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ABSTRAK 

Penelitian dan pengembangan modul dilakukan bertujuan untuk mengetahui (1) 

kelayakan modul Biologi berbasis Authentic Application pada materi sistem gerak 

manusia kelas XI di SMAN 1 Labuhan Ratu, (2) keefektivan modul biologi berbasis 

Authentic Application pada materi sistem gerak manusia kelas XI SMAN 1 Labuhan 

Ratu. (3) respon peserta didik terhadap modul Biologi berbasis Authentic Application 

pada materi sistem gerak manusia kelas XI di SMAN 1 Labuhan Ratu. 

Penelitian dan pengembang ini adalah jenis penelitian yang menggunakan metode 

pengembangan R&D (Reserch and Development). Pengembangan modul menggunakan 

model pengembangan ADDIE yaitu: Analyze, Design, Develop, Implement dan 

Evaluate.  

Presentase kelayakan modul pada tahap pengembangan pada tahap akhir validasi ahli 

materi memperoleh presentase 87,5% dengan kategori sangat layak. Pada tahap validasi 

ahli media memperoleh sedangkan pada tahap akhir validasi ahli bahasa memperoleh 

presentase 91,6% dengan kategori sangat layak. Pada uji Coba produk terhadap 

tanggapan peserta didik pada skala terbatas presentase yang di peroleh 84,1% dengan 

kategori sangat baik dan uji coba skala luas presentase yang di peroleh 87,1% dengan 

kategori sangat baik. Kemudian pada respon pendidik pertama presentase yang di 

peroleh 86,9% dengan kategori sangat layak. Pada uji efektifitas relatif mendapatkan 

nilai sebesar 38%, artinya pengembangan modul masuk dalam kategori keefektifan 

sedang. Pada uji efektifitas relatif mendapatkan nilai sebesar 71,4%, artinya 

pengembangan modul masuk dalam kategori keefektifan tinggi. 

Kata kunci: Modul, Authentic Application, ADDIE 
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MOTTO 

                            

              

Artinya : ”Orang-orang yang telah Kami berikan Al kitab kepadanya, mereka 

membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman 

kepadanya. dan Barangsiapa yang ingkar kepadanya, Maka mereka Itulah 

orang-orang yang rugi. (Al-Baqarah : 121) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Skripsi ini diberi judul “Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi 

Berbasis Authentic Application Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses 

Sains Peserta Didik”. Pada penelitian ini ditunjukkan untuk mengembangkan 

modul pembelajaran biologi berbasis authentic application untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains peserta didik Oleh sebab itu, untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi pada penelitian ini. Maka, cara 

pertama penulis ambil adalah menjabarkan dari kata-kata yang menjadi variabel 

yang ada dalam judul  skripsi  yang  peneliti  buat.  Berikut  kata-kata  variabel  

tersebut  yaitu sebagai berikut. 

 

1.  Pengembangan 
 

Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, akademis, konseptual dan tingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan pendidik maupun peserta didik dalam keberlangsungan 

proses pendidikan. Pengembangan juga merupakan suatu proses untuk 

merancang pembelajaran agar menjadi logis dan sistematis untuk 

menetapkan sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses belajar 

mengajar yang memperhatikan pada potensi dan kompetensi dari peserta 

didik.
1
 

2.  Modul 

 Modul merupakan perangkat pembelajaran yang akan disusun 

secara sistematis dan mudah dipahami oleh tenaga pendidik dan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai 

dengan tingkat pemahaman peserta didik dan dapat belajar dengan mandiri 

tanpa bantuan bimbingan tenaga pendidik sehingga mudah mencapai 

tujuan pendidikan.
2
 

 

 

                                                             
1
 Abdul Majid., Perencanaan Pembelajaran. (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), 

hlm. 24. 
2
 Hamdani Hamid., “Pengembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia”, in (Bandung: 

Pustaka Setia., 2013),hlm.127. 
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3.   Authentic Application 

Authentic application berkaitan dengan pemecahan masalah yang 

berkesinambungan dengan permasalahan kehidupan nyata keseharian. 

Kelebihan tipe authentic application seperti guru mampu mengetahui 

kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam pemahaman materi, dapat 

menggambarkan pencapaian seorang peserta didik,meningkatkan proses 

belajar mengajar dan peserta didik mengetahui kewajiban-kewajiban untuk 

menguasai tugas-tugas.
3
 

4. Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan Proses Sains adalah suatu keterampilan yang di 

butuhkan dalam penyelidikan ilmiah untuk pemecahan masalah dengan 

menggunakan penalaran dan pengamatan untuk mendapatkan jawaban atas 

pertanyaan. Penggunaan keterampilan proses sains akan memicu adanya 

kemampuan serta tahap intelektual dan pandangan belajar  terhadap 

perkembangan pengetahuan anak, maka dari itu cara belajar peserta didik 

dengan mengembangkan berbagai aspek akan menyebabkan hasil belajar 

yang berarti.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan segala proses pengalaman belajar yang berlangsung 

dalam segala lingkungan dan sepanjang hidupnya. Pengertian ini menyiratkan 

bahwa pendidikan telah dimulai sejak manusia berada dalam kandungan dan 

masa pendidikannya seumur hidup.
5
 Pendidikan juga merupakan suatu upaya 

perubahan prilaku dan sikap seseorang untuk menyiapkan diri ketahap 

pendewasaan melalui kegiatan pengajaran maupun yang baik, karena proses 

pembelajaran tergantung pada proses pembelajaran dan keberhasilan belajar akan 

akan mempengaruhi perubahan posisi dan kemampuan yang ingin di capai 

seseorang dengan melakukan aktivitas, proses pembelajaran memiliki standar 

agar mencapai KKM dengan menggunakan meode pembelajaran yang akan 

menekankan pada minat belajar siswa.
6
 Hal ini menjadikan pendidikan sebagai 

andalan utama dalam upaya membangun negara secara nasional untuk 

                                                             
3 Khoirul Anam, Pembelajaran Berbasis Inkuiri Metode Dan Aplikasi. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar Anggota IKAPI, 2017), hlm. 109–19. 
4
 Muh Tawil dan Liliasari., Keterampilan-Keterampilan Sains Dan Implementasinya 

Dalam Pembelajaran IPA. (Makkasar: UNM, 2014), hlm. 36. 
5
 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan. (Bandung: Kaukaba, 2012), 

hlm. 34–36. 
6
 Dedy Achmad Kurniady, Ulpha Lisni Azhari, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 

Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah”, No. 2 (2016), hlm. 27. 
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meningkatkan kualitas hidup masyarakat indonesia dengan cara meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan  terhadap Allah SWT yang merupakan sumber motivasi 

disemua bidang kehidupan manusia. Hal ini dapat mengkontribusi bahwa 

pendidikan merupakan sektor penting untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusia.
7
 

Berkaitan dengan pentingnya pendidikan, Allah SWT telah 

memerintahkan untuk memperdalam pengetahuan agama dan menyebarkan ilmu 

umum lainnya yang telah didapatkan di jenjang pendidikan. Hal ini terkandung 

dalam firman Allah (Q.S at-Taubah:122), sebagai berikut: 

ِجُدوَن ٱۡۡلَِّٰٓمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َوٱلنَّاهُو ِكُعوَن ٱلسََّٰ ئُِحوَن ٱلرََّٰ
َّٰٓ ِمُدوَن ٱلسََّٰ بُِدوَن ٱۡلَحَٰ ئِبُوَن ٱۡلَعَٰ

َّٰٓ فِظُوَن لُِحُدوِد ٱلتََّٰ َن َعِه ٱۡلُمنَكِر َوٱۡلَحَٰ

ِر ٱۡلُمۡؤِمنِيَه  ِِۗ َوبَشِّ  (١١١. )ٱّللَّ

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan 

perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi 

untuk memperdalam pengetahuan agama mereka untuk emberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali,agar mereka dapat menjaga 

dirinya”. (Q.S at-Taubah:122)
8
 

Ayat di atas menjelaskan agar ketika terjadi perang, tidak semua umat muslim 

berperang hanya sebagian dan yang sebagian lagi mencari ilmu, setelah mendapatkan 

ilmu maka ilmu perlu di sebarluaskan. Dengan mempelajari ilmu agama, maka 

kecerdasan umat islam akan meningkat. 

 Adapun ayat tentang berilmu tercantum dalah surat Al-Mujadilah ayat 11, yang 

berbunyi:  

                                        

                                   

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

                                                             
7 H. Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 4. 
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan. (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2006), hlm. 164. 
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dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Mujadilah 

ayat 11)9 

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa dalam menggali ilmu dengan 

segala kekuatan memiliki banyak keutamaan yakni dengan ilmu manusia 

dimuliakan, dengan ilmu manusia memiliki kedudukan yang istimewah di 

hadapan Allah SWT, karena ilmu dapat menjadi jalan terang bagi penunjuk jalan 

manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 

Berdasarkan hasil PISA Indonesia yang diperoleh melalui Programme 

Internationale for Student Assesment (PISA) yang di selenggarakan oleh 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dapat 

disimpulkan bahwa diperoleh dari laporan PISA 2012 dalam bahwa Indonesia 

pada kemampuan sains menempati pringkat 71 dimana dibawah rata-rata OECD 

sebesar 489. Capaian kemampuan sains PISA siswa Indonesia dengan 

memperoleh angka 393 (tahun 2006), turun di angka 383 (tahun 2009) dan 382 

(tahun 2012), pada tahun 2015 mengalami kenaikan dengan perolehan angka 403 

kemudian menggalami penurunan pada tahun 2018 dengan perolehan angka 396. 

Dengan demikian Indonesia dalam Programme Internationale for Student 

Assesment (PISA), belum menggalami peningkatan yang signifikan, sehingga 

perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan sitem pendidikan di Indonesia.
10

 

Sistem pendidikan di Indonesia sekarang berdasarkan kurikulum seperti 

seperangkat rencana yang dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan 

berdasarkan standar kompetensi.
11

 Kurikulum yang berlaku di indonesia saat ini 

adalah kurikulum 2013 yang lebih banyak melibatkan peserta didik dalam 

mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses 

pembelajaran.
12

 Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan sumber daya 

manusia di Indonesia agar memiliki kepribadian hidup yang sitematis, produktif, 

kreatif, inovatif dan afektif serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan 

masyarakat secara langsung melalui proses yang nyata.
13

 Oleh karena itu untuk 

memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan kemampuan sains yang 

                                                             
9
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim, 2013), h.322 

10 “PISA Penulis Yohanes Enggar Harususilo”, n.d. 
11

 Hari Setiadi, “Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013”, Vol. 20 No. 2 (2016), p. 

166–178,. 
12

 Ibid.hlm,167 
13

 Mukminan, Kurikulum 2013 Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, 

(Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Yogyakarta), 2013, 

hlm. 3.. 
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rendah perlu dilakuknya pembelajaran biologi yang sesuai dengan kurikulum 

2013 dalam  meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

Berdasarkan kurikulum pembelajaran biologi merupakan salah satu mata 

pelajaran yang menduduki peranan peting dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan 

biologi dapat menjadi bekal bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai 

tantangan di era global seperti saat ini. Biologi memiliki 4 unsur yaitu proses, 

sikap, produk dan pengaplikasi dalam upaya untuk menciptakan, membangun 

dan megorganisasikan pengetahuan tentang alam melalui penyelidikan yang 

meliputi kegiatan observasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

merancang eksperimen menggumpulkan data, menganalisis dan menyimpulkan.
14

 

Berdasarkan analisis bahan ajar di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, 

didapatkan informasi bahwa pendidik menggunakan modul dalam proses 

pembelajaraan. Dalam proses pembelajaran dengan bahan ajar yang digunakan 

pendidik seperti modul, buku cetak, dengan bantuan video yang akan peserta 

didik amati dalam proses pembelajaran dan power point. Buku cetak menjadi 

pegangan pendidik, sehingga peserta didik hanya memegang modul, pada modul 

tersebut terdapat dalam merumuskan, indikator dan tujuan pembelajaran terdapat 

KI yang tidak ditentukan indikatornya serta tujuan pembelajaran yang sesuai 

dengan pendekatan strategi silabus yang digunakan tidak dijelaskan secara rinci 

didalam modul.
15

 Dalam buku standar isi pada jenjang SMA mata pelajaran 

biologi,  bahwasanya pembelajaran biologi dapat diarahkan untuk bersifat inquiry 

sehingga dapat membantu peserta didik dalam memperoleh pemahaman yang 

lebih tentang sistem gerak manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Data hasil analisis angket kebutuhan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Labuhan didapatkan data 80 % peserta didik menyatakan menyukai pembelajaran 

biologi, dan 60% peserta didik menyatakan dalam pembelajaran tidak melatih 

belajar secara mandiri, 70 % peserta didik menyatakan bahasa yang digunakan 

didalam modul sulit untuk dipahami, sehingga modul yang digunakan masih 

dianggap kurang untuk menfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran berbasis sainstifik maka dari itu perlu dikembangkan modul 

berbasis Authentic Application dalam proses pembelajaran biologi. 

Adapun hasil wawancara dengan pendidik mata pelajaran biologi di SMA 

Negeri 1 Labuhan Ratu, tenaga pendidik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran biologi dengan menggunakan modul dan proses pembelajaran 

                                                             
14

 Ibid.hlm,4. 
15

 Angket Keterampilan Proses. "Hasil Angket Keterampilan Proses Sains". Lembar 

angket. SMA Negeri 1 Labuhan Ratu (2021). 
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masih mendominasi kegiatan belajar dari peserta didik yang aktif dan masih 

terdapat peserta didik yang tidak aktif. 

Bahan ajar berupa modul memiliki uraian materi dan berbagai kegiatan 

proses pembelajaran, uraian materi yang tidak sesuai dengan kompetensi dasar 

(KD) dan silabus yang digunakan pada kurikulum 2013. Dengan uraian yang 

tidak lengkap dan tidak banyak tersedianya gambar penjelasan didalam modul. 

Kebanyakan materinya juga dilengkapi dengan sumber yang dapat diambil dari 

internet, materi yang berisi susunan materi yang juga disertai berupa kegiatan-

kegiatan percobaan praktikum yang sudah dilengkapi dengan rancangan 

percobaan secara terperinci.
16

 

Bahan ajar yang merupakan salah satu bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran didalam kelas. 

Bahan ajar berupa bahan tertulis seperti buku, modul, lembar kerja siswa (LKS), 

handout, leaflet, wallhart, brosur, maupun bahan ajar yang tidak tertulis seperti 

DVD, radio, kaset, CD, flim maupun Video. 

Modul merupakan salah satu bahan ajar, yang dapat digunakan oleh tenaga 

pendidik. Modul merupakan sebuah alat atau sarana untuk sebuah proses 

pembelajaran dalam bentuk tertulis maupun cetak yang akan disusun secara 

sistematis dan memuat materi pembelajaran serta metode pembelajaran. 

Kemudian modul merupakan perangkat pembelajaran yang akan disusun secara 

sistematis dan mudah dipahami oleh tenaga pendidik dan menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkat pemahaman 

peserta didik dan dapat belajar dengan mandiri tanpa bantuan bimbingan tenaga 

pendidik sehingga mudah mencapai tujuan pendidikan.
17

 

Modul yang seharusnya diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah 

peserta didik agar dapat belajar secara mandiri dengan memiliki keterampilan 

proses sains dan kemampuan kognitif yang sesuai dengan kurikulum 2013 modul 

yang akan diarahkan untuk pencarian pengetahuan secara aktif dalam 

memecahkan masalah.Dengan itu harusnya modul dapat dibuat dengan tenaga 

pendidik menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan keterampilan 

tenaga pendidik sendiri, sehingga proses pembelajaran memiliki makna yang 

lebih. Dan modul yang sudah ada di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu masih 

merupakan modul yang sangat sulit dipahami karena menggunakan bahasa yang 

didapat dari referensi internet, modul masih berupa seperti buku cetak karena 

sangat banyak materi, dan model tidak terdapat gambar didalamnya, masih diluar 

                                                             
16

 Wawancara Guru Biologi. “Lembar Wawancara” SMA Negeri 1 Labuhan ratu.2021 . 
17

 Hamdani Hamid., Loc.Cit. 
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tujuan pembelajaran biologi, dengan ini peneliti akan membuat modul yang dapat 

menggunakan model-model pembelajaran seperti pembelajaran Authentic 

Application, modul dibuat diharapkan sesuai dengan kurikulum 2013, dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran biologi sehingga modul yang dibuat didapatkan dari 

referensi buku kurikulum 2013, tidak banyak materi, dan terdapat gambar 

didalamnya, bertujuan agar peserta didik lebih mandiri dalam proses 

pembelajaran dan sebagai tolak ukur kemampuan dari peserta didik. 

Menurut Wenning, mengklasifikasikan levels of inquiry berdasarkan 

kecerdasan intelektual dan pihak  pengontrol, salah satunya dengan Real world 

application. Semakin  tinggi  kecerdasan  intelektual  dari peserta didik, maka 

akan semakin besar peran peserta didik dalam proses pembelajaran dan semakin 

tinggi tingkatan levels of inquirynya. Pembelajaran inkuiri tersebut dinamakan 

levels of inquiry model yang terdiri dari discovery learning, interactive 

demonstration, inquiry lesson, inquiry lab, real-world Aplication, dan 

hypothetical inquiry. Pada penelitian ini saya menggunakan level of inquiry 

dengan model real-world Aplication.  Real-world Aplication merupakan 

pembelajaran inquiry yang peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan 

awal terhadap masalah autentik. Pembelajaran Real-world Aplication Inquiry 

dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan masyarakat. 

Model pembelajaran inquiry real world application memungkinkan siswa untuk 

berinkuiri  secara  terbuka  namun  terarah dengan adanya panduan. Panduan 

dalam berinkuiri dapat  dituangkan    dalam bentuk modul. Modul adalah proses 

pembelajaran yang dapat memberikan informasi dan petunjuk yang jelas 

tentangapa yang harus dilakukan oleh peserta didik, seperti bagaimana 

melakukan dan sumber belajar apa yang akan digunakan.
18

 

Real world application ini terdapat 2 tipe pembelajaran, terdapat textbook 

application dan authentic application. Pada textbook application ini berkaitan 

dengan pemecah masalah dengan bantuan buku teks, sedangkan authentic 

application berkaitan dengan pemecahan masalah yang berkesinambungan 

dengan permasalahan kehidupan nyata keseharian. Kelebihan tipe authentic 

application seperti guru mampu mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta 

didik dalam pemahaman materi, dapat menggambarkan pencapaian seorang 

                                                             
18

 C.J Wenning, „Levels of Inquiry: Hierarchies of Pedagogical Practices and Inquiry 

Processes‟, Physiics Teacher Education. hlm.8. 
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peserta didik,meningkatkan proses belajar mengajar dan peserta didik 

mengetahui kewajiban-kewajiban untuk menguasai tugas-tugas.
19

 

Modul merupakan salah satu bahan ajar yang dapat digunakan oleh 

pendidik. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara rinci dan sistematis 

dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik agar 

sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik agar dapat belajar secara mandiri 

dengan bimbingan pendidik agar peserta didik dengan mudah mencapai tujuan 

pendidikan. Dengan modul peserta didik dapat mengukur secara mandiri tingkat 

penguasaan terhadap materi yang dibahas dalam modul.
 20

 

Sasaran dari pengembangan modul berbasis Authentic Application ialah 

peserta didik kelas XI SMAN 1 Labuhan Ratu. Tujuan pengembangan modul 

ialah agar dapat memfasilitasi pendidik dan peserta didik mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 dan untuk mempermudah guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran di kelas, sehingga mampu mencapai tujuan dari pembelajaran 

kurikulum 2013 dan pembelajaran biologi. Pengembangan produk berupa modul 

dilakukan pada materi sitem gerak manusia, dengan mengaplikasikan sintaks 

model pembelajaran Authentic Application yang mampu memberikan 

pengalaman belajar peserta didik secara langsung guna menemukan pemahaman 

konsep secara mandiri dalam kegiatan ilmiah, diharapkan dengan pengembangan 

modul berbasis  Authentic Application pada materi sistem gerak manusia mampu 

meningkatkan keteramplan proses sains peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas diharapkan dengan 

modul berbasis Autentic Application peserta didik dapat memecahkan masalah 

dan dapat memiliki sikap keterampilan proses sains secara langsung, oleh karena 

itu peneliti tertarik untuk dilakukannya study judul “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Biologi Berbasis Authentic Application Untuk meningkatkan 

Keterampilan Proses Sains Peserta didik”. 

C.   Identifikasi  dan Batasan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang  yang dapat diidentifikasi, yakni: 

1. Modul biologi yang digunakan belum lengkap dalam penjelasan gambar. 

2. Modul yang digunakan belum mencantumkan indikator. 

                                                             
19

 Khoirul Anam, Pembelajaran Berbasis Inkuiri Metode Dan Aplikasi. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar Anggota IKAPI, 2017), h. 109–19. 
20 Daryanto dan Aris, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, Rpp, Phb, 

Bahan Ajar) (Yogyakarta: Gava Media, 2014),h. 244. 
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3. Modul yang digunakan dalam proses pembelajaran masih kurang memberikan 

keterampilan proses sains pada peserta didik. 

4.  Modul biologi yang sudah digunakan belum berbasis Application Authentic.. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, dan identifikasi masalah diatas, 

peneliti membatasi penelitian sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini mengembangkan modul pembelajaran biologi berbasis 

Authentic application. 

2. Pengembangan modul pembelajaran biologi dalam penelitian ini adalah  

menentukan kelayakan modul biologi berbasis authentic application untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains berdasarkan sintak dari Autentic 

Aplication.  

3. Pada penelitian ini mengembangkan modul pembelajaran biologi berbasis 

Authentic application sampai mengetahui efektivitas didalam modul. 

4. Materi yang akan dibahas hanya mencakup ruang lingkup tentang sistem 

gerak manusia.  

5. Pada penelitian ini menggunakan model ADDIE. 

 

 

D.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

merumuskan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengetahui kelayakan modul biologi berbasis Authentic 

Application pada materi sistem gerak manusia kelas XI SMAN 1 Labuhan 

Ratu. 

2. Bagaimana mengetahui keefektivan modul biologi berbasis Authentic 

Application pada materi sistem gerak manusia kelas XI SMAN 1 Labuhan 

Ratu. 

3. Bagaimana mengetahui respon peserta didik terhadap modul Biologi berbasis 

Authentic Application pada materi sistem gerak manusia kelas XI SMAN 1 

Labuhan Ratu. 

E.      Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kelayakan modul biologi berbasis Authentic Application 

pada materi sistem gerak manusia kelas XI SMAN 1 Labuhan Ratu. 
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2. Untuk mengetahui keefektivan modul biologi berbasis Authentic Application 

pada materi sistem gerak manusia kelas XI SMAN 1 Labuhan Ratu. 

3. Untuk mengetahui respon dari peserta didik terhadap modul pembelajaran 

biologi berbasis authentic application pada materi sistem gerak manusia kelas 

XI SMAN 1 Labuhan Ratu. 

F.    Manfaat Pengembangan 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa  

 Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumber belajar dalam 

menjadikan peserta didik yang berpikir sains dalam memecahkan masalah 

pada materi sistem gerak manusia dan dapat menumbuhkan sikap ilmiah 

melalui pengalaman secara langsung sehingga mampu meningkatkan hasil 

belajar peserta didik.  

2. Bagi Guru 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan motivasi dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis Authentic Application 

khususnya pada materi sistem gerak manusia. 

3. Bagi Sekolah 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pustaka 

sekolah untuk digunakan sebagai salah satu referensi modul berbasis 

Authentic Application dalam materi sistem gerak manusia. 

4. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan untuk 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Dapat dijadikan penggalaman 

baru dalam mengembangkan modul biologi. 

 

G.     Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang   relevan   yaitu pertama “Pengembangan Modul Biologi 

Berbasis Inquiry Real World Application Pada Materi Bioteknologi Di SMAN 1 

Magelang”.
21

 Modul biologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

materi Bioteknologi untuk SMA. Kedua, “Pengembangan Modul Fisika Berbasis 

Keterampilan Proses Sains Pada Materi Alat-alat Optik untuk Peserta didik SMP 

                                                             
21 Baskoro Adi Prayitno, “Pengembangan Modul Biologi Berbasis Inquiry Real World 

Application Pada Materi Bioteknologi Di SMAN 1 Magelang”, (Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, 2016). 
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Kelas VIII“
22

. Penelitian ini menggunakan modul yang berbasis keterampilan 

proses sains dengan materi alat-alat optik untuk jenjang SMP. Ketiga, 

“Pengembangan Bahan Ajar Sistem Gerak Makhluk Hidup Berbasis Litrasi Sains 

Dalam Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Siswa SMP”.
23

 Penelitian ini 

mengembangkan bahan ajar materi sistem gerak dengan moel inkuiri terbimbing 

untuk jenjang SMP. 

Berdasarkan hasil dari ketiga penelitian yang relevan masih belum ada 

penelitian yang mengembangkan modul sistem gerak manusia yang berbasis 

Authentic Application untuk meningkatkan keterampilan proses sains, sehingga 

perlu dilakukan penelitian Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis 

Authentic Application untuk meningkatkan Keterampilan Proses Sains Peserta 

didik sebagai modul baru sekaligus pembeda dari penelitian relevan yang telah 

diuraikan diatas. 

Dipilihnya Modul sebagai objek penelitian dikarenakan modul ialah bahan 

ajar cetak yang yang dirancang secara logis dengan menggunakan tata bahasa 

yang mudah dipahami oleh peserta didik yang sesuai dengan tingkat pengetahuan 

mereka dan usianya, agar mereka dapat dipelajari secara mandiri tanpa 

membutuhkan seorang penyedia dan modul, sehingga dapat digunakan sesuai 

dengan kemampuan kecepatan belajar peserta didik . Hal ini menunjukkan 

penggunaan modul pada proses pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil 

pelajaran. Adapun tujuan utama pembelajaran menggunakan modul adalah untuk 

dapat meningkatkan seca ra efektif dan efisien pembelajaran di sekolah, seperti 

fasilitas,dana,waktu serta tenaga untuk mencapai tujuan secara maksimal. 

H.      Sistematika Penulisan 
 

 Secara garis besar sistematika penulisan skripsi Research & 

Depolopment (R&D) terdiri dari beberapa bagian seperti :  

BAB I : Pendahuluan didalam penelitian ini terdapat sub BAB 

menjelaskan Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Pengembangan, Manfaat Pengembangan, 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Sistematika Penulisan. 

BAB II : Landasan teori, dalam hal ini perlu referensi yang mendukung 

tentang materi yang diambil untuk penelitian, menjabarkan poin-poin penting 

dalam penelitian yaitu materi Modul, Authentic Applicaton dan Keterampilan 

                                                             
22

 Arniza Resti Octaviandari, “Pengembangan Modul Fisika Berbasis Keterampilan 

Proses Sains Pada Materi Alat-Alat Optik Untuk Peserta Didik SMP Kelas VIII””, (UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2016). 
23

 Sri Sukma Wati, “Pengembangan Bahan Ajar Sistem Gerak Makhluk Hidup Berbasis 

Litrasi Sains Dalam Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Siswa SMP”, (Universitas 

Mataram, 2020). 



12 

 

Proses Sains terdapat Deskripsi Teoretik dan Teori-teori Tentang 

Pengembangan Model. 

BAB III: Metode Penelitian, pada bagian ini menjelaskan tentang metode 

ADDIE yang akan dilakukan penelitian.  Gambaran umum Penelitian yang 

dilakukan ini merupakan penelitian Research & Depelopment (R&D) terdapat 

penulisan yang menjelaskan tempat dan waktu penelitian pengembangan, Desain 

Penelitian Pengembangan, Prosedur Penelitian Pengembangan, Spesifik Produk 

yang Dikembangkan, Subjek Uji Coba Penelitian Pengembangan, Instrumen 

Penelitian, Uji Coba Produk dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan terdapat deskripsi hasil 

penelitian pengembangan dan pembahasan. 

BAB V : Penutup didalam penelitian ini terdapat simpulan dan 

rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Deskripsi Teoritik 

1.  Pengertian pengembangan  

Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, akademis, konseptual dan tingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan 

pendidik maupun peserta didik dalam keberlangsungan proses pendidikan. 

Pengembangan juga merupakan suatu proses untuk merancang pembelajaran agar 

menjadi logis dan sistematis untuk menetapkan sesuatu yang akan dilaksanakan 

dalam proses belajar mengajar yang memperhatikan pada potensi dan kompetensi 

dari peserta didik.
24

 

Agar dapat mengembangkan bahan ajar yang dapat mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan, harus memiliki persiapan dan perencanaan yang 

teliti terlebih dahulu. Adapun susunan dalam mengembangkan media seperti 

menelaah kebutuhan dan karakteristik peserta didik, merumuskan instruksional 

dengan pengoperasian dan khas, meringkaskan isi setiap materi secara terperinci 

agar mendukung tercapainya tujuan, mengembangkan alat ukur keberhasilan, 

mengadakan tes, menulis naskah media dan adanya perbaikan.
25

 

Pengembangan pembelajaran lebih realistis, bukan sekedar khayalan 

pendidikan yang sulit diterapkan didalam kehidupan. pengembangan 

pembelajaran juga merupakan suatu usaha yang dilakukan se orang pendidik 

untuk meningkatkan kualitas kualitas dari proses pembelajaran baik dari segi 

materi metode dan substansi nya. Adapun penjelasan dari segi materi artinya 

pada bagian bahan ajar yang di cocokkan dengan perkembangan pengetahuan, 

sedangkan dari segi metodelogi dan substansinya berkaitan dengan 

pengembangan strategi pembelajaran, baik dari segi teoritis ataupun efektif.
26

 

Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah diuraikan, maka dapat 

dikatakan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha agar potensi yang telah 

ada akan menjadi suatu potensi lebih baik lagi dan berguna bagi pendidik 

                                                             
24

 Abdul Majid., Perencanaan Pembelajaran. (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), 

hlm. 24. 
25

 Arief S. Sadiman, dkk., Media Pendidikan. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 

hlm. 100. 
26

 Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia. (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2013), hlm. 129–34. 
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maupun peserta didik yang dikembangkan berupa bahan ajar maupun media 

pembelajaran lainnya. Untuk mengembangkan modul atau bahan ajar harus 

mempunyai persiapan matang dan perencanaan yang teliti terlebih dahulu. 

Pengembangan merupakan suatu cara untuk mengembangkan modul atau produk 

serta menyempurnakan yang telah ada menjadi produk yang lebih baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

2.      Pengertian modul 

Salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan ialah modul. Pada 

dasarnya modul ialah bahan ajar cetak yang yang dirancang secara logis dengan 

menggunakan tata bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik yang sesuai 

dengan tingkat pengetahuan mereka dan usianya, agar mereka dapat dipelajari 

secara mandiri tanpa membutuhkan seorang penyedia dan modul, sehingga dapat 

digunakan sesuai dengan kemampuan kecepatan belajar peserta didik . Hal ini 

menunjukkan penggunaan modul pada proses pembelajaran ini dapat 

meningkatkan hasil pelajaran. Modul disebut media untuk belajar secara mandiri 

karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri yang mudah 

dipahami oleh peserta didik. Akan tetapi, modul-modul yang tersebar di pasaran 

saat ini masih banyak yang belum sesuai dengan kurikulum 2013 yang berlaku 

saat ini. Hal inilah yang mengakibatkan tersedianya modul yang sesuai dengan 

kurikulum 2013 itu masih sangat terbatas sehingga modul ini perlu 

dikembangkan agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini.  

Modul ialah seperangkat paket belajar secara mandiri meliputi serangkaian 

pengalaman proses belajar yang direncanakan serta dirancang secara struktural 

untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar mereka. Adapun tujuan 

utama pembelajaran menggunakan modul adalah untuk dapat meningkatkan 

secara efektif dan efisien pembelajaran di sekolah, seperti fasilitas,dana,waktu 

serta tenaga untuk mencapai tujuan secara maksimal.
27

 

Modul merupakan bahan ajar dari segala bentuk bahan digunakan oleh 

pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Adapun 

bahan yang dimaksud seperti bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. 

bahan ajar juga memiliki banyak ragam serta bentuknya,salah satu bahan ajar 

yang paling mudah dibuat oleh pendidik seperti dalam bentuk cetak (Modul). Hal 

ini bermaksud, supaya guru dituntut mengembangkan bahan ajar yang beragam 

agar tidak membosankan peserta didik.  

                                                             
27 Muhammad Wahyu Setiyadi and Hamsu Abdul Gani, „Pengembangan Modul 

Pembelajaran Biologi Berbasis Pendekatan Saintifik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa‟, 

3 (2017)hlm. 103-104. 
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Adapun modul dapat diartikan seperti alat pembelajaran yang tersusun 

sesuai dengan kebutuhan proses belajar pada mata kuliah tertentu untuk 

keperluan proses pembelajaran tertentu, sebuah kompetensi maupun sub petensi 

yang dikemas sedemikian rupa dalam satu modul yang utuh (self contained), 

mampu membelajarkan diri sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain seperti 

adanya petunjuk kegiatan belajar mandiri (self instruction), dalam 

penggunaannya tidak bergantung pada media lain (self alone), memberikan 

kesempatan peserta didik untuk dapat berlatih dan memberikan rangkuman, 

memberikan kesempatan an melakukan tes mandiri (self test) dan membantu 

kesulitan peserta didik dengan memberikan motivasi serta tindak lanjut dan 

umpan balik.
28

 

Modul adalah bahan ajar yang tersusun secara sistematis dan menarik 

mencakup metode, isi materi dan evaluasi yang digunakan secara mandiri untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan.
29

 

Jadi pengertian modul ialah sebuah program pengajaran yang tersusun 

dalam bentuk tertentu untuk keperluan proses belajar mengajar. Di mana modul 

juga dapat dilihat sebagai seperangkat program mengajar yang terdiri dari 

beberapa komponen nya berisi tujuan proses belajar, metode belajar,bahan 

belajar,media,sumber belajar dan sistem penilaiannya.  

a.      Ragam bentuk bahan ajar 

Adapun ragam bentuk bahan ajar sebagai berikut: 

1) Bahan ajar dalam bentuk cetak, seperti buku, lembar kerja siswa 

(LKS), handout, modul, brosur, leaflet, wallchart dan lain sebagainya. 

2) Bahan ajar berbentuk audio visual,seperti video/ film dan VCD. 

3) Bahan ajar berbentuk audio seperti kaset radio dan CD audio. 

4) Bahan ajar berbentuk visual seperti foto gambar dan model/maket. 

5) Bahan ajar berbentuk multimedia seperti CD interaktif computer based 

learning dan internet.30 

                                                             
28

 Hamdani Hamid, Loc.Cit.hlm.129-134. 
29

 Eka Puspita Dewi, Agus Suyatna, and Chandra Ertikanto, „Efektivitas Modul Dengan 

Model Inkuiri Untuk Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Materi Kalor‟, 02 

(2017)..hlm.105-110. 
30

 Hamdani Hamid, Loc.Cit.hlm.129. 
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b.   Manfaat modul dan prinsip penyusunannya 

1).  Manfaat modul 

Dilihat dari kepentingan peserta didik dan pendidik,bahwa modul 

memiliki banyak manfaat. Adapun modul berguna bagi peserta didik 

sebagai berikut : 

a)     Adanya kesempatan melatih individu belajar secara mandiri. 

b) Saat proses belajar mengajar di luar kelas dan di luar jam 

pembelajaran yang membuat kegiatan lebih menarik. 

c)  Memiliki kesempatan meluapkan cara belajar yang sesuai dengan 

kemampuan dan minat peserta didik. 

d)  Memiliki kesempatan dalam menguji kemampuan individu dengan 

cara mengerjakan latihan-latihan yang telah disajikan dalam Modul. 

e)    Dapat membelajarkan diri sendiri. 

f)   Dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi 

secara langsung dengan lingkungan serta sumber belajar lainnya. 

c.   Kegunaan penyusunan Modul  

Adapun penyusunan modul berguna bagi pendidik seperti : 

1) Dapat mengurangi ketergantungan guru terhadap ketersediaan buku 

teks yang ada. 

2) Dapat memperluas wawasan karena modul yang disusun dengan 

banyaknya referensi. 

3) Dapat menambahkan kekayaan pengetahuan serta pengalaman dalam 

menulis modul. 

4) Dapat membangun hubungan yang efektif antara pendidik dengan 

peserta didik karena pembelajaran tidak harus selalu berjalan secara 

tatap muka. 

5) Jika modul sudah dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan maka akan 

menambah angka kredit.
31

 

                                                             
31

 Ibid.hlm.130. 
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d.   Prinsip penyusunan Modul 

Pada dasarnya modul berisikan materi dan metode pembelajaran. 

Sebelum membuat modul, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu seperti 

melakukan identifikasi terhadap kompetensi dasar yang akan diajarkan dan 

lakukan identifikasi terhadap indikator untuk pencapaian kompetensi yang 

ada di dalam silabus yang telah disusun. Adapun prinsip yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan modul, sebagai berikut: 

1) Disusun dari materi yang mudah untuk memahami yang lebih sulit dan 

dari yang konkret untuk dapat memahami yang semikonkret dan 

abstrak. 

2) Dengan menekan pengulangan bertujuan untuk memperkuat 

pemahaman peserta didik. 

3) Adanya umpan balik yang positif akan memberikan penguatan terhadap 

peserta didik. 

4) Dengan memberikan motivasi kepada peserta didik agar tercapai nya 

keberhasilan belajar. 

5) Adanya latihan dan tugas untuk menguji diri sendiri. 

e.   Kegiatan Penyusunan Modul 

    Adapun urutan kegiatan penyusunan modul pembelajaran antara lain: 

1) Diawali dengan menetapkan judul modul 

2) Menyiapkan buku sumber dan referensi lainnya 

3) Dengan melakukan pengenalan terhadap kompetensi dasar, melakukan 

analisis terhadap materi pembelajaran dan mempersiapkan bentuk 

kegiatan pembelajaran yang sesuai. 

4) Pengenalan indikator pencapaian kompetensi serta dengan merancang 

bentuk dan jenis penilaian yang nantinya akan disajikan. 

5) Mempersiapkan format penulisan modul yang benar. 

6) Menyusun draft modul. 

7) Melakukan validasi dan finalisasi terhadap draft modul agar efektif. 
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f.   Pengisian format penulisan modul 

      Untuk pengisian format penulisan modul sebagai berikut : 

1) Halaman sampul yang berisikan judul pokok bahasan,logo,nama penulis, 

pertemuan ke berapa, nama mata pelajaran dan keterangan lainnya. 

2) Adanya pokok bahasan yang tertulis di dalam standar kompetensi. 

3) Pengantar yang berisikan adanya kedudukan modul di dalam mata 

pelajaran tertentu, dengan ruang lingkup materi modul serta adanya kaitan 

diantara pokok bahasannya akan dibahas dan sub-sub pokok bahasan. 

4) Terdapat kompetensi dasar yang dikutip dari kurikulum. 

5) Adanya tujuan pembelajaran sebagai rumusan tingkah laku gambaran 

tentang kemampuan tertentu yang yang akan dicapai peserta didik setelah 

menyelesaikan pengalaman proses belajar. Sekurang-kurangnya rumusan 

tujuan pembelajaran berisikan unsur audiens (A), behavior (B), content 

(C) dan degree (D). kemudian rumusan tingkah laku dalam tujuan 

pembelajaran juga dapat berhubungan dengan aspek kognitif afektif dan 

psikomotorik. 

6) Di dalam 1 modul terdiri atas 1- 3 kegiatan belajar atau lebih sesuai 

dengan silabus dan RPP. 

7) Bentuk judul kegiatan belajar ditulis secara singkat dan padat namun harus 

menggambarkan keseluruhan isi dari materi pembelajaran yang akan 

disampaikan. 

8) Memberikan uraian dan contoh yang ditulis judul didalam sub unit kecil, 

seperti " Susunan tubuh manusia". 

9) Diberikan latihan dalam Modul sebagai alat untuk mengukur kemampuan 

peserta didik dalam menguasai pokok-pokok atau isi materi pembelajaran. 

10) Pada bagian rangkuman berisikan pokok-pokok materi yang sudah 

disajikan dalam uraian dan contoh. 

11) Tes formatif pada modul bertujuan untuk mengukur seberapa kemajuan 

belajar peserta didik didalam setiap pembelajaran. 

12) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut untuk mengetahui pencapaian 

hasil belajar peserta didik. 
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13) Dengan memberikan kunci jawaban agar peserta didik dapat mengukur 

kemampuan belajar diri sendiri. 

14) Terdapat daftar pustaka sebagai acuan yang telah disajikan sumber dalam 

penyusunan modul yang mencantumkan nama penulis buku (tanpa 

menuliskan gelar), judul buku (dicetak miring atau digaris bawahi),kota 

tempat buku diterbitkan,nama penerbit, tahun penerbit dan halaman.
32

 

Modul pembelajaran merupakan bahan ajar yang tersusun secara sistematis dan 

menarik yang mencakup isi materi metode dan evaluasi yang digunakan secara mandiri 

bertujuan untuk mencapai kompetensi yang yang diinginkan. dengan sistem belajar 

fasilitas modul telah dikembangkan baik di luar maupun di dalam negeri, dikenal 

dengan sistem belajar bermodul (SBB). Adapun tujuan dari sistem SBB tersebut 

sebagai berikut : 

1) Untuk memperpendek waktu yang diperlukan peserta didik untuk 

menguasai tugas yang telah diberikan. 

2) Dengan menyediakan waktu sebanyak yang diperlukan peserta didik 

dalam batas-batas yang yang memungkinkan untuk menyelenggarakan 

pendidikan yang teratur. Fungsi modul ini sebagai bahan ajar yang yang 

digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran peserta didik. Dengan 

modul ini juga, peserta didik dapat belajar lebih terarah dan sistematis.
33 

g.   Karakteristik modul pembelajaran sebagai produk pengembangan 

Untuk menghasilkan modul yang baik, maka penyusunannya harus 

sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Depdiknas tahun 2008 

sebagai berikut: 

1) Self-instructional, peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dan 

tidak tergantung pada pihak lain. 

2) Self-contained, seluruh materi pembelajaran dari 1 unit kompetensi 

yang dipelajari terdapat di dalam satu modul yang utuh. 

3) Stand alone, modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media 

lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. 

                                                             
32 Ibid.hlm.131-134. 
33

 Nur Thahirah Umajjah, „Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Bernuansa 

Pendidikan Islam Di SMA Islam AL Azhar 12 Makassar‟, 1 (2018)..hlm.77. 
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4) Adaptif, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

5) User friendly, modul harusnya memenuhi kaidah akrab bersahabat atau 

akrab dengan pemakainya. 

6) Konsistensi dalam penggunaan font spasi dan tata letak.
34

 

h.   Kelebihan dan kekurangan menggunakan modul 

Modul ialah suatu alat pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran yang membantu peserta didik sebagai bahan dalam 

kegiatan proses belajar mengajar.Adapun hasil produk pengembangan 

modul dengan siklus belajar ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang 

secara umum. Akan tetapi, dalam proses belajar menggunakan modul 

memiliki kekurangan-kekurangan sebagai berikut : 

1) Hanya terfokus dengan kompetensi dasar saja. 

2) Menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki 

oleh peserta didik pada umumnya, seperti suka membaca.  Sehingga 

konsep modul sebagai bahan ajar yang digunakan secara mandiri tidak 

semua peserta didik itu dapat melakukannya. 

3) Sudah memiliki kunci jawaban yang tidak dapat di tutupi 

kemungkinannya terdapat peserta didik yang malas. 

4) Biaya pengembangan modul dengan bahan tinggi dan waktu yang 

dibutuhkan lama. 

5) Memerlukan ketekunan yang tinggi dari guru untuk terus menerus 

memantau proses belajar dari peserta didik, memberikan motivasi dan 

setiap waktu peserta didik membutuhkan bertatap muka secara individu 

dengan gurunya.
35

 

Pada kegiatan pembelajaran di sekolah membutuhkan media pembelajaran 

sebagai sarana yang dapat membantu tersampaikannya materi pembelajaran 

untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Oleh karena itu modul merupakan 

                                                             
34

 Musa‟adatul Fithriyah, „Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Tematik 

Terpadu Tema “Peduli Terhadap Makhluk Hidup” Untuk Siswa Kelas IV Di MIT AR Roihan 

Lawang Malang Musa‟adatul‟, 9 (2005).hlm.250. 
35 Heni Wulandari, „Berorientasi Siklus Belajar Untuk Siswa Kelas XI SMA Teladan 1 

Metro‟, Bioedukasi, 7 (2016).hlm.131-132. 
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salah satu media yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Kelebihan yang diperoleh jika belajar menggunakan modul seperti : 

1) Peserta didik dapat belajar secara mandiri. 

2) Motivasi peserta didik dipertinggikan karena setiap kali mengerjakan suatu 

tugas pelajaran dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuannya. 

3) Setelah sesudah proses pembelajaran selesai guru dan peserta didik akan 

mengetahui benar peserta didik yang dapat berhasil dengan baik dan mana 

yang kurang berhasil.  

4) Peserta didik telah mencapai hasil yang sesuai dengan kemampuannya. 

5) Pendidikan lebih efektif karena bahan pelajaran lebih merata sepanjang 

semester. 

6) Modul mengarah pada proses belajar yang tersusun secara tertata yang 

terdiri dari judul standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

pembelajaran, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan modul,peta 

konsep, kegiatan pembelajaran, pencarian, pengenalan konsep biologi 

berbasis aplikasi tugas, rangkuman evaluasi, umpan balik, daftar istilah 

serta terdapat kata kunci.
36

 

Berdasarkan pengertian modul yang telah diuraikan diatas, maka dikatakan 

bahwa modul adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh pendidik dalam 

melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Adapun bahan yang 

dimaksud ini berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis yang merupakan 

sifatnya informasi alat atau teks yang diperlukan oleh pendidik dalam perencanaan dan 

menelaah implementasi pembelajaran. Dengan menggunakan bahan ajar juga 

merupakan seperangkat materi yang sudah tersusun secara sistematis baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis sehingga akan tercipta suasana yang mendukung 

kemungkinan dikuasai peserta didik untuk belajar, seperti pengetahuan keterampilan 

maupun sikap melalui proses belajar pembelajaran. dengan begitu bahan ajar akan 

memungkinkan peserta didik dapat mempelajari suatu kompetensi dasar secara selaras 

dan logis mampu menguasai semua kompetensi secara keseluruhan dan terpadu.  

Jadi, modul mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah pemerataan 

pendidikan, karena modul memungkinkan peserta didik belajar sendiri tanpa tergantung 

pada tempat dan waktu. Modul juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. pada sistem pembelajaran dengan modul akan 

                                                             
36

 Ibid.hlm.133. 



22 

 

menekankan bahwa setiap peserta didik harus dapat mencapai tingkat penguasaan 

tertentu. Modul mengarah kepada tujuan yang telah direncanakan dengan seksama agar 

memungkinkan terjaminnya kualitas pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Modul 

juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan keberhasilan penggunaan waktu dan 

fasilitas karena dengan modul akan memungkinkan pendidik membantu dan 

memperbaiki peserta didik selama proses belajar. Pendidik juga secara cepat 

mengetahui sebab-sebab kesulitan peserta didik dan tingkat kemampuan yang dicapai 

setiap periode.  

Sistem belajar dengan menggunakan fasilitas modul telah dikembangkan baik 

diluar maupun di dalam negeri, yang dikenalkan dengan sistem belajar Bermodul.   

Adapun sistem tersebut antara lain:  

a. Dapat memperpendek waktu yang diperlukan peserta didik untuk menguasai tugas 

yang diberikan 

b. Menyediakan waktu sebanyak yang diperlukan oleh peserta didik dalam batas-

batas yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan secara teratur. 

Fungsi modul sebagai bahan ajar yang dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran peserta didik. Dengan modul ini, peserta didik dapat belajar lebih terarah 

dan sistematis. diharapkan peserta didik dapat menguasai kompetensi yang dituntut oleh 

kegiatan pembelajaran yang diikutinya. Modul dapat memberikan petunjuk belajar bagi 

peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. 

3.  Keterampilan Proses Sains 

a.  Pengertian Keterampilan Proses sains 

Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang menyediakan 

pembelajaran sains dengan membuat peserta didik berperan secara aktif, 

mengembangkan tanggung jawab belajar mereka secara individu dan dapat 

membuat peserta didik menemukan metode dan cara berpikirnya seorang 

ilmuwan. Keterampilan proses sains ini sangat luar biasa untuk dimiliki oleh 

peserta didik yang dapat menyelesaikan suatu masalah yang dapat dihadapi, 

memunculkan sikap berpikir kritis peserta didik, mengambil keputusan, sudah 

menemukan solusinya dan memuaskan rasa ingin tahu mereka.
37
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Keterampilan Proses Sains merupakan suatu kemampuan  memahami 

peserta didik dalam menerapkan metode ilmiah, mengembangkan dan 

menemukan ilmu pengetahuan.
38

 

Keterampilan Proses Sains adalah suatu keterampilan yang di butuhkan 

dalam penyelidikan ilmiah untuk pemecahan masalah dengan menggunakan 

penalaran dan pengamatan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan. 

Penggunaan keterampilan proses sains akan memicu adanya kemampuan serta 

tahap intelektual dan pandangan belajar  terhadap perkembangan pengetahuan 

anak, maka dari itu cara belajar peserta didik dengan mengembangkan 

berbagai aspek akan menyebabkan hasil belajar yang berarti. Hal ini dapat 

terjadi jika dikembangkan proses belajar mengajar dengan menerapkan 

pendekatan keterampilan proses sains, seperti melibatkan keterampilan 

keterampilan kognitif atau intelektual manual dan sosialnya. Untuk 

keterampilan intelektual akan memicu peserta didik dalam menggunakan 

pikirannya. sedangkan keterampilan manual akan melibatkan peserta didik 

dalam menggunakan alat,bahan, mengukur dan menyusun atau merakit alat.  

Berdasarkan pengertian keterampilan proses sains diatas, bahwa dapat 

dipahami keterampilan proses sains merupakan keterampilan fisik serta 

mental yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang dapat 

diterapkan dalam satu kegiatan ilmiah dan memberi kesempatan peserta didik 

agar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. keterampilan proses 

sains sangat penting untuk semua peserta didik sehingga dapat 

mengembangkan sains serta diharapkan mampu mendapatkan pengetahuan 

yang baru melalui pengetahuan yang mereka miliki. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-nahl ayat 64 yang berbunyi:  

                                   

 

Artinya : "Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-kitab (Al- Qur'an) ini, melainkan 

agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan 

itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman". (Q.S An-Nahl 

ayat 64).
39
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KPS dalam pembelajaran perlu adanya implementasikan mengingat 

bahwa perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga 

dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan 

mengembangkan sendiri fakta dan konsep yang menumbuhkan serta 

mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut, maka akan terciptanya kondisi 

cara belajar peserta didik yang aktif. dengan semakin pesatnya perkembangan 

ilmu pengetahuan akan menghasilkan banyak konsep yang harus dipelajari 

peserta didik melalui pembelajaran, sedangkan guru tidak mungkin lagi 

mengajarkan banyak konsep kepada peserta didik. Salah satu alternatif 

pembelajaran yang di kembangkan yaitu pembelajaran dengan pendekatan 

keterampilan proses.
40

 

b.  Jenis-jenis Keterampilan Proses 

Keterampilan proses sains terbagi menjadi keterampilan proses sains 

dasar dan keterampilan proses sains terpadu. Keterampilan proses sains dasar 

terdiri dari observasi atau mengamati, mengklasifikasi, berkomunikasi, 

mengatur, meramal dan menarik kesimpulan. Sedangkan keterampilan proses 

sains terpadu terdiri dari identifikasi variabel, penyusunan tabel data, 

penyusunan grafik, pemprosesan data, analisis investigasi, penyusunan 

hipotesis, penyusunan variabel-variabel secara operasional dan perancang 

investigasi.
41

 

Keterampilan proses sains ada berbagai jenis yang dapat dikembangkan 

oleh peserta didik, antara lain keterampilan-keterampilan dasar (Basic skills) 

dan keterampilan-keterampilan terintegrasi (Integrated skills). Pada 

keterampilan dasar terdiri atas mengamati, menggolongkan atau 

mengklarifikasi, mengukur, mengomunikasikan, menginterpretas data, 

memprediksi, menggunakan alat, melakukan percobaan dan menyimpulkan. 

Sedangkan keterampilan-keterampilan terintegrasi terdiri dari merumuskan 

masalah, mengidentifikasi variabel, mendefinisikan variabel secara 

operasional, memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, 

merumuskan hipotesis, merancang penelitian dan melakukan percobaan. 

Keterampilan proses terdiri atas keterampilan dasar proses sains (basic 

skill), dimulai dari mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, 

menyimpulkan dan mengkomunikasikan dan keterampilan terpadu proses 

sains (Integrated skill) dari identifikasi variabel sampai dengan yang 

                                                             
40
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kompleks seperti eksperimen. Keterampilan proses juga dapat 

mengembangkan kemampuan mengamati, pengelompokan atau 

mengklasifikasikan, menaksir atau menginterpretasikan, meramalkan, 

menerapkan, merencanakan penelitian dan mengkomunikasikan.
42

 

c.   Indikator KPS 

Pada KPS didalam proses pembelajaran perlu adanya implementasikan 

perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat, sehingga tidak 

mungkin lagi diajarkan semua fakta dan konsep tersebut kepada peserta didik. 

Namun, apabila fakta dan konsep diberitahukan secara verbal, akibatnya 

peserta didik memiliki pengetahuan, tetapi tidak dilatih untuk menemukan 

pengetahuan, menemukan suatu konsep dan mengembangkan ilmu, contohnya 

segi tiga, panas, energi, massa dan sebagainya. Berikut indikator-indikator 

KPS antara lain: 

Tabel  2.1 

                                    Indikator KPS 

No Indikator KPS Sub Indikator 

1. Mengamati/Observasi a. Menggunakan berbagai indera 

(penglihatan,pengecap,penciuman,pera

ba,pendengar). 

b. Mengumpulkan/menggunakan fakta 

yang relevan. 

2. Mengklompokkan/Klasi

fikasi 

a. Mencatat setiap pengamatan secara 

terpisah. 

b. Mencari perbedaan, persamaan dan 

mengontraskan ciri-ciri. 

c. Membandingkngkan dan mencari dasa 

pengelompokkan atau penggolongan. 

3. Menafsirkan a. Menghubung-hubungkan hasil 

pengamatan. 

b. Menemukan pola/keteraturan dalam 

suatu seri pengamatan. 

c. Menyimpulkan. 

4. Meramalkan/Mempredi

ksi 

 Menemukan apa yang mungkin terjadi 

5. Melakukan komunikasi a. Mendeskripsikan atau menggambarkan 

data hasil percobaan/pengamatan 

dengan grafik atau tabel. 
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b. Menyusun dan menyampaian laporan 

secara sistematis dan jelas. 

c. Menjelaskan hasil percobaan dan 

membaca grafik/tabel. 

d. Mendiskusikan hasil kegiatan suatu 

masalah/peristiwa.  

6. Mengajukan pertanyaan a. Bertanya apa,bagaimana dan mengapa, 

bertanya untuk meminta penjelasan. 

b. Mengajukan pertanyaan yang berlatar 

belakang hipotesis. 

7. Mengajukan hipotesis a. Mengetahui bahwa ada lebih dari suatu 

kemungkinan penjelasan dari suatu 

kejadian. 

b. Menyadari bahwa satu penjelasan perlu 

diuji kebenarannya dengan 

memperoleh bukti lebih banyak atau 

melakukan cara pemecahan masalah. 

8. Menentukan 

alat/bahan/sumber 

a. Menentukan alat,bahan atau sumber 

yang akan digunakan. 

b. Menentukan variabel atau faktor-faktor 

penentu. 

c. Menentukan apa yang akan 

diatur,diamati dan dicatat. 

9. Menerapkan konsep Memakai alat atau bahan/sumber. 

10. Melaksanakan 

percobaan 

Menggunakan konsep pada pengalaman 

baru untuk menjelaskan apa yang sedang 

terjadi. 

 

Sumber : Muh Tawil dan Liliasari. Keterampilan-keterampilan sains dan 

implementasinya dalam pembelajaran IPA. (Makkasar:UNM,2014).
43

 

 

Adapun indikator keterampilan proses sains dapat dilihat dari peserta didik yang 

sudah memulai untuk melatih memprediksi, membuat beberapa penyajian data yang 

akan ikut disertakan dalam sebuah hasil proses pembelajaran. Indikator keterampilan 

proses sains dapat dilihat dari peserta didik yang dapat disimpulkan dari tujuan proses 

pembelajaran. 
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B.     Teori-teori Tentang Pengembangan Model 

         1.   Pengertian Inquiry 

Kata inquiry merupakan kata dalam bahasa Inggris merupakan 

pertanyaan atau pemerksaan dan penyidikan. Inkuiri sebagai suatu proses 

umum yang dilakukan manusia untuk memahami infomasi.
44

 

Pembelajaran Inquiry merupakan pembelajaran yang mengandung 

suatu gagasan pertanyaan yang yang diperoleh dari hasil penyelidikan peserta 

didik terhadap permasalahan yang ditemukannya dan mencari cara untuk 

memecahkan masalah tersebut.  

Pada model ini termasuk kedalam level of inqury. Model inquiry 

bertujuan untuk mendorong peserta didik agar dapat mengembangkan disiplin 

intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan.
45

 

2.  Ciri- Ciri Pembelajaran Inquiry  

      Pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri diantaranya: 

a) Pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas peserta didik untuk 

mencari dan menemukan secara langsung 

b) Seluruh aktivitas peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan 

solusi dari suatu yang dipertanyakan sehingga dapat menumbuhkan sikap 

percaya diri. Disini pendidik berperan sebagai fasilitator, motivator 

belajar peserta didik 

c) Menggembangkan kemampuan berfikir secara sitematis, logis, dan kritis 

atau mengembangkan kemampuan intlektual sebagai bagian dari proses 

mental.
46 

3.  Model Pembelajaran Inquiry Bertingkat  

Carl  J. Wenning merupakan penemu model pembelajaran inquiry 

bertingkat (Level of inquiry). Menurut Wenning, model pembelajaran inquiry 

bertingkat merupakan salah satu pendekatan yang menggajarkan kepada 

peserta didik dalam menyelidiki secara sistematis, dengan itu model 

pembelajaran inquiry bertingkat ini dapat memajukan kemampuan saintifik 

pada peserta didik. Dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

bertingkat dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

melakukan beberapa kegiatan seperti observasi, membuat hipotesis sementara, 
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menggumpulkan data dan mengganalisis data yang diperoleh secara nyata 

sehingga mampu menghasilkan suatu hal yang baru secara rinci. 
47

 

Menurut Wenning, dalam model pembelajaran inkuiri terbagi menjadi 

beberapa level, seperti: Discovery Learning, Interactive Demonstrations, 

Inquiry lesson, Inqury Labs, Real word application authentic dan 

Hypothetical Inquiry. Keenam tingkatan tersebut di urutkan berdasarkan 

kemampuan intelektual peserta didik dan pihak pengontrol. Semakin 

tingginya tingkat inkuiri, maka semakin tinggi juga kmampuan intelektual 

peserta didik. 

Tabel  2.2 

Tingkatan  Pembelajaran  Inquiry 

Discovery  

Learning 

 

Interactive  

Demonstration 

Inquiry 

Lesson 

Inquiry 

Labs  

(3 tipe) 

Real-world 

Applications  

(2 tipe) 

Hypothetical 

Inquiry 

(2 tipe) 

Rendah                                  Tingkatan Kecerdasan                                             

Tinggi 

Guru                                      Kontrol Pembelajaran                                             

Siswa  

 

Pada tabel yang sudah dijelaskan bahwa pada tingkatan level inkuiri dimulai 

dimulai dengan tingkatan paling sederhana sampai menuju tingkatan yang tinggi dan 

komplek. Sementara semakin tinggi tingkatannya, maka tingkat keterlibatan guru dalam 

pembelajaran semakin rendah,  artinya peserta didik semakin memilki peranan besar 

sebagai pihak pengontrol dalam proses pembelajaran.  

Maka dari itu kemampuan yang terdapat pada inkuiri dapat diakses dengan 

kemampuan yang merupakan aspek proses sanis, sehingga pembelajaran lebih 

bermakna sehingga mampu meningkatkan aspek keterampilan proses sains. Dengan 

menggunkan level of inquiry yang meningkatkan peserta didik dalam menghubungkan 

pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran yang nyata. Adapun 

proses pembelajaran menggunakan level of inquiry bertingkat mampu untuk 

mengajarkan kepada peserta didik dengan cara bertahap dari tingakatan yang lebih 

rendah ke tingkatan yang lebih tinggi dan komplek sehingga kemampuan yang 

diperoleh peserta didik mampu menuju tingkatan yang lebih tinggi dan kompleks. 
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Tabel. 2.3 

Tujuan utama pedagogi pada setiap pembelajaran level of inquiry
48

 

 

Tingkatan 

Pembelajaran 

Inkuiri 

Tujuan Utama Pedagogig 

Discovery Learning Siswa mengembangkan suatu konsep berdasarkan 

pengalaman  pertama (fokus pada keterlibatan aktif 

untuk membangun pengetahuan). 

Interactive 

Demonstrations 

Siswa terlibat dalam melakukan penjelasan dan 

dalam membuat prediksi yang memungkinkan  guru 

untuk memperoleh, mengidentifikasi, 

memperbandingkan dan mengatasi konsep-konsep 

alternative (menangani pengetahuan sebelumnya). 

Inquiry Lessons siswa mengidentifikasi prinsip-prinsip ilmiah dan / 

atau hubungannya (kerja sama digunakan untuk 

membangun pengetahuan yang lebih rinci). 

Inquiry Laboratory 
Siswa menetapkan hukum empiris berdasarkan 

pengukuran variabel (bekerja secara kolaboratif 

digunakan untuk membangun pengetahuan yang 

rinci. 

Real-world 

Applications 

Siswa memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan situasi nyata dengan bekerja baik secara 

individu atau bekerja sama bahkan secara kolaborasi 

dalam suatu kelompok menggunakan pendekatan 

berbasis masalah dan pendekatan berbasis proyek. 

Hypothetical Inquiry Siswa membuat suatu penjelasan dari fenomena 

yang diamati (pengalaman yang lebih realitis dari 

suatu sains). 

  

 Pada tabel yang terdapat diatas dari kegiatan level of inquiry yang 

paling sederhana sampai yang paling kompleks memiliki tujuan dari berbagai 

level inkuiri pembelajaran yang menggunakan inkuiri mampu membangun 

keterampilan proses sains peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga 

pada saat melakukan kegiatan pembelajaran peserta didik yang menggunakan 

level inkuiri ternyata berbeda dengan peserta didik yang melakaukan kegiatan 

pembelajaran biasa, hal inni dibuktikan dengan menggunakan level inkuiri 
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pada kegiatan pembelajaran mampu mengasah kemampuan proses sains 

peserta didik dalam melakukan penyelidikan secara nyata dengan rinci. 

 

4.  Real World Application  

 Menurut Wenning, mengklasifikasikan levels of inquiry berdasarkan 

kecerdasan intelektual dan pihak  pengontrol, salah satunya dengan Real 

world application. Semakin  tinggi  kecerdasan  intelektual  dari peserta didik, 

maka akan semakin besar peran peserta didik dalam proses pembelajaran dan 

semakin tinggi tingkatan levels of inquirynya. Real-world Aplication 

merupakan pembelajaran inkuiri yang peserta didik dapat mengaplikasikan 

pengetahuan awal terhadap masalah autentik. Pembelajaran Real-world 

Aplication Inquiry dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ilmu 

pengetahuan dan masyarakat. Model pembelajaran inquiry real world 

application memungkinkan siswa untuk berinkuiri  secara  terbuka  namun  

terarah dengan adanya panduan. Panduan dalam berinkuiri dapat  dituangkan 

dalam bentuk modul. Modul adalah proses pembelajaran yang dapat 

memberikan informasi dan petunjuk yang jelas tentang apa yang harus 

dilakukan oleh peserta didik, seperti bagaimana melakukan dan sumber 

belajar apa yang akan digunakan. 

         Adapun kemampuan  mencapai puncak real world application antara lain : 

a) Mengumpulkan,menilai dan menafsirkan data dari berbagai sumber . 

b) Membangun argumen logis berdasarkan bukti ilmiah. 

c) Membuat dan mempertahankan fakta berdasarkan keputusan dan 

penilaian. 

d) Mengklasifikasi nilai-nilai dalam kaitannya dengan alam dan norma 

kehidupan. 

e) Melatih kemampuan interpersonal. 

5.  Authentic Application 

Pada level inkuiri yang kelima yaitu Real world application yang 

mampu memunculkan keterampilan proses sains, Real world application ini 

terdapat 2 tipe pembelajaran, terdapat textbook application dan authentic 

application. Pada textbook application ini berkaitan dengan pemecah masalah 

dengan bantuan buku teks, sedangkan authentic application berkaitan dengan 

pemecahan masalah yang berkesinambungan dengan permasalahan kehidupan 

nyata keseharian. Pada Real world application ini menggunakan tipe 

pembelajaran authentic application dengan kelebihannya seperti guru mampu 
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mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam pemahaman materi, 

dapat menggambarkan pencapaian seorang peserta didik, meningkatkan 

proses belajar mengajar dan peserta didik mengetahui kewajiban-kewajiban 

untuk menguasai tugas-tugas. .
49

 

 

6.  Sintak Authentic Application 

Sintak authentic application adalah observasi untuk mengidentifikasi 

masalah dan merancang percobaan, memanipulasi untuk melakukan 

percobaan, generalisasi untuk mengolah data, verifikasi untuk 

mengomunikasikan data dan aplikasi, dengan sintak tersebut peserta didik 

tidak hanya akan menghafal materi saja melainkan mampu menemukan 

berbagai macam konsep melalui penyelidikan sendiri sehingga dapat 

meningkatkan sains. 

Wenning C.J. The Levels Of Inquiry Model Of Science Teaching, 

bahwa sintaks model pembelajaran authentic application  adalah : 

a) Observasi : peserta didik menyajikan masalah, merumuskan masalah, 

mengidentifikasi masalah, membuat hipotesis, merancang pembelajaran, dan 

memahami masalah dalam proses pembelajaran. 

b) Manipulasi : perserta didik akan merealisasikan rancangan proses 

pembelajaran. 

c) Generalisasi : peserta didik menyimpulkan data hasil pembelajaran dalam 

bentuk tabel, serta mengidentifikasi dan menganalisis data hasil pengamatan 

yang diperoleh. 

d) Verifikasi : peseta didik mengomunikasikan data hasil pembelajaran melalui 

presentasi didepan kelas dan menuliskan kesimpulan secara umum. 

e) Aplikasi : peserta didik mengerjakan soal evaluasi dari konsep yang 

ditemukan ketika proses penyelidikan ilmiah.
50 

 

Adapun sintaks model pembelajaran authentic application  menurut wenning ini 

digunakan didalam modul pada tahap kegiatan pembelajaran yang dapat membantu 

mengetahui keterampilan proses sains peserta didik didalam proses pembelajaran 

biologi. 
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7.   Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Spesifik Produk 

 Adapun produk pengembangan yang memiliki spesifik produk antara lain : 

1. Menentukan judul : Pengembangan modu pembelajran biologi berbasis authentic 

application untuk meningkatkan keterampilan proses sains. 

2. Produk modul ditulis dalam bentuk word dengan tulis times new roman font 12 

dan cover akan didesain dengan model berbasis authentic application dengan 

menggunakan Corel Draw X7.  

3. Diprint dengan menggunakan kertas Quarto. 

4. Modul yang dikembangkan berisi materi sistem gerak mausia. 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan yang ditemukan 

1. Peserta didik sulit untuk memahami materi pelajaran biologi karena 

dalam bahan ajar masih sedikit adanya penjelasan gambar. 

2. Modul biologi yang digunakan tidak terdapat indikator pembelajaran. 

3. Modul biologi yang sudah digunakan belum berbasis Application 

Authentic. 

 
 

Solusi 

Mengembangkan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis Application Authentic 

untuk meningkatkan Keterampilan Proses Sains Peserta didik 

 

Hasil yang diharapkan 

Modul Pembelajaran Biologi berbasis Application Authentic Pada Materi 

Sistem Gerak Manusia 
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