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ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BIOLOGI 

BERBASIS TEXT BOOK APPLICATION UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 

KREATIF BIOLOGI SISWA KELAS XI 

DI SMA N 1 LABUHAN RATU 

Oleh : 

Ulfah Nur Khofifah 

Pendidikan merupakan suatu upaya perubahan prilaku dan sikap 

seseorang untuk menyiapkan diri ketahap pendewasaan melalui 

kegiatan pengajaran maupun pelatihan untuk meningkatkan 

kualitas seseorang berpengaruh kepada pendidikan yang baik. 

Konsep pembelajaran biologi dalam kurikulum 2013 ialah sistem 

pembelajjaran yang ditekankan pada peserta didik sedangkan 

pendidik berperan penting untuk menyediakan pengalaman 

belajar melalui berbagai penerapan konsep dengan di dukung 

perangkat pembelajaran yang memadai berupa bahan ajar seperti 

modul. Penggunaan modul diharapkan dapat mengarahkan 

peserta didik untuk belajar aktif dan meningkatkan kemampuan 

berpikir peserta didik.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui kelayakan produk 

modul pembelajaran biologi berbasis Text Book Application 

untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir kreatif biologi 

siswa SMA kelas XI. (2) Mengetahui keefektifan modul 

pembelajaran biologi berbasis Text Book Application untuk 

mengukur tingkat kemampuan berpikir kreatif biologi siswa 

SMA kelas XI. (3) Mengetahui karakteristik modul pembelajaran   
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Biologi berbasis Text Book Application untuk mengukur tingkat 

kemampuan berpikir kreatif biologi siswa SMA kelas XI. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian Research and Depelopment 

(R&D). prosedur penelitian ini menggunakan pengembangan 

model ADDIE, Adapun langkah-langkah penelitian meliputi 1) 

Analysis, 2) Design, 3) Development, 4) Implementation, 5) 

Evaluation. instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, angket kebutuhan peserta didik, angket respon 

pendidik dan peserta didik, angket uji validasi, dan observasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 

bahwa modul pembelajaran biologi yang dikembangkan secara 

keseluruhan memenuhi kriteria kelayakan setelah melewati 

validasi secara keseluruhan yaitu pada ahli materi memperoleh 

persentase sebesar 93,7% dengan kriteria sangat layak. 

selanjutnya untuk hasil validasi ahli bahasa memperoleh 

persentase sebesar 95,8 % dengan kriteria sangat layak. Dan pada 

hasil validasi ahli media diperoleh persentase sebesar 82,3% 

dengan kriteria sangat layak. Pada uji joba secara terbatas 

diperoleh persentase 80,9% dengan kriteria sangat layak, 

selanjutnya pada skala luas diperoleh persentase 79,9%  dengan 

Kriteria Layak, dan pada uji coba kefektifan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 

13,90 sedangkan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,692. Maka dapat disimpulkan bahwa 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka modul biologi berbasis Text Book 

Application dikatak efektif. 

Kata Kunci : Modul, Text Book Application, Kemampuan 

Berpikir Kreatif. 
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MOTTO 

 

 إِنْ  َمعَْ اْلُعْسرِْ يُْسًرا,فَإَِذا فََرْغتَْ فَاْنَصبْْ

 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain ” (Q.S 

Al Insyirah 6-7)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi 

perkembangan manusia karena dengan adanya pendidikan 

diharapkan manusia dapat berubah, baik pengetahuan, tingkah 

laku maupun keterampilannya. Pendidikan merupakan sebuah 

upaya untuk mempersiapkan agar dapat menjadikan seseorang 

yang berilmu. Pendidik dalam proses pembelajaran sangat 

berperan sebagai seseorang yang merancang dan fasilitator yang 

menyampaikan bahan pembelajaran melalui kegiatan yang baik. 

Allah SWT dalam Al-Qur‟an, memerintahkan kepada 

manusia untuk selalu belajar (menuntut ilmu) dan bertanya 

kepada orang-orang yang berilmu sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S Al-Anbiya ayat 7. 

 

افَٓ اِلَْيِهنْٓ ًُّْىِحْيٓ  ِزَجاًّلٓ اَِّلٓ قَْبلَكَٓ اَْزَسْلٌَا َوَها ٓ ْسـ َلُْى  ْكسِٓ اَْهلَٓ  ٌْتُنْٓ اِىْٓ الرِّ  تَْعلَُوْىىَٓ َّلٓ ُك

 

Artinya: Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu 

(Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang kami 

beri wahyu kepadamereka, maka tanyakanlah olehmu kepada 

orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-

Anbiya: 7)
1
  

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa sebagai umat Islam 

dianjurkan untuk menuntut ilmu dan bertanya apabila tidak 

mengetahui. Bertanya merupakan salah satu aktivitas belajar, 

                                                             

1
 Departemen Agama RI, Al-Qur ’ An Dan Tafsirnya, 2011. 
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dengan bertanya maka peserta didik akan menjadi lebih aktif dan 

berfikir kritis dalam mengikuti pembelajaran, serta menjadikan 

peserta didik yang berkualitas. Pada hakikatnya sesungguhnya 

Allah telah memerintahkan kepada seorang hambanya untuk 

membekali dirinya dengan sebanyak-banyaknya ilmu, karena 

dalam proses pembelajaran yang berbasis pendidikan 

multikultural yang digabugkan dengan nilai-nilai pendidikan 

islam moderat dapat menjadikan suatu penyeimbang aksi sekuler 

dan pemahaman radikal, dengan itu peran pendidik dan orang tua 

sangat penting. 

Pendidikan ialah suatu perubahan sikap dan prilaku seseorang 

dalam menyiapkan diri lebih ke tahap pendewasaan melalui 

kgiatan pengajaran dan pelatihan. Pendidikan yang baik 

berpengaruh kepada peningkatan kualitas seseorang, karena 

pendidikan akan berpengaruh kepada proses pembelajaran 

keberhasilan dalam proses pembelajaran tergantung kepada 

kegiatan pembelajaran yang digunkan. Belajar itu sendiri ialah 

perubahan posisi atau kemampuan yang dicapai seseorang 

melalui aktivitas. Proses pembelajaran agar mencapai KKM harus 

menggunakan model pembelajaran yang menekankan kepada 

minat belajar peserta didik.
2
 

Proses pembelajaran seorang pendidik sangatlah berperan 

penting dalam penyampaian informasi kepada peserta didik, 

selain itu pendidik juga harus memperhatikan perkembangan 

zaman maka pendidik  mampu memahami karakter dari masing-

masing peserta didik agar mampu membantu mereka dalam 

                                                             

2
 Mansur S And Marselina Paula Purek Loli, „Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas Vii Dengan Model Guide Note Taking Di SMP San 

Karlos Habi‟, Biosfer: Jurnal Tadris Biologi, 10.1 (2019), 21–28.   



3 

 

menghadapi kesulitan pada saat belajar, karena masing-masing 

peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga guru 

mampu menyesuaikan pada saat membantu peserta didik dalam 

kesulitan belajar. pendidik berperan dalam pembelajaran dengan 

memberikan kemudahan kepada peserta didik, agar mampu 

mengembangkan potensinya secara optimal.
3
 

The Programme for International Student Assessment (PISA) 

merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh negara-negara 

yang tergabung dalam OECD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development). Dibentuknya PISA untuk 

membantu negara-negara dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang 

diharapkan dalam pasar internasional.
4
 

Berdasarkan hasil studi tersebut peringkat (Programme For 

International Student Assessment) PISA indonesia tahun 2018 

turun apabila dibandingkan dengan hasil pisa tahun 2015. Studi 

pada tahun 2018 ini menilai 600.000 anak berusia 15 tahun dari 

79 negara setiap tiga tahun sekali. Studi ini membandingkan 

kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains dari tiap 

anak.
5
 

Hasil PISA unuk katagori kemampuan membaca, Indonesia 

berada pada peringkat 6 dari bawah atau berada pada peringkat 

                                                             

3
 Indah Purnama Sari, „Implementasi Model Addie Dan Kompetensi 

Kewirausahaan Dosen Terhadap Motivasi  Wirausaha Mahasiswa‟, Jurnal 

Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan, 6.1 (2018), 83. 

4
 Badan Penelitian And Kementerian Pendidikan, „Efek Program Pisa 

Terhadap Kurikulum Di Indonesia‟, 4 (2019), H.60. 

5
 Penelitian And Pendidikan Loc.Cit.P. 
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74. Sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh indonesia adalah 

371, dan berada dibawah negara panama dengan nilai rata-rata 

377. Sedangkan peringkat pertama pada katagori kemampuan 

membaca dimiliki oleh negara China dengan nilai rata-rata 555. 

Sedangkan untuk katagori matematika, indonesia menduduki 

peringkat 7 dari bawah atau peringkat ke-73 dan dengan nilai 

rata-rata 379. Untuk katagori matematika indonesia berada diatas 

arab saudi yang memiliki nilai rata-rata 373. Dan peringkat 

pertama, masih dimiliki oleh china dengan nilai rata-rata 591. 

Dan untuk katagori kinerja sains, indonesia berada pada peringkat 

9 dari bawah atau peringkat 71 dari atas, dan dengan nilai rata-

rata skor 396. Dan masih berada diatas arab saudi dengan nilai 

rata-rata 386. Dan untuk kata gori ini peringkat satu dimiliki oleh 

china dengan nilai rata-rata 590.
6
 

Salah satu hal yang dilakukan Kemdikbud untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional adalah dengan melakukan berbagai 

pembenahan pada sistem pendidikan nasional. Salah satu 

pembenahan tersebut adalah ditetapkannya Kurikulum 2013 

sebagai kurikulum baru. Kurikulum ini menekankan kompetensi 

peserta didik pada 4 ranah, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, 

keterampilan, dan pengetahuan. Penggunaan kurikulum 

dimaksudkan untuk menyamakan pengetahuan dan keterampilan 

umum yang harus dimiliki siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

untuk menyukseskan implementasi kurikulum 2013 salah satunya 

adalah perangkat pembelajaran. Media pembelajaran merupakan 

                                                             

6
 Penelitian And Pendidikan Loc.Cit.P. 



5 

 

salah satu perangkat pembelajaran yang mempunyai peranan 

penting dalam proses pembelajaran.
7
 

Dalam penerapan kurikulum 2013 tidak sekedar pergantian 

kurikulum saja, tetapi kurikulum 2013 menuntut pembelajaran di 

sekolah juga diubah, bahan ajar yang merupakan perangkat 

pembelajaran yang digunakan oleh siswa adalah salah satu contoh 

adanya perubahan pada kurikulum 2013.
8
 

Segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan mengajar 

merupakan bahan ajar. Bahan ajar yang baik adalah bahan ajar 

yang disesuaikan dengan kemampuan dan lingkungan peserta 

didik.
9
 Peserta didik dapat mempelajari suatu materi secara runtut 

dan sistematis menggunakan bahan ajar yang baik sehingga 

materi pelajaran dapat dipamahami secara utuh dan keseluruhan. 

Salah satu hal yang harus dikuasai oleh guru yaitu pembuatan 

bahan ajar. Guru harus bisa membuat bahan ajar yang sesuai 

dengan materi dan kondisi lingkungan peserta didik.
10

  

                                                             

7
 Hari Setiadi, „Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013 - The 

Implementation Of Assessment In The Curriculum 2013‟, Jurnal Penelitian 

Dan Evaluasi Pendidikan, 20.2 (2016). 

8
 Yohana Makaborang, „Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Biologi Di SMA Negeri‟, 2019. 

9
 Nurlaila Ramadani And Sukardi, „Pengembangan E-Modul Dasar 

Listrik Dan Elektronika Berbasis Web‟, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 

02.01 (2021), 22–26. 

10
 M.F. Orkha, D.P. Anggun, And I. Wigati, „Pengembangan Modul 

Pembelajaran Berbasis Mind Mapping Pada Materi Sistem Peredaran Darah 

SMA‟, Bioilmi, 6.2 (2020), 77–85  
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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 

(sendiri) 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.
11

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga pendidik mata 

pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung 

Timur. tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran 

biologi  menggunakan modul, dan proses pembelajaran masih 

mendominasi kegiatan belajar dari peserta didik yang aktif dan 

masih terdapat peserta didik yang tidak aktif, kegiatan proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam mengajar mata 

pelajaran biologi menggunakan modul. 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 banyaknya materi 

sehingga materi yang ada belum menerapkan keterampilan proses 

sains peserta didik. Kebanyakan materi dilengkapi dengan 

sumber yang dapat diambil dari internet, materi yang berisi 

susunan materi yang juga disertai berupa kegiatan-kegiatan 

                                                             

11
 Ratna Widyaningrum, Sarwanto Sarwanto, And Puguh Karyanto, 

„Pengembangan Modul Berorientasi Poe (Predict, Observe, Explain) 

Berwawasan Lingkungan Padamateri Pencemaran Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa‟, Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi, 6.1 (2013), 100  
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percobaan praktikum yang sudah dilengkapi dengan rancangan 

percobaan secara terperinci.
12

 

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 pembelajran 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.
13

 

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 

                                                             

12
 Isnaini Siwi Handayani, Ayatusa‟adah Ayatusa‟adah, And Nanik 

Lestariningsih, „The Validity Of Integrated Islamic Ethnobotany Textbooks 

Based On The 3D Pageflip Application‟, Biosfer: Jurnal Tadris Biologi, 11.2 

(2020), 129–38. 

13
Hamdani Hamid, “Pengembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia”, 

(Bandung: Pustaka, 2013), p. 131. 
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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 tujuan pembelajaran biologi, 

dengan ini peneliti akan membuat modul yang dapat 

menggunakan model-model pembelajaran seperti pembelajaran 

Text Book 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. 

Proses pembelajaran biologi lebih baik dilaksanakan secara 

inkuiri ilmiah (scientific inquiry) sebagai upaya untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir, dan bersikap ilmiah dengan 

penggalaman secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan itu peserta didik mudah dalam mengomunikasikanya 

karena sebagai aspek penting dalam kemahiran kecakapan. Oleh 

karena itu untuk membangun SDM yang berkualitas dalam 

pembelajaran biologi lebih ditekankan kepada pengalaman 

belajar secara langsung melalui kegiatan ilmiah, karena 

merupakan salah satu tujuan mata pelajaran biologi. 

Pembelajaran biologi merupakan salah satu tempat peserta didik 

dalam memahami lingkungan alam sekitar dalam kehidupan 
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sehari-hari dimana proses pemebelajaran secara langsung dapat 

menambah penggalaman peserta didik dan memahami konsep 

dalam proses pembelajaran.
14

 

Wenning (2010) mengembangkan model pembelajaran 

inkuiri bertingkat yang  dinamakan levels of inquiry model yang 

terdiri dari enam tingkatan inkuiri, diantaranya Discvery 

Learning, Interactive Demonstration, Inquiry Lesson, Inquiry 

Lab, Real-Word Applications, dan Hypothetical Inquiry. Levels 

Of Inquiry pada tingkatan Real-Word Application terdapat dua 

tipe dan pembelajaran, diantaranya Text Book Application dan 

Autentic Application. Text book application berkaitan dengan 

pemecahan masalah berdasarkan buku teks dan Autentic 

Application berkaitan dengan pemecahan masalah yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam kehidupan nyata atau keseharian.
15

 

Model pembelajaran Real-word application ini 

memungkinkan siswa untuk berinkuiri secara terbuka namun 

terarah dengan adanya panduan. Panduan dalam berinkuiri dapat 

ditiangkan dalam bentuk modul. Model pembelajaran Real-Word 

Application terdapat dua tipe pembelajaran, diantaranya Text 

Book Application dan Autentic Application. Text Book 

Application merupakan pemecahan masalah dengan 

                                                             

14
 H.B.A. Jayawardana, „Paradigma Pembelajaran Biologi Di Era 

Digital‟, Jurnal Bioedukatika, 5.1 (2017), 12  

15
 Carl J Wenning, „Levels Of Inquiry : Hierarchies Of Pedagogical 

Practices And Inquiry Processes‟, 2004, 175–76. 
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menggunakan bantuan buku teks.
16

 Buku teks yang dimaksud 

merupakan buku yang menjadi pegangan siswa pada jenjang 

taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 

sekolah menengah atas, sekolah menengah kejurusan, sekolah 

luar biasa, dan perguruan tinggi. Buku teks yang digunakan pada 

saat proses pembelajaran ditinjau dari jumlah, jenis, serta 

kualitasnya yang sangat bervariasi. Selain itu buku teks juga 

sebagai media utama dalam proses pembelajaran yang digunakan 

oleh pendidik dan peserta didik. 

Model pembelajaran inquiry bertujuan untuk mendorong 

peserta didik agar dapat mengembangkan disiplin intelektual dan 

keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan. Pada model inquiry ini peserta didik dapat 

menemukan dan memecahkan masalah yang diperoleh dengan itu 

dapat melatih keterampilan berfikir pesera didik dalam 

memecahkan masalah. Text book  adalah model pembelajaran 

yang mampu melatih peserta didik menyelesaikan masalah secara 

mandiri dengan bantuan buku teks,  jelas tanpa banyak panduan 

dari guru melalui kemampuan berpikirnya.
17

 Pembelajaran 

biologi yang selama ini dilakukan adalah pendidik kurang 

                                                             

16
 Dwi Lis Wahyuni, Sajidan, And Suciati, „Pengembangan Modul 

Biologi Berbasis Inquiry Real World Application Pada Materi Bioteknologi Di 

SMA Negeri 1 Magelang‟, Jurnal Inkuiri, 5.3 (2016), 68. 

17
 Wahyuni, Sajidan, And Suciati Loc.Cit.P. 
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memperhatikan keterampilan-keterampilan siswa salah satunya 

keterampilan berpikir kreatif siswa.
18

  

Berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha 

menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif dapat juga 

diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan 

seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang baru. 

Berpikir kreatif mampu memunculkan potensi diri (bakat yang 

tersembunyi) dari dalam diri manusia, sehingga mampu dalam 

berbuat sesuatu.
19

 

Seperti yang telah dijelaskan dalam firman allah SWT. 

Mengenai berpikir kreatif didalam QS. Ar-Ra‟d ayat 4 : 

 

ٓ ٌع ْز َش َٓو َابٍ ٌ َْع ٓأ ْي ِٓه َاٌت ٌ َج َٓو اٌت َز اوِ َج َ ت ٓهُ عٌ ٓقِطَ َْزضِ ٓاْْل فِي َو

ٓ ُل ُفَضِّ ً َٓو ٍد اِح َٓو اٍء وَ ٓبِ ٰى قَ ُْس ٓي اٍى َى ٌْ ِٓص ُس يْ غَ َٓو اٌى َى ٌْ ِٓص يٌل َِخ ً َو

ُىىَٓ ل ِ ق ْع َ ٓي ٍم ْى َ ق ِ ٓل َاتٍ ي ََٓل ' َك لِ
ٓفِيٓذَٰ َى ٓإِ ۚٓ ِل كُ ُ ٓفِيٓاْْل ٓبَْعضٍ ٰى َ ل َضهَآعَ ْع َ ٓب

 

Artinya :“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang 

berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan 

pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, 

disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian 

tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. 

                                                             

18
 Chandra Adi Prabowo, Ibrohim, And Murni Saptasari, 

„Pengembangan Modul Pembelajaran Inkuiri Berbasis Laboratorium Virtual‟, 

Jurnal Pendidikan - Teori, Penelitian, Dan Pengembangan, 1.6 (2016), 98  

19
 R Sari, E T Massawet, And M A Masruhim, „Perangkat Pembelajaran 

Kecerdasan Eksistensial Dan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Dalam 

Pembelajaran Biologi‟, … , Dan Pengembangan, 2018, 75 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.(Q.S Ar-Ra’d : 4)
20

 

Telah dijelaskan pada surat Ar-Ra‟ad ayat 4, bahwa Allah 

telah memerintah manusia untuk berpikir, karna dalam kehidupan 

sehari-hari manusia tidak lepas dari berpikir untuk melakukan 

aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu berpikir merupakan aktivitas 

mental yang berupaya memcahkan masalah, membuat keputusan, 

dan memenuhi hasrat keingintahuan. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakuakan dengan pendidik pelajaran biologi di 

SMA N 1 Labuan Ratu, masih rendahnya kemampuan peserta 

didik dalam berpikir kreatif, dikarenakan proses pembelajaran 

sejauh ini yang dilakuakn masih terfokuskan kepada pendidik. 

Pendidik lebih sering menggunakan metode ceramah. Sehingga 

peserta didik menjadi pasif dan kurang antusias dalam belajara. 

Peserta didik akan semakin pasif karena hanya akan 

mendengarkan pendidik setiap proses pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan hasil pra-penelitian dengan menggunakan 

lembar angket kemampuan berpikir kratif peserta didik SMA N 1 

Labuan Ratu, kelas X MIA 3,  bahwa dari 36 siswa didapatkan 

35% siswa dikatagorikan sebagai kemapuan berpikir kreatif baik 

dengan nilai antara70-79, dan 65% siswa dengan katagori 

berpikir kratif rendah dengan nilai antara 60-69. Berdasarkan 

hasil pra-penelitian yang di lakukan di SMA N 1 Labuan Ratu 

buku ajar yang digunakan pada saat proses pembelajaran sudah 

menggunakan buku cetak biologi kurikulum 2013. Peserta didik 

berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam buku cetak dan 

modul tersebut susah untuk dipahamin. Modul pembelajaran 

                                                             

20
 RI Loc.Cit.P. 
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biologi merupakan suatu bentuk bahan ajar yang dikemas secara 

sistematis dan menarik sehingga mudah untuk dipelajari oleh 

peserta didik. Oleh karena itu peneliti kali ini menggunakan 

modul pembelajaran biologi berbasis Text Book Application. 

Sasaran dari pengembangan modul berbasis Text book 

application ialah peserta didik kelas XI SMA N 1 Labuan Ratu. 

Tujuan pengembangan modul ialah agar dapat memfasilitasi 

pendidik dan peserta didik mengimplementasikan Kurikulum 

2013 serta maningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 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 

sistem pencernaan makanan, dengan mengaplikasikan sintaks 

model pembelajaran text book application yang mampu 

memberikan pengalaman belajar peserta didik secara langsung 

guna menemukan pemahaman konsep secara mandiri dalam 

kegiatan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.
21

  

Berdasarkan latar belakang diatas diharapkan dengan Modul 

berbasis Text book application peserta didik dapat memiliki sikap 

mandiri dalam memecahkan masalah serta bersikap ilmiah dalam 

penggalaman secara langsung, oleh karena itu dilakukanya studi 

judul “Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis 

Text Book Application Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kreatif  Biologi Siswa Kelas XI Di SMA N 1 Labuan 

Ratu”. 

                                                             

21
 Anang Sudigdo And Budi Setiawan, „Level Of Inquiry In Senior 

High School Central Java, Indonesia‟, Journal Of Xi’an University Of 

Architecture & Technology, XII.V (2020), 2838–45  
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B. Identifikasi Masalah 

Batasan maslah dari penelitian yang dilakukan adalah sebagi 

berikut: 

1. Modul yang digunakan dalam proses pembelajaran sulit 

dipahami sehingga kurang memfasilitasi peserta didik. 

2. Modul yang sudah digunakan belum berbasis Text Book 

Application. 

3. Modul yang digunakan belum mencantumkan atau 

mengimplementasikan KD 1.1 dan KD 1.2 

4. Kurangnya kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

dalam belajar. 

 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengembangan modul pembelajaran Biologi berbasis Text 

Book Application untuk siswa kelas XI SMA. 

2. Pengembangan modul pembelajaran Biologi dalam 

penelitian ini adalah kelayakan dan karakteristik modul 

Biologi berbasis Text Book Application untuk siswa kelas 

XI. 

3. Materi yang dibahas hanya mencakup tentang sistem 

pencernaan makanan dengan materi ini peserta didik 

mampu memecahkan masalah dengan mandiri.  

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kelayakan produk modul pembelajaran biologi 

berbasis Text Book Application untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif biologi siswa SMA kelas XI? 

2. Bagaimanakah keefektifan modul pembelajaran Biologi 

berbasis Text Book Application untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif biologi siswa SMA kelas XI? 

3. Bagaimanakah respon peserta didik terhadap modul 

pembelajaran biologi berbasis Text Book Aplication untuk 

kelas XI SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung Timur? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah, sebagai berikut 

: 

1. Untuk mengetahi kelayakan produk modul pembelajaran 

biologi berbasis Text Book Application untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif biologi siswa 

SMA kelas X? 

2. Untuk mengetahui keefektifan  modul pembelajaran 

Biologi berbasis Text Book Application untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif biologi siswa 

SMA kelas X? 

3. Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap modul 

pembelajaran biologi berbasis Text Book Application 

untuk kelas XI SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung 

Timur? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil pengembangan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang berguna bagi pendidikan antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Sebagai alternatif sumber informasi model Real 

World Application yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 

b. Sebagai referensi melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai modul bebrbasis model. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi siswa: Modul ajar Text Book Application yang 

telah didesain yang menarik diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik, dan dapat menjadikan peserta didik menjadi 

lebih aktif dalam berpikir serta dapat menciptakan 

suasana belajar yang tidak membosankan. 

b. Bagi guru: Guru dapat menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan agar minat belajar peserta didik 

meningkat dan dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik serta guru pun merasa 

terbantu dengan modul ajar Text Book Application 

dalam menyampaikan materi. 

c. Bagi sekolah: Memberikan informasi kepada sekolah 

tentang modul ajar Text Book Application. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian dan Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan (R&D) Adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, 

dan menguji keefektifan produk tersebut.
1
 Penelitian 

pengembangan adalah rangkaian proses atau langkah-langkah 

dalam mengembangkan suatu produk baru atau mengembangkan 

produk yang sudah ada sebelumnya. Langkah-langkah tahapan 

penelitian dan pengembangan (R&D) dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Langkah-langkah tahapan penelitian dan pengembangan 

 

 

\\\\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Buku Metode, Penelitian Kuantitatif, And Kualitatif Dan R&D, 

„Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D ‟, (2017) 297. 
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pemakaian 

Desain 

produk 

Validasi 

Desain 

Revisi 

Dsain 

Uji coba 
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Prosedur penelitian dan pengembangan sebagai berikut : 

1. Potensi dan Masalah, Potensi dan masalah adalah tahap 

pertama dalam penelitian ini, peneliti dalam tahap ini 

mengidentifikasi potensi dan masalah dengan melakukan 

observasi dan wawancara. 

2. Pengumpulan Data, Pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

3. Desain Produk, Desain produk adalah tahap gambaran 

dari media yang akan dibuat berdasarkan informasi yang 

telah didapatkan.  

4. Validasi Desain, Validasi desain merupakan tahap 

penilaian rancangan produk untuk mengetahui kelayakan 

produk.  

5. Revisi Desain, Revisi desain dilakukan setelah dilakukan 

validasi desain atau hasil dari penilaian para validator.  

6. Uji Coba Produk, Uji coba produk merupakan langkah 

yang dilakukan setelah perbaikan desain maka produk 

diuji coba kepada subjek yaitu peserta didik.  

7. Revisi Produk, Revisi produk merupakan lanjutan dari uji 

coba produk, apabila dari uji coba produk masihterdapat 

kekurangan yang perlu diperbaiki maka perlu adanya 

revisi.  

8. Uji Coba Pemakaian, Uji coba pemakaian diuji coba 

pada subjek yang lebih banyak yaitu dua puluh orang. 

9. Revisi Produk, Revisi produk ini merupakan revisi 

produk terakhir yang dilakukan dari hasil uji coba 

pemakaian. 
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10. Produksi Masal, produksi masal ini dilakukan apabila 

produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak 

untuk diproduksi masal.
2
 

Pengembangan adalah kajian yang sistematis tentang 

bagaimana membuat rancangan suatu produk. Pada 

pengembangan modul menggunakan model pengembangan yang 

dapat digunkan dalam mengembangan suatu produk yang 

diinginkan, seperti: Model pengembangan Robert Maribe Branch 

dengan pendekatan ADDIE yang memiliki beberapa tahapan 

yaitu: Analysis (analisis), Design (desain), Development 

(pengembangan), Implementation (implementasi), dan Evaluation 

(evaluasi).
3
 Tahapan pengembangan model ADDIE dapat dilihat 

di tabel 2.2. 

Tabel 2.2  

Tahap Pengembangan Modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2
 Metode, Kuantitatif, Dan R&D Loc.Cit.P. 298-310. 

3
 Fauzi Bakri, Diah Ambarwulan, And Dewi Muliyati, „Pengembangan 

Buku Pembelajaran Yang Dilengkapi Augmented Reality Pada Pokok Bahasan 

Gelombang Bunyi Dan Optik‟, Gravity : Jurnal Ilmiah Penelitian Dan 

Pembelajaran Fisika, 4.2 (2018), 51.  

Analisis 

Implementasi 
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Design 
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B. Modul 

1. Pengertian Modul 

Modul merupakan bahan ajar yang tersusun secara sistematis 

dan menarik dengan tujuan agar materi dapat tersampaikan oleh 

peserta didik isi modul ini mencakup materi, metode dan evaluasi 

yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.
4
 

Modul merupakan suatu satuan program belajar mengajar yang 

dapat digunakan oleh peserta didik dengan bantuan minimal dari 

pihak pendidik. Satuan ini berisikan tujuan yang harus dicapai 

secara praktis, serta langkah-langkah yang harus dilakukan, 

materi, dan alat-alat yang diperlukan alat penilaian pendidik yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam 

mengerjakan modul. Modul merupakan sebuah buku yang dicetak 

bertujuan agar peserta didik dapat belajar dengan cara mandiri 

tanpa bimbingan pendidik atau dengan bimbingan pendidik.  

Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya “Teknik 

Belajar dengan Modul, (2002) mendefinisikan modul sebagai 

suatu kesatuan bahan belajar yang disajikan dalam bentuk “self- 

instruction”, artinya bahan belajar yang disusun di dalam modul 

dapat dipelajari siswa secara mandiri dengan bantuan yang 

terbatas dari guru atau orang lain. 

Pembelajaran dengan menggunakan modul merupakan suatu 

upaya mempersiapkan proses pembelajaran dengan fasilitas yang 

berasal dari pendidik itu sendiri yang dibuat secara sistematis 

                                                             

4
 Laila Puspita, „Pengembangan Modul Berbasis Keterampilan Proses 

Sains Sebagai Bahan Ajar Dalam Pembelajaran Biologi‟, Jurnal Inovasi 

Pendidikan IPA, 5.1 (2019), 86. 
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sehingga mampu mencapai tujuan kompetensi yang dibutuhkan 

peserta didik berdasarkan pemahaman dari setiap peserta didik.
5
 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

modul itu sendiri memiliki arti sebagai  bahan ajar yang berupa 

buku yang ditulis secara rinci dan sistematis sehingga 

mempermudah peserta didik dalam memahami materi dengan 

mandiri, tetapi pendidik pun perlu memberi arahan dari setiap 

langkah yang dilakukan oleh peserta didik sehingga peserta didik 

dapat dengan mudah memahaminya serta mencapai tujuan yang 

sesuai dengan standar kompetensi, didalam modul terdapat isi 

yang harus ada didalamnya meliputi perencanaan tujuan yang 

akan dicapai secara jelas, penyediyaan materi pelajaran, alat yang 

dibutuhkan serta alat untuk penilaian, mengukur keberhasilan 

murid dalam penyelesaian pembelajaran sehingga dapat dipakai 

secara mandiri untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan.  

 

2. Karakteristik Modul 

Untuk menghasilkan modul yang dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik, maka pengembangan modul harus 

memperhatikan karakteristik yang diperlukan oleh modul. 

Karakteristik tersebut diantaranya: 

1) Self instruction, Merupakan karakteristik yang penting 

dalam modul, dengan karakteristik tersebut 

memungkinkan seseorang belajar dengan cara mandiri 

dan tidak tergantung dengan pihak lain. 

                                                             

5
 Fadly Nendra And Others, „Developing CAD-Based Learning Module 

On Manufacturing Engineering Drawing‟, Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu 

Tarbiyah, 4.2 (2019), 234 
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2) Self Contained, Modul dikatakan Self Contained bila 

seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan memuat 

dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep ini yaitu 

memberikan kesempatan kepada peserta didik 

mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, 

dikarenakan materi peembelajaran dikemas dalam satu 

kesatuan yang utuh. Jika harus dilakukan pembagian 

atau pemisahan materi dari satu setandar kompetensi 

atau kompetensi dasar, harus dilakukan dengan hati-hati 

dan memperhatikan keluasan standar kompetensi atau 

kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

3) Berdiri Sendiri (Stand Aloen), Stand Aloen atau berdiri 

sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak 

tergantung pada bahan ajar atau media lain, tidak harus 

digunakan bersama-sama dengan bahan ajar. Dengan 

menggunakan modul, peserta didik tidak perlu bahan 

ajar yang lain untuk mempelajari atau mengerjakan tugas 

pada modul tersebut, jika peserta didik masih 

menggnakan dan bergantung pada bahan ajar yang lain 

selain modul yang digunakan, maka bahan ajar tersebut 

tidak dikatagorikan sebagai modul yang berdiri sendiri. 

4) Adaptif (Adaftive), Modul hendaknya memiliki daya 

adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan 

teknologi. Dikatakan adaptif, modul tersebut dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Serta fleksibel digunakan diberbagai 

perangkat keras (Hardwer). 

5) Bersahabat dan Akrab (User Friendly), Modul 

hendaknya memenuhi kaidah User Friendly atau 

bersahabat dengan pemakainya. Setiap intruksi dan 

paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan 
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bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan 

pemakaian dalam merespon dan mengakses sesuai 

dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, 

mudah dimengerti, setra menggunakan istilah yang 

umum digunakan.
6
 

 

3. Tujuan Pembuatan Modul 

Modul mempunyai banyak arti berkenaan dengan kegiatan 

belajar mandiri. belajar dapat dilakukan kapan saja dan dimana 

saja. Kegiatan belajar juga tidak terbatas pada masalah tempat, 

bahkan orang yang berdiam ditempat yang jauh dari pusat 

penyelenggaraan juga dapat mengikuti pola belajar seperti ini. 

Dalam kegiatan pembelajaran alat atau sarana yang dapat 

digunakan adalah modul. Pembuatan modul dalam kegiatan 

pembelajaran mempunyai tiga tujuan yaitu :
7
 

1) Agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa 

atau dengan bimbingan pendidik yang minimal. 

2) Agar peran pendidik tidak terlalu dominan dan otorier 

dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Agar peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat 

penguasaan materi yang dipelajari. 

4)  

 

                                                             

6
 Nurlaila Ramadani And Sukardi, „Pengembangan E-Modul Dasar 

Listrik Dan Elektronika Berbasis Web‟, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 

02.01 (2021), 24. 

7
 Rona Taula Sari, „Efektifitas Modul Pembelajaran Biologi Melalui 

Pendekatan Konstruktivisme‟, Pakar Pendidikan, 15.1 (2017), 56. 
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4. Fungsi Modul 

Modul merupakan sarana dalam kegiatan pembelajaran. Salah 

satu media yang digunakan dan memiliki fungsi dalam kegiatan 

pembelajaran merupakan modul. Fungsi dari modul diantaranya 

sebagai berikut.
8
 

1) Bahan ajar mandiri, Penggunaan modul dalam proses 

pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kemampuan 

siswa agar belajar mandiri tanpa kehadiran pendidik. 

2) Mengganti Fungsi pendidik, Modul sebagai bahan ajar 

yang harus mampu menjelaskan materi pembelajaran 

dengan baik dan mudah dipahami oleh siswasesuai 

dengan tingkat pengetahuan dan usianya. Sementara 

fungsi penjelasan sesuatu juga melekat pada pendidik. 

Maka dari itu, penggunaan modul dapat berfungsi sebagai 

pengganti peran pendidik. 

3) Alat evaluasi, Dengan modul siswa dituntut dapat 

mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaanya 

terhadap materi yang telah dipelajari. Dengan demikian 

modul juga sebagai alat evaluasi.  

 

5. Kegunaan Modul 

Dilihat dari sisi kegunaanya, dalam proses pembelajaran 

modul memiliki empat macam kegunaan, yaitu :
9
 

1) Modul sebagai penyedia informasi dasar. Isi modul 

disajikan sebagai materi pokok yang dapat dikembangkan 

lebih lanjut. 

                                                             

8
 Rona Taulani Sari Loc.Cit.P. 58. 

9
 Rona Taulani Sari Loc.Cit.P. 58.. 
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2) Modul sebagai alat intruksi atau petunjuk bagi peserta 

didik. 

3) Modul sebagai alat pelengkap dengan adanya ilustrasi dan 

foto yang komunikatif. 

4) Modul bisa jadi petunjuk mengajar yang efektif bagi 

pendidik dan menjadi bahan untuk berlatih peserta didik 

untuk melakukan penilaian sendiri (Self Asesment). 

 

6. Langkah-Langkah Pembuatan Modul 

Lima langkah yang dapat diperhatikan dalam menyusun 

modul. diantaranya yaitu: 

1) Analisi Kurikulum, Analisi kurikulum bertujuan untuk 

menentukan materi apa saja dari hasil pemetaan setandar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. 

2) Penentuan Judul Modul, Dalam menentukan judul modul 

harus sesuai dengan kompetensi dasar atau meteri pokok 

yang ada dalam silabus. 

3) Pemberian Kode Modul, Pemberian kode pada modul 

bertujuan untuk memudahkan dalam menyusun dan 

mengelolah modul. 

4) Penulisan Modul, Dalam penulisan modul terdapat lima 

hal penting yang dijadikan acuan, yaitu: 

a). Perumusan kompetensi dasar yang harus sepesifik, 

kompetensi dasar yang tercantum dalam modul 

diambil dari pedoman khusus kurikulum. 

b). Menentukan alat evaluasi atau penilaian, merupakan 

sejumlah pertanyaan atau tes yang digunakan untuk 

menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam 

menentukan konsep dasar dalam bentuk tingkah laku. 

Alat evaluasi yang cocok adalah dengan 

menggunakan penilaian acuan patokan (PAP). 
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c). Penyusunan materi, materi atau isi modul sangat 

bergantung pada kompetensi dasar yang akan dicapai. 

d). Urutan pengajaran, dalam urutn pengajaran dapat 

diberikan dalam petunjuk penggunaan modul. 

e). Struktur bahan ajar (modul), struktur modul dapat 

bervasiasi, tergantung materi yang akan disajikan, 

ketersediaan sumber daya, dan kegiatan pembelajran 

yang akan dilaksanakan. 

5) Cara Penulisan Modul Yang Benar 

a). Halaman Sampul, Halaman sampul dapat berisi 

antara lain: label kode model, label milik negara, 

program studi keahlian dan kompetensi keahlian, 

judul modul, gambar ilustrasi, tulisan lembaga seperti 

Departermen Pendidikan Nasional, Dirjen 

Manajemen Pendidikan Dasar, Dan Menengah, dan 

tahun modul penerbit. 

b). Kata Pengantar, Kata pengantar merupakan informasi 

tentang peran modul dalam proses pembelajran. 

c). Daftar Isi, Daftar isi dapat memuat kerangka (outline) 

modul yang  dilengkapi dengan nomor halaman. 

d). Peta Kedudukan Modul, Peta kedudukan modul 

adalah diagram yang menunjukan kedudukan modul 

dalam keseluruhan program pembelajran (sesuai 

dengan diagram pencapaian kompetensi yang termuat 

dalam kurikulum yang berlaku). 

 

7. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran dengan 

Menggunakan Modul 

Kegiatan pembelajaran di sekolah membutuhkan media 

pembelajaran sebagai sarana yang membantu tersampainya 

materi pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran. 
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Modul merupakan salah satu media yang tepat untuk digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihan yang diperoleh jika 

belajar menggunakan modul, antara lain: 

1) Motivasi peserta didik dipertinggi karena setiap kali 

peserta didik mengerjakan tugas pembelajaran dibatasi 

dengan jelas dan sesuai kemampuannya. 

2) Sesudah pembelajaran selesai guru dan peserta didik 

mengetahui benar peserta didik yang berhasil dengan baik 

dan mana yang kurang berhasil. 

3) Peserta didik mencapai hasil yang sesuai dengan 

kemampuannya. 

4) Beban belajar lebih merata sepanjang semester.
10

 

 Belajar dengan menggunakan modul juga selain memiliki 

kelebihan juga terdapat kekurangan-kekurangan sebagai berikut: 

1) Biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang 

dibutuhkan lama. 

2) Menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin 

kurang dimiliki oleh peserta didik pada umumnya dan 

peserta didik yang belum matang pada khususnya. 

3) Membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari guru 

untuk terus menerus memantau proses belajar peserta 

didik, memberi motivasi dan konsultasi secara individu 

setiap waktu peserta didik membutuhkan.
11

 

 

                                                             

10
 Khairatul Ummah, „Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi 

Berbasis Reading, Questioning, And Answering (RQA) Materi Virus Kelas 

X‟, Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya (JB&P), 8.1 (2021), 23. 

11
 Rona Taulani Sari Loc.Cit.P. 59.. 
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8. Unsur-Unsur Modul 

Dalam menyusun modul terdapat unsur-unsur didalmanya. 

Secara teknis modul tersusun dalam empat unsur, diantaranya 

sebgai berikut : 

1) Rumusan tujuan pembelajaran 

2) Petunjuk untuk pendidik 

3) Lembar kegiatan peserta didik 

4) Lembar kerja bagi peserta didik 

5) Kunci lembar kerja bagi peserta didik 

6) Lembar evaluasi 

7) Kunci lembar evaluasi.
12

 

C. Pembelajaran Biologi 

1. Hakikat Pembelajaran Biologi 

Pembelajaran biologi tidak lepas akan konsep ilmiah yang 

membutuhkan proses pemahaman terhadap konsep tersebut. 

Secara umum, pembelajaran biologi dibangun atas dasar produk 

ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu pembelajaran 

biologi dikatakan sebagai IPA yang materinya meliputi sebagai 

proses, produk, dan prosedur.
13

 Adapun hakikat pembelajaran 

biologi meliputi empat unsur, diantaranya : 

1) Sikap : rasa ingin tahu terhadap benda, fenomena alam, 

mahluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang 

                                                             

12
 Rona Taulani Sari Loc.Cit.P. 58.. 

13
 Ratna Widyaningrum, Sarwanto Sarwanto, And Puguh Karyanto, 

„Pengembangan Modul Berorientasi Poe (Predict, Observe, Explain) 

Berwawasan Lingkungan Padamateri Pencemaran Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa‟, Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi, 6.1 (2013), 100  
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menimbulkan masalah baru, yang dapat dipecahkan 

melalui prosedur yang baru. 

2) Proses : prosedur pemecahan masalah melalui metode 

ilmiah. 

3) Produk : berupa fakta, prinsip teori, dan hukum 

4) Aplikasi : penerapan metode ilmiah dan konsep Biologi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan keempat unsur diatas, belajar biologi dapat 

membantu peserta didik untuk memahami alam dan gejalanya, 

oleh karena itu belajar biologi banyak berkaitan dengan 

penelitian. 

2. Karakteristik Pembelajaran Biologi  

Istilah biologi berasal dari bahasa yunani yaitu : bio yang 

artinya kehidupan, dan logos artinya ilmu. ilmu tentang mahluk 

kidup dan lingkunganya disebut juga ilmu Biologi. Mahluk hidup 

dan mahluk tak hidup adalah objek yang diamatai dalam ilmu 

bilogi.
14

 

D. Model Pembelajaran Text Book Application 

1. Pengertian Modul Pembelajaran Text Book Application 

Text Book  Application dapat diistilahkan dengan applikasi 

buku pelajaran merupakan buku yang dijadikan pegangan peserta 

didik pada jenjang tertentu dan yang digunakan sebagai media 

pembelajaran (instruksional), applikasi buku teks atau applikasi 

buku pelajaran merupakan buku yang berisi uraian bahan tentang 

mata pelajaran dan yang berkaitan dengan bidang studi tertentu. 

                                                             

14
 Bambang Sri Anggoro, Nukhbatul Bidayati Haka, And Hawani 

Hawani, „Pengembangan Majalah Biologi Berbasis Alquran Hadith Pada Mata 

Pelajaran Biologi Untuk Peserta Didik Kelas X Di Tingkat SMA/MA‟, Biodik, 

5.2 (2019), 167 
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buku pelajaran adalah buku standar yang disusun oleh pakar 

dalam bidangnya, dan dapat dilengkapi dengan sarana 

pembelajaran (seperti pita rekaman), dan digunakan untuk 

penunjang program pembelajaran. 

Berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 

11 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa buku teks atau buku 

pelajaran adalah buku acuan wajib yang digunakan disekolah 

yang berisi materi pembelajaran untuk meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan estesis, 

potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar 

nasional pendidikan. 

Dalam penggunaan media pembelajaran yang berupa 

applikasi buku teks memiliki kelebihan dan keterbatasan. 

Kelebihan dari applikasi buku teks diantaranya, peserta didik bisa 

mengulangi materi, mengikuti urutan pikiran secara logis, dan 

maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Sedangkan 

keterbatasan buku teks diantaranya, tidak dapat menampilkan 

gerak dalam halaman media cetak, dan jika tida dirancang dengan 

baik dan benar dapat membuat peserta didik merasa bosan, dan 

dalam menggunakan buku teks membuat kesempatan belajar 

secara nyata siswa terbatas.
15

 

2. Real-Word Application. 

Text Book Application merupakan bagian dari Level Of 

Inquiry pada tingkatan Real-Word Application. Dalam 

pembelajaran Level Of Inquiry terdapat beberapa tingkatan 

diantaranya: Discovery Learning, Interactive Demonstration, 

Inquiry Lesson, Guided Inquiri Labs, Bounded Inquiry Lab, Free 

                                                             

15
 Bakri, Ambarwulan, And Muliyati . Loc.Cit.P.53. 
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Inquiry Lab, Real-World Application, dan Hypothetical Inquiry. 

Pada tingkatan Level Of Inquiry apabila semakin tinggi tingkatan 

inquiry maka akan semakin berorientasi kepada peserta didik 

sebaliknya apabila semakin rendah tingkatan Inquiry maka 

semakin berorientasi kepada pendidik. 

Real-world Aplication Inquiry adalah pembelajaran Inquiry 

dimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan awal 

terhadap masalah autentik. Model pembelajaran Inquiry Real-

World Application memungkinkan siswa untuk berinkuiri secara 

terbuka namun terarah dengan adanya panduan. Pembelajaran 

Real-world Aplication Inquiry juga dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengumpulkan, mengakses, dan 

menginterpretasikan data dari berbagai sumber, membangun 

argumen secara logika berdasarkan bukti saintifik, membuat dan 

mempertahankan bukti berdasarkan keputusan dan pertimbangan, 

mengklarifikasi nilai dalam hubungan dengan alam dan hak 

pemerintahan, dan melatih keahlian dalam diri sendiri.
16

 

3. Sintak Text Book Application 

Sintaks text book application adalah observasi 

(mengidentifikasi masalah dan merancang percobaan), 

memanipulasi (melakukan percobaan), generalisasi (mengolah 

data), verifikasi (mengomunikasikan data) dan aplikasi, melalui 

sintaks tersebut peserta didik tidak hanya dapat menghafal materi 

                                                             

16
 Dwi Lis Wahyuni, Sajidan, And Suciati, „Pengembangan Modul 

Biologi Berbasis Inquiry Real World Application Pada Materi Bioteknologi Di 

SMA Negeri 1 Magelang‟, Jurnal Inkuiri, 5.3 (2016), 71. 
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saja melainkan mampu menemukan konsep melalui penyelidikan 

sendiri sehingga dapat meningkatkan literasi sains.
17

 

Wenning, C.J. The Levels of Inquiry Model of Science 

Teaching, bahwa  sintaks model pembelajaran text book 

application yaitu: 

1) Observasi : Penyajian masalah, perancangan percobaan 

dan kegiatan pre lab dan arahan keselamatan 

laboratorium serta penggunaan peralatan laboratorium  

dan pimpinan guru mempertanyakan  

2) Manipulasi: Melakukan percobaan, mengamati objek 

melalui investigasi ilmiah dan observasi berdasarkan 

desain praktikum yang telah dirancang  

3) Generalisasi: Mengumpulkan data dan 

mengkomunikasikan data dalam bentuk analisis grafis. 

4) Verifikasi: Mempresentasikan hasil observasi sehingga 

kelompok atau siswa lain tertarik dengan temuan  

5) Aplikasi: Mengerjakan aplikasi tentang eksperimen 

yang dilakukan (mampu mengaitkan temuan dengan 

kehidupan sehari-hari melalui soal)  

 

4. Kelebihan Text book application 

Pada model text book sendiri memiliki kelebihan dimana 

mampu membantu peserta didik dalam memecahkan masalah 

dengan mandiri dengan bantuan buku teks dan tanpa banyak 

arahan dari seorang pendidik melalui kemampuan menyelidiki. 

 

                                                             

17
 Anang Sudigdo And Budi Setiawan, „Level Of Inquiry In Senior 

High School Central Java, Indonesia‟, Journal Of Xi’an University Of 

Architecture & Technology, XII.V (2020), 2840 
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E. Berpikir Kreataif 

1. Pengertian berpikir kreatif 

Berpikir yaitu keadaan dimana seseorang yang memecahkan 

suatu masalah yang sedang dihadapi. Suatu kegiatan mental yang 

digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang 

baru disebut juga sebagai berpikir kreatif. 

Beberapa akhli mendefinisikan berpikir kreatif dengan cara 

padang yang berbeda-beda, diantarana menurut Hariman, berpikir 

kratif adalah sebuah pendapat yang dapat membentuk suatu ide 

baru. Berpikir kreatif juga dapat diartikan sebagai aktivitas 

psikologis yang dapat membangun pemikiran atau sebuah ide 

yang baru. Helpern beranggapan bahwa berpikir kreatif dapat 

dikatakan sebagai berpikir depergen, yang artinya memberi 

beberapa macam jawaban yang berasal dari pertanyaan yang 

sama.munandar (2002) menyatakan bahwa berpikir kreatif 

(kreativitas atau berpikir divergen adalah kemampuan berpikir 

berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan 

banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana 

penekanannya adalah pada kuantitas, kepatutan, dan keragaman 

jawaban.
18

 

Dari beberapa definisi para ahli yang telah disebutkan diatas, 

dapat ditarik kesimpulkan mengenai kemampuan berpikir kreatif 

ialah seseorang yang memiliki kemampuan memikirkan sesuatu 

agar dapat memahami suatu  informasi setelah itu menjadikannya 

inovasi atau ide baru yang akan menghasilkan karya-karya yang 

baru pula.  
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 S Suprapto, S Zubaidah, And ..., „Pengaruh Gender Terrhadap 

Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Pada Pembelajaran Iologi‟, … , Dan 

Pengembangan, 1, 2018, 327 
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2. Proses Berpikir Kreatif 

Proses berpikir keatif dapat diketahui melalui proses kreatif 

yang dikembangkan oleh Wallas, karena suatu teori yang paling 

umum digunakan dalam mengetahui proses berpikir kreatif. 

Proses kreatif meliputi empat tahap yaitu tahap persiapan 

(preparation), tahap inkubasi (incubation), tahap iluminasi 

(illumination), dan tahap verifikasi (verification).
19

 

1) Persiapan (preparation), Pada tahap ini peserta didik 

diminta agar mempersiapkan diri dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan melalui mengumpulkan data relevan 

serta mencari metode agar mendapatkan solusinya. 

2) Inkubasi (Incubation), Pada tahap ini, peserta didik 

seolah-olah dibiarkan dirinya secara sementara dari 

masalah tersebut dan diminta untuk menemukan 

solusinya.  

3) Iluminasi (Illumination), Tahapan ini peserta didik 

menghasilkan solusi dari masalah muncul ide dan gagasan 

terbaru  

4) Verifikasi (verification), Tahapan ini peserta didik 

menyelidiki serta mengamati penyelesaian dari masalah 

yang dihadapi. 

3. Sintak Berpikir Kreatif   

Sintak untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif ada 4 

yaitu: 

1) Keterampilan berpikir lancar (Fluency), Keterampilan 

berpikir lancar (fluency) termasuk dalam menentukan 

                                                             

19
 S. H Efendi, „Hubungan Antara Berpikir Kreatif Dan Dukungan 

Sosial Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Malang‟, Jurnal Pendidikan Profesional, 2016, 78. 
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beberapa ide, jawaban, pemecahan masalah atau 

pertanyaan. Mengajukan beberapa cara atau saran guna 

menjalankan berbagai hal dan selalu menyiapkan 

beberapa jawaban. Hal ini yang menjadi salah satu ciri 

yang paling menonjol dari berpikir kreatif. 

2) Keterampilan Berpikir Luwes (Flexibeliy), Keterampilan 

Berpikir Luwes (Flexibeliy), Yaitu keahlian guna 

mengatasi hambatan mental dan memecahkan masalah 

melalui pendekatan. Tidak terperangkap dengan 

mengasumsikan peraturan atau keadaan-keadaan yang 

tidak dapat diterapkan pada suatu permasalahan. 

3) Keterampilan Berpikir Asli (Originality), Keterampilan 

Berpikir Asli (Originality), Ciri-ciri berpikir original 

mengarah pada keunikah dari respon yang tidak biasa, 

khas dan tidak sering trjadi hingga mampu menciptakan 

kombinasi-kombinasi yang tak terduga dari bagian-

bagian atau unsur-unsur.‟ 

4) Keterampilan Merinci (Elaboration), Keterampilan 

Merinci (Elaboration), Kemampuan untuk menguraikan 

sebuah objek, gagasan, atau situasi tertentu secara 

mendetail sehingga menjadi sesuatu yang lebih 

menarik.
20

 

F. Penelitian Relavan 

Penelitian yang relavan dengan judul yang diangkut pada 

penelitian ini antara lain:  

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lis Wahyuni, 

Sajidan, Dan Suciati dengan judul pengembangan modul 
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biologi berbasis inquiry real- world application pada 

materi bioteknologi  di sma negeri 1 magelan 

menyatakan bahwa Proses pembelajaran dalam modul 

berbasis inquiry real-world application menunjukan 

bahwa pada hasil penelitianya modul yang 

dikembangkan  dapat dikelola agar dapat memfasilitasi 

siswa berproses sains untuk memecahkan masalah 

melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan 

data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. modul 

biologi berbasis Inquiry Real World Application efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa.
21

 

2. Pada penelitian yang dilakukan Oleh Idam Ragil 

Widianto Atmojo, Sajidan, Dkk, dengan judul profil 

kemampuan menganalisis model pembelajaran level of 

inquiry untuk membelajarkan materi ipa berbasis hots 

pada calon guru sekolah dasar menunjukan bahwa pada 

hasil penelitianya real-world application dalam 

pembelajaran ini menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi dalam kehidupan seharihari. Memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan 

teknologi dan masyarakat. Pembelajaran ini mampu 

membangun kemampuan memecahkan masalah yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
22
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 Wahyuni, Sajidan, And Suciati Loc.Cit.P.73. 

22
 Idam Ragil And Others, „Profil Kemampuan Menganalisis Model 

Pembelajaran Level Of Inquiry Untuk Membelajarkan Materi Ipa Berbasis 
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Pendidikan Sains (SNPS), 21 (2017), 164. 
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3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dani Ramdani 

Badruzzaman, Setiya Utari, Dkk, dengan judul upaya 

meningkatkan penguasaan konsep gerak lurus melalui 

penerapan model pembelajaran levels of inquiry pada 

siswa kelas XI ipa 2 di sma negeri 2 bandung, dapat 

meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi 

gerak lurus, dan mampu meningkatkan hasil belajar, 

baik dari segi aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotor.
23

  

 

G. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengembangan ini 

berawal dari permasalahan  yang berada disekolah yaitu selama 

proses pembelajaran berlangsung bahan ajar yang  digunakan 

bukan berupa modul tetapi menggunakan buku paket, dan LKS. 

Disekolah belum ada modul, sehingga siswa banyak yang tidak 

tahu apa itu modul, baik bentuk maupun isinya. Buku paket, dan 

LKS dapat membantu dan mempermudah proses belajar 

mengajar. Namu pesereta didik cenderung bosan dengan 

menggunakan buku cetak yang bersifat informatik dan kurang 

menarik serta tidak dilengkapi dengan warna yang menarik dan 

bahasa yag sulit untuk dipahami. Dari permasalahan tersebut 

maka dibuatnya bahan ajar yang berupa modul. Dan dengan 

solusi tersebut diharapkan peserta didik dapat lebih tertarik untuk 

belajar dalam menggunakan modul yang dibuat. Sehingga 

motivasi belajar siswa dan hasil belajar  siswa dapat berpikir 

                                                             

23
 Dani Ramdani Badruzzaman And Others, „Penerapan Model 

Pembelajaran Levels Of Inquiry Pada Siswa Kelas X Ipa 2 Di Sma Negeri 2 

Bandung‟, Wapfi: Wahana Pendidikan Fisika, 4.2 (2019), 190. 
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kratif dalam peoses pembelajaran biologi. Berikut kerangka 

berpikir pada penelitian ini: 

Bagan 1.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensi 

1. Sudah ada buku cetak 

Biologi untuk menunjang 

pembelajaran Biologi 

2. Peserta didik menyukai 

mata pelajaran Biologi 

Permasalahan 

1. Dalam pembelajaran 

Biologi tidak 

menggunakan modul 

pembelajaran. 

2. Buku yang digunakan 

sulit di pahami sehingga 

tidak memfasilitasi 

peserta didik 

mengemukakan ide-ide 

kreatif secara mandiri. 

3. Proses pembelajaran 

tidak melatih peserta 

didik berfikir secara 

ilmiah.  

Solusi 

Mengembangkan Modul 

Berbasisis  Text Book 

Application 

Harapan 

1. Bahan ajar yang dikembangkan menarik dan memacu 

peserta didik dalam  meningkatkan pemahaman peserta 

didik 

2. Bahan ajar yang dikembangkan menjadi acuan selanjutnya  

dalam pembelajaran Biologi 

3. Bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum 

dan KI serta KD yang telah ditetapkan 

Hasil 

Modul Pembelajaran Biologi berbasis Text Book Application 
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H. Spesifik Produk  

Pengembangan modul berbasis Text Book Application 

memiliki spesifikasi produk diantaranya sebagi berikut: 

1. Modul biologi bebasis  Text Book Application terdiri dari 

modul untuk siswa dan modul untuk guru yang disusun 

berdasarkan kurikulum 2013, yang memuat kompetensi 

inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) dan sesuai dengan 

permendiknas No. 59 Tahun 2014 tetang kerangka dasar 

dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau 

madrasah aliyah. 

2. Ciri khas dari modul hasil pengmbangan yang 

membedakan dengan modul yang telah ada adalah dalam 

pembelajarannya menggunakan model Text Book 

Application. 

3. Dalam pembelajaran modul ajar Text Book Application 

ini dapat dipakai dengan mandiri maupun digunakan 

dengan berkelompok. 
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