan materi pembelajaran;

d. Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang

memungkinkan untuk mengukur penguasaan peserta didik;

e. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana,

tugas atau konteks kegiatan dan lingkungan peserta didik;

f. Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif,

g. Terdapat rangkuman materi pembelajaran;

h. Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta didik

melakukan penilaian mandiri (self assessment);

i. Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga peserta

didik mengetahui tingkat penguasaan materi;
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j. Terdapat informasi tentang rujukan/ pengayaan/referensi yang

mendukung materi pembelajaran dimaksud.

2. Self Contained

Modul dikatakan self contained bila seluruh materi pembelajaran yang

dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah

memberikan kesempatan peserta didik mempelajari materi pembelajaran

secara tuntas, karena materi belajar dikemas kedalam satu kesatuan yang

utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu

standar kompetensi/kompetensi dasar, harus dilakukan dengan hati-hati

dan memperhatikan keluasan standar kompetensi/kompetensi dasar yang

harus dikuasai oleh peserta didik.

3. Berdiri Sendiri (Stand Alone)

Stand alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak

tergantung pada bahan ajar/media lain, atau tidak harus digunakan

bersama-sama dengan bahan ajar/media lain. Dengan menggunakan

modul, peserta didik tidak perlu bahan ajar yang lain untuk mempelajari

dan 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 jika modul tersebut
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dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

fleksibel/luwes digunakan di berbagai perangkat keras (hardware).

5. Bersahabat/Akrab (User Friendly)

Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau

bersahabat/akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan

informasi yang tampil bersifat 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,

merupakan salah satu bentuk user friendly.

Selain karakteristik tersebut, untuk menghasilkan modul pembelajaran

yang mampu memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang

efektif, modul pembelajaran biologi berbasis keterampilan berpikir kritis

siswa perlu memperhatikan beberapa elemen yang mensyaratkannya,

yaitu: format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, spasi kosong, dan

konsistensi.

1. Format

a. Gunakan format kolom (tunggal atau multi) yang proporsional.

Penggunaan kolom tunggal atau multi harus sesuai dengan bentuk

dan ukuruan kertas yang digunakan. Jika menggunakan kolom

multi, hendaknya jarak dan perbandingan antar kolom secara

proporsional.



24

b. Gunakan format kertas (vertikal atau horisontal) yang tepat.

Penggunaan format kertas secara vertikal atau horizontal harus

memperhatikan tata letak dan format pengetikan.

c. Gunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap dan bertujuan

untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap penting atau

khusus. Tanda dapat berupa gambar, cetak tebal, cetak miring atau

lainnya.

2. Organisasi

a. Tampilkan peta/bagan yang menggambarkan cakupan materi yang

akan dibahas dalam modul.

b. Organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan

yang sistematis, sehingga memudahkan  peserta didik memahami

materi pembelajaran.

c. Susun dan tempatkan naskah, gambar dan ilustrasi sedemikian rupa

sehingga informasi mudah mengerti oleh  peserta didik.

d. Organisasikan antar bab, antarunit dan antar paragraf dengan

susunan dan alur yang memudahkan peserta didik memahaminya.

e. Organisasikan antar judul, subjudul dan uraian yang mudah diikuti

oleh peserta didik.

3. Daya Tarik

Daya tarik modul dapat ditempatkan di beberapa bagian seperti:

a. Bagian sampul (cover) depan, dengan mengkombinasikan warna,

gambar (ilustrasi), bentuk dan ukuran huruf yang serasi.
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b. Bagian isi modul dengan menempatkan rangsangan-rangsangan

berupa gambar atau ilustrasi, pencetakan huruf tebal, miring, garis

bawah atau warna.

c. Tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik.

Bentuk dan Ukuran Huruf

d. Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai

dengan karakteristik umum peserta didik.

e. Gunakan perbandingan huruf yang proporsional antar judul, sub

judul dan isi naskah.

4. Penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks dihindari karena dapat

membuat  proses membaca menjadi sulit.

5. Ruang (spasi kosong)

Spasi kosong dapat berfungsi untuk menambahkan catatan penting dan

memberikan kesempatan jeda kepada peserta didik/peserta didik.

Gunakan dan tempatkan spasi kosong tersebut secara proporsional.

Penempatan ruang kosong dapat dilakukan di beberapa tempat seperti:

a. Ruangan sekitar judul bab dan subbab.

b. Batas tepi (marjin); batas tepi yang luas memaksa perhatian peserta

didik untuk masuk ke tengah-tengah halaman.

c. Spasi antarkolom; semakin lebar kolomnya semakin luas spasi

diantaranya.

d. Pergantian antar paragraf dan dimulai dengan huruf kapital.

e. Pergantian antar bab atau bagian.
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6. Konsistensi

a. Gunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halam ke halaman.

Usahakan agar tidak menggabungkan beberapa cetakan dengan bentuk

dan ukuran huruf yang terlalu banyak variasi.

b. Gunakan jarak spasi konsisten. Jarak antar judul dengan baris pertama,

antara judul dengan teks utama. Jarak baris atau spasi yang tidak sama

sering dianggap buruk, tidak rapih.

c. Gunakan tata letak pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan

maupun margin/batas-batas pengetikan.

2.7 Standar Nasional Pendidikan (SNP) Yang Terkait Langsung Dengan

Pengembangan Modul

Standar Nasional Pendidikan yang terkait langsung dengan pengembangan

modul adalah berikut, yaitu : 1. Standar Isi, 2. Standar Proses, 3. Standar

Penilaian

1. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan

kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus

dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar isi memuat  kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar,

kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini peneliti menganalisis ruang lingkup

materi dan tingkat kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik pada

mata pelajaran Biologi SMA kelas X dengan Kurikulum 2013
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2. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan

pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai

standar kompetensi lulusan. Dalam hubungannya dengan penelitian ini,

pengembangan modul pembelajaran biologi berbasis keterampilan berpikir

kritis siswa perlu memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan di Standar

Proses (SP), khususnya dalam mengembangkan model dan metode

pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar dan  Standar Kompetensi

3. Standar Penilaian adalah adalah standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil

belajar peserta didik. Dalam hubungannya dengan penelitian ini,

pengembangan modul pembelajaran biologi berbasis keterampilan berpikir

kritis siswa perlu memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan di Standar

Proses (SP), khususnya dalam  mengembangkan  soal-soal evaluasi dalam

modul untuk mencapai Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi yang

diharapkan.

2.8 Hasil Belajar

Menurut Nasution ( 2006:36) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi

tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang

diberikan guru. Sedangkan menurut Hamalik (2006:30) hasil belajar adalah

bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan pada tingkah laku orang

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti

menjadi mengerti. Sedangkan Surya (2003:25) menjelaskan bahwa hasil

belajar adalah perubahan perilaku individu secara keseluruhan mencakup
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aspek kognitif, afektif dan motorik. Berdasarkan beberapa pengertian ini maka

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku individu

secara keseluruhan mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dan

biasanya ditunjukkan dengan nilai tes.

2.9 Karakteristik Pembelajaran Biologi

2.9.1 Hakikat Belajar Biologi

Biologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu

Bios yang berarti hidup dan Logos yang berarti ilmu. Biologi

sebagai salah satu bidang IPA menyediakan berbagai pengalaman

belajar untuk memahami konsep dan proses sains. Keterampilan

proses ini meliputi keterampilan mengamati, mengajukan hipotesis,

menggunakan alat dan bahan secara baik dan benar dengan selalu

mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja, mengajukan

pertanyaan, menggolongkan dan menafsirkan data, serta

mengkomunikasikan hasil temuan secara lisan atau tertulis,

menggali dan memilah informasi faktual yang relevan untuk

menguji gagasan-gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari.

Mata pelajaran Biologi dikembangkan melalui keterampilan

berpikir analitis, induktif, dan deduktif untuk menyelesaikan

masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar.

Penyelesaian masalah yang bersifat kualitatif dan kuantitatif

dilakukan dengan menggunakan pemahaman dalam bidang

matematika, fisika, IPA dan pengetahuan pendukung lainnya.
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2.9.2 Ruang Lingkup Pembelajaran Biologi

Ada tiga objek dalam Ruang Lingkup Biologi yaitu:Objek Biologi,

Permasalahan Biologi dan Manfaat Biologi bagi Kehidupan

Manusia.

1. Objek Biologi

Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti

hidup dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan

demikian, biologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari

tentang hidup dan kehidupan. Objek dari biologi adalah semua

makhluk hidup, mulai dari tingkat atom, molekul, sel, jaringan,

organ, individu, populasi, ekosistem, sampai bioma. Pada

tingkat molekul, biologi mempelajari berbagai macam struktur

dan ciri molekul yang berperan dalam reaksi penyusunan dan

pembongkaran. Molekul-molekul tersebut saling berhubungan

dalam membentuk sel. Sel bergabung menyusun jaringan dan

beberapa jaringan menyusun organ. Sistem organ bergabung

menyusun tubuh makhluk hidup (individu). Setiap individu

saling berhubungan membentuk sekumpulan individu sejenis

yang disebut populasi. Sekumpulan populasi yang saling

berhubungan satu dengan yang lain akan membentuk

komunitas. Komunitas dengan lingkungan abiotik menyusun

ekosistem. Gabungan berbagai ekosistem akan membentuk

bioma. Hubungan antarbioma di permukaan bumi akan

membentuk biosfer. Menurut Biological Science Curriculum
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Study (BSCS), biologi memiliki objek berupa kingdom

(kerajaan), yaitu Animalia (hewan), Plantae (tumbuhan), dan

Protista (makhluk hidup mirip hewan atau mirip tumbuhan).

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, objek

biologi yang semula hanya dibagi menjadi 3 kingdom

berkembang menjadi 5 kingdom, yaitu Animalia, Plantae,

Fungi, Protista, dan Monera. Bahkan saat ini, makhluk hidup

dikelompokkan menjadi 6 kingdom, yaitu Animalia, Plantae,

Fungi, Protista, Archaebacteria, dan Eubacteria.

2. Permasalahan Biologi

Sedangkan permasalahan biologi dipelajari pada tiap tingkatan

organisasi kehidupan yaitu. tingkat molekul, tingkat sel, tingkat

jaringan, tingkat organ, tingkat individu atau makhluk hidup,

tingkat populasi, tingkat komunitas, tingkat ekosistem, dan

tingkat biosfer.

3. Manfaat Biologi bagi Kehidupan Manusia

Manfaat Biologi bagi kehidupan manusia antaralain dalam

bidang bioteknologi. Bioteknologi di bidang ilmu kedokteran,

misalnya, ditemukannya berbagai penyakit dan cara

menyembuhkannya. Solusinya adalah dengan bayi tabung.

Biologi selalu bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain untuk

mengatasi segala permasalahan manusia. Dengan kemajuan

bioteknologi di bidang pertanian, permasalahan yang sering

muncul seperti gagal panen, akan berkurang. Dengan
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penerapan ilmu cabang biologi yang mempelajari tentang

pewarisan sifat (genetika), diupayakan dengan penyilangan

(bastar), diharapkan keturunan yang dihasilkan benar-benar

unggul. Pengetahuan biologi menyadarkan kita tentang adanya

berbagai makhluk ciptahan Tuhan Yang Maha Esa yang tak

ternilai harganya. Namun, dengan pengetahuan biologi, sifat

manusia yang serakah dapat mengganggu kelestarian alam,

misalnya, penebangan liar, penggunaan pestisida yang

berlebihan, dan penggunaan senjata biologi yang menyebabkan

manusia terkena penyakit yang mematikan.

2.9.3 Tujuan Pembelajaran Biologi

Mata pelajaran Biologi bertujuan agar peserta didik memiliki

Keterampilan sebagai berikut.

1. Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari

keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran

Tuhan Yang Maha Esa

2. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet,

kritis dan dapat bekerjasama dengan orang lain

3. Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan

menguji hipotesis melalui percobaan, serta

mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis

4. Mengembangkan Keterampilan berpikir analitis, induktif, dan

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi
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5. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan

saling keterkaitannya dengan IPA lainnya serta

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya

diri

6. Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan

karya teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan

manusia

7. Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga

kelestarian lingkungan.

2.10 Kerangka Penelitian yang Relevan

Alternatif cara pengembangan Keterampilan berpikir kritis ditunjukkan

dalam beberapa penelitian terdahulu antara lain penelitian Somakim

(2008) menjelaskan bahwa peningkatan keterampilan berpikir kritis

matematis siswa yang pembelajarannya dengan menggunakan Pendekatan

Matematika Realistik lebih baik daripada siswa yang mempeoleh

Pendidikan Matematika Biasa dan terdapat interaksi antara pendekatan

(PMR, PMB) dengan level sekolah (tinggi, sedang, rendah) dalam

peningkatan keterampilan berpikir kritis matematis siswa. Selanjutnya

penelitian Puspitasari (2014) menjelaskan bahwa Hasil penelitian

menunjukkan: 1) produk modul berbasis keterampilan berpikir kritis

dikembangkan berdasarkan indikator yang diturunkan dari enam aspek

berpikir kritis sesuai dimensi pengetahuan faktual, konseptual dan

prosedural yang divisualisasikan pada tujuan, materi, kegiatan dan soal
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evaluasi modul, 2) kelayakan modul berbasis keterampilan berpikir kritis

berkualifikasi “baik” dan “sangat baik” menurut para ahli, “sangat baik”

menurut rata-rata praktisi pendidikan dan “baik” menurut rata-rata

pengguna, 3) modul berbasis keterampilan berpikir kritis efektif dalam

memberdayakan hasil belajar karena menunjukkan adanya perbedaan hasil

belajar (post test) antara kelas sebelum menggunakan modul biologi

sekolah dan kelas sesudah menggunakan modul berbasis keterampilan

berpikir kritis pada materi ekosistem.

2.11 Kerangka Berpikir

Penelitian pengembangan modul biologi untuk meningkatkan

Keterampilan berpikir kritis siswa ini dibuat sebagai upaya untuk

membantu siswa dalam memahami konsep biologi dengan meningkatkan

keterampilan berpikir kritis dari peserta didik dalam  memperoleh

pengetahuan secara mandiri. Produk yang dihasilkan diharapkan dapat

membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X SMA Negeri

Lampung Tengah pada tahun ajaran 2016/2017.

Secara umum kerangka pikir penelitian pengembangan ini digambarkan

sebagai berikut :
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Gambar 2.1 Kerangka pikir

2.12 Hipotesis

Penelitian pengembangan modul biologi berbasis Keterampilan berpikir

kritis dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya uji lapangan yaitu;

uji efektifitas, dan uji kemenarikan modul.

Adapun rumusan hipotesis uji efektifitas yaitu sebagai berikut.

Rendahnya hasil belajar peserta didik dan Adanya gangguan waktu efektif dalam KBM
yang berimbas pada kurangnya waktu tatap muka di kelas

Diperoleh hasil produk modul  berbasis keterampilan berpikir kritis  serta hasil
belajar siswa meningkat

Bahan ajar modul biologi  berbasis keterampilan berpikir kritis  untuk siswa
kelas X SMA

Analisis kebutuhan dan potensi  serta proses pengembangan bahan ajar sesuai
kebutuhan siswa dan guru

Materi ekosistem termasuk materi
yang terkena imbas pada
terganggunya waktu tatap muka di
kelas pada semester genap kelas X

Perlu pengembangan keterampilan
berpikir kritis untuk mempermudah
siswa dalam memahami konsep-
konsep pembelajaran biologi
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H0 = Tidak ada perbedaan hasil pretes dan postes yang signifikan pada

kelas yang menggunakan bahan ajar modul biologi berbasis

keterampilan berpikir kritis siswa dengan kelas yang tidak

menggunakan bahan ajar modul.

H1= Ada perbedaan hasil pretes dan postes yang signifikan pada kelas

yang menggunakan bahan  ajar modul biologi berbasis keterampilan

berpikir kritis siswa dengan kelas yang tidak menggunakan bahan

ajar modul.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Proses pengembangan bahan ajar modul

Langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar berupa modul berbasis

keterampilan berpikir kritis materi ekosistem ini mengacu pada langkah

penelitian Borg and Gall sampai langkah ke tujuh sesuai dengan standar

penelitian dan persyaratan tesis, yaitu 1)Research and information collecting,

2)Planning, 3)Develop preliminary form of product, 4)Preliminary field and

testing, 5)Main product revision, 6)Main field testing and 7)Operational

product revision. Prosedurnya digambarkan dengan bagan pada gambar 3.1

3.1.1 Melakukan studi pendahuluan

Pada tahap ini ada dua hal yang dilakukan yaitu studi literatur dan

studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk menemukan konsep-

konsep atau landasan teoritis, ruang lingkup penelitian, kondisi

pendukung dan langkah-langkah yang paling tepat untuk

mengembangkan modul. Adapun studi literatur yang dilakukan adalah

menganalisis kebutuhan modul yang mengacu pada: standar isi,

standar proses, standar penilaian dan karakteristik modul yang baik.

Sementara studi lapangan dilakukan untuk pengumpulan data penilaian

kebutuhan (need assestment) penelitian.
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Adapun studi lapangan yang dilakukan adalah dengan

menganalisis kebutuhan peserta didik dan guru terhadap modul

pembelajaran yang akan digunakan serta menganalisis modul

atau bahan ajar yang telah ada atau yang telah digunakan

selama ini. Secara khusus hasil yang diperoleh pada langkah

awal yaitu analisis karakteristik peserta didik.

3.1.2 Melakukan perencanaan

Langkah-langkah perencanaan pengembangan modul biologi ini

antaralain sebagai berikut.

a. Mengidentifikasi kebutuhan instruksional. Secara umum informasi

yang dicari dalam proses mengidentifikasi kebutuhan instruksional

adalah, kompetensi peserta didik saat ini untuk dibandingkan

dengan kompetensi yang seharusnya dikuasai untuk dapat

melaksanakan pekerjaan atau tugasnya dengan baik. Peneliti

memilih KI dan KD mata pelajaran biologi kelas X  semester

genap berdasarkan analisis kebutuhan, kondisi pembelajaran saat

ini dan potensi pengembangan modul.

b. Merumuskan indikator berdasarkan KI dan KD yang telah dipilih.

3.1.3 Pengembangan produk awal

Produk awal dikembangkan berjudul “Modul Biologi SMA Berbasis

Keterampilan Berpikir Kritis seri Ekosistem”. Isi modul terdiri dari

1)Judul, 2) Glosarium 3) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

3)Materi Pembelajaran 4) Latihan Soal yang mengasah Keterampilan

Berpikir Kritis 5) Evaluasi 6) Kunci Jawaban. Draft awal produk dapat
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dilihat pada tabel 3.1. Langkah-langkah penyusunan buram modul

dapat dilihat pada gambar 3.2.

ANALISIS KEBUTUHAN

PERENCANAAN

UJI COBA DAN REVISI

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Modul

 Analyze Learners
 State Objectives
 Select Method, Media,

Material
 Utilize Materials
 Require Learners

Perticipation
 Evaluate and Revise

Identifikasi
Kebutuhan

Instruksional

Merumuskan
Indikator

Berdasarkan
KI, KD

Mengembangkan Desain
Pembelajaran dengan Model
ASSURE

STUDI LITERATUR

Analisis kebutuhan modul
berdasarkan: Standar Isi, Standar
Proses, Standar Penilaian dan
Karakteristik Modul yang Baik

STUDI LAPANGAN

Analisis kebutuhan siswa dan
guru terhadap modul
pembelajaran yang akan
digunakan

Analisis modul atau bahan ajar
yang telah ada

UJI COBA TAHAP
AWAL

REVISI
PRODUK

AWAL

UJI COBA
KELOMPOK
BESAR

REVISI PRODUK
OPERASIONAL



39

Gambar 3.2 Penyusunan Buram Modul

Kerangka modul pembelajaran ekosistem berbasis KBK

Buram Modul

Tujuan akhir, Tujuan antara

Sistem evaluasi

RPP

Kunci Jawaban

Tes Kognitif , Tes Psikomotorik
Tes Sikap

Tugas untuk penguatan kognitif

Perumusan Tujuan

Perumusan Evaluasi

Analisis materi sesuai Ki dan KD

Perumusan Latihan Berpikir Kritis

Penyusunan Evaluasi

Penyusunan Kunci Jawaban
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Tabel 3.1 Draft Produk Awal Pengembangan Modul Biologi SMA
Berbasis Keterampilan Berpikir Kritis materi Ekosistem

1. Judul Modul
2. Pendahuluan berisi Kompetensi Inti dan Kompetensi

Dasar, Deskripsi, Prasayarat, Petunjuk Penggunaan
Modul, serta Tujuan Akhir

3. Materi
4. Latihan Berpikir Kritis
5. Tes Formatif
6. Kunci Jawaban
7. Glosarium

3.1.4 Uji terbatas

3.1.4.1 Uji ahli desain

Uji ahli desain pembelajaran menilai modul dengan kriteria

pembelajaran (instructional critera). Ahli desain memiliki

kualifikasi Doktor (S3) dengan kompetensi Desain Sistem

Pembelajaran.

3.1.4.2 Uji ahli media

Uji ahli media menilai modul dengan kriteria tampilan

(presentation criteria). Ahli media memiliki kualifikasi

pendidikan Doktor (S3)  dalam bidang Teknologi Pendidikan

3.1.4.3 Ahli materi

Uji ahli materi untuk menilai materi (material review). Ahli

materi memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dalam ilmu

Biologi.

3.1.4.4 Uji ahli bahasa

Uji ahli bahasa untuk memperoleh penilaian kesesuaian bahasa

pada modul  dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Ahli bahasa
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memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dalam bidang

Bahasa Indonesia.

3.1.5 Uji kelompok kecil

Produk awal yang telah diuji perorangan, diujikan lagi melalui uji

kelompok kecil. Populasi, teknik pengambilan sampel dan prosedur uji

coba yang dilakukan kelompok kecil sama dengan uji perorangan.

Sampel pada uji ini adalah 9 peserta didik untuk masing-masing kelas.

3.1.6 Uji kelompok besar

Produk awal telah yang telah diuji kelompok kecil, diujikan lagi

melalui uji kelompok besar.

3.1.7 Revisi produk

Hasil Uji terbatas produk yaitu uji ahli desain pembelajaran, ahli

media, ahli materi dan uji terhadap responden digunakan untuk

merevisi produk awal. Revisi untuk memperbaiki produk sehingga

layak dilakukan pada tiap jenis uji coba terbatas berdasarkan masukan

dari ahli dan peserta didik melalui angket.

3.1.8 Uji lapangan

Uji lapangan disebut juga uji kemanfaatan produk. Uji ini

dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dan daya tarik produk.

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui efektifitas produk
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dilakukan dengan instrumen test. Sedangkan untuk menguji daya tarik

modul digunakan instrument non tes yaitu angket.

3.1.9 Penyempurnaan produk

Berdasarkan hasil uji lapangan maka dilakukan penyempurnaan

produk operasional mengacu pada kriteria pengembangan modul, yaitu

kriteria tampilan, kemenarikan modul bagi peserta didik, dan

kemudahan penggunaan modul. Modul yang dihasilkan adalah modul

biologi untuk meningkatkan keterampilan berpikir krits peserta didik

kelas X SMA Negeri Lampung Tengah

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian pengembangan ini dilakukan di SMAN 1 Seputih Mataram, SMAN

1 Seputih Agung, dan SMAN 1 Terusan Nunyai kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pembelajaran 2016-

2017.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik

kelas X  di SMAN 1 Seputih Mataram, SMAN 1 Seputih Agung, dan SMAN

1 Terusan Nunyai kabupaten Lampung Tengah. Pengambilan sampel dalam

penelitian ini menggunakan teknik proposional random sampling, yaitu

mengambil sebagian populasi dari tiap kelas dengan proporsi secara acak.

Sampel adalah sebagai atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto,2006:117).
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Adapun penentuan jumlah sampel dari tiap-tiap kelas didasarkan pada

pendapat Arikunto menyatakan pada apabila subjek kecil (kurang dari 100)

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian

populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25% atau lebih. Mengacu dari hal tersebut,maka untuk keperluan

penelitin diambil sampel sebesar 25%  dari anggota populasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket dan

memberikan instrument tes. Angket diberikan kepada peserta didik dan guru

untuk memeperoleh data analisis kebutuhan peserta didik terhadap modul

yang akan dikembangkan oleh peneliti. Angket berikutnya diberikan kepada

tim ahli (expert jugdement) untuk mengevaluasi modul yang dikembangkan

dan angket terakhir adalah angket yang digunakan untuk mendapatkan data

mengenai kemenarikan modul, kemudahan penggunaan modul.

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional

3.5.1 Efektifitas Pembelajaran

Efektifitas pembelajaran adalah pengukuran hasil yang diharapkan

dapat dicapai peserta didik sehubungan dengan prestasi sekolah sesuai

dengan hasil belajar. Secara operasional, efektifitas pembelajaran

adalah pengukuran perbandingan keterampilan peserta didik

berdasarkan peningkatan hasil belajar sebelum dan setelah mengikuti

pembelajaran. Pembelajaran dikatakan efektif apabila nilai rata-rata
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kelas yang mengikuti pembelajaran dengan modul (kelas eksperimen)

lebih tinggi daripada kelas konvensional (kelas kontrol).

3.5.2 Daya Tarik Pembelajaran

Daya tarik pembelajaran adalah suatu upaya untuk meningkatkan

motivasi peserta didik untuk tetap belajar sehingga membentuk

pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Secara operasional, daya

tarik ditentukan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari sebaran

angket. Hasilnya dikonversikan ke dalam data kuantitatif dan skor

penilaian dihitung berdasarkan rasio jumlah skor jawaban dalam

responden sebagai sampel uji coba dan jumlah skor penilaian tertinggi.

3.6 Kisi-Kisi Instrumen

3.6.1 Kisi-kisi Angket Analisis Kebutuhan Modul oleh Peserta Didik

Kisi-kisi angket analisis kebutuhan modul oleh peserta didik digunakan

untuk menganalisis modul yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam

belajar dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Analisis Kebutuhan untuk Peserta Didik

No
Aspek yang ingin

diketahui Indikator
No

item

1 Potensi yang
mendukung
pengembangan modul

1. Hasil belajar Biologi untuk
semua kompetensi tidak
mencapai KKM

2. Hasil belajar “Ekosistem”
belum optimal

3. Kebutuhan peserta didik
terhadap materi dalam
kompetensi dasar
“Menganalisis komponen-
komponen ekosistem dan
interaksi antar komponen

1

2

3
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tersebut”
4. Alokasi waktu yang

disediakan guru kurang
mencukupi

4

2 Masalah yang
dihadapi

5. Bahan ajar yang ada sulit
dipahami sehingga peserta
didik tidak mau belajar
mandiri

5

3 Kebutuhan akan
modul

6. Kebutuhan media lain
selain buku cetak yang
memiliki spesifikasi
tertentu

7. Kebutuhan bahan ajar
berupa modul biologi
berbasis keterampilan
berpikir kritis peserta didik
untuk mencapai tujuan
pembelajaran sehingga
meningkatkan hasil belajar

6

7

3.6.2 Kisi-kisi angket analisis kebutuhan modul untuk guru

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Analisis Kebutuhan untuk Guru

No
Aspek yang

ingin diketahui Indikator
No
item

1 Potensi yang
mendukung
pengembangan
modul

1 Hasil belajar
Biologi untuk
semua kompetensi
belum mencapai
KKM

2 Kebutuhan peserta
didik terhadap
standar kompetensi
“Menganalisis
komponen-
komponen
ekosistem dan
interaksi antar
komponen tersebut”
tinggi

3 Alokasi waktu yang

1

2

3



46

disediakan guru
kurang mencukupi

2 Masalah yang
dihadapi

4. Bahan ajar yang ada
sulit dipahami
sehingga peserta
didik belum dapat
belajar mandiri

4

3 Kebutuhan akan
modul

5. Kebutuhan media
lain selain buku
cetak yang memiliki
spesifikasi tertentu

6. Kebutuhan bahan
ajar berupa modul
biologi berbasis
Keterampilan
berpikir kritis
peserta didik untuk
mencapai tujuan
pembelajaran
sehingga
meningkatkan hasil
belajar

5

6

3.6.3 Kisi-kisi uji terbatas

Uji produk yang dilakukan yaitu uji perorangan, uji kelompok kecil dan

uji kelompok besar serta serangkaian validasi produk oleh empat orang

ahli yaitu pakar desain pembelajaran, pakar multimedia, pakar materi

biologi dan pakar ahli bahasa. Uji ini dilakukan untuk menentukan

apakah produk yang dikembangkan layak digunakan atau tidak,

berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Peneliti menggunakan angket

untuk uji terbatas. Kriteria yang dibuat adalah 1) kriteria desain

pembelajaran; 2) kriteria materi (material review) yang mencakup isi

(content), materi, dan aktivitas belajar dan 3) kriteria tampilan

(presentation kriteria) yang mencakup desain antarmuka, kualitas dan

penggunaan media serta interaktivitas media 4) kriteria bahasa. Aspek
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yang akan diamati dikembangkan dalam bentuk instrumen dengan kisi-

kisi.

Tabel 3.4  Angket kisi-kisi Instrumen Uji Perorangan, Kelompok Kecil
dan Kelompok Besar

No
Aspek yang
dievaluasi Indikator

Jumlah
Butir

1
Kemenarikan
modul

1. Komposisi warna
2. Penggunaan gambar
3. Ukuran Huruf
4. Keterbacaaan teks
5. Alur penyajian materi

2
1
1
1
1

2
Kemudahan
Penggunaan

6. Kemudahan bahasa yang
digunakan

7. Kemudahan penggunaan
modul

8. Ketersediaan petunjuk

1

1

1

3
Fungsi modul
dalam proses
pembelajaran

9. Kejelasan uraian materi dan
contoh

10. Memungkinkan peserta didik
belajar seara mandiri

11. Penumbuhan motivasi belajar

1

1
1

Jumlah 12

Tabel. 3.5 Angket Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Desain
Pembelajaran

No
Aspek yang

dievaluasi
Indikator

Jumlah

Butir

1 Aspek

pembelajaran

Kejelasan tujuan pembelajaran 1

Relevansi Indikator dengan

Kurikulum/KI/KD
1

Sistematika materi (runut dan logis) 1

Kejelasan uraian materi 2

Relevansi dan konsistensi alat

evaluasi
8

Pemberian umpan balik terhadap hasil

evaluasi
1

Penggunaan bahasa yang baik dan 1
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benar

Penumbuhan motivasi belajar 1

Modul memungkinkan peserta didik

belajar secara mandiri
1

Jumlah 17

Tabel 3.6  Angket kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Multimedia

No
Aspek yang

dievaluasi
Indikator

Jumlah

Butir

1 Aspek

tampilan dan

peran modul

1. Kemenarikan modul 3

2. Kemudahan penggunaan 3

3. Fungsi modul dalam proses

pembelajaran
3

4. Kualitas modul 5

Jumlah 14

Tabel 3.7 Angket Kisi-kisi Validasi Ahli Materi Biologi

No
Aspek yang

dievaluasi
Indikator

Jumlah

Butir

1 Materi

Biologi

1. Desain materi pembelajaran modul 3

2. Isi materi pembelajaran modul 8

3. Fungsi modul dalam proses

pembelajaran
3

4. Bahasa 1

5. Kualitas fisik modul 5

Jumlah 20
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Tabel 3.8 Angket Kisi-kisi Validasi Ahli Bahasa

No
Aspek
yang

dievaluasi
Indikator Jumlah

Butir

1 Penyajian
Bahasa
Modul

1. Penyajian bahasa pada cover ditinjau dari :
a. penggunaan bahasa sesuai EYD
b. penyajian bahasa yang komunikatif

dan
c. kesederhanaan struktur kalimat

3

2. Penyajian bahasa pada isi materi
pembelajaran modul ditinjau dari :
a. penggunaan bahasa sesuai dengan

EYD,
b. kesesuaian penyajian bahasa dengan

tingkat kognisi peserta didik
c. penyajian bahasa yang komunikatif
d. penyajian bahasa yang mengandung

aspek berpikir kritis peserta didik
e. kejelasan struktur kalimat, dan
f. kejelasan petunjuk atau arahan

6

3. Penyajian bahasa pada soal-soal evaluasi
ditinjau dari :
a. penggunaan bahasa sesuai EYD
b. penyajian bahasa pada soal

mengandung aspek berpikir kritis
peserta didik yaitu 1) interpretasi
(interpretation) 2) analisis (analyze)
3) evaluasi (evaluation) 4)
kesimpulan (conclusion) 5)
penjelasan (explanation) dan 6)
pengaturan diri (self regulation).

7

Jumlah 16

3.6.4 Kisi-kisi uji lapangan

Pada uji lapangan, uji coba meliputi uji efektivitas dan uji daya tarik

modul, menggunakan instrumen-instrumen yang disesuaikan dengan

kebutuhan uji coba. Instrumen uji efektivitas adalah soal pretes

maupun postes berupa soal-soal materi Biologi, sedangkan untuk uji
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daya tarik peneliti menggunakan angket. Kisi-kisi instrument uji coba

dapat dilihat dari lampiran.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Pengolahan data kuantitatif

Data nilai pretes dan postes diperoleh dari soal yang diberikan

kepada peserta didik selanjutnya divalidasi kemudian dianalisis

secara statistik inferensial untuk mengetahui ada tidaknya

perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah dengan menggunakan

modul pembelajaran biologi berbasis keterampilan berpikir kritis.

Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji

statistik terhadap hasil data pretes, postes, dan N-Gain dari kelas

eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan program SPSS

17. Untuk menguji hipotesis dilakukan analisis statistik pengujian

kesamaan dua rata-rata N-Gain antara kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol.

3.7.1.1 Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data nilai

pretes dan postes berdistribusi normal atau tidak. Uji

normalitas dilakukan dengan menggunakan One Sample

Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis dalam pengujian ini adalah

Ho : Data berdistribusi normal, bila nilai sig (2-tailed)

> α = 0,05

H1 : Data tidak berdistribusi normal, bila sig (2-tailed)

< α = 0,05
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3.7.1.2 Uji homogenitas

Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui keseragaman

data penelitian. menggunakan Metode yang digunakan untuk

menguji homogenitas varians skor pretes, postes, dan N-

Gain adalah uji Levene (Levene Test).

3.7.1.3 Uji T Independent Sample T Tes

Uji T dimaksudkan untuk menguji perbedaan rata-rata

secara signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

setelah diberi perlakuan. Ketentuan dalam uji hipotesis

menggunakan uji T Independent Sample T Test sebagai

berikut :

1) Ho : m1 = m2 Hi : m1 ≠ m2

2) Signifikan 5 %

3) Daerah kritis Ho ditolak jika Sig. (2- tailed < 0,05)

4) Statistik Uji Nilai Sig. (2-tailed)

5) Kesimpulan jika Sig. (2-tailed) < 0,05, maka Ho ditolak,

dan Hi diterima sebagai jawaban hipotesis.

3.7.1.4 U Mann-Whitney test

U Mann-Whitney test. U test ini digunakan untuk menguji

hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya

berbentuk ordinal. Bila data masih berbentuk interval, maka

dapat menggunakan t-test untuk pengujiannya, tetapi bila

asumsi t-test tidak dipenuhi (misalnya data harus normal),

maka tes ini dapat digunakan (Sugiyono, 2012).



52

3.7.1.5 N-Gain

Perhitungan N-Gain diperoleh dari skor pretes dan postes

masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Peningkatan kompetensi yang terjadi sebelum dan sesudah

pembelajaran dihitung dengan rumus g faktor (N-Gain)

dengan rumus menurut Meltzer (2002)  adalah sebagai

berikut:

= −−
Interpretasi N-Gain menurut Hake (dalam Meltzer:2002)

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Klasifikasi Interpretasi N-Gain

Besar Persentase Interpretasi
g > 0,7 Tinggi
0,3 < g < 0,7 Sedang
g < 0,3 Rendah

3.7.2 Pengolahan data kualitatif untuk daya tarik

Data kualitatif akan diperoleh dari sebaran angket untuk mengetahui

daya tarik modul. Kualitas daya tarik dari aspek kemenarikan dan

kemudahan penggunaan modul ditetapkan dengan indikator dengan

rentang persentase sebagai berikut.
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Tabel 3.10  Persentase dan Klasifikasi Kemenarikan dan
Kemudahan Penggunaan Modul

Persentase Klasifikasi
Kemenarikan

Klasifikasi Kemudahan
Penggunaan

90-100 Sangat menarik Sangat Mudah
70-89 Menarik Mudah
50-69 Cukup Menarik Cukup Mudah
0-49 Kurang Menarik Kurang Mudah

Adapun persentase diperoleh dari persamaan :

= %
3.8 Model Rancangan Eksperimen untuk menguji Produk

Produk modul yang dikembangkan diuji dengan cara membandingkan

dengan keadaan sebelum dan sesudah memakai modul (before-after) pada

kelas eksperimen dan kelas kontrol (Sugiyono, 2013: 223). Dalam hal ini

ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

Dengan demikian desain eksperimen dapat digambarkan sebagai berikut :

R O1 X  O2

R O3 O4

Keterangan:

R = kelompok eksperimen dan kontrol murid
O1 & O3 = kedua kelompok diobservasi dengan pretes untuk mengetahui

kemampuan awalnya
O2 = Kelas yang mengikuti pembelajaran dengan modul
O4 = Kelas yang tidak mengikuti pembelajaran dengan modul



V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan penelitian ini adalah

1. Hasil produk pengembangan modul diperoleh modul dengan bagian-bagian

sebagai berikut (1) judul/cover modul (2) peta kedudukan modul (3)

pendahuluan berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar, deskripsi,

prasayarat, petunjuk penggunaan modul, serta tujuan akhir (4) kegiatan

pembelajaran  (5) latihan berpikir kritis dan (6) tes formatif  (7) penghitungan

skor (8) daftar pustaka (9) kunci jawaban (10) rubrik penilaian latihan berpikir

kritis (11) glosarium

2. Modul biologi materi ekosistem berbasis keterampilan berpikir kritis efektif

digunakan dalam pembelajaran. Hal ini didukung oleh hasil analisis data yang

menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar yang signifikan pada

peserta didik yang menggunakan modul dan hasil uji daya tarik modul yang

mencapai persentase tinggi.

3. Modul sangat menarik bagi siswa untuk dipelajari. Hal ini dapat diketahui dari

hasil analisis angket yang menunjukkan bahwa persentase kemenarikan

mencapai 93% dan kemudahan untuk digunakan peserta didik dalam belajar

sebesar 84,67%.
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5.2 Saran

Berdasarkan simpulan, saran peneliti adalah :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur keterampilan berpikir

kritis siswa khususnya pada materi ekosistem

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan modul

pembelajaran biologi berbasis keterampilan berpikir kritis untuk materi-materi

pembelajaran biologi yang lainnya.
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