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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MODUL IPA TERPADU BERBASIS Contexstual 

Teaching and Learning (CTL) UNTUK MENCIPTAKAN PEMAHAMAN 

KONSEP PADAMATERI DAMPAK LIMBAH RUMAH TANGGA 

TERHADAPLINGKUNGAN UNTUK KELAS VII 

 

Oleh : 

CIKA DIAN SAFITRI 

Tujuan penelitian pengembangan modul IPA terpadu berbasis Contexstual 

Teaching and Learning (CTL) untuk menciptakan pemahaman konsep pada 

materi dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan ini adalah untuk 

mengembangkan modul dan mengetahui kelayakan modul. Produk yang 

dihasilkan berupa modul IPA Terpadu berbasis Contexstual Teaching and 

Learning (CTL). 

Metode penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan model Borg 

and Gall langkah-langkah penelitian dan pengembangan dalam Sugiono ini 

meliputi: 1) Potensi dan Masalah, 2) Pengumpulan Data, 3) Desain Produk, 4) 

Validasi Desain, 5) Revisi Desain, 6) Ujicoba Produk, 7) Revisi Produk. Subjek 

penelitian ini adalah peserta didik kelas VII di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. 

Pengumpulan data diperoleh dari hasil validasi instrumen serta uji coba produk 

skala kecil dan skala besar. Instrumen yang dilakukan berupa skala penilaian 

untuk mengetahui modul IPA Terpadu berbasis Contexstual Teaching and 

Learning (CTL) untuk menciptakan pemahaman konsep pada materi dampak 

limbah rumah tangga terhadap lingkungan. 

Produk yang dihasilkan melalui tahap validasi kelayakan modul kepada 

tim validator ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran serta guru IPA di MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung memperoleh kriteria “Sangat layak”. Selanjutnya  pada  

aspek uji coba produk skala kecil dan skala besar memperoleh kriteria “Sangat 

layak”. Berdasarkan hasil penilaian tanggapan oleh para ahli, guru, dan respon 

peserta didik MTs Negeri 2 Bandar Lampung maka dapat disimpulkan bahwa 

modul IPA Terpadu berbasis Contexstual Teaching and Learning (CTL) untuk 

menciptakan pemahaman konsep pada materi dampak limbah rumah tangga 

terhadap lingkungan sangat digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

Kata Kunci : Modul, CTL, Pemahaman Konsep. 
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MOTTO 

 

                               

         

 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” 

(Q.S Ar-Ruum: 41) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan situasi bagi 

peserta didik agar dapat belajar atas dorongan sendiri untuk mengembangkan bakat, 

pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal ke arah yang lebih positif serta 

merupakan proses untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya, 

sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. 

Setiap individu dalam memperoleh ilmu pengetahuan harus melalui beberapa 

tahap atau proses, salah satu diantaranya yaitu melalui proses pendidikan. Proses 

pendidikan dapat diperoleh dari pembelajaran yang bersifat formal dan non formal. 

Pembelajaran non formal bisa didapatkan dilingkungan sekitar, dan pembelajaran 

formal didapatkan dilingkungan disekolah. Proses pembelajaran membutuhkan media 

dan sumber belajar sebagai bahan ajar dalam pendidikan untuk mencapai tujuan. 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Menengah di dalam struktur kurikulum 

untuk mata pelajaran IPA merupakan IPA Terpadu. Menurut pusat kurikulum 

Depdiknas (2007:6), IPA merupakan gabungan dari struktur keilmuan fisika, kimia, 

biologi, serat bumi dan antariksa. Berdasarkan penjelasan tersebut pembelajaran IPA 

yang dilakukan secara terpadu harus memuat gabungan dari tiap-tiap disiplin ilmu 

artinya IPA tidak terikat dalam satu disiplin keilmuan. Keterpaduan yang
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dimaksudkan dalam IPA adalah kompetensi dasar IPA yang berasal dari struktur 

keilmuan fisika, kimia, biologi, serat bumi, dan antariksa dikemas sedemikian rupa 

sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu.
1
 

Pendidikan dari tahun ke tahun mengalami perubahan baik dari segi cara 

pembelajaran, metode, maupun bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan biasanya 

berupa buku, LKS, media audiovisual maupun visual. Di SMP yang masih 

menggunakan KTSP 2006 biasanya masih menggunakan buku yang tebal-tebal, guru 

sebagai pemberi materi dan buku yang masih terpisah-pisah antara Biologi, Fisika, 

dan Kimia, walaupun terkadang ada buku yang mencampurkan materi Biologi dan 

Fisika, maupun Biologi dan Kimia. 

Mata pelajaran IPA Terpadu yang disajikan pada siswa SMP/MTs diharapkan 

dapat bergabung dengan lingkungan/belajar dengan lingkungan sekitar, dengan 

demikian akan memudahkan siswa dalam pembelajaran suatu materi. Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu materi yang wajib dipelajari oleh 

siswa. IPA memiliki tujuan agar siswa yang menerima materi memiliki kompetensi, 

membudayakan memiliki kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan ilmiah. 

IPA atau ilmu kealaman, yaitu ilmu mempelajari semua yang ada di alam, 

baik makhluk hidup maupun benda mati yang diamati. Berdasarkan pemaparan 

tersebut IPA merupakan ilmu pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang 

didasarkan atas benda-benda atau mahluk hidup melalui penelitian maupun 

                                                           
1
Depdiknas. Model Pengembangan Silabus Mata Pelajaran Dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran IPA Terpadu. Th. 2007. (Jakarta : Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas), h. 5 
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pengamatan. IPA mempelajari tentang alam sekitar, benda-benda yang ada 

dipermukaan bumi maupun yang terdapat didalam perut bumi dan yang terdapat 

diluar angkasa. 

Pendidikan menurut Undang-Undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, 

adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya siswa dapat mengembangkan 

potensi dirinya ntuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

keribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dalam bermasyarakat, 

bangsa dan Negara. 
2
 

Berkaitan dengan pendidikan, islam juga mengajarkan betapa pentingnya 

pendidikan. Pendidikan  dalam islam merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi 

umatnya. Perintah untuk menuntut ilmu bagi umat islam merupakan amanat Allah 

melalui Al-Qur’an yang disampaikan oleh Rasullulloh. Dalam Al-Qur’an dijelaskan 

bahwasannya tidak akan sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang 

yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-Zumar ayat 9 yang 

berbunyi: 

                                

                   

Artinya:  

(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 

takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

                                                           
2
Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang SISDIKNAS UU RI No. Th. 2003, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2013), h. 3 



4 
 

 
 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran. (Q.S Az Zumar : 9) 

 

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang memilki pengetahuan adalah orang 

yang memilki ilmu.  Orang-orang yang memilki ilmu tidak akan pernah sama dengan 

orang-orang yang tidak memiliki ilmu, begitu pula sebaliknya orang-orang yang tidak 

memiliki ilmu tidak akan sama dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Dengan 

ilmu tersebut dia akan mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain dan hanya 

orang-orang yang mempunyai pikiranlah yang dapat menerima nasihat. 

Pemilihan pokok bahasan atau materi yang akan digunakan untuk memadukan 

konsep IPA harus disesuaikan dengan fenomena dan keadaan lingkungan sekitar dan 

sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memudahkan sesorang 

memahami materi yang dibahas. Materi yang dikaitkan dengan lingkungan dan sering 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari akan mempermudah dalam pemahaman konsep 

kompetensi IPA.  

Pembelajaran IPA Terpadu yang telah dijelaskan diatas merupakan 

pembelajaran berbasis kontekstual. Pembelajaran kontesktual selalu mengaitkan mata 

pelajaran dengan dunia nyata. IPA merupakan mata pelajaran yang harus dibelajarkan 

berdasarkan fakta yang terjadi dilingkungan sekitar dan sering ditemukan 

dikehidupan sehari-hari. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa pendekatan 

kontekstual terdapat peningkatan positif dalam proses pembelajaran. 

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari 

secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul disebut juga media untuk belajar 
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mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. 

Artinya pembaca dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara 

langsung.
3
 Modul memiliki peran yang sangat penting bagi pengajar maupun pelajar, 

yang dilakukan dengan cara individual, maupun kelompok. 

Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan 

banyak yang menggunakan bahan ajar seperti buku yang tebal, jadi siswa hanya 

sedikit yang mempunyai ketertarikan untuk membaca dan belajar. Berdasarkan hal 

tersebut maka peneliti mempunyai inisiatif untuk membuat modul yang dapat 

memudahkan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Penggunaan modul sebagai sarana belajar mandiri siswa disusun sistematis 

sehingga siswa dapat belajar dengan atau tanpa bimbingan dari seorang guru sebagai 

fasilitator dalam proses pembelajaran. Modul yang dikembangkan bertujuan untuk 

memperjelas suatu materi sehingga dapat dengan mudah dipelajari oleh siswa. 

Salah satu keunggulan dari modul adalah memungkinkan peserta didik yang 

memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau 

lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta didik lainnya.
4
 Artinya dalam 

proses pembelajaran modul akan sangat membantu pembelajaran sehingga apa yang 

menjadi pencapaian dapat dicapai dengan baik. Peserta didik yang mempunyai 

                                                           
3
Mariyana. “Pengembangan Modul Pembelajaran Tari Piring Dua Belas Di Sma Bandar 

Lampung”. (Program Pacasarjana Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016), h. 30 
4
Prastowo, Andi. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. (Yogyakarta : Diva Press. 

2012), h. 107 



6 
 

 
 

kemampuan cepat dalam belajar dapat lebih cepat menyelesaikan kompetensi dan 

yang memiliki kemampuan rendah dapat dengan cepat memahami pembelajaran. 

Peneliti memilih MTs Negeri 2 Bandar Lampung sekolah memiliki letak yang 

strategis sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Hal ini sesuai dengan 

hasil analisis kebutuhan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung pada tanggal 31 Januari 

2017 diketahui bahwa dalam kegiatan pembelajaran saat ini belum menggunakan 

modul, melainkan menggunakan buku cetak. Ibu Guru Ambarwati yang merupakan 

salah satu guru IPA yang pernah menggunakan modul 1 kali dalam pembelajaran dan 

menurutnya menggunakan modul lebih efisien, karena materi tepat seperti di dalam 

silabus. Modul yang digunakan mempunyai kekurangan yaitu modul yang dibuat 

belum menggunakan basis apapun termasuk Contextual Teaching and Learning 

(CTL), sehingga modul tersebut terlihat biasa saja. Pembelajaran yang diterapkan 

dikelas dengan menggunakan Contextual Teaching and Learning (CTL)  pernah 

dilakukan yang berdasarkan materi yang akan diajarkan. Menurut beliau 

pembelajaran berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) sangat bagus dan 

tepat untuk diterapkan karena peserta didik akan lebih mudah menyerap ilmu yang 

dipelajari, lebih mudah dipahami, peserta didik bisa langsung berfikir yang baik dan 

tidak untuk tubuhnya. 

Diketahui bahwa sekolah ini belum terdapat modul pembelajaran biologi 

berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) khususnya materi dampak limbah 

rumah tangga terhadap lingkungan untuk peserta didik kelas VII MTs dengan alasan 

karena di sekolah masih menggunakan buku cetak, dan diketahui juga bahwa guru 
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belum pernah mengembangkan modul pembelajaran biologi berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Modul yang dikembangkan ini mempunyai kelebihan 

dengan modul lainnya yaitu modul ini memfokuskan pada materi dampak limbah 

rumah tangga terhadap lingkungan, dan modul ini juga mengaitkan dengan kehidupan 

nyata siswa dengan materi sehingga lebih memudahkan siswa dalam memahami 

materi yang dipelajari. Modul ini juga disusun dengan menentukan jumlah minimal 

suatu halaman sehingga lebih memudahkan dalam penyusunan. Modul ilmu sosial 

jumlah halaman setiap modul minimal 25 halaman, sedangkan ilmu eksakta jumlah 

halaman setiap modul minimal 20 halaman.
5
 

Berdasarkan  uraian diatas maka peneliti menjadi termotivasi untuk meneliti 

dan mengembangkan modul IPA Terpadu berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) untuk menciptakan pemahaman konsep pada materi dampak limbah 

rumah tangga terhadap lingkungan.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikas masalah 

sebagai berikut :  

1. Keberadaan media (buku pelajaran) disekolah kurang menarik sehingga 

peserta didik malas untuk membaca. 

2. Belum ada bahan ajar yang terbaru untuk IPA Terpadu yang berbentuk modul. 

                                                           
5
 Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu. Panduan Penulisan 

Modul Buku Ajar 2014. Jatinangor, 2014, h. 1 
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3. Pembelajaran dengan Contextual Teaching and Learning (CTL) belum begitu 

diterapkan di sekolah. 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan dan untuk menghindari 

meluasnya permasalahan yang diteliti maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Bahan ajar IPA Terpadu yang dikembangkan dalam bentuk modul berbasis 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

2. Modul IPA Terpadu hanya membahas materi dampak limbah rumah tangga 

terhadap lingkungan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan modul IPA Terpadu berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah tangga 

terhadap lingkungan ? 

2. Bagaimana kelayakan modul IPA Terpadu berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) untuk menciptakan pemahaman konsep pada materi dampak 

limbah rumah tangga terhadap lingkungan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya adalah : 

1. Mengembangkan modul IPA Terpadu berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap 

lingkungan. 

2. Mengetahui kelayakan modul IPA Terpadu berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap 

lingkungan. 

 

F. Spesifikasi Produk 

Penelitian pengembangan ini akan menghasilkan produk dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

1. Modul ini dibuat sebagai bahan ajar.  

2. Modul ini akan dimulai dari cover yang berisi judul dan identitas, didalamnya 

diberi panduan dalam penggunaan modul yang nantinya akan memudahkan 

siswa dalam menggunakan modul.  

3. Modul ini juga menyajikan evaluasi yang berbentuk diskusi kelompok dan 

quis/ulangan harian untuk individu, modul ini juga menyajikan materi-materi 

biologi, kimia dan fisika, serta daftar pustaka atau referensi sebagai acuan 

dalam pembuatan modul.  

4. Modul yang dibuat diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran IPA 

Terpadu khususnya pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap 
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lingkungan karena modul yang dibuat hanya memaparkan materi tentang 

dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang berguna, 

antara lain: 

1. Bagi guru, berguna sebagai bahan referensi dan masukan dalam 

mengembangkan praktik dalam pembelajaran guru supaya lebih menarik, 

berkualitas dan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

2. Bagi perserta didik, sebagai sumber belajar yang menarik dan mudah 

dipahami. 

3. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam 

penelitian lebih lajut dan dapat menghasilkan penelitian dan produk sejenis 

yang lebih baik. 

 

H. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian pengembangan ini adalah suatu proses yang nantinya akan 

menghasilkan suatu produk yang kemudian dikembangkan, dan menvalidasi 

produk. Spesifikasi produk yang dihasilkan yaitu modul IPA Terpadu 

berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL). 
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2. Materi yang disajikan dalam modul yaitu dampak limbah rumah tangga 

terhadap lingkungan. 

3. Subjek uji coba produk penelitian adalah siswa kelas VII SMP/MTs. 

4. Obyek penelitian pengembangan ini adalah modul IPA Terpadu berbasis 

Contextual Teaching and Learning (CTL) SMP/MTs kelas VII. 



1 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Pembelajaran IPA 

Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang ilmiah yang dibangun atas 

dasar sikap ilmiah. IPA meliputi alam semesta secara keseluruhan, benda-benda yang 

ada dipermukaan bumi, didalam perut bumi dan diluar angkasa, baik yang dapat 

diamati oleh indera maupun yang tidak dapat diamati oleh indera. Secara umum IPA 

diartikan sebagai ilmu kealaman, yaitu ilmu tentang dunia zat, baik makhluk hidup 

maupun benda mati yang diamati. Hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses 

ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk 

ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori 

yang berlaku secara universal.
1
 

 

B. Hakikat Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang vdisusun secara sistematis  

baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar. Guru haru menggunakan bahan ajar  

                                                           
1
Trianto, Model Pembelajaran Terpadu. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 141 
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yang sesuai dengan kurikulum, karakteristik sasaran, tuntutan pemecahan 

masalah belajar.
2
 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis dan bahan tidak 

tertulis. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan 

tidak tertulis.
3
 Bahan ajar adalah bahan atau materi yang disusun oleh guru 

secara sistematis yan digunakan peserta didik (siswa) di dalam 

pembelajaran. Bahan ajar dapat dikemas dalam bentuk cetakan, non cetakan, 

dan dapat bersifat visual auditif. Bahan ajar yang disusun dalam buku ajar 

pendidik dapat berupa buku teks, modul, broadcast, LKS dan dalam bentuk 

lainnya.
4
 Bahan ajar dapat diartikan bahan-bahan atau materi pelajaran yang 

disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran.
5
 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis guna 

                                                           
2
Daryanto, Aris Dwi Cahyo, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, RPP, PHB, 

Bahan Ajar), ed. Djandji Purwanto (Yogyakarta: Gava Media, 2014), h. 171  
3
Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2011), h. 174 

4
Oni Arlitasari, Pujayanto, Rini Budiharti, “Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Berbasis 

Salingtemas dengan Tema Biomassa Sumber Energi Alternatif Terbarukan” (Jurnal Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dalam Jurnal Pendidikan Fisika, 2013) h. 4 
5
Radhitaningrum Rizki Hardini, pujayanto, Evin Yusliana Ekawati, “Pengembangan Bahan 

Ajar IPA Terpadu Berb/asis Salingtemas untuk SMP Kelas VII dengan Tema Ekosistem Air Tawar”. 

(Jurnal Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, Indonesia 2013), h. 1 
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memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.  

2. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat terdiri dari bahan 

cetak (printed), bahan ajar dengar (audio), bahan ajar pandang dengar (audio 

visual), dan bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material). 

Bahan ajar dapat berupa teks materi pembelajaran yang dicetak. Modul 

adalah salah satu bahan ajar berbasis cetakan yang dimanfaatkan oleh guru 

maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Teks berbasis cetakan 

menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu 

konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan 

spasi kosong.
6
 

Bentuk cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kerja 

siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket. Bahan ajar 

dengar (oudio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. 

Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, film. 

Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti compact disk 

interaktif.
7
 

 

 

                                                           
6
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 87 

7
 Abdul majid, Op.Cit. h. 174 
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3. Teknik Penyusunan Bahan Ajar 

Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

1) Analisis SK-KD-Indikator 

2) Analisis Sumber Belajar 

3) Pemilihan dan Penentuan Bahan Ajar 

 

C. Modul 

1. Pengertian Modul 

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara 

utuh dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar 

yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai 

tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, 

materi/substansi belajar dan evaluasi.
8
 

Modul disekolah merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang dibuat oleh guru sesuai dengan 

materi serta kompetensi dasar. Modul dapat digunakan untuk memudahkan 

peserta didik memahami materi yang disajikan, secara mandiri atau melalui 

bimbingan guru. 

Sedangkan menurut Abdul Majid, sebuah modul akan bermakna kalau 

peserta didik dapat dengan mudah menggunakannya. Pembelajaran dengan 

modul memungkinkan seorang peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi 

                                                           
8
 Oni Arlitasari, Pujayanto, Rini Budiharti, Op.Cit. h.4 
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dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetensi 

dasar dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Dengan demikian, maka 

modul harus menggambarkan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh 

peserta didik, disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, menarik, 

dilengkapi dengan ilustrasi.
9
 

2. Karakterisktik Modul 

Menurut Andi Prastowo terdapat Tujuh macam karakteristik dalam 

modul yaitu : 
10

 

1. Modul dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri. 

2. Modul merupakan program pembelajaran yang utuh dan sistematis. 

3. Modul mengandung tujuan, bahan atau kegiatan dan evaluasi. 

4. Modul disajikan secara komunikatif. 

5. Modul diupayakan agar dapat mengganti bebepara peran pengajar. 

6. Modul memiliki cakupan bahasa terfokus dan terukur. 

7. Modul mementingkan aktivitas belajar pemakai. 

3. Keunggulan dan Kekurangan Pembelajaran Modul 

1) Keunggulan modul 

Keunggulan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan modul 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
9
Abdul Majid, Op. Cit,  h. 176. 

10
Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritis dan Praktik (Jakarta: 

Prenada media Group. Cet. I, 2014) , h. 210. 
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a) Berfokus pada kemampuan individual peserta didik, karena mereka 

memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan memiliki 

kemampuan tanggung jawab. 

b) Adanya kontrol terhadap standar kompetensi dalam setiap modul 

yang harus dicapai peserta didik. 

c) Motivasi siswa dipertinggi karena setiap kali siswa mengerjakan 

tugas pelajaran dibatasi dengan jelas dan yang sesuai dengan 

kemampuannya. 

d) Siswa mencapai hasil yang sesuai dengan kemampuannya. 

e) Beban belajar terbagi lebih merata sepanjang semester. 

f) Pendidikan lebih berdaya guna. 

2) Kekurangan modul 

Kegiatan belajar memerlukan organisasi yang baik dan selama proses 

belajar perlu diadakan beberapa ulangan/ujian, yang perlu dinilai 

sesegera mungkin.
11

 

 

4. Komponen Modul 

Komponen-komponen yang terdapat didalam modul yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pedoman guru 

                                                           
11

 Tjipto, Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1991), h. 72 
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2) Lembar kegiatan siswa 

3) Lembar kerja 

4) Kunci lembar kerja 

5) Lembaran tes 

6) Kunci lembaran tes 

Sejak tahun 1979 komponen modul berubah menjadi petunjuk guru, di 

belakangnya dilampirkan kunci jawaban tes, petunjuk siswa, lembaran 

kegiatan siswa, jawaban tugas, dan lembaran tes. 

5. Langkah-Langkah Penyusunan Modul 

Penyusunan modul dimulai dengan perumusan judul/tema, yang 

didalamnya terbagi menjadi beberapa bagian sehingga nantinya dapat 

dikembangkan menjadi modul. Langkah-langkah dalam penyusunan modul 

untuk menghasilkan suatu produk berupa bahan ajar yang nantinya akan 

digunakan oleh peserta didik sebagai bahan ajar yang memudahkan mereka 

untuk memahami suatu materi. 

Penyusunan Modul atau pengembangan modul dapat mengikuti 

langkah-langkah : 
12

 

1) Merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk 

kelakuan siswa yang dapat diamati dan diukur.  

                                                           
12

Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2006),  h. 217. 
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2) Urutan tujuan-tujuan yang menentukan langkah-langkah yang diikuti 

dalam modul. 

3) Test diagnostik ada hubungan antara butir-butir test dengan tujuan-tujuan 

modul. 

4) Menyusun alasan atau rasional pentingnya modul dan manfaat modul 

bagi siswa agar bersedia mempelajarinya. 

5) Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan 

membimbing siswa agar mencapai kompetensi-kompetensi seperti 

dirumuskan dalam tujuan. 

6) Menyusun post-test untuk mengukur hasil belajar murid, sehingga sampai 

manakah ia menguasai tujuan-tujuan modul, kemudian butir-butir test 

harus berkaitan dengan tujuan-tujuan modul. 

7) Menyiapkan pusat sumber-sumber berupa bacaan yang terbuka bagi siswa 

setiap waktu memerlukannya. 

 

Menurut sudjana dan Rivai langkah-langkah penyusunan modul
13

 yaitu 

sebagai berikut: 

1) Menyusun kerangka modul rinci, terdiri dari beberapa langkah yaitu 

sebagai berikut: 

                                                           
13

 Sudjana, Nana dan Rivai, Ahmad. Media Pengajaran. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2007), h. 133 
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a) Menetapkan atau merumuskan tujuan intruksional umum menjadi 

tujuan intruksional khusus. 

b) Menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian 

tujuan khusus. 

c) Mengidentifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan 

tujuan khusus. 

d) Menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. 

e) Menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa. 

f) Memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua 

tujuan. 

g) Mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar 

dengan modul itu. 

2) Menulis program secara rinci, terdiri dari bagian-bagian yaitu sebagai 

berikut: 

a) Pembuatan petunjuk guru. 

b) Lembaran kegiatan siswa. 

c) Lembaran kerja siswa. 

d) Lembaran jawaban. 

e) Lembaran tes. 

f) Lembaran jawaban tes. 
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6. Jenis-jenis Modul 

Ada dua jenis modul yaitu : 
14

 

1) Modul untuk Siswa. Modul yang ditujukan untuk siswa berisi kegiatan 

belajar yang dilakukan siswa.  

2) Modul untuk Pendidik. Modul yang ditujukan untuk berisi petunjuk 

pendidik, tes akhir modul, dan kunci jawaban tes akhir modul.  

7. Peran Guru dan Siswa 

Guru sebagai pengelola kegiatan belajar-mengajar di kelas yaitu :
15

 

a) Memberikan penjelasan kepada para siswa mengenai modul itu sebelum 

mereka mulai mengerjakannya 

b) Mengawasi kegiatan belajar siswa selama pelajaran berlangsung  

c) Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa sesuai dengan 

perbedaan masing-masing siswa. Dengan kata lain, memberikan 

pengayaan kepada siswa yang cepat (cerdas) dan memberikan remedial 

kepada siswa yang lambat (kurang cerdas).  

d) Memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa 

e) Dan menentukan program yang akan diikuti siswa selanjutnya. 

 

 

 

                                                           
14

Op. Cit. h. 212 
15

Andi, Prastowo, h. 198 
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D. Contexstual Teaching and Learning (CTL) 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi pembelajaran 

yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan maateri yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka.
16

 Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and 

Learning (CTL) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Landasan filosofi CTL adalah konstruktivisme, yaitu 

filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, 

tetapi merekonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat 

fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya.
17

 Kontruktivisme 

adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif 

siswa berdasarkan pengalaman. Menurut konstruktivisme, pengetahuan itu memang 

berasal dari luar akan tetapi dikonstruksi oleh dan dari dalam diri seseorang.
18

 

                                                           
16

Wina sanajaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Prenada media, 2006), h. 255 
17

Masnur muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), h. 41 
18

Endang komara,  Belajar dan Pembelajaran Interaktif, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 

72 
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Berdasarkan pemahaman, karakteristik, dan komponen pendekatan 

kontesktual, beberapa strategi pengajaran yang dapat dikembangkan oleh guru 

melalui pembelajaran kontekstual, antara lain sebagai berikut:  

1. Pembelajaran berbasis masalah 

2. Memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar 

3. Memberikan aktivitas kelompok 

4. Membuat aktivitas belajar mandiri 

5. Membuat aktivitas belajar bekerja sama dengan masyarakat 

6. Menerapkan penilaian autentik 

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual mempunyai karakteristik 

sebagai berikut:  

1. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang 

diarahkan pada ketercapaian keterampilan alam konteks kehidupan nyata 

atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah 

(learning in real life setting). 

2. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan 

tugas-tugas yang bermakna (meaningful learning). 

3. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa (learning by doing). 

4. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling 

mengoreksi antarteman (learning in a group). 
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5. Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa 

kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang 

lain secara mendalam (learning to know each other deeply). 

6. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan 

mementingkan kerja sama (learning to ask, to inquiry, to work together). 

7. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan (learning as 

an enjoy activity). 

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual melibatkan tujuh komponen 

utama, yaitu (1) constructivism (konstruktivisme, membangun, membentuk), (2) 

questioning (bertanya), (3) inquiry (menyelidiki, menemukan), (4) learning 

community (masyarakat belajar), (5) modelling (pemodelan), (6) reflection (refleksi 

atau umpan balik), dan (7) authentic assessment (penilaian yang sebenarnya). Apabila 

ketujuh komponen ini diterapkan dalam pembelajaran, terlihat pada realitas berikut: 

1. Kegiatan yang mengembangkan pemikiran bahwa pembelajaran akan lebih 

bermakna apabila siswa bekerja sendiri, menemukan, dan membangun 

sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 

2. Kegiatan belajar yang mendorong sikap keingintahuan  siswa lewat bertanya 

tentang topik atau permasalahan yang akan dipelajari. 

3. Kegiatan belajar yang bisa mengondisikan siswa untuk mengamati, 

menyelidiki, menganalisis topik atau permasalahan yang dihadapi sehingga 

ia berhasil “menemukan” sesuatu. 
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4. Kegiatan belajar yang bisa menciptakan suasana belajar bersama atau 

berkelompok sehingga ia bisa berdiskusi, curah pendapat, bekerja sama, dan 

saling membantu dengan teman lain. 

5. Kegiatan belajar yang bisa menunjukkan model yang bisa dipakai rujukan 

atau panutan siswa dalam bentuk penampilan tokoh, demostrasi kegiatan, 

penampilan hasil karya, cara mengoprasikan sesuatu, dan sebagainya. 

6. Kegiatan belajar yang mmberikan refleksi atau umpan balik dalam bentuk 

tanya jawab dengan siswa tentang kesulitan yang dihadapi dan 

pemecahannya, merekonstruksikan kegiatan yang telah dilakukan, kesan 

siswa selama melakukan kegiatan, dan saran atau harapan siswa. 

7. Kegiatan belajar yang bisa diamati secara periodik perkembangan 

kompetensi siswa melalui kegiatan-kegiatan nyata ketika pembelajaran 

berlangsung.
19

 

 

E. Pemahaman Konsep 

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai ukuran kualitas dan kuantitas suatu 

ide dangan ide yang telah ada. Tingkat pemahaman bervariasi, pemahaman 

tergantung pada ide yang sesuai yang telah dimiliki dan tergantung pada pembuatan 

hubungan baru antara ide. Pemahaman terhadap konsep merupakan bagian yang 

penting dalam proses pembelajaran dan memecahkan masalah, baik di dalam proses 

belajar itu sendiri maupun dalam lingkungan keseharian. Kemampuan memahami 

                                                           
19

 Masnur muslich, Op. Cit, h. 42-43 dan 50-51 
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konsep menjadi landasan untuk berpikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan. 

Siswa dikatakan memahami bila mereka dapat mengkontruksikan makna dari pesan-

pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan maupun grafi, yang disampaikan 

melalui pengajaran, buku atau layar komputer. 

Pemahaman  konsep sangat  penting  dengan  tujuan  agar  siswa dapat  

mengingat  konsep-konsep  yang mereka  pelajari  lebih  lama,  sehingga proses  

belajar  akan  menjadi  lebih bermakna. Kebermaknaan  pembelajaran ini sesuai  

dengan  hakikat  pembelajaran berbasis  student  center  yang  sangat dipengaruhi  

oleh  aliran  konstruktivisme pendidikan,  yaitu  bagaimana  pengajar dapat  

mengaktifkan  pengetahuan  awal siswa,  mengelaborasi  pengetahuan tersebut,  

sehingga  secara  aktif  otak  siswa membangun pengetahuannya. 
20
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 Igbn. Smarabawa, Ib. Arnyana, Igan. Setiawan, “Pengaruh Model Pembelajaran Sains 

Teknologi Masyarakat Terhadap Pemahaman Konsep Biologi Dan Keterampilan Berpikir Kreatif 

Siswa Sma” (e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha  Program Studi IPA 

Volume 3 Tahun 2013), h. 2 
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Indikator pemahaman konsep yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kategori dan Proses Kognitif Pemahaman 

Kategori 

dan Proses 

Kognitif 

Aspek Indikator Definisi (Definition) 

 

 

 

Pemahaman 

1.Interpretasi 

(interpreting) 

1.1  Klasifikas  

(Clarifiying) 

1.2  Paraphrasing 

(Prase) 

1.3 Mewakilkan 

(Representing) 

1.4 Menterjemahkan 

(Translating) 

Mengubah dari bentuk 

yang satu kebentuk 

yang lain (Changing 

from one from of 

representation to 

another) 

2. Mencontohkan 

(exemplifying) 

1.1 Menggambarka

n (Ilustrating) 

1.2 Instatiating 

Menemukan contoh 

khusus atau ilustrasi 

dari suatu konsep atau 

prinsip (Finding a 

spesific example or 

ilustration of aconcept 

or principle) 

3. Mengklasifikasi

kan 

(classifiying) 

1.3 Mengkategorisa

sikan 

(Categorizing) 

1.4 3.2   Subsuming 

Menemukan sesuatu 

yang dimiliki oleh 

suatu kategori 

(Determining that 

somheting belongs to 

a category) 
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4. Menggeneralisa

sikan 

(summarizing) 

a. Mengabstraksik

an (Abstracting) 

b. Menggeneralisa

sikan 

(Generalizing) 

Pengabstrakan tema-

tema umum atau poin-

poin utama 

(Abstracting a general 

theme or major 

points) 

5. Inferensi 

(infering) 

a. Menyimpulkan 

(Concluding) 

b. (Mengekstrapol

asikan 

(Exstrapolating) 

c. Menginterpolasi

kan  

(Interpolating) 

d. Memprediksi 

(Predicting) 

Penggambaran 

kesimpulan logis dari 

informasi yang 

disajikan (Drawing a 

logical conclusion 

from presented 

information) 

6. Membandingka

n (comparing) 

a. Mengontraskan 

(Contrasting) 

b. Memetakan 

(Mapping) 

c. Menjodohkan 

(Matching) 

Mencari hubungan 

antara dua ide, objek 

atau hal-hal serupa 

(Detecting 

correspondences 

between two ideals, 

object, and the like) 

7. Menjelaskan 

(explaining) 

7.1 mengkonstruksi 

model 

(Constructing 

models) 

Mengonstruksi model 

sebab akibat dari suatu 

sistem  (Constructing 

a cause and effect 

model of system) 
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F. Materi Dampak Limbah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan  

Pengembangan modul IPA Terpadu berbasis Contexstual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan. 

Materi dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan terdapat pada kurikulum 

KTSP 2006 mata pelajaran IPA Terpadu kelas VII.  

PENCEMARAN LINGKUNGAN 

Pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak 

menguntungkan, sebagian karena tindakan manusia, disebabkan perubahan pola 

penggunaan energi dan materi, tingkatan radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia, dan 

jumlah organisme. Perbuatan ini dapat mempengaruhi langsung manusia, atau tidak 

langsung melalui air, hasil pertanian, peternakan, benda-benda, perilaku dalam 

apresiasi dan rekreasi di alam bebas. 

Pencemaran terjadi karena banyak kerusakan-kerusakan di bumi yang 

dilakukan oleh manusia seperti penebangan hutan, limbah industri, sampah rumah 

tangga, dan masih banyak  lainnya. Akibat dari ulah manusia di atas mengakibatkan 

dampak yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Hal ini seperti firman Allah dalam 

surat Ar-Ruum ayat 41 berikut ini : 

                              

         

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan  karena perbuatan  

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari  

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) 

(Q.S Ar Ruum ayat 41). 
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Berdasarkan ayat di atas manusia telah banyak berbuat kerusakan sehingga 

alam sekitar menjadi rusak, kerusakan alam yang dirasakan manusia sekarang 

merupakan hukuman dari perbuatan yang telah dilakukan akan tetapi Allah 

memberikan manusia kesempatan untuk memperbaiki alam yang sudah dirusaknya 

dan Allah juga memberikan kesempatan pada manusia yang telah berbuat kerusakan 

agar kembali ke jalan yang benar. 

Faktor utama dalam perubahan lingkungan adalah besarnya  populasi manusia. 

Pertumbuhan populasi manusia serta kebutuhan pangan, bahan bakar, dan tempat 

tinggal yang tinggi berdampak pada tingginya limbah domestik. Bertambahnya 

limbah akan mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit, infeksi, parasit 

merupakan masalah  lingkungan yang terjadi di berbagai daerah. 

Faktor  penyebab pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan 

1. Pencemaran Lingkungan Faktor Alam 

 

Gambar 1. Gunung meletus 

Sumber:http://dreamindonesia.files.wordpress.com/2010/11/krakatoa.jpg  

Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Kerusakan lingkungan  

hidup adalah perubahan langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik, dan kimia. 

Faktor penyebab kerusakan  lingkungan  hidup  dibedakan  menjadi 2 (dua)  jenis,  
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yaitu  faktor  alam  dan  faktor manusia. Bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini 

banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup.  

Peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain: 

letusan gunung berapi, gempa bumi, dan angin topan dan banjir. Peristiwa-peristiwa 

alam tersebut yang menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan hidup. 

Perubahan akibat faktor alam bersifat mendadak dan sulit diatasi, menimbulkan 

dampak yang serius bagi lingkungan. 

 

Gambar 2. Banjir 

Sumber:cdn2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/image/banjir-di-jateng.jpg 

 

2. Pencemaran  Lingkungan Faktor  Manusia 

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam 

menentukan kelestarian lingkungan hidup, akan tetapi hal ini tidak diimbangi dengan 

pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Manusia juga memiliki 

peranan yang besar terhadap kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan yang 

ditimbulkan oleh manusia umumnya berasal dari limbah rumah tangga yang mereka 

hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah 

tangga. Limbah rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama 
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berdasarkan wujudnya dibagi menjadi tiga yaitu limbah padat, cair, dan gas. Kedua 

berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu sampah organik (degradable) dan 

sampah anorganik (undegradable). 

1) Macam-macam limbah rumah tangga berdasarkan wujudnya 

a. Limbah Padat 

Limbah padat merupakan limbah yang bersifat padat terdiri dari zat 

organic dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola 

agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. 

Salah satu contoh limbah padat adalah sampah. Sampah merupakan hasil 

definisi oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses 

alam sebenarnya tidak ada konsep, yang ada hanya produk-produk yang 

dihasilkan setelah dan selama proses alam berlangsung. 

Berdasarkan sumbernya yaitu berasal dari sampah alam, sampah manusia, 

sampah konsumsi. Contohnya kertas, kaleng, botol air mineral, plastik kemasan 

jajanan, baju bekas, kardus, ban bekas, dan lain sebagainya. 

 

Gambar. 3 Limbah Padat 

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=limbah+padat&source= 

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF9 

 

 

https://www.google.co.id/search?q=limbah+padat&source=%20lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF9
https://www.google.co.id/search?q=limbah+padat&source=%20lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF9
https://www.google.co.id/search?q=limbah+padat&source=%20lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF9
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b. Limbah Cair 

Limbah cair adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas 

domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan 

buangan lain yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Limbah 

cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga). Contohnya yaitu air sabun 

yang dihasilkan saat mandi, air deterjen yang dihasilkan setelah mencuci baju, 

air tinja, bekas cucian peralatan masak yang mengandung minyak, dan lain 

sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Air deterjen hasil mencuci pakaian 

Sumber: Dokumentasi

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sungai Akibat Limbah 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, lokasi Permata Biru 
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c. Gas  

Beberapa contoh limbah gas ini antara lain adalah kebocoran gas, 

pembakaran  pabrik, asap pabrik sisa produksi, asap- asap kendaraan,  asap- 

asap mesin dan lain sebagainya. Selain itu limbah yang berwujud gas juga bisa 

dihasilkan dari pembakaran sampah. Pemusnahan limbah plastik dengan cara 

pembakaran yang sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat ternyata 

berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan maupun kehidupan ekonomi. 

pembakaran sampah plastik akan menghasilkan asap beracun. Senyawa ini 

sangat berbahaya bila terhirup manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pembakaran Sampah 

Sumber:http://3.bp.blogspot.com/Munculnya%2BAsap%2Bpada%2BPembakaran%2B

Sampah.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pembakaran sampah yang langsung dihirup manusia 

Sumber:http://sriwahyono.blogspot.co.id/2010/06/membakar-sampah-membahayakan-diri-

dan.html

http://3.bp.blogspot.com/Munculnya%2BAsap%2Bpada%2BPembakaran%2BSampah.jpg
http://3.bp.blogspot.com/Munculnya%2BAsap%2Bpada%2BPembakaran%2BSampah.jpg
http://sriwahyono.blogspot.co.id/2010/06/membakar-sampah-membahayakan-diri-dan.html
http://sriwahyono.blogspot.co.id/2010/06/membakar-sampah-membahayakan-diri-dan.html
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2) Macam-macam limbah rumah tangga berdasarkan sifatnya   

a) Sampah organik dapat diurai 

(degradable) 

Sampah organik (degradable) 

yaitu sampah yang mudah 

membusuk seperti makanan, 

sayuran, daun-daun kering, dan 

sebagainya. Sampah ini dapat 

diolah lebih lanjut menjadi 

kompos. 

 

 

Gambar 8. Sampah Organik 

Sumber: Dokumentasi Pribadi,  

Lokasi pasar tempel Sukarame  

b) Sampah anorganik tidak terurai 

(undegradable) 

Sampah anorganik  

(undegradable) yaitu sampah yang 

tidak mudah membusuk, seperti 

plastik wadah pembungkus 

makanan, plastik mainan, botol 

dan gelas minuman, kaleng, dan 

sebagainya. 

 

 

Gambar 9. Sampah Anorganik 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, lokasi 

Pandawa Sukarame B.Lampung 

 

3) Dampak limbah rumah tangga 

Limbah rumah tangga yang dihasilkan manusia dapat menimbulkan berbagai 

macam pencemaran, diantaranya yaitu sebagai berikut :  

a. Pencemaran air 

Pencemaran air terjadi karena masuknya mahluk hidup, zat, energi atau 

komponen lain  ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun 

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai 
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dengan fungsinya. Banyak bahan-bahan pencemar yang menyebabkan 

pencemaran air diantaranya sampah organik dan anorganik, selain itu air cucian 

deterjen juga merupakan limbah yang berasal dari pemukiman yang paling 

berpotensial mencemari air. Hubungan air dengan kehidupan, air yang awalnya 

sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dapat digunakan untuk mandi, 

mencuci, dan air minum, tetapi air yang telah tercemar air dapat berperan 

sebagai media penularan penyakit maupun gangguan kesehatan karena 

kandungan bahan yang ada di dalamnya.  

b. Pencemaran udara 

Pencemaran udara menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup R.I. 

Nomor: Kep-02/MENKLH/I/1998 adalah masuk atau dimasukkannnya  

makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke udara dan berubahnya 

tatanan udara oleh kegiatan  manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara 

turun sampai ke tingkat tertentu  yang menyebabkan udara menjadi berkurang 

atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai  dengan peruntukannya. 

c. Pencermaran tanah 

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia 

masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah disebabkan 

karena pupuk berlebihan, masuknya limbah yang tercemar ke permukaan dan ke 

dalam lapisan sub-permukaan tanah, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, 

deterjen, pastisida, dan limbah lain. 
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4) Penanggulangan limbah rumah tangga 

Cara penanggulangan pencemaran limbah rumah tangga yakni dengan cara: 

1. Dengan cara didaur ulang, dijual ke 

pasar loak atau tukang rongsokan 

yang bisa lewat di depan rumah-

rumah. Cara ini bisa menjadikan 

limbah atau sampah yang semula 

bukan apa-apa sehingga bisa 

menjadi barang yang ekonomis dan 

bisa menghasilkan uang. 
 

Gambar 10. Tukang loak keliling 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

2. Pemisahan, yaitu dengan cara 

pengambilan bahan tertentu 

kemudian diperoses lagi sehingga 

mempunyai nilai ekonomis. 

 
 

Gambar 11. Pengelolaan limbah 

Sumber:https://pengelolaanlimbah.files. 

wordpress.com/2012 /06/12-copy.jpg 

3. Dengan cara pembusukan, limbah 

tersebut untuk mendapatkan 

kompos, pada proses ini, akan ada 

energi organik yang terbuang 

dalam bentuk panas dan gas polusi 

yang terjadi mencakup udara, 

tanah, dan air yang terjadi dari 

proses pembusukan bahan organik, 

karena aktivitas dari 

 

Gambar 12. Pupuk kompos 

Sumber:https//rideralam.files.wordpress. 

com/2011/08/aduk-kompos-tong-2.jpg 
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mikroorganisme patogen yang 

berbahaya bagi hewan dan 

manusia. 

 

G. Penelitian Pengembangan 

Dalam dunia pendidikan R&D mulai diperkenalkan pada sekitar tahun 1960-

an. Pada tahun 1965 United States Office of Education (ED or DoED), sebuah 

lembaga pendidikan di Amerika, melalui R&D seperti yang dikembangkan dalam 

dunia industri mengembangkan produk, bahan ajar dan prosedur dalam bidang 

pendidikan yang dapat dijadikan prototipe hasil pendidikan, selanjutnya prototipe itu 

di tes, direvisi dan dapat disesuaikan dengan tujuan tertentu.
21

 

Penelitian pengembangan bersifat analisis kebutuhan dan perlu uji keefektifan 

produk supaya dapat berfungsi untuk masyarakat luas. Penelitian pengembangan 

“metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dengan menguji 

keefektifan terlebih dahulu”.
22

 

Langkah-langkah dari proses ini disebut siklus R&D, yang terdiri dari 

mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan 

dikembangkan, langkah selanjutnya yaitu mengembangkan produk kemudian 

melakukan pengujian/validasi yang dilakukan oleh ahli, setelah itu dilakukan revisi 

untuk memperbaiki produk yang akan dikembangkan. Penelitian dan pengembangan 

                                                           
21

Sanjaya, wina, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode dan Prosedur). (Jakarta: Prenada 

media Group, 2013), h. 131 
22

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 297 
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merupakan pendekatan untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan 

produk yang sudah ada.
23

 Penelitian dan pengembangan berbeda dengan jenis 

penelitian lain yang hanya menghasilkan saran-saran bagi perbaikan, penelitian dan 

pengambangan menghasilkan produk yang langsung dapat digunakan. 

 

H. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran IPA Biologi untuk SMP/MTs memberikan pengalaman 

langsung bagi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi yang dimilikinya 

serta memahami alam sekitarnya. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan media 

pembelajaran dan pendekatan pembelajaran tertentu untuk menunjang proses 

pembelajaran. Modul IPA Terpadu merupakan salah satu media pembelajaran yang 

perlu dikembangkan disekolah. Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) yang 

diguanakan dalam menyusun modul memberikan inivasi baru dan menjadikan 

pembelajaran lebih aktif. Modul IPA Terpadu yang telah didesain sebelum dilakukan 

uji coba lapangan maka modul IPA Terpadu divalidasi oleh pakar ahli materi dan 

media. Kemudian setelah itu modul diuji cobakan untuk mengetahui kelayakan 

modul IPA Terpadu berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) sebagai 

media pembelajaran. 

                                                           
23

Muhammad faris prabowo, “Penelitian dan Pengembangan” (On-line), tersedia di 

hhtp://blog.umy.ac.id/muhammadfarisprabowo/2012/11/02/penelitian-dan-pengembangan/(17 

Desember  2015), h. 3 
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I. Bagan Kerangka Berfikir 

Bagan kerangka berfikir dalam penilitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan yang 

ditemukan 

a. Bahan ajar yang digunakan 

dalam proses belajar 

mengajar yaitu buku cetak 

b. Buku cetak masih terkesan 

membosankan (bahasa 

sulit dipahami, teks tidak 

bergambar, dan tidak 

berwarna) 

c. Tidak ada bahan ajar 

berupa modul 

d. Pemahaman konsep siswa 

rendah.  

Solusi 

Membuat produk 

berupa bahan ajar  

IPA Terpadu 

berbentuk Modul 

pada materi 

dampak limbah 

rumah tangga 

terhadap 

lingkungan kelas 

VII SMP  

 

Hasil yang 

diharapkan 

a. Modul digunakan 

untuk memudahkan 

dan membantu 

siswa dalam 

memahami materi. 

b. Dapat 

meningkatkan 

pemahaman konsep 

siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2017 dengan tempat penelitian di 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung. 

 

B. Metode Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 

and Development), yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk yang dibuat.
1
 Penelitian dan pengembangan 

ini mempunyai tujuan yaitu untuk menghasilkan suatu produk yang nantinya bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan ajar, dan mengatahui respon yang diberikan guru IPA 

terpadu dan siswa terhadap produk modul IPA Terpadu berbasis Contexstual 

Teaching and Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap 

lingkungan yang akan dikembangkan. Subjek penelitian dalam uji coba produk 

pengembangan modul IPA Terpadu ini adalah siswa MTs. 

                                                           
1
 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 297 
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C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan (Research and Development) modul 

IPA Terpadu berbasis Contexstual Teaching and Learning (CTL) pada materi 

dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan menggunakan model 

pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiono. Produk yang dihasilkan yaitu 

berupa modul yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa sebagai bahan ajar dalam 

meningkatkan kualitas, dan minat belajar dalam mencapai tujuan. 

Model Borg and Gall langkah-langkah penelitian dan pengembangan dalam 

Sugiono ini meliputi : 1) Potensi dan Masalah, 2) Pengumpulan Data, 3) Desain 

Produk, 4) Validasi Desain, 5) Revisi Desain, 6) Ujicoba Produk, 7) Revisi Produk, 

8) Ujicoba Pemakaian, 9) Revisi Produk, 10) Produk Masal. Secara umum, langkah-

langkah penelitian dan pengembangan produk dapat dilihat pada Gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Produk
2
 

Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan 

penelitian pengembangan pendidikan yaitu penelitian yang menghasilkan atau 

mengembangkan produk tertentu yang kemudian dilakukan uji validasi ahli, yaitu 

seperti uji materi, uji desain, uji coba produk kelompok sekala kecil, dan dilakukan 

uji coba lapangan untuk mengetahui kelayakan dari produk yang akan dihasilkan dan 

kemudian akan dikembangkan. Dalam penelitian pengembangan ini meliputi sepuluh 

langkah pengembangan yang hasil akhirnya nanti berupa produk yang siap untuk 

                                                           
2
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

298 

Validasi 

Desain 

Desain 

Produk 

Pengumpulan 

data 

Potensi dan 

Masalah 

Revisi Produk Perbaikan 

Desain 

Uji Coba 

Produk 

Uji Coba 
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diterapkan dan digunakan dalam suatu lembaga pendidikan. Tahapan penelitian ini 

berdasarkan buku karangan Sugiyono, penelitian ini sampai pada tahap ketujuh dari 

sepuluh tahapan dalam penelitian R & D yaitu sampai pada tahapan revisi produk 

setelah dilakukannya uji coba terbatas yaitu kepada siswa dan guru untuk melihat 

respon terhadap produk yang dikembangkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Borg & Gall yang menyarankan dalam penelitian untuk jenjang Strata 1, penelitian 

dibatasi dalam skala kecil yaitu sampai dihasilkan produk setelah uji coba terbatas 

dan  termasuk kemungkinan untuk membatasi langkah penelitian. Produk akhir dari 

penelitian pengembangan ini yaitu berupa modul IPA Terpadu berbasis Contexstual 

Teaching and Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap 

lingkungan. 

1) Potensi dan Masalah 

Potensi dalam penelitian pengembangan ini adalah modul IPA Terpadu 

berbasis Contexstual Teaching and Learning (CTL) pada materi dampak 

limbah rumah tangga terhadap lingkungan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  

 

2) Mengumpulkan Informasi 

Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi yang nantinya dapat 

digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang nantinya akan dilakukan 

pra penelitian terlebih dahulu. Dalam mengumpulkan informasi penelitian ini 

akan dilakukan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung dengan cara wawancara. 
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3) Desain Produk 

Setelah menemukan potensi dan masalah serta mengumpulkan informasi, 

selanjutnya yaitu membuat produk awal modul IPA Terpadu berbasis 

Contexstual Teaching and Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah 

tangga terhadap lingkungan sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi guru dan 

siswa dalam menjalani proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam pembuatan modul yaitu sebagai berikut : 

1. Menentukan judul, 

2. Membuat pemetaan SK dan KD, 

3. Memilih materi dan menentukan susunannya, 

4. Menentukan ukuran kertas, font, spasi, dan jenis huruf yang akan 

digunakan dalam pembuatan modul, 

5. Menentukan gambar serta warna sehingga akan lebih menarik sebagai 

pendukung pembelajaran, 

6. Menentukan struktur penulisan. 

 

4) Validasi Desain 

Setelah produk awal telah selesai dibuat, selanjutnya adalah validasi ahli, yang 

didalamnya terdapat ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran. Ahli 

materi mengkaji aspek sajian materi yang didalamnya terdapat kesesuaian 

materi yang terdapat didalamnya, dan kelayakan dalam penyajian. Ahli media 
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mengkaji tentang kualitas dan desain. Ahli pembelajaran mengkaji tentang 

silabus. 

 

5) Perbaikan Desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli desain, maka dari 

itu dapat ditentukan letak kelemahan dari modul IPA Terpadu berbasis 

Contexstual Teaching and Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah 

tangga terhadap lingkungan. Dengan demikian kelemahan tersebut dapat 

dijadikan perbaikan untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik dengan 

konsultasi dengan para ahli atau dosen.  

 

6) Uji Coba Produk 

Setelah produk selesai dibuat, selanjutnya produk dapat diuji cobakan dalam 

proses pembelajaran. Uji coba yang akan dilaksanakan diharapkan peneliti 

akan mengetahui bagaimana ketertarikan siswa dalam menggunakan modul 

tersebut, dan uji coba yang dilakukan yaitu menggunakan uji coba skala kecil 

dan uji coba skala besar. Uji coba kelompok kecil yang akan dilakukan yaitu 

dengan menggunakan beberapa sample. Sample yang digunakan yaitu siswa-

siswi sebanyak 10 orang sebagai bahan uji coba produk awal. Apabila produk 

sudah sesuai dengan yang diinginkan artinya produk sudah layak untuk 

digunakan maka selanjutnya akan dilakukan uji coba kelompok besar. Uji 

coba kelompok besar dilakukan untuk mengetahui produk benar-benar sudah 
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layak untuk digunakan sebagai bahan ajar. Uji coba yang akan dilakukan 

adalah pada peserta didik kelas VII.  

 

7) Revisi Produk 

Dari uji coba yang akan dilaksanakan peneliti dapat mengetahui seberapa 

menariknya modul yang dibuat, sehingga apabila mendapatkan respon yang 

baik maka modul siap dikembangkan dan akan menghasilkan produk akhir. 

Apabila produk yang akan dibuat belum sempurna maka akan dilakukan 

perbaikan guna menghasilkan modul yang telah mengalami penyempurnaan, 

sehingga akan menghasilkan produk akhir yang benar-benar siap untuk 

digunakan di SMP/MTs yaitu berupa modul IPA Terpadu berbasis 

Contexstual Teaching and Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah 

tangga terhadap lingkungan. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Pengambilan data penelitian yang akurat dikumpulkan melalui pengembangan 

instrumen penelitian. Tabel 3.1 di bawah ini mencantumkan jenis-jenis instrumen 

yang disesuaikan dengan data yang akan diperoleh berdasarkan kebutuhan penelitian.  
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Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

No Data Sumber Data Instrumen Penelitian 

1 Penilaian ahli / validasi Ahli materi Lembar validasi materi 

2 Penilaian ahli / validasi Ahli media Lembar validasi media 

3 Penilaian ahli / validasi Ahli pembelajaran Lembar validasi 

pembelajaran 

4 Tanggapan guru terhadap 

modul IPA Terpadu hasil 

pengembangan 

Guru IPA Lembar angket guru 

IPA 

5 Tanggapan guru terhadap 

modul IPA Terpadu hasil 

pengembangan 

Peserta didik Lembar angket respon 

peserta didik 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Kuisioner/Angket  

Menurut Sugiyono, angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
3
 Angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai kebutuhan siswa, angket validasi atau kelayakan 

                                                           
 

3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta,2013),  h. 199. 
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produk yang diberikan kepada para ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran, 

angket tanggapan guru biologi dan siswa sebagai subjek uji coba. 

a) Angket Validasi 

Angket validasi ini terdiri dari 3 yaitu angket validasi ahli materi, angket 

validasi ahli media dan angket validasi ahli pembelajaran. Angket-angket 

validasi tersebut diisi oleh validator. Urutan penulisan instrumen validasi ialah 

judul, petunjuk yang didalamnya terdapat juga tujuan penilaian, pernyataan dari 

peneliti,  kolom penilaian, saran, kesimpulan dan tanda tangan validator. 

Angket validasi bersifat kuantitatif data dapat diolah secara penyajian 

persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Skala 

likert merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan 

distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya.
4
 

b) Angket tanggapan guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk 

Angket tanggapan ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

tanggapan guru dan tanggapan siswa terhadap produk yang dikembangkan 

berupa modul IPA Terpadu materi dampak limbah rumah tangga terhadap 

lingkungan. Angket tanggapan berisi pertanyaan, urutan penulisannya adalah 

judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, dan 

item pertanyaan. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat diolah secara 

                                                           
 

4
 Saifudin Azwar, Sikap Manusia Teori Dan Pengukuran Edisi ke-2, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 139. 
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penyajian persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala 

pengukuran. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit
5
. Pada teknik ini dilakukan wawancara 

pada guru mata pelajaran IPA di sekolah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. 

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pembelajaran IPA yang dilaksanakan di sekolah tersebut dan kemudian data yang 

diperolah dipergunakan sebagai data awal analisis kebutuhan produk. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah alat pengukuran data tertulis atau tentang fakta-fakta 

yang akan dijadikan sebagai bukti penelitian. Cara pengumpulan data catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Melalui dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.
6
 

 

 

                                                           
 

5
 Sugiyono, Op.Cit,  h. 194 

 
6
 Sugiyono, Op.Cit, h. 329. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Angket Validasi 

Penelitian dilakukan menggunakan skala pengukuran penelitian 

pengembangan yang telah dimodifikasi oleh Riduwan. Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor seperti Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2  

Skala Likert
7
 

No. Analisis kuantitatif Skor 

1 Sangat setuju 4 

2 Setuju   3 

4 Tidak setuju 2 

5 Sangat  tidak setuju 1 

 

Nilai yang diberikan adalah satu sampai empat untuk respon sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, yang menggambarkan  posisi yang sangat 

negatif ke posisi yang sangat positif. Tingkat pengukuran skala  dalam penelitian ini 

menggunakan interval. Respon netral sengaja dihilangkan, sehingga responden  dapat 

menunjukkan sikap ataupun pendapatnya terhadap pernyataan yang diajukan oleh 

kuesioner. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam metode skala likert 

yaitu kesalahan kecenderungan menengah. 

                                                           
 

7
 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung:Alfabeta, 2009), H. 39 
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Data interval tersebut dapat dianalisis dengan menghitung persentase jawaban 

angket pada tiap item dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Ps = 
𝑆

𝑁
 x 100 % 

Keterangan : 

Ps  = persentase 

S = Jumlah jawaban responden dalam 1 item 

N = Jumlah nilai ideal dalam item
8
 

Selanjutnya persentase kelayakan yang didapatkan kemudian diiterpretasikan 

ke dalam kategori kelayakan berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria kelayakan 

Skor rata-rata (%) Kategori 

0-25 Tidak layak 

26-50 Kurang layak 

51-75 Layak 

76-100 Sangat layak 

 

Modul IPA Terpadu untuk SMP kelas VII semester genap materi pokok 

dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan untuk menciptakan pemahaman 

                                                           
8 Winarni, dkk, ”Pengembangan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Pokok Bahasan 

Kalor Untuk SMA/MA Kelas X”. (Jurnal Program Studi Pendidikan Sains Universitas Sebelas 

Maret), h. 5.  
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konsep, dapat dinyatakan layak secara teoritis apabila persentase kelayakannya 

adalah ≥ 51%.
9
 

 

2. Angket tanggapan guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk 

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan 

guru dan siswa terhadap modul IPA Terpadu yang dikembangkan. Angket tanggapan 

berisi pertanyaan dengan jawaban semi terbuka. Urutan penulisannya adalah judul, 

pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, dan item 

pertanyaan. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat diolah secara penyajian 

persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Skala ini 

disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti dengan empat tanggapan. Untuk 

keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor seperti tabel 3.2. 

Selanjutnya data intervalnya dapat dianalisis dengan menghitung persentase jawaban 

berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden dengan rumus berikut: 

 Ps = 
𝑆

𝑁
 x 100 % 

Keterangan : 

Ps  = Persentase 

S = Jumlah jawaban responden dalam 1 item 

N = Jumlah nilai ideal dalam item
10

 

                                                           
 

9
 Riduwan, Op.Cit, h. 40-41. 

 
10

 Winarni, dkk, Op.Cit, h. 5. 
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Presentase kelayakan yang didapatkan kemudian diiterpretasikan ke dalam 

kategori berdasarkan tabel 3.2. Modul IPA Terpadu untuk SMP kelas VII semester 

genap materi pokok dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan untuk 

menciptakan pemahaman konsep dinyatakan layak secara teoritis apabila persentase 

kelayakannya adalah ≥ 51%.
11

 

                                                           
 

11
 Riduwan, Op. Cit,  h. 40-41. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang dilakukan penulis, 

diperoleh hasil yaitu sebagai berikut: 

1. Potensi dan masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

wawancara guru mata pelajaran IPA kelas VII MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Hasil  

wawancara yaitu bahan ajar yang digunakan di sekolah menggunakan buku paket, 

menurut guru IPA menggunakan modul lebih efisien, karena materi tepat seperti di 

dalam silabus. pembelajaran berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) 

sangat bagus dan tepat untuk diterapkan karena peserta didik akan lebih mudah 

menyerap ilmu yang dipelajari, lebih mudah dipahami, peserta didik bisa langsung 

berfikir yang baik dan tidak untuk tubuhnya. Diketahui bahwa sekolah ini belum 

terdapat modul pembelajaran biologi berbasis Contextual Teaching and Learning 

(CTL) khususnya materi dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan untuk 

peserta didik kelas VII. 
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2. Pengembangan produk awal 

Dalam proses pengembangan produk ini, peneliti mengumpulkan informasi  

berupa teori pendukung dalam penyusunan materi dalam produk yang akan dibuat. 

Peneliti mengumpulkan beberapa bahan dari beberapa buku yang akan disusun 

menjadi sebuah modul. Teori pendukung yang dimaksud yaitu penulis menggunakan 

tujuh buku yang tertera didalam daftar pustaka modul. 

3. Desain produk 

Tahap ini merupakan tahap dimana objek bahan ajar dibuat. Pada proses ini,  

peneliti tidak serta merta merubah isi materi yang ada. Namun peneliti 

mengutamakan materi tentang dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan. 

Kemudian modul di desain lebih menarik dengan memperhatikan standar kelayakan 

materi, standar kelayakan penyajian, dan standar kelayakan pembelajaran. 

a. Standar Kelayakan Materi 

Standar kelayakan materi terdiri dari dua komponen yaitu komponen isi dan 

komponen kebahasaan. Komponen isi terdiri dari kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, kesesuaian materi dalam menciptakan pemahaman 

konsep. Komponen kebahasaan terdiri dari kesesuaian dengan tingkat kecerdasan 

siswa, komunikatif, dan lugas. 

b. Kelayakan Penyajian Bahan Ajar 

Bahan ajar yang dikembangkan berupa modul IPA Terpadu berbasis 

Contextual Teaching and Learning (CTL) materi dampak limbah rumah tangga 

terhadap lingkungan sebagai sumber belajar yang disajikan dengan  memperhatikan 
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teknik penyajian yaitu keruntutan konsep, pembangkit  motivasi awal bab, melibatkan 

peserta didik, ketertautan antar sub bab/alenia  serta kesesuaian karakteristik mata 

pelajaran. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar 4.1 

Tampilan Dalam Modul 

  

 

c. Standar kelayakan pembelajaran 

Standar kelayakan pembelajaran terdiri dari isi yang disajikan, bahasa dan 

waktu. Isi yang disajikan terdiri dari beberapa aspek yaitu keterkaitan SK dan KD 

dalam mata pelajaran, mengidentifikasi materi, aktivitas kedalaman dan keluasan 

materi, pemilihan materi, kegiatan pembelajaran dirancang dan dikembangkan 

berdasarkan SK, KD, potensi siswa,  merumuskan indikator, sumber belajar, dan jenis 

penilaian. Aspek bahasa terdiri dari penggunaan bahasa sesuai EYD dan 
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kesederhanaan struktur kalimat. Aspek waktu terdiri dari kesesuaian alokasi, 

pemilihan alokasi waktu didasarkan pada tuntutan kompetensi dasar dan ketersediaan 

alokasi waktu per semester. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain pengembangan modul materi dampak limbah rumah tangga 

terhadap lingkungan di uji oleh 4 ahli terdiri dari 1 dosen ahli materi, 1 dosen ahli 

media serta 1 dosen ahli pembelajaran. Kriteria  dalam  penentuan  subyek  ahli,  

yaitu: (1) Berpengalaman di bidangnya, (2) Berpendidikan minimal S2 atau sedang 

menempuh pendidikan S2. Validasi juga dilakukan oleh 1 praktisi yaitu guru IPA 

dengan kriteria sebagai subyek praktisi adalah: (1) Berpengalaman dibidangnya, (2) 

Berpendidikan minimal S1, (3) Merupakan guru IPA di MTs Negeri 2 Bandar  

Lampung. Instrumen  validasi  menggunakan  skala Likert. Adapun hasil validasi ahli 

adalah sebagai berikut: 

a. Validasi Oleh Ahli Materi 

Ahli materi menilai tentang isi materi dampak limbah rumah tangga terhadap 

lingkungan. Ahli materi menjadi validator dalam penelitian ini adalah seorang dosen 

Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

Data diperoleh dengan memberikan angket. Ahli materi kemudian memberikan 

penilaian, saran dan komentar terhadap isi materi dampak limbah rumah tangga 

terhadap lingkungan. Setelah melakukan penilaian maka diketahui hal-hal yang perlu 

untuk direvisi. Penilaian dari ahli materi pada produk awal disajikan dalam tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.1 

Tabulasi Uji Ahli Materi Pada Produk Awal 

Aspek 
Jumlah tiap 

aspek 
Skor Maksimal Persentase Kriteria 

Isi 7 20 35,00% Kurang Layak 

Kebahasaan 11 20 55,00% Layak 

Jumlah total 18 

Skor Maksimal 40 

Persentase 45,00% 

Kriteria Kurang Layak 

 

Berdasarkan hasil tabulasi uji ahli materi pada produk awal (Tabel 4.1) pada 

aspek isi diperoleh skor 7 dari skor maksimal 20 dengan persentase 35,00% 

dinyatakan dalam kriteria kurang layak. Aspek kebahasaan diperoleh jumlah skor 11 

dari skor maksimal 20 memperoleh persentase 55,00% dinyatakan dalam kriteria 

layak. Sehingga diperoleh jumlah total dari kedua aspek yaitu 18 dengan skor 

maksimal 40 dengan persentase 45,00% dinyatakan dalam kriteria kurang layak.  

Setelah produk divalidasi, produk awal direvisi sesuai dengan masukan dan 

saran perbaikan dari dosen ahli materi. Produk awal yang telah direvisi, divalidasi 

kembali oleh dosen yang sama menggunakan angket yang sama, guna mengetahui 

kelayakan produk untuk digunakan di sekolah. Adapun hasil validasi produk setelah 

perbaikan terdapat pada tabel: 

 



60 
 

Tabel 4.2 

Tabulasi Uji Ahli Materi Pada Produk Setelah Perbaikan 

Aspek 
Jumlah tiap 

aspek 
Skor Maksimal Persentase Kriteria 

Isi 19 20 95,00% Sangat Layak 

Kebahasaan 15 20 75,00% Layak 

Jumlah total 34 

Skor Maksimal 40 

Persentase 85,00% 

Kriteria Sangat Layak 

 

Pada tabulasi uji materi produk setelah revisi didapat persentase 85,00% 

dengan kriteria angat layak. Aspek isi dengan persentase 95,00% dengan kriteria 

sangat layak dan aspek kebahasaan dengan persentase 75,00% dengan kriteria layak. 

Hal ini menunjukan bahwa terdapat kenaikan jumlah skor pada setiap aspek. Tabulasi 

hasil validasi oleh ahli materi pada produk awal dan produk setelah direvisi disajikan 

dalam bentuk diagram pada gambar 4.2 berikut ini: 
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Gambar 4.2 

Diagram Tabulasi Ahli Materi 

 

Pada diagram tabulasi ahli materi di atas menggambarkan hasil validasi ahli 

materi produk awal dan validasi produk akhir setelah perbaikan. Hasil validasi 

produk awal mendapat nilai atau kriteria kurang layak pada aspek penilaian. Pada 

produk awal aspek isi mendapatkan nilai terendah yaitu sebesar 35,00%. Kemudian 

setelah direvisi sesuai saran perbaikan dari ahli materi, aspek tersebut mendapatkan 

kenaikan persentase menjadi 95,00%. Hasil yang demikian menyatakan bahwa kritik 

dan saran dari ahli materi memberikan pengaruh yang sangat baik bagi 

pengembangan materi dalam produk ini. Selain aspek isi, aspek kebahasaan juga 

mendapatkan kenaikan persentase dari produk awal sampai validasi produk setelah 

perbaikan. Persentase kebahasaan pada produk awal mendapatkan persentase 55,00%, 

dan setelah direvisi sesuai kritik dan saran perbaikan dari ahli materi, aspek tersebut 

mengalami kenaikan persentase menjadi 75,00%. 

35.00%

55.00%

95.00%

75.00%

Isi Kebahasaan

Persentase awal Persentase setelah perbaikan
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b. Validasi Oleh Ahli Media 

Validasi ahli media dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian pada 

masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 3 aspek dan masing-masing aspek 

terdapat beberapa pernyataan dari 9 pernyataan seluruhnya yang diisi oleh 2 orang 

ahli media. Penilaian ahli media pada produk awal disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Tabulasi Uji Ahli Media Pada Produk 

Aspek 
Jumlah tiap 

aspek 
Skor Maksimal Persentase Kriteria 

Kualitas Media 24 24 100% Sangat Layak 

Efektifitas 

Media 
27 32 87,37% Sangat Layak 

Teknik 

Penyajian 
16 16 100% Sangat Layak 

Jumlah total 67 

Skor Maksimal 72 

Persentase 93,05% 

Kriteria Sangat Layak 

 

Berdasarkan hasil uji tabulasi ahli media diatas diperoleh jumlah total 67 

dengan skor maksimal 72 dengan persentase 93,05% dan dinyatakan dalam kriteria 

sangat layak. Pada aspek kualitas media diperoleh jumlah skor 24 dari skor maksimal 

24 dengan persentase 100% dinyatakan dalam kriteria sangat layak, aspek efektifitas 
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media diperoleh jumlah skor 27 dari skor maksimal 32 dengan persentase 87,37% 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak, dan untuk aspek teknik penyajian diperoleh 

jumlah skor 16 dari skor maksimal 16 dengan persentase 100% dinyatakan dalam 

kriteria sangat layak. 

Tabulasi hasil validasi oleh ahli media pada produk disajikan dalam bentuk 

diagram pada gambar 4.3 berikut ini:  

Gambar 4.3 

Diagram Tabulasi Ahli Media  

 

Berdasarkan diagram tabulasi ahli media didapatkan hasil validasi pada 

persentase produk. Persentase produk pada aspek kualitas media memperoleh 

persentase 100%, sedangkan aspek efektifitas media memperoleh persentase 87,37%, 

dan aspek teknik penyajian memperoleh persentase 100%. 

 

100%

87.37%

100%

Hasil Validasi Ahli Media

Kualitas Media Efektifitas Media Teknik Penyajian
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c. Validasi Oleh Ahli Pembelajaran 

Validasi ahli pembelajaran dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian 

pada perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP. Pada angket penilaian silabus 

terdiri dari 3 aspek yang berisi 13 pernyataan seluruhnya, sedangkan pada angket 

penilaian RPP terdiri dari 4 aspek yang berisi 12 pernyataan seluruhnya yang diisi 

oleh 1 orang ahli pembelajaran. Penilaian ahli pembelajaran pada produk disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Tabulasi Uji Ahli Pembelajaran (Silabus) Pada Produk 

Aspek 
Jumlah tiap 

aspek 
Skor Maksimal Persentase Kriteria 

Isi 26 32 81,25% Sangat Layak 

Bahasa 6 8 75% Layak 

Waktu 9 12 75% Layak 

Jumlah total 41 

Skor Maksimal 52 

Persentase 78,84% 

Kriteria Sangat Layak 
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Tabel 4.5 

Tabulasi Uji Ahli Pembelajaran (RPP) Pada Produk 

Aspek 
Jumlah tiap 

aspek 
Skor Maksimal Persentase Kriteria 

Perumusan 

Tujuan 

Pembelajaran 

17 20 85% Sangat Layak 

Isi 8 8 100% Sangat Layak 

Bahasa 10 12 83,33% Sangat Layak 

Waktu 6 8 75% Layak 

Jumlah total 41 

Skor Maksimal 48 

Persentase 85,41% 

Kriteria Sangat Layak 

 

Berdasarkan hasil tabulasi uji ahli pembelajaran (silabus) pada produk (Tabel 

4.4) diperoleh jumlah 41 dengan skor maksimal 52 dengan presentase 78,84% 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Pada aspek isi diperoleh skor 26 dari skor 

maksimal 32 dengan presentase 81,25% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. 

Aspek bahasa memperoleh jumlah 6 dari skor maksimal 8 dengan presentase 75% 

dinyatakan dalam kriteria layak. Aspek waktu memperoleh jumlah 9 dari skor 

maksimal 12 serta presentase 75% dinyatakan dalam kriteria layak. Sedangkan 

tabulasi uji ahli pembelajaran (RPP) pada produk (Tabel 4.5) diperoleh jumlah 41 

dengan skor maksimal 48 dengan presentase 85,41% dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak. Pada aspek perumusan tujuan pembelajaran diperoleh skor 17 dari skor 
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maksimal 20 dengan presentase 85% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Aspek 

isi memperoleh skor 8 dari skor maksimal 8 dengan presentase 100% dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. Aspek bahasa memperoleh jumlah skor 10 dari skor 

maksimal 12 dengan presentase 83,33% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. 

Aspek waktu memperoleh jumlah 6 dari skor maksimal 8 serta presentase 75% 

dinyatakan dalam kriteria layak. 

Tabulasi hasil validasi oleh ahli pembelajaran pada produk disajikan dalam 

bentuk diagram pada gambar sebagai berikut: 

Gambar 4.4 

Diagram Tabulasi Ahli Pembelajaran (Silabus) 

 

Berdasarkan diagram tabulasi ahli pembelajaran (Silabus) didapat hasil 

validasi pada presentase produk. Presentase produk pada aspek isi memperoleh 

presentase 81,25%, sedangkan aspek bahasa memperoleh 75,00% dan aspek waktu 

memperoleh presentase 75,00%. 

81.25%

75% 75%

Hasil Validasi Ahli Pembelajaran 
(Silabus)

Isi bahasa Waktu
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Gambar 4.5 

Diagram Tabulasi Ahli Pembelajaran (RPP) 

 

Berdasarkan diagram tabulasi ahli pembelajaran (RPP) didapat hasil validasi 

pada presentase produk. Presentase produk pada aspek tujuan memperoleh presentase 

85%, aspek isi memperoleh presentase 100%, sedangkan aspek bahasa memperoleh 

83,33%, dan aspek waktu memperoleh presentase 75%. 

d. Respon Guru Biologi 

Setelah produk selesai melalui tahap validasi oleh dosen ahli materi, ahli 

media dan dosen ahli pembelajaran selesai diperbaiki. Selanjutnya produk diberikan 

ke guru mata pelajaran IPA disekolah tempat penelitian untuk mengetahui respon 

produk yang dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui respon guru IPA 

85%

100%

83.33%
75%

Hasil Validasi Ahli Pembelajaran (RPP)

Tujuan Isi Bahasa Waktu



68 
 

terhadap produk yang dikembangkan. Respon guru IPA terdiri dari satu orang guru 

ditempat penelitian yaitu MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Adapun hasil respon guru 

IPA terhadap produk yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Tabulasi Hasil Respon Guru IPA Terhadap Produk 

Aspek 
Jumlah tiap 

aspek 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 
20 20 100% Sangat Layak 

Isi 28 28 100% Sangat Layak 

Kualitas Media 6 8 75,00% Layak 

Efektifitas Media 10 12 83,33% Sangat Layak 

Teknik Penyajian 6 8 75,00% Layak 

Jumlah total 70 

Skor Maksimal 76 

Persentase 92,10% 

Kriteria Sangat Layak 

 

Pada tabel diatas menggambarkan informasi hasil respon produk awal oleh 

guru IPA. Pada aspek perumusan tujuan pembelajarann mendapat skor 20 dari skor 

maksimal 20 dengan persentase 100% dan mendapatkan kriteria sangat layak. Aspek 

isi mendapat skor 28 dari skor maksimal 28 dengan presentase 100% dan mendapat 

kriteria sangat layak. Aspek kualitas media mendapat skor 6 dari skor maksimal 8 

dengan presentase 75,00% dan mendapatkan kriteria layak. Aspek efektifitas media 

mendapat skor 10 dari skor maksimal 12 dengan presentase 83,33% dan mendapatkan 



69 
 

kriteria sangat layak. Aspek teknik penyajian mendapat skor 6 dari skor maksimal 8 

dengan presentase 75,00% dan mendapatkan kriteria layak. 

Tabulasi hasil validasi oleh ahli pembelajaran pada produk disajikan dalam 

bentuk diagram pada gambar sebagai berikut: 

Gambar 4.6 

Diagram Tabulasi Hasil Respon Guru IPA Terhadap Produk 

 

Berdasarkan diagram tabulasi hasil respon guru IPA  didapatkan hasil pada 

persentase produk. Persentase produk pada aspek perumusan tujuan pembelajaran 

memperoleh persentase sebesar 100%, aspek isi memperoleh persentase sebesar 

100%, aspek kualitas media memperoleh persentase sebesar 75,00%, sedangkan 

efektifitas media memperoleh persentase sebesar 83,33%, dan aspek teknik penyajian 

memperoleh persentase sebesar 75,00%. 

100% 100%

75.00%
83.33%

75.00%

Perumusan Tujuan Pembelajaran Isi

Kualitas Media Efektifitas Media

Teknik Penyajian
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5. Perbaikan Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli media, dan 

guru IPA MTs Kelas VII, peneliti melakukan revisi  terhadap  desain  produk  yang  

dikembangkan  berdasarkan  masukan masukan  ahli  tersebut. Saran/masukan  untuk  

perbaikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

a. Ahli Materi 

Hasil validasi yang diberi saran perbaikan oleh ahli materi digunakan sebagai 

perbaikan modul IPA Terpadu. 

Gambar. 4.7 

Sebelum Perbaikan Oleh Ahli Materi 
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Alasan revisi pada gambar diatas adalah, karena permasalahan kata-kata yang 

menjelaskan tentang materi akan sulit dipahami oleh peserta didik sehingga kata-kata 

yang digunakan harus diubah. Sehingga pada lembar berikutnya materi yang 

dicantumkan juga harus memilik bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik dan 

susunan materi juga diubah sehingga mudah dan menarik peserta didik dalam 

menggunakan modul yang dikembangkan. 

Gambar. 4.8 

Setelah Perbaikan Oleh Ahli Materi 

 

Gambar di atas adalah modul yang telah direvisi sesuai dengan saran 

validator. Tata letak penyusunan materi yang telah disesuaikan dan diurutkan dengan 
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benar, materi yang telah dikelompokan dengan benar, dan penyusunan materi seperti 

ini dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. 

b. Ahli Media 

Hasil perbaikan sampul depan dan gambar pada modul. Peletakan gambar 

pada sampul depan yang kurang menarik, serta gambar yang digunakan pada isi 

modul menutupi gambar latar. 

Gambar 4.9 

Tata Letak Gambar Pada Cover Depan Oleh Ahli Media 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

  

Perbaikan sampul pada modul dilakukan karena tata letak gambar yang 

digunakan pada cover kurang tepat untuk peletakan gambar, dan tampilan cover yang 
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kurang menarik, sehingga dilakukan perbaikan agar lebih rapih  tampilannya 

sehingga dapat lebih menarik perhatian siswa dalam belajar. 

Gambar 4.10 

Tata Letak Gambar Pada Isi Modul Oleh Ahli Media 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

  

Alasan  revisi  pada  gambar  diatas  adalah,  karena  permasalahan peletakan 

gambar yang menutupi baground modul sehingga gambar harus diperkecil sehingga 

tidak menutupi baground modul. 

c. Ahli Pembelajaran 

Hasil perbaikan pada ahli pembelajaran yaitu memperbaiki jenjang sekolah 

yang dituju, mata pelajaran yang digunakan, semester yang dipakai pada silabus. 
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Serta perbaikan untuk peletakan kalimat yang benar pada tujuan pembelajaran untuk 

RPP. 

Gambar 4.11 

Setelah Perbaikan RPP dan Silabus Oleh Ahli Pembelajaran 

RPP Sesudah Perbaikan 

 

Silabus Sesudah Perbaikan 
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6. Uji Coba Produk 

Setelah produk melalui tahap validasi oleh ahli materi, ahli media dan ahli 

pembelajaran serta telah selesai diperbaiki, selanjutnya produk diuji cobakan dengan 

uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 10 peserta didik, uji coba kelompok besar 

yang terdiri dari 40 peserta didik. Adapun hasil uji coba produk sebagai berikut: 

a. Uji coba skala kecil 

Pada uji coba dilakukan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Uji coba produk 

kelompok kecil ini melibatkan 10 peserta didik yang dipilih secara heterogen 

berdasarkan kemampuan dikelas kemudian peserta didik diberi angket untuk  menilai 

kelayakan modul. Hasil respon siswa  terhadap modul IPA Terpadu berbasis 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah tangga 

terhadap lingkungan ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Tabulasi Hasil Uji Coba Skala Kecil Terhadap Produk 

No Responden Jumlah 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1 AZ 38 86,36% Sangat Layak 

3 AZ 31 70,45% Layak 

4 AZ 38 86,36% Sangat Layak 

5 AZ 36 81,82% Sangat Layak 

6 AZ 36 81,82% Sangat Layak 

7 AZ 32 72,73% Layak 

8 AZ 34 77,27% Sangat Layak 

9 AZ 36 81,82% Sangat Layak 
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10 AZ 34 77,27% Sangat Layak 

Jumlah 315 71,59% Layak 

 

Berdasarkan  hasil  uji  coba  produk  skala  kecil  pada  dari  tabel 4.7 dapat  

diketahui  bahwa  memperoleh persentase 71,59 dengan kriteria layak. Selain dalam 

bentuk tabel disajikan juga dalam bentuk grafik pada gambar berikut: 

Gambar 4.12 

Diagram Tabulasi Hasil Uji Coba Skala Kecil Terhadap Produk 

 

b. Uji coba skala besar 

Uji coba skala besar dilakukan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung pada kelas 

VII U1 yaitu sebanyak 40 peserta didik. Tujuan pelaksanaan uji coba adalah untuk 

mengetahui tanggapan peserta didik terhadap modul IPA Terpadu berbasis 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah tangga 

terhadap lingkungan. Dalam pelaksanaan uji coba, langkah awal yang dilakukan 

peneliti adalah mengenalkan produk modul IPA Terpadu berbasis Contextual 

71.59%

Uji skala Kecil

Respon rata-rata dari 10 peserta didik
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Teaching and Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap 

lingkungan kepada peserta didik, selanjutnya digunakan guru dalam proses 

pembelajaran dikelas kemudian siswa diberikan tugas dan dikumpulkan untuk 

mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi. Selanjutnya memberikan 

angket penilaian tanggapan peserta didik terhadap produk yang dikembangkan. Hasil 

respon uji coba skala besar dapat di lihat pada tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

Tabulasi Hasil Uji Coba Skala Besar Terhadap Produk 

No Nama Responden Jumlah 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1 A. Syahril Aidil Birri 32 72,73 Layak 

2 Abdilla Bryantama 34 77,27 Sangat Layak 

3 Adelia Khoirunnisa Erwida 32 72,73 Layak 

4 Aditya Chandra Wijaya 32 72,73 Layak 

5 Aimee Zakhiya Jamail 39 88,64 Sangat Layak 

6 Aisya Al-Mahri 39 88,64 Sangat Layak 

7 Alya Nurani Rasyid 34 77,27 Sangat Layak 

8 Anneke Lulu Qolbi 36 81,82 Sangat Layak 

9 Chika Ramadhani 34 77,27 Sangat Layak 

10 dliya Atiqah 39 88,64 Sangat Layak 

11 Dwivania Naila Hanifah 35 79,54 Sangat Layak 

12 Edelweisya Risela 37 84,1 Sangat Layak 

13 Faliza Inesa revalina R. 37 84,1 Sangat Layak 

14 Fathan Ayu Rosfanida 37 84,1 Sangat Layak 

15 Febby Yolanda Putri 39 88,64 Sangat Layak 

16 Handika Arya Hidayat 34 77,27 Sangat Layak 

17 Isma Alfiannisa 39 88,64 Sangat Layak 

18 Ivan Wijaya 31 70,45 Layak 

19 Khalwa Alya Putri 37 84,1 Sangat Layak 
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20 M. Gibran Yudha Prakasa 39 88,64 Sangat Layak 

21 M. Gibran Zaidani sando 31 70,45 Layak 

22 M. Husam Fikri 32 72,73 Layak 

23 M. Rizky Hakim 37 84,1 Sangat Layak 

24 Mahesti Mira Adelia 41 93,18 Sangat Layak 

25 Muhammad Akbar Nur Aziz 36 81,82 Sangat Layak 

26 Muhammad Habib Esa K. 33 75 Layak 

27 Muhammad Ikhsan Bryantama 36 81,82 Sangat Layak 

28 Nabila Putri Selina 38 86,36 Sangat Layak 

29 Nadhira Azzahra 35 79,54 Sangat Layak 

30 Naila Anggraini 39 88,64 Sangat Layak 

31 Nasywatsani Mayana 37 84,1 Sangat Layak 

32 Naura salma Todi 36 81,82 Sangat Layak 

33 Rafli Riski Mahardika 28 63,64 Sangat Layak 

34 Rizki Ananda 31 70,45 Layak 

35 Sarah Safira 39 88,64 Sangat Layak 

36 Saskia Zasila 37 84,10 Sangat Layak 

37 Siti Salsabila A. 39 88,64 Sangat Layak 

38 Tania Raudhatul Jannah 37 84,1 Sangat Layak 

39 Tiara Sapina 38 86,36 Sangat Layak 

40 Putri Aulia Zahra 39 88,64 Sangat Layak 

Jumlah 1435 83,75 Sangat Layak 

 

Pada tabel 4.8 di atas menggambarkan informasi hasil respon peserta didik 

terdiri dari 40 peserta didik terhadap produk yang dikembangkan mendapatkan 

kriteria sangat layak dengan persentase 83,75%. Berdasarkan tabel di atas 

disimpulkan bahwa Modul IPA Terpadu Berbasis Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak (sangat menarik) untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. Hasil respon peserta didik terhadap Modul IPA Terpadu Berbasis 



79 
 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi dampak limbah rumah tangga 

terhadap lingkungan untuk Kelas VII SMP di MTs Negeri 2 Bandar Lampung dari 

keseluruhan respon peserta didik dapat di lihat dalam diagram sebagai berikut: 

Gambar 4.13 

Diagram Tabulasi Hasil Uji Coba Skala Besar Terhadap Produk 

 

Keefektifan perangkat pembelajaran terkait dengan kemampuan pemahaman 

konsep ditentukan berdasarkan pencapaian ketuntasan belajar siswa secara klasikal. 

Ketuntasan minimal dianalisis dengan mempertimbangkan bahwa siswa dapat 

dikatakan tuntas apabila nilai siswa secara individual mencapai 75. Nilai siswa secara 

individual ditentukan dengan rumus berikut:
1
 

                                                           
1
 Febriyanni, Rany, Hasratuddin, and Ida Karnasih. "Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Berbasis Pendekatan Matematika Realistik Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep 

dan Disposisi Matematis Siswa MTs N Tanjung Pura." Jurnal Tabularasa PPS UNIMED 12, no. 3 

(Desember 2015), h. 309 

83.75%

Hasil Respon Rata-rata dari 60 
Peserta Didik 

Respon rata-rata dari 40 siswa
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Nilai Siswa =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

  x 100 % 

Setelah dihitung berdasarkan rumus diatas maka didapat skor nilai peserta 

didik yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Skor Nilai Peserta Didik 

No Nama Responden Skor Nilai 

1 A. Syahril Aidil Birri 90 

2 Abdilla Bryantama 88 

3 Adelia Khoirunnisa Erwida 75 

4 Aditya Chandra Wijaya 80 

5 Aimee Zakhiya Jamail 75 

6 Aisya Al-Mahri 80 

7 Alya Nurani Rasyid 84 

8 Anneke Lulu Qolbi 85 

9 Chika Ramadhani 75 

10 Dliya Atiqah 78 

11 Dwivania Naila Hanifah 80 

12 Edelweisya Risela 94 

13 Faliza Inesa revalina R. 75 

14 Fathan Ayu Rosfanida 90 

15 Febby Yolanda Putri 85 

16 Handika Arya Hidayat 78 

17 Isma Alfiannisa 80 

18 Ivan Wijaya 85 

19 Khalwa Alya Putri 80 

20 M. Gibran Yudha Prakasa 85 

21 M. Gibran Zaidani sando 84 
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22 M. Husam Fikri 80 

23 M. Rizky Hakim 85 

24 Mahesti Mira Adelia 75 

25 Muhammad Akbar Nur Aziz 80 

26 Muhammad Habib Esa K. 86 

27 Muhammad Ikhsan Bryantama 85 

28 Nabila Putri Selina 90 

29 Nadhira Azzahra 80 

30 Naila Anggraini 91 

31 Nasywatsani Mayana 85 

32 Naura salma Todi 80 

33 Rafli Riski Mahardika 76 

34 Rizki Ananda 85 

35 Sarah Safira 90 

36 Saskia Zasila 84 

37 Siti Salsabila A. 91 

38 Tania Raudhatul Jannah 75 

39 Tiara Sapina 80 

40 Putri Aulia Zahra 80 

 

Berdasarkan tabel nilai peserta didik diatas dapat dilihat bahwa nilai yang 

diperoleh telah mencapai skor nilai 75, jika peserta didik mendapatkan skor nilai 75 

ke atas maka dapat dikatakan bahwa peserta didik tersebut telah mendapatkan 

pemahaman konsep. Dengan demikian peserta didik telah mengalami peningkatan 

dalam pemahaman konsep, artinya produk yang dikembangkan telah sesuai dengan 

skor nilai yang diperoleh peserta didik dan modul dikatakan dapat meningkatkan 

pemahaman konsep peserta didik. 

 

 



82 
 

 

7. Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar untuk  

mengetahui kelayakan modul IPA Terpadu berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) untuk menciptakan pemahaman konsep pada materi dampak limbah 

rumah tangga terhadap lingkungan, produk dikatakan kelayakannya sangat tinggi 

sehingga tidak dilakukan uji coba ulang. Selanjutnya modul dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu sumber belajar dan solusi  untuk mendapatkan nilai yang tinggi 

untuk peserta didik MTs/SMP dan digunakan guru di MTs/SMP kelas VII pada 

materi dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan. 

 

B. Pembahasan 

Pembuatan modul pembelajaran IPA Terpadu berbasis Contextual Teaching 

and Learning (CTL) ini tidaklah mudah dilakukan. Terdapat beberapa masalah yang 

terjadi dalam pengembangan modul pembelajaran IPA Terpadu ini, diantaranya yaitu 

penyesuaian materi dengan standar kompetensi dan kompotensi dasar, penempatan 

tata letak teks yang sesuai dengan materi dan gambar, dan pemberian masalah serta 

perumusan masalah yang digunakan. Penulis telah melalui validasi para ahli dan 

tahap respon guru biologi serta uji coba ke peserta didik dengan hasil sangat layak, 

maka telah berhasil dikembangkan produk berupa modul IPA Terpadu berbasis 
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Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk menciptakan pemahaman konsep 

pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan untuk kelas VII. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian 

dan pengembangan ini adalah produk modul IPA Terpadu berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL) untuk menciptakan pemahaman konsep pada materi 

dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan. Terdapat beberapa masalah yang 

melatarbelakangi pengembangan modul dalam penelitian ini. Penggunaan modul 

yang masih belum optimal, guru masih berfokus pada buku paket sebagai media 

belajar, guru banyak menerangkan didepan kelas sehingga peserta didik cepat merasa 

bosan, dan modul IPA Terpadu berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) 

pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan belum dikembangkan 

di sekolah. 

1. Kelayakan Media Pembelajaran Menurut Ahlii Materi, Ahli Media dan Ahli 

Pembelajaran 

Kelayakan media pembelajaran ini diperoleh dari hasil telaah oleh ahli materi, 

ahli media, dan ahli pembelajaran. Berdasarkan kriteria kelayakan media 

pembelajaran yang terdapat dalam BSNP bahwa media dapat dikatakan layak apabila 

dilihat dari beberapa aspek, beberapa aspek tersebut adalah komponen kelayakan isi, 

komponen kebahasaan, dan komponen kelayakan. Dari penilaian ahli materi, ahli 

media, dan ahli pembelajaran tersebut akan diperoleh kelayakan modul IPA Terpadu 
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berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk menciptakan pemahaman 

konsep pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan. 

Berdasarkan penilaian oleh ahli materi, mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 85,00% dengan kriteria sangat layak, yang artinya semua komponen 

kelayakan baik dari segi isi yang sesuai dengan materi dan Contextual Teaching and 

Learning (CTL), serta kebahasaan yang layak digunakan dalam proses belajar 

mengajar. Komponen isi mendapatkan persentase sebesar 95,00% dengan kriteria 

sangat layak. Pada komponen kebahasaan mendapatkan persentase sebesar 75,00% 

dengan kriteria layak. 

Berdasarkan penilaian oleh ahli media mendapatkan persentase sebesar 

93,05% dengan kriteria sangat layak. Didalam terdapat beberapa komponen 

kelayakan yaitu kualitas media, efektifitas media, dan teknik penyajian. Komponen 

kualitas media mendapatkan persentase sebesar 100% dengan kriteria sangat layak. 

Pada komponen efektifitas media mendapatkan persentase sebesar 87,37% dengan 

kriteria sangat layak. Kemudian komponen teknik penyajian mendapatkan persentase 

100% dengan kriteria sangat layak. 

Berdasarkan penilaian oleh ahli pembelajaran yaitu silabus dan RPP 

mendapatkan persentase kelayakan masing-masing yaitu sebesar 78,84% dan 85,41% 

dengan kriteria yang sama yaitu sangat layak. Pada silabus komponen yang dinilai 

yaitu isi yang disajikan, bahasa, dan waktu. Komponen isi yang disajikan 

mendapatkan persentase sebesar 81,25% dengan kriteria sangat layak. Komponen 

kebahasaan mendapatkan persentasi sebesar 75,00% dengan kriteria layak. Pada 
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komponen waktu mendapatkan persentase sebesar 75,00% dengan kriteria layak. 

Penilaian RPP yaitu berdasarkan komponen perumusan tujuan pembelajaran, isi yang 

disajikan, bahasa, dan waktu. Pada komponen perumusan tujuan pembelajaran 

mendapatkan persentase 85,00% dengan kriteria sangat layak. Komponen isi yang 

disajikan mendapatkan persentase sebesar 100% dengan kriteria sangat layak. 

Komponen bahasa mendapatkan persentase sebesar 83,33% dengan kriteria sangat 

layak. Pada komponen waktu mendapatkan persentase sebesar 75,00% dengan 

kriteria layak. 

Berdasarkan uraian dari masing-masing penilaian ahli materi, ahli media, dan 

ahli pembelajaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa modul IPA Terpadu 

berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) memiliki kategori sangat layak.  

2. Tanggapan Siswa dan Guru Terhadap Modul IPA Terpadu  

Tanggapan siswa dan guru juga sangat diperlukan dalam pengembangan 

modul IPA Terpadu berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk 

menciptakan pemahaman konsep pada materi dampak limbah rumah tangga terhadap 

lingkungan ini, hal ini dilakukan karena media pembelajaran ini nantinya akan 

digunakan dalam proses belajar mengajar oleh guru untuk siswa. Dimana pengertian 

guru adalah orang yang bertugas membantu murid untuk mendapatkan pengetahuan 

sehingga ia dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.
2
 Oleh karena itu peserta 

didik juga dilibatkan untuk mengetahui tanggapannya terhadap pengembangan media 

                                                           
2
 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2011), h. 

123 
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pembelajaran berupa modul IPA Terpadu berbasis Contextual Teaching and Learning 

(CTL) untuk menciptakan pemahaman konsep pada materi dampak limbah rumah 

tangga terhadap lingkungan.  

Modul IPA Terpadu termasuk dalam media visual, fungsi media pembelajaran 

visual bagi siswa menurut Levie dkk (dalam Arsyad) antara lain : (1) fungsi etensi 

yaitu media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi dalam isi pelajaran yang disampaikan, (2) media visual dapat 

mempengaruhi emosi serta mempengaruhi siswa dalam mengambil keputusan, (3) 

fungsi kognitif yaitu media visual yang diberikan dapat dipahami dan diingat oleh 

siswa dengan mudah, (4) fungsi kompensatoris yaitu media visual yang memberikan 

konteks untuk memahami teks dan membantu siswa yang lemah dalam membaca.
3
 

Hasil tanggapan guru IPA terhadap modul IPA Terpadu mendapatkan 

persentase sebesar 92,10% dengan kriteria sangat layak. Artinya modul yang telah 

dikembangkan layak dan pantas untuk digunakan dalam proses pembelajaran dikelas. 

Hal itu terbukti dengan nilai peserta didik yang besar dari pada sebelumnya.  

Penelitian yang dilakukan di uji cobakan melalui dua tahap yaitu uji kelompok 

kecil dan uji kelompok besar. Hasil uji coba skala kecil mendapatkan persentase 

sebesar 71,59% dengan kriteria layak. Berdasarkan hasil tabulasi data uji coba skala 

besar peserta didik mendapatkan persentase sebesar 83,75% dengan kriteria sangat 

layak. Hal tersebut menunjukan bahwa tanggapan peserta didik terhadap modul IPA 

Terpadu adalah baik. Peserta didik memberi respon yang positif terhadap 

                                                           
3
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 17 
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pembelajaran IPA yang menggunakan modul IPA Terpadu berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL) untuk menciptakan pemahaman konsep pada materi 

dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan. Pemahaman konsep peserta didik 

meningkat yang ditunjukan pada tabel nilai yang diperoleh peserta didik. Artinya 

modul yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik 

terbukti dengan nilai yang diperoleh peserta didik sehingga modul memang dapat 

meningkatkan pemahaman konsep. 

Peserta didik juga menyatakan bahwa modul IPA Terpadu berbasis 

Contextual Teaching and Learning (CTL) sangat menarik untuk dijadikan media 

dalam pembelajaran. Peserta didik merasa termotivasi oleh modul ini, karena 

memudahkan mereka dalam memahami materi pencemaran lingkungan. Dengan 

demikian, modul yang dikembangkan sangat layak diterapkan di sekolah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada Materi Dampak Limbah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan untuk 

siswa kelas VII, yang telah melalui validasi oleh beberapa dosen ahli, telah 

berhasil disusun dengan menggunakan metode prosedural Research and 

Development atau R&D yang didefinisikan oleh Borg and Gall dalam buku 

Sugiono. 

2. Setelah dilakukan uji coba respon yang di kembangkan, di dapatkan hasil 

validasi oleh dosen ahli, guru, dan peserta didik, mendapatkan kriteria sangat 

layak sehingga modul layak digunakan dalam pembelajaran IPA. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perlu dikembangkan modul berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) 

tetapi dengan materi yang berbeda. 
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2. Bagi pembaca, dapat melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap produk 

berupa modul ini, agar dapat dihasilkan produk yang lebih inovatif dan efektif 

untuk digunakan dalam pembelajaran. 

3. Bagi guru IPA yang akan menerapkan modul ini dalam pembelajaran juga perlu 

memiliki kemampuan untuk mengatur waktu pembelajaran secara efektif dan 

efisien agar tujuan pembelajaran dalam modul dapat tercapai secara terpenuhi.  
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