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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MODUL PRAKTIKUM BERBASIS LINGKUNGAN 

TEMA FOTOSINTESIS UNTUK MEINGKATKAN HASIL BELAJAR 

PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Wina Agustiana 

Jenis penelitian yang dikembangkan adalah penelitian dan pengembangan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah modul  praktikum  

berbasis  lingkungan  pada  tema fotosintesis  layak diterapkan dalam pembelajaran 

biologi peserta didik  SMP kelas  VIII SMP Negeri 9 Bandar Lampung? (2) 

Bagaimana  kelayakan  modul  praktikum  berbasis  lingkungan  pada tema 

fotosintesis  untuk  peserta  didik  kelas  VIII  SMP Negeri 9 Bandar Lampung?”. 

Penelitian dilakukan dengan metode Research and Development (R & D) milik Borg 

& Gall dengan menerapkan delapan tahapan diantaranya (1) potensi dan masalah, (2) 

pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi validasi desain, 

(6) uji coba produk dan (7) revisi produk (8) uji coba secara terbatas.  Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, angket dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik persentase, 

produk layak apabila diperoleh persentase ≥ 51%. 

Hasil penelitian telah dikembangkan modul praktikum berbasis lingkungan 

tema fotosintesis. Modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis ini sangat 

layak digunakan dengan memperoleh persentase kelayakan dari ahli media dari 

validator I sebesar 89% dan pada validator media II mendapatkan persentase 90% 

yang termasuk kedalam kriteria  sangat layak. Kelayakan materi dari ahli materi I 

sebesar 75%, ahli materi II sebesar 81% dan ahli materi III sebsesar 82% yang 

termasuk dalam kriteria sangat layak. Kelayakan soal pada materi fotosintesis 

diperoleh persentase dari validator I sebesar 77% dan dari validator II mendapatkan 

persentase 75% dengan kriteria layak. Sedangkan kelayakan media setelah uji coba 

diperoleh 89% dan 92% oleh guru dan 86% oleh peserta didik.  

Adapun karakteristik dari bahan ajar adalah : (1) modul praktikum dapat 

membantu guru dan peserta didik dalam  menunjang kegiatan praktikum, (2) modul 



 

praktikum memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan praktikum, (3) modul 

praktikum mempermudah peserta didik menambah dan memahami pengetahuan 

materi fotosintesis.(4) modul praktikum dapat membantu peserta didik aktif dan 

mandiri.(5) modul praktikum menggunakan bahasa yang komunikatif dan soal 

keanekaragaman hayati yang disajikan mudah dipahami.(6) modul praktikum 

memiliki tampilan yang menarik. 

 

Kata kunci: Modul Praktikum, Berbasis Lingkungan, Tema Fotosintesis. 

 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                          

                             

22.  Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai 

atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan 

dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu 

janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu 

Mengetahui..
1
(QS Al-Baqarah : 22). 

 

 

 

  

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahan, (Surabaya :PustakaAgungHarapan, 

2006), h. 4. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rendahnya kualitas pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya 

manusia. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan 

terutama pendidikan sains di Indonesia adalah banyaknya konsep yang 

dikembangakan dalam kurikulum yang tidak berhubungan secara langsung dengan 

lingkungan peserta didik sehingga ketika pertama kali diperkenalkan dengan konsep-

konsep dan aplikasi konsep-konsep tersebut peserta didik merasa asing.  

Pendidikan sains (IPA) mempunyai potensi untuk memainkan peran strategi 

dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembelajaran sains bukan 

hanya menguasai kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep 

atau prinsip-prinsip tetapi harus memahami fakta, konsep dan prinsip yang diperoleh 

tersebut.  

Biologi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  sains  yang memiliki kajian cukup 

luas karena terdiri dari berbagai konsep tentang kehidupan di alam. Belajar biologi 

berkaitan erat dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara 

sistematis, oleh karena itu pembelajaran biologi bukan hanya terbatas pada 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  



 

Proses pembelajaran perlu direncakan agar pelaksanaannya berlangsung dengan 

baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Setiap perencanaan selalu berkenaan 

dengan pemikiran tentang sesuatu yang akan dilakukan. Isi perencanaan adalah 

mengatur dan menetapkan unsur-unsur pembelajaran, seperti tujuan,bahan atauisi, 

metode, alat dan sumber,serta penilaian. Melaksanakan proses belajar mengajar 

merupakan tahap pelaksanaan program yang telah disusun.
2
 Dalam kegiatan ini,  

kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru menciptakan dan menumbuhkan  

kegiatan peserta didik belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Guru harus  

mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar  

mengajar cukup memadai, apakah metodenya diubah, atau apakah kegiatan yang  

perlu diulang ketika peserta didik belum dapat mencapai tujuan-tujuan  pembelajaran. 

Proses belajar mengajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas untuk 

menyampaikan teori-teori yangada, tetapi juga perlu dilakukan praktikum diluar kelas 

yang gunanya adalah untuk menguji suatu teori. Namun terkadang di lingkungan 

sekolah praktikum masih kurang efektif untuk dilakukan,karena banyak faktor yang 

mempengaruhi seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai serta waktuyang 

terbatas.  

Pelajaran biologi  perlu  dilakukan  praktikum.  Hal  ini  diharapkan  agar  peserta  

didik  mampu  mengembangkan  keterampilan  dalam  melakukan  eksperimen.  

Praktikum merupakan hal terpenting dalam mata pelajaran IPA  terutama  biologi 

                                                             
2
 Hamdani hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2013), Cet. 1, h. 188-189. 



 

yang identik dengan sebuah pengamatan yang dilakukan di laboratorium. Praktikum 

biologi adalah praktikum yang mengutamakan pengamatan makhluk hidup yang ada 

disekitar kita, dengan alat dan bahan yang mudah ditemukan di alam. 

Pelaksanaan praktikum tentunya membutuhkan  panduan  praktikum. Pentingnya 

panduan praktikum antara lain bisa menjadi sumber belajar  penunjang  pembelajaran  

saat eksperimen, dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam kegiatan 

praktikum, peserta didik mengetahui cara kerja untuk melakukan praktikum dan 

peserta didik mampu mengetahui sistematika dalam pembuatan laporan praktikum.
3
 

Dengan adanya panduan dalam pelaksanaan praktikum akan mempermudah guru 

terutama peserta didik untuk melakukan pengamatan. 

Materi fotosintesis penting untuk dipelajari oleh peserta didik karena salah satu 

hasil dari fotosintesis merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi makhluk 

hidup. Oksigen adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan. 

Oksigen merupakan hasil fotosintesis yang kemudian digunakan oleh makhluk hidup 

untuk bernapas dan melakukan respirasi. Fotosintesis merupakan proses pembentukan 

zat makanan dengan menggunakan cahaya. Zat hasil fotosintesis salah satunya adalah 

oksigen yang sangat dibutuhkan oleh mahkluk hidup untuk dapat bertahan hidup. 

Materi  pembelajaran  biologi  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  dan dapat diamati 

secara langsung oleh peserta didik salah satunya  adalah  fotosintesis. Materi  ini  

merupakan  materi  yang  menarik  dan penting untuk dipelajari bagi  peserta  didik  
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karena  terkait  langsung  dengan  realita  nyata  yang  mereka  jumpai  dalam  

kehidupan  sehari-hari,   apabila  dipadukan  dengan  ayat  Al-Qur‟an  yang   banyak  

menjelaskan  tentang  fenomena  alam  dapat  menambah  wawasan  peserta  didik  

tersebut  terhadap  Islam.  Allah  SWT berfirman  dalam  surat  An-Nazi‟ at  ayat  30-

33 : 

                        

    

Artinya: Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.  Ia memancarkan daripadanya 

mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung 

dipancangkan-Nya dengan teguh, (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk 

binatang-binatang ternakmu. (Q.S. An-Nazi’at: 30-33). 
4
 

 

Dari  penjelasan  ayat  diatas  diketahui  bahwa  lingkungan  tempat  tinggal  dan  

sekolah  dapat  dimanfaatkan  untuk  proses pembelajaran  yaitu  dalam proses  

mengamati  dan  sebagainya.  Hal  ini  tentunya  sangat  sinergis  dengan  biologi,  

dimana  biologi  merupakan  ilmu  yang  terdiri  atas  dua  komponen  yang  saling  

berkaitan  yaitu  obyek  dan  gejala  persoalan  biologi. Di SMP Negeri 9 Bandar 

Lampung jarang dilaksanakan kegiatan praktikum khususnya mengenai materi 

fotosintesis karena keterbatasan alat dan bahan yang akan digunakan, serta kurang 

tepatnya buku cetak yang ada disekolah untuk digunakan sebagai panduan praktikum. 
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Pada buku cetak banyak berisikan teori mengenai fotosintesis, namun untuk 

penjelasan mengenai praktikum tidak terlalu rinci, sehingga peserta didik kurang 

memahami kegiatan yang harus dilakukan. Untuk itu peneliti melakukan penelitian 

mengenai modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis. Dengan harapan 

peserta didik dapat melakukan fotosintesis dengan bahan-bahan yang tersedia di 

lingkungan sekitar  yang mudah ditemukan oleh peserta didik dan memudahkan 

peserta didik untuk melakukan kegiatan praktikum karena kegiatan praktikum yang 

dijelaskan pada modul ini lebih rinci dibandingkan yang ada pada buku cetak. Modul 

yang dibuat ini juga lebih menarik peserta didik dengan adanya gambar yang 

berwarna yang tidak ditemukan pada buku cetak yang tersedia di sekolah, selain itu 

modul ini juga menggunakan kurikulum yang terbaru sehingga menuntut peserta 

didik untuk aktif bukan hanya kognitifnya saja, tetapi juga afektif dan 

psikomotoriknya.  

SMP Negeri 9 Bandar Lampung terletak di wilayah perkotaan, sehingga untuk  

bahan-bahan yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan praktikum untuk 

membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen seperti tumbuhan hydrilla 

mudah ditemukan disekitar sekolah. Selain itu untuk membuktikan bahwa fotosintesis 

menghasilkan amilum dapat mengganti aluminium foil dengan plastik bekas makanan 

ringan. Dengan memanfaatkan barang yang ada di lingkungan sekitar akan 

memudahkan peserta didik untuk mencari bahan yang akan digunakan dalam 

kegiatan praktikum yang tidak tersedia di sekolah. Sehingga pelaksanaan praktikum 



 

yang biasanya tidak dilaksanakan karena terbatasnya alat dan bahan disekolah dapat 

dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada 

tanggal 24 Februari diketahui bahwa dalam kegiatan praktikum IPA belum 

menggunakan modul, melainkan menggunakan Lembar Kerja Peserta didik (LKS) 

dan buku cetak. Di sekolah juga belum terdapat modul penuntun praktikum biologi 

berbasis lingkungan khususnya pada tema fotosintesis untuk peserta didik kelas VIII 

SMP dengan alasa nkarena di sekolah masih menggunakan buku cetak dan LKS 

untuk menunjang pembelajaran. Selain itu guru belum pernah mengembangkan 

modul penuntun praktikum biologi berbasis lingkungan dan belum memahami modul 

berbasis lingkungan.
5
 

Tabel 1. 1 

Hasil Analisis Kebutuhan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung 

No Aspek Indikator Ya Tidak Persentase 

1.  Minat peserta 

didik terhadap 

pembelajaran 

biologi 

 

Mengetahui peserta didik 

menyukai pembelajaran 

biologi 

43 17 71,66% 

Mengetahui peserta didik 

menyukai kegiatan 

praktikum biologi 

50 10 83,33 % 

2 Bahan ajar modul Mengetahui peserta didik 

menyukai kegiatan 

praktikum dengan modul 

penuntun praktikum  

55 5 91,66% 

Mengetahui peserta didik 

menyukai kegiatan 

praktikum dengan 

menggunakan modul yang 

53 7 88,33% 
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menarik untuk 

meningkatkan motivasi dan 

hasil  belajar peserta didik 

Mengetahui peserta didik 

menyukai panduan 

praktikum yang disusun 

dengan bahasa yang mudah 

dipahami dan dilengkapi 

dengan ilustrasi gambar 

yang menarik 

58 2 96,66% 

Sumber: Hasil Analisis Kebutuhan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung 

 

Hasil analisis kebutuhan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung diketahui 71,66% 

peserta didik menyukai pembelajaran biologi, 83,33% peserta didik menyukai 

kegiatan praktikum biologi, 91,66% peserta didik menyukai kegiatan praktikum 

dengan modul penuntun praktikum, 88,33% peserta didik menyukai kegiatan 

praktikum dengan menggunakan modul yang menarik untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil  belajar peserta didik, dan 96,66% peserta didik menyukai panduan 

praktikum yang disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan 

ilustrasi gambar yang menarik. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik di SMP Negeri 9 Bandar 

Lampung dapat disimpulkan bahwa peserta didik menyukai kegiatan praktikum 

dengan menggunakan bahan ajar modul, peserta didik menyukai kegiatan praktikum 

yang terdapat langkah-langkah percobaan dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami, peserta didik menyukai kegiatan praktikum dengan modul penuntun 

praktikum yang disajikan dalam bentuk yang menarik, peserta didik menyukai 

kegiatan praktikum dengan menggunakan modul yang menarik untuk meningkatkan 



 

motivasi dan hasil  belajar peserta didik, dan peserta didik menyukai panduan 

praktikum yang disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan 

ilustrasi gambar yang menarik. Maka salah satu solusi untuk memfasilitasinya adalah 

mengembangkan modul pembelajaran biologi yang berbasis Lingkungan. 

Modul pembelajaran biologi berbasis lingkungan yang dikembangkan adalah 

bahan ajar yang dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang 

berkenaan dengan lingkungan sekitar. Dalam kegiatan praktikum dengan 

menggunakan modul praktikum biologi berbasis lingkungan peserta didik akan lebih 

mudah memahami kegiatan praktikum yang akan dilakukan karena modul yang 

dibuat penjelasan mengenai praktikum fotosintesis lebih rinci dijelaskan 

dibandingkan yang ada pada buku cetak yang ada di sekolah. Modul yang dibuat juga 

terdapat penjelasan materi-materi yang diserta dengan gambar yang berwarna 

sehingga lebih menarik peserta didik untuk melakukan kegiatan prakrikum. Pada 

modul ini juga menggunakan kurikulum terbaru yang lebih menuntut peserta didik 

untuk aktif dalam pembelajaran, jadi bukan hanya kognitifnya saja yang diperoleh 

peserta didik, tetapi peserta didik memperoleh kognitif, afektif dan psikomotorik dari 

modul ini. Selain itu, alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, sehingga tidak menyulitkan peserta 

didik untuk mencari alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum.  

Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  awal  yang  peneliti  lakukan  

dengan  salah  satu  guru  mata  pelajaran  IPA  di  SMP  Negeri  9  Bandar  



 

Lampung,  menyatakan  bahwa  sebagian besar peserta didik dalam melaksanakan 

kegiatan praktikum kesulitan melakukan pengamatan karena mereka kurang 

memahami bahasa yang ada pada buku cetak yang digunakan untuk pedoman 

praktikum. Buku cetak yang ada disekolah hanya berisikan mengenai teori saja, 

namun untuk penjelasan mengenai kegiatan praktikum yang terdapat pada buku cetak 

tersebut penjelasannya belum terlalu rinci sehingga peserta kurang memahami bahasa 

yang ada pada buku cetak untuk digunakan dalam kegiatan praktikum. Selain itu, 

terkadang alat praktikum yang terbatas dan bahan yang akan digunakan untuk 

praktikum tidak ditemukan disekitar lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat 

tinggal peserta didik sehingga praktikum tidak dilaksanakan yang berdampak pada 

rendahnya hasil belajar peserta didik terutama pada materi  pokok bahasan 

fotosintesis. 

Rendahnya hasil belajar peserta  didik  kelas VIII materi pokok bahasan 

fotosintesis ini diketahui berasal dari hasil praktikum yang dilakukan. Peserta didik 

terkendala dengan penuntun praktikum yang digunakan untuk melakukan 

pengamatan. Praktikum  yang  dilakukan  selama  ini  menggunakan  pedoman  yang  

ada di buku cetak, adakalanya percobaan yang ada di buku cetak yang ada disekolah 

tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, sehingga guru dan peserta didik juga 

mengalami kesulitan untuk  melaksanakan kegiatan praktikum. Tidak sesuainya 

kondisi lingkungan sekolah  dengan buku cetak  yang ada, membuat peserta didik dan 

guru kesulitan mencari bahan yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum. 

Terbatasnya alat dan bahan praktikum dapat diatasi dengan menggunakan barang-



 

barang yang berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik. Dalam 

kegiatan praktikum tidak hanya berlangsung di laboratorium dengan menggunakan 

bahan yang sulit didapat dan alat yang mahal serta canggih, akan tetapi praktikum 

dapat dilakukan dimana saja dengan bahan yang biasa dikenal oleh peserta didik yang 

ada disekitar  lingkungan yang mudah diperoleh. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan hasil  belajar  peserta didik perlu adanya penuntun praktikum berbasis 

lingkungan, yang  memudahkan guru dan peserta didik untuk menggunakan alat dan 

bahan sesuai dengan kondisi sekolahnya. 

Berbagai permasalahan yang terjadi diatas perlu dilakukan perbaikan proses 

pembelajaran dengan berbagai strategi, salah satu alternatif yang dapat ditempuh 

adalah dengan mengembangkan bahan ajar, salah satu bentuk bahan ajar yang dapat 

dikembangkan adalah modul. Modul dapat menunjang kegiatan peserta didik dalam 

mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Penerapan modul dapat mengondisikan 

kegiatan pembelajaran dan praktikum lebih terencanadengan baik, mandiri, tuntas dan 

dengan hasil yang jelas. 

Modul  merupakan  salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 

sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana, dan 

didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. 

Terkait dengan pengembangan bahan ajar, saat ini pengembangan bahan ajar dalam 

bentuk modul menjadi kebutuhan yang sangat ideal. Pendekatan kompetensi 

mempersyaratkan penggunaan modul dalam pelaksanaan pembelajarannya. Modul 



 

dapat membantu sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas.
6
  

Dengan adanya modul yang dibuat secara menarik dan sistematis dapat membantu 

peserta  didik dalam melakukan kegiatan praktikum serta diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta  didik. 

Sesuai dengan  permasalahan  pembelajaran yang telah dikemukakan, yaitu 

terbatasnya panduan praktikum untuk menunjang kegiatan praktikum serta sarana dan 

prasarana laboratorium sekolah terutama alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

kegiatan praktikum maka penulis mengembangkan modul yang dapat memudahkan 

peserta didik dalam melakukan pengamatan. Bahan ajar yang dikembangkan pada 

penelitian ini akan membantu peserta didik untuk melakukan kegiatan praktikum  

secara jelas dengan keterbaruannya yaitu menggunakan kurikulum terbaru serta 

tampilan gambar yang berwarna. Dalam usaha memudahkan peserta didik untuk 

mendapatkan pengalaman secara langsung dan bahan-bahan yang akan digunakan 

dalam kegiatan praktikum, peneliti menggunakan praktikum berbasis lingkungan.  

Berbasis  lingkungan  dapat  berarti  dasar  landasannya  terletak  pada  keinginan  

untuk  mempertahankan  daya  dukung  lingkungan  tempat  tinggal  peserta  didik  

sebagai  suatu  proses  pembelajaran  yang  diperoleh  dari  lingkungan.  Praktikum  

berbasis  lingkungan  ini  dirancang  untuk  memudahkan  peserta  didik  

menggunakan  bahan  yang  berasal  dari  lingkungan  tempat  tinggal  peserta  didik  

yang  dapat  diperoleh  dengan  mudah  dan  murah.  Praktikum  berbasis  lingkungan  
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merupakan  salah  satu  alternatif  strategi  pembelajaran  yang  memberdayakan  guru  

dalam  menerapkan  metode  eksperimen.  Hal  ini  merupakan  solusi  dari  berbagai  

kendala  penerapan  metode  eksperimen  yang  dialami  oleh  sekolah,  seperti  

terbatasnya  alat  dan  bahan  yang  akan  digunakan  untuk  melakukan  kegiatan   

praktikum. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Modul Praktikum Berbasis Lingkungan 

Tema Fotosintesis  untuk Meningkatkan Hasil  Belajar  Peserta Didik Kelas VIII 

SMP Negeri 9 Bandar Lampung” yang  bertujuan  untuk mempermudah guru dan 

peserta didik dalam melaksanakan kegiatan praktikum mengenai materi pada tema 

Fotosintesis. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa masalah yang dapat  di 

identifikasi, antara lain : 

1. Belum adanya modul praktikum biologi berbasis lingkungan. 

2. Guru masih banyak menggunakan pedoman buku cetak untuk memandu 

praktikum yang tersedia di pasaran yang tidak cocok dengan kondisi sekolah 

dan kurang rinci untuk kegiatan praktikum. 

3. Terbatasnya alat dan bahan  yang ada disekolah untuk melakukan kegiatan 

praktikum. 

4. Hasil belajar rendah pada materi pokok bahasan fotosintesis. 

C. Pembatasan Masalah  



 

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang akan dibatasi sebagai berikut: 

1. Pokok bahasan yang dicantumkan dalam modul praktikum berbasis lingkungan 

pada tema fotosintesis khususnya pada pokok bahasan proses berlangsungnya 

fotosintesis, unsur-unsur yang diperlukan dalam proses fotosintesis dan faktor-

faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. 

2. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis membatasi ruang lingkupnya pada 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 9 Bandar Lampung. 

3. Penghitungan hasil belajar yang dihitung hanya pada indikator hasil belajar 

kognitif. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, perumusan masalah 

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah modul praktikum berbasis lingkungan pada tema fotosintesis 

layak diterapkan dalam pembelajaran biologi peserta didik  SMP kelas 

VIII SMP Negeri 9 Bandar Lampung? 

2. Bagaimana kelayakan modul praktikum berbasis lingkungan pada tema 

fotosintesis untuk  peserta  didik  kelas VIII SMP Negeri 9 Bandar 

Lampung? 

3. Bagaimanakah efektifitas modul praktikum berbasis lingkungan pada  

tema fotosintesis dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 9 Bandar Lampung? 



 

E. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Penelitian 

 Untuk menghasilkan modul praktikum berbasis lingkungan pada tema 

fotosintesis untuk peserta  didik  kelas  VIII  SMP Negeri 9 Bandar 

Lampung yang memenuhi kriteria modul layak secara baik. 

 Untuk mengetahui kelayakan modul bebasis lingkungan materi pada 

tema fotosintesis  untuk peserta  didik  kelas  VIII  SMP Negeri 9 

Bandar Lampung. 

 Untukmengetahui efektivitas dari penerapan modul praktikum berbasis 

lingkungan pada tema fotosintesis dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas  VIII SMP Negeri 9 Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian: 

a. Bagi Guru 

1) Untuk  memberikan alternatif bahan pengajaran kepada pendidik 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2) Membangunkomunikasi pembelajaran yang efektif antara pendidik 

dengan peserta didik. 

b. Bagi  Peserta  Didik 

1) Sebagai sarana belajar peserta didik sebelum praktikum di 

laboratorium maupun lapangan. 



 

2) Untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan kegiatan 

praktikum di sekolah. 

3) Memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik pada materi 

pelajaran biologi tema fotosintesis. 

c. Bagi Sekolah 

1) Dapat memberikan sumbangan baik bagi sekolah dalam perbaikan 

dan peningkatan kualitas pembelajaran, terutama pada pelajaran 

biologi tema fotosintesis.  

d. Bagi Peneliti  

1) Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan 

peneliti khususnya yang terkait dengan penelitian pengembangan 

modul praktikum berbasis lingkungan. 

  



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

E. Landasan Teori 

10. Modul 

Modul  adalah  sebuah  buku  yang  ditulis  dengan  tujuan  agar  peserta  didik  

dapat  belajar  secara  mandiri  tanpa  atau  dengan  bimbingan  guru,  sehingga  

modul  berisi  paling  tidak  tentang  segala  komponen  dasar  bahan  ajar.  Sebuah  

modul  akan  bermakna  kalau  peserta  didik  dapat  dengan  mudah  

menggunakannya.  Pembelajaran  dengan  modul  memungkinkan  seorang  peserta  

didik  memiliki  kecepatan  tinggi  dalam  belajar  akan  lebih  cepat  menyelesaikan 

satu  atau  lebih  kompetensi  dasar  dibandingkan  dengan  peserta  didik  lainnya.
7
 

Dengan demikian, modul dapat dikatakan membantu peserta didik dan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Menurut  Russel  (dalam  Made  Wena)  modul  sebagai  suatu  paket  

pembelajaran  yang  berisi  satu  unit  konsep  tunggal.  Sedangkan  Houston  dan  

Howson dalam  Made  Wena mengemukakan  modul  pembelajaran  meliputi  
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seperangkat  tujuan  pembelajaran.  Dari  pengertian-pengertian  tersebut,  dapat  

dilihat  sebuah  modul  pembelajaran  yaitu 
8
 : 

1) Modul  merupakan  seperangkat  pengalaman  belajar  yang  berdiri  sendiri, 

2) Modul  dimaksudkan  untuk  mempermudah  siswa  mencapai  seperangkat  

tujuan  yang  telah  ditetapkan, 

3) Modul  merupakan  unit-unit  yang  berhubungan  satu  dengan  yang  lain  

secara  hierarkis. 

Hal  di  atas  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  B.  Suryosubroto  

dalam Daryanto bahwa  modul  adalah  sejenis  satuan  kegiatan  belajar  yang  

terencana, didesain  guna  membantu  peserta  didik  menyelesaikan  tujuan-tujuan  

tertentu.
9
  Jadi  dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  modul  

merupakan  bahan  belajar  terprogram  yang  disusun  sedemikian  rupa  dan  

disajikan  secara  terpadu,  sistematis,  dan  terperinci.  Dengan  mempelajari  materi  

modul,  peserta  diarahkan  pada  pencarian  suatu  tujuan  melalui  langkah-langkah  

belajar  tertentu,  karena  modul  merupakan  paket  program  untuk  keperluan  

belajar. 
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11. Karakteristik  Modul 

Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi belajar, 

pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai 

berikut
10

: 

a. Self Instruction  

Merupakan  karakteristik  penting  dalam  modul,  dengan  karakter  tersebut  

memungkinkan  seseorang  belajar  secara  mandiri  dan  tidak  tergantung  pada  

pihak  lain.  Untuk  memenuhi  karakter  self   instruction,  maka  modul  harus: 

a) Memuat  tujuan  pembelajaran  yang  jelas,  dan  dapat  menggambarkan  

pencapaian  Standar  Kompetensi  dan  Kompetensi  Dasar. 

b) Memuat  materi  pembelajaran  yang  dikemas  dalam  unit-unit  kegiatan 

yang   kecil/  spesifik,  sehingga  memudahkan  dipelajari  secara  tuntas. 

c) Tersedia  contoh  dan  ilustrasi  yang  mendukung  kejelasan  pemaparan  

materi  pembelajaran . 

d) Terdapat  soal-soal  latihan,  tugas  dan  sejenisnya  yang  memungkinkan  

untuk  mengukur  penguasaan  peserta  didik. 

e) Kontekstual,  yaitu  materi  yang  disajikan  terkait  dengan  suasana,  tugas  

atau  konteks  kegiatan  dan  lingkungan  peserta  didik. 

f) Menggunakan  bahasa  yang  sederhana  dan  komunikatif. 

g) Terdapat  rangkuman  materi  pembelajaran. 
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h) Terdapat  instrumen  penilaian,  yang  memungkinkan  peserta  didik  

melakukan  penilaian  mandiri   (self  assessment) 

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

didik  mengetahui  tingkat  penguasaan  materi. 

j) Terdapat  informasi  tentang  rujukan/  pengayaan/  referensi  yang 

mendukung  materi  pembelajaran. 

b. Self  Contained 

Modul  dikatakan  self  contained  bila  seluruh  materi  pembelajaran  yang  

dibutuhkan  termuat  dalam  modul  tersebut.  Tujuan  dari  konsep  ini adalah  

memberikan  kesempatan  peserta  didik  mempelajari  materi  pembelajaran  secara  

tuntas,  karena  materi  dikemas  ke  dalam  suatu  ketentuan  yang  utuh. 

c. Berdiri Sendiri (Stand Alone) 

Stand  Alone  atau  berdiri  sendiri  merupakan  karakteristik  modul  yang  

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

bersama-sama  dengan  bahan  ajar  atau  media  lain.  Dengan  menggunakan  modul,  

peserta  didik  tidak  perlu  bahan  ajar  yang  lain  untuk  mempelajari  dan  

mengerjakan  tugas  pada  modul  tersebut. 

d. Adaptif 

Modul  hendaknya  memiliki  daya  adaptasi  yang  tinggi  terhadap  

perkembangan  ilmu  dan  teknologi.  Modul  dikatakan  adaptif   jika  dapat 

menyesuaikan  perkembangan   ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta fleksibel/  

luwes  digunakan  di  berbagai  perangkat  keras (hardware). 



 

e. Bersahabat 

Modul  hendaknya  juga  memenuhi  kaidah  user  friendly/  bersahabat  dengan 

pemakainya.  Setiap  instruksi  dan  paparan  informasi  yang  tampil  bersifat   

membantu  dan  bersahabat  dengan  pemakainya,  termasuk  kemudahan  pemakai  

dalam  merespon  dan  mengakses  sesuai  dengan  keinginan. Penggunaan  bahasa 

yang  sederhana,  mudah  dimengerti,  serta  menggunakan  istilah  yang  umum  

digunakan merupakan salah satu bentuk user friendly. 

12. Cara Menyusun Modul 

Penyusunan Modul atau pengembangan modul dapat mengikuti langkah-

langkah : 
11

 

1. Merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk kelakuan 

siswa yang dapat diamati dan diukur.  

2. Urutan tujuan-tujuan yang menentukan langkah-langkah yang diikuti dalam 

modul 

3. Test diagnostik ada hubungan antara butir-butir test dengan tujuan-tujuan modul 

4. Menyusun alasan atau rasional pentingnya modul dan manfaat modul bagi siswa 

agar bersedia mempelajarinya  

5. Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan membimbing 

siswa agar mencapai kompetensi-kompetensi seperti dirumuskan dalam tujuan 
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6. Menyusun post test untuk mengukur hasil belajar murid, sehingga sampai 

manakah siswa menguasai modul kemudian butir-butir test harus berkaitan 

dengan tujuan-tujuan modul 

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

setiap waktu memerlukannya.  

13. Komponen-Komponen Modul 

Komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdapat dalam modul, adalah 

sebagai berikut 
12

: 

1) Pedoman guru; 

Pedoman guru berisi petunjuk-petunjuk guru agar pengajaran dapat 

diselenggarakan secara efisien, juga memberi penjelasan tentang : 

a. Macam-macam yang harus dilakukan oleh guru. 

b. Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan modul itu. 

c. Alat-alat pelajaran yang harus digunakan. 

d. Petunjuk-petunjuk evaluasi. 

2) Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja ini memuat materi pelajaran yang harus dikuasi oleh siswa dan 

pelajaran juga disusun secara teratur langkah demi langkah sehingga dapat 

diikuti dengan mudah oleh siswa. Dalam lemabaran kegiatan, tercantum pula 
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kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa, misalnya mengadakan  

percobaan , membaca kamus dan sebagainya. 

3) Lembar Kerja 

Lembar kerja ini menyertai lembar kerja siswa, digunakan untuk menjawab 

atau mengerjakan soal-soal tugas atau masalah yang harus dipecahkan. 

4) Kunci lembar kerja 

Maksudnya agar siswa dapat mengevaluasi (mengoreksi) sendiri hasil 

pekerjaannya, apabila siswa membuat kesalahan dalam pekerjaanya maka ia 

dapat meninjaun kembali pekerjaanya. 

5) Lembaran tes 

Tiap modul diserta lembaran tes, yakni alat evalasi yang digunakan sebagai 

alat pengukur keberhasilan atau tercapai tidaknya tujuan yang telah 

dirumuskan dalam modul itu. Jadi, lembaran tes berisi soal-soal untuk 

menilai keberhasilan murid dalam mempelajari bahan yang disajikan dalam 

modul tersebut. 

6) Kunci lembaran tes 

Kunci lembaran tes sebagai alat koreksi sendiri tehadap penilaian yang 

dilaksanakan.  

Modul praktikum dibuat kedalam tiga aspek yaitu : 1) aspek aktif dan efektifitas 

siswa dalam praktikum. 2) aspek inovatif dan kreatif peserta didik dalam praktikum. 



 

3) aspek menyenangkan bagi siswa didalam praktikum.
13

 Modul memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu siswa dapat melakukan pembelajaran tanpa harus bertatap muka 

dengan guru, siswa dapat belajar sesuai dengan waktu dan kecepatan belajar, siswa 

dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam pencapaian kompetensi yang ada 

dalam modul.
14

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diyakini bahwa pelajaran 

menggunakan modul secara efektif dapat mengubah konsepsi siswa menuju konsep 

ilmiah sehingga hasil belajar mereka dapat ditingkatkan seoptimal mungkin baik dari 

segi kualitas maupun dari segi kuantitas. 

14. Manfaat  Modul 

Ditinjau  dari  kepentingan  peserta  didik  dan  kepentingan  guru,  modul  

memiliki  berbagai  manfaat.  Bagi  peserta  didik  modul  bermanfaat  untuk
15

: 

a. Memiliki  kesempatan  melatih  diri  belajar  secara  mandiri 

b. Belajar  lebih  menarik  karena  dapat  dipelajari  di  luar  kelas  dan  di  luar  

jam  pembelajaran. 

c. Memiliki  kesempatan  mengekspresikan  cara  belajar  yang  sesuai  dengan  

kemampuan  dan  minatnya. 

d. Memiliki  kesempatan  menguji  kemampuan  diri-sendiri  dengan  mengerjakan  

latihan  yang  disajikan  dengan  modul. 

e. Mampu  membelajarkan  diri-sendiri. 

f. Mengembangkan  kemampuan  peserta  didik  berinteraksi  langsung  dengan  

lingkungan  dan  sumber  belajar  lain. 

 

Bagi  guru,  penyusunan  modul  bermanfaat  untuk : 

a. Mengurangi  kebergantungan  terhadap  ketersediaan  buku  teks. 
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b. Memeperluas  wawasan  karena  disusun  dengan  menggunakan  berbagai  

referensi. 

c. Menambah  khazanah  pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  menulis  bahan  

ajar. 

d. Mambangun  komunikasi  yang  efektif  antara  dirinya  dengan  peserta  didik  

karena  pembelajaran  tidak  harus  berjalan  secara  tatap  muka. 

 

15. Penuntun Praktikum  

Metode  praktik  dimaksudkan  supaya  mendidik  dengan   memberikan  

materi  pendidikan  baik  menggunakan  alat  atau  benda,  seraya  diperagakan,  

dengan  harapan  anak  didik  menjadi  jelas  dengan  gamblang  sekaligus  dapat  

mempraktikumkan  materi  yang  dimaksud.
16

  Praktikum  merupakan  suatu  kegiatan  

yang  dilakukan  di  laboratorium  atau  tempat  tertentu  untuk  meneliti  suatu  objek  

tertentu.  Praktikum  juga  dapat  dilakukan  di  tempat  tertentu  untuk  meneliti  

suatu  objek  tertentu.  Selain  itu  juga,  praktikum   dapat  dilakukan  ditempat  

terbuka,  pantai,  hutan,  gunung  dan  lain-lain.  Kegiatan  praktikum  merupakan  

kegiatan  yang  sangat  penting  di  dalam  pelajaran  biologi  dikarenakan  di  mata  

pelajaran  biologi  banyak  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  nyata  yang  harus  

diamati. 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 

menjelaskan pengertian penuntun praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum 

yang berisi tata cara persiapan, pelaksaan, analisis data dan pelaporan. Menurut 

Purnamasari (dalam Maylinda) dalam pembelajaran dengan metode praktikum 

dibutuhkan suatu praktikum. Penuntun praktikum tersebut bertujuan untuk menuntun 

siswa dalam melakukan praktikum  dan memebantu guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Penuntun praktikum disusun dan ditulis oleh sekelompok staf 
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mengajar yang menangani praktikumtersebut dan mengikuti kaidah penulisan 

ilmiah.
17

 

Komponen-komponen yang harus ada dalam penuntun praktikum adalah 

sebagai berikut: 
18

 

1. Judul Praktikum, harus singkat dan dapat menggambarkan secara umum 

kegiatan praktikum yang dilakukan. Judul praktikum yang dimaksud, yaitu 

nama atau identitas yang diberikan kepada setiap jenis praktikum. Judul 

dapat disesuaikan dengan materi praktikum. 

2. Tujuan Praktikum, menggambarkan apa yang akan dilakukan, diuji, 

dibuktikan atau apa yang akan dipelajari selama kegiatan praktikum 

berlangsung. 

3. Dasar Teori, adalah materi yang berkaitan dengan kegiatan praktikum. 

Dasar teori disajikan dengan eksplisit dan tertulis secara ringkas, jelas, 

komperhensif, menarik, berfungsi untuk memberikan wawasan 

pengetahuan berpikir yang diperkirakan memepermudah praktikan dalam 

melakukan praktikum dan mencapai tujuan praktikum. 

4. Alat dan bahan, pada komponen ini berisikan daftar alat dan bahan yang 

dibutuhkan untuk melakukan praktikum. 
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5. Cara kerja atau petunjuk praktikum, adalah langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam melakukan praktikum. Cara kerja dapat berupa uraian 

ataupun point-point. 

6. Pertanyaan yang terdapat pada suatu praktikum akan menguji kemampuan 

praktikan setelah kegiatan praktikum dilakukan, sehingga dapat 

mengetahui pemahaman praktikan setelah kegiatan praktikum dilakukan, 

sehingga dapat mengetahui kepahaman materi yang dipraktikumkan. 

Pelajaran  biologi  setiap  materi  memerlukan  praktikum  dan  pengamatan.  

Selain  menunjang  materi  yang  telah  peserta  didik  miliki  dan  praktikum  juga  

bisa  dapat  melihat  keaktifan,  kejujuran  dan  kerja  sama  peserta  didik.  Kegiatan 

praktikum  merupakan  suatu  kegiatan  yang  penting  dalam  mendukung  

pencapaian  tujuan  pembelajaran  yang  ditetapkan  dalam  kurikulum.  Jika  kegiatan  

praktikum  ini  tidak  dilakukan  sesuai  kurikulum,  tentu  beberapa  ujian  

pembelajaran  tidak  dapat  dicapai  oleh  siswa  dana  ini  dapat  berpengaruh  

terhadap  hasil  belajarnya. 

Salah  satu  cabang  IPA  adalah  pelajaran  biologi  yang  membahas  tentang  

makhluk  hidup,  alam,  pengaruh  alam  terhadap  makhluk  hidup  dan  lingkungan  

serta  diajarkan  untuk menambah  informasi,  mengembangkan  cara  berfikir,  

penerapan  prinsip,  dan  membentuk  sikap,  serta  mengembangkan  kemampuan 

mengingat,  mereorganisasi, meneliti  dan  melakukan  percobaan.
19

 Jadi pelajaran 
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bilogi adalah pelajaran yang membahas mengenai makhluk hidup dan kejadian-

kejadian yang ada di alam. 

16. Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

Alam diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan untuk dipelajari agar 

manusia dapat menjalankan fungsi dan kedudukan sebagai pemanfaat dan penjaga 

alam di muka bumi ini. Firman Allah dalam Al-Qur‟an surat Al-Mulk ayat 15 : 

                                    

        Artinya :  Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari 

rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan.(Q. S Al-Mulk : 15)
20

 

 

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa pemanfaatan alam sebagai sumber 

belajar dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif turut serta 

mencari sumber belajar yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas belajar dan dapat memperkaya wawasan peserta didik. Peserta didik juga 

harus dikenalkan dengan lingkungan alam sekitar yang kaya dengan sumber-sumber 

belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dan dapat membantu 

pemahaman peserta didik memahami konsep-konsep materi pelajaran. 
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Lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional 

yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar penting.  

Lingkungan pembelajaran terdiri dari
21

:  

1. Lingkungan sosial:  adalah lingkungan masyarakat baik sekelompok besar 

atau kelompok kecil. 

2. Lingkungan personal:  meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi 

berpengaruh terhadap individu lainnya. 

3. Lingkungan alam (fisik):  meliputi semua sumber daya alam yang dapat 

diberdayakan sebagai sumber belajar. 

4. Lingkungan kultural:  mencakup hasil budaya dan teknologi yang dapat 

dijadikan sumber belajar dan yang dapat menjadi faktor pendukung 

pengajaran. Dalam konteks ini termasuk sistem nilai, norma, dan adat 

kebiasaan. 

Berbasis lingkungan dapat berarti dasar landasannya terletak pada keinginan 

untuk mempertahankan daya dukung lingkungan tempat tinggal peserta didik sebagai 

suatu proses pembelajaran yang diperoleh dari lingkungan.  

Pada penelitian ini dibuat media pembelajaran berupa penuntun praktikum IPA 

berbasis lingkungan.  Praktikum IPA berbasis lingkungan dirancang sedemikian rupa 

sehingga praktikum ini dapat dilaksanakan dengan peralatan dan bahan yang berasal 

dari lingkungan tempat tinggal peserta didik, yang dapat diperoleh dengan mudah dan 

murah.  Topik yang digunakan untuk praktikum juga merupakan topik yang sangat 

dekat dengan kehidupan, dengan harapan lebih meningkatkan makna ilmu IPA itu 

sendiri dalam kehidupan peserta didik sehingga dapat memberikan manfaat besar 

bagi kebutuhan masyarakat. 
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Strategi pembelajaran yang menggunakan lingkungan adalah salah satu strategi 

yang mendorong peserta didik agar belajar tidak tergantung dari apa yang ada dalam 

buku atau kitab yang merupakan pegangan guru. Konsep pembelajaran ini berangkat 

dari belajar kontekstual dengan lebih mengedepankan bahwa hal yang perlu dipelajari 

terlebih dahulu oleh peserta didik adalah apa yang ada pada lingkungannya.
22

 Dengan 

mengetahui lingkungan yang ada disekitarnya, maka kelak peserta didik setelah 

selesai belajar, mereka akan berusaha memanfaatkan lingkungan ini sebagai sumber 

daya yang akan dikelolanya sebagai sumber yang dapat memberikan nilai tambah 

baginya. Pendek kata memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dalam proses 

pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pembelajaran dan 

meningkatkan hasil pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis lingkungan adalah suatu pembelajaran yang menggunakan 

objek belajar sebagai pengalaman nyata, mengamati secara langsung, memperoleh 

data-data secara akurat dan dapat belajar secara mandiri ataupun berkelompok.
23

 Jadi 

dengan adanya pembelajaran berbasis lingkungan peserta didik bukan hanya 

mengetahui teorinya saja, namun juga dapat melihat secara langsung apa yang ada 

telah dipelajarinya, sehingga memiliki pengalaman secara langsung. 

Pada penelitian ini dibuat media pembelajaran berupa penuntun praktikum IPA 

berbasis lingkungan.  Praktikum IPA berbasis lingkungan dirancang sedemikian rupa 
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sehingga praktikum ini dapat dilaksanakan dengan peralatan dan bahan yang berasal 

dari lingkungan tempat tinggal siswa, yang dapat diperoleh dengan mudah dan 

murah.  Topik yang digunakan untuk praktikum juga merupakan topik yang sangat 

dekat dengan kehidupan, dengan harapan lebih meningkatkan makna ilmu IPA itu 

sendiri dalam kehidupan siswa sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi 

kebutuhan masyarakat. 

Praktikum IPA berbasis lingkungan merupakan salah satu alternatif strategi 

pembelajaran yang memberdayakan guru dalam menerapkan metode eksperimen.  

Hal ini merupakan solusi dari berbagai kendala penerapan metode eksperimen yang 

sering dialami oleh sekolah, seperti terbatasnya alat dan bahan dalam laboratorium.  

Keterampilan proses yang diharapkan muncul dalam diri siswa disesuaikan dengan 

ranah dan jenjang dari keterampilan proses yang ingin dicapai dalam  kurikulum  

IPA.   

17. Hasil Belajar  

a. Pengertian  Hasil Belajar 

Mengajar bukan tugas ringan bagi seorang guru. Sebagai tenaga pengajar 

tugas guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan akan tetapi membina peserta 

didik menuju manusia dewasa yang masih memiliki rasa tanggung jawab pada diri 

sendiri. Berkepribadian yang baik, bermoral, sehingga kelak dapat menjadi generasi 

bangsa yang diharapkan. Dalam mengajar guru berhadapan dengan kelompok peserta 

didik yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda maka seorang guru harus 

mempunyai kecakapan dalam mengajar sehingga minat peserta didik untuk belajar 



 

tetap terjaga, karena sarana akhir dari proses pengajaran merupakan peserta didik 

mengajar, aktivitas yang menonjol dalam pengajaran ada pada peserta didik. Bukan 

berarti guru tidak ikut campur tetapi guru hanya sebagai fasilitator, pengarah dan 

pemberi fasilitas untuk menjadikan proses belajar. 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.
24

 Horwart Kingsley dalam bukunya Sudjana 

membagi tiga macam hasil belajar mengajar : (1) Keterampilan dalam kebiasaan, (2) 

Pengetahuan dan pengarahan, (3) Sikap dan cita-cita.
25

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil adalah kemampuan 

keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh peserta didik setelah ia 

menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan 

pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Indikator Hasil Belajar 

Indikator atau ukuran hasil belajar peserta didik diukur melalui sistem evaluasi 

yaitu usaha mengatahui tingkat kemampuasn peserta didik, dan sampai taraf mana 

mereka dapat menyerap pelajaran yang telah diberikan oleh guru. 

Kriteria pengukuran hasil belajar didasarkan pada tiga aspek yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Berdasarkan teori Taksonomi Bloom, tujuan pendidikan itu 
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harus senantiasa mengacu pada tiga ranah yang melekat pada diri peserta didik, 

yaitu:
26

 

1. Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Dalam ranah 

kognitif itu terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang 

terndah sampai dengan jenjang yang paling tinggi yaitu : (1) pengetahuan/ 

hafalan/ ingatan (knowledge), (2) pemahaman (comprehention), (3) 

penerapan (applycation), (4) Analisis (Analysis), (5) Sintesis (Synthesis) 

dan (6) Penilaian (evaluation). 

2. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif 

meliputi 5 jenjang yaitu (1) menerima atau memperhatikan (receiving atau 

attending), (2) menanggapi (responding), (3) Menilai (valuing), (4) 

mengatur atau mengorganisasikan (organization), (5) karakterisasi dengan 

suatu nilai atau komplek nilai (characterization by a value or value 

complex). 

3. Psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau 

kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor 

dalam diri siswa dan faktor dari luar siswa atau faktor lingkungan. 
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 Dari pendapat ini, faktor yang dimaksud adalah faktor dalam diri peserta didik 

perubahan kemampuan yang dimilikinya seperti yang dikemukakan oleh Clark 

menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik di sekolah 70% dipengaruhi oleh 

kemampuan peserta didik dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan.
27

 Demikian juga 

faktor dari luar peserta didik yakni lingkungan yang paling dominan berupa kualitas 

pembelajaran. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

pengalamannya sendiri  dalam interaksi dengan lingkungannya. 
28

 Perubahan perilaku 

dalam proses belajar terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Interaksi biasanya 

berlangsung secara sengaja. Dengan demikian belajar dikatakan berhasil apabila 

terjadi perubahan dalam diri individu maka belajartidak dikatakan berhasil. 

Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik dan 

kualitas pengajaran. Kualitas yang dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh 

guru. Artinya kemampuan dasar guru baik dibidang kognitif (intelektual), bidang 

sikap (afektif), dan bidang perilaku (psikomotorik). 

Dari beberapa pendapat diatas, maka hasil belajar peserta didik dipengaruhi 

oleh dari dalam diri individu peserta didik berupa kemampuan personal (internal) dan 

faktor dari luar diri peserta didik yakni lingkungan. Dengan demikian hasil belajar 

adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh peserta didik berkat adanya usaha atau 
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fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan 

dan kecakapan dasar yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak 

pada diri individu penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan 

dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri 

individu perubahan tingkah laku individu secara kuantitatif. 

9.  Materi Penelitian 

a. Fotosintesis 

 Banyak proses yang berlangsung dalam daun, tetapi yang menjadi pembeda dan  

yang terpenting ialah proses pembuatan bahan makanan. Tumbuhan hijau memiliki 

kemampuan membuat makanan dari bahan-bahan  baku dari tanah dan udara, dan 

pada aktivitas inilah bergantung kehidupan tumbuhan dan kehidupan seluruh binatang 

dan manusia. Fotosintesis adalah proses pembuatan gula dari dua bahan baku 

sederhana karbondioksida dan air, denganbantuan klorofil dan cahaya matahari 

sebagai sumber energi.
29

 

Fotosintesis memberi makan hampir seluruh dunia kehidupan, secara langsung 

atau tidak. Organisme memperoleh senyawa- senyawa organik yang digunakannya 

untuk mendapat energi dan rangka karbon melalui dengan satu dari dua mode utama : 

nutrisi autotrofik atau nutrisi heterotrofik. Aututrof (autotroph) adalah “pemberi 

makan sendiri” (auto berarti „sendiri‟, sedangkan trophos berarti „memberi makan‟); 

autotrof mempertahankan hidupnya sendiri tanpa memakan apa pun yang yang 

berasal dari makhluk hidup lain. Autotrof membuat molekul organiknya dari CO2 
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dan bahan mentah organik lain dari lingkungan. Organisme autotrofik adalah sumber 

pamungkas senyawa organik untuk semua organisme non-autotrofik, sehingga 

dengan alasan inilah autotrof disebut sebagai produsen biosfer oleh para ahli. 

Sedangkan heterotrof memperoleh materi organiknya melalui mode nutrisi utama 

kedua. Karena tidak mampu membuat makanannya sendiri, heterotrof hidup dari 

senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh organisme lain (hetero berarti „yang lain‟). 

Heterotrof adalah konsumen di biosfer. Bentuk paling jelas dari „pemberian makan 

oleh makhluk lain‟ ini terjadi ketika hewan memakan tumbuhan ataunhewan lain. 

Namun nutrisi heterotrofik mungkin lebih samar. Hampir semua heterotrof, termasuk 

manusia, sepenuhnya bergantung  secara langsung maupun tidak langsung kepada 

autotrof untuk memperoleh makanan dan untuk memperoleh oksigen, produk 

sampingan fotosintesis.
30

 

Proses fotosintesis secara umum dapat digambarkan dengan persamaan reaksi 

berikut ini : 

6CO2         +   6H2O     +    672  kkal           C6H12O6   +    6O2 

Karbon            air energi        glukosa    oksigen 

Dioksida radiasi 

 

Persamaan ini menyatakan bahwa enam molekul karon dioksida bergabung 

dengan molekul air air, membentuk suatu molekul glukosa dan enam molekul 

oksigen. Glukosa, yang disebut juga gula anggur dan gula jagung, ialah suatu 

karbohidrat yang tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Glukosa 
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lazimnya dianggap sebagai produk utama fotosintesis, meskipun senyawa organik 

lainnya juga dihasilkan. Karbon dioksida yang digunakan dalam proses ini berasal 

dari udara, sedang air dari tanah dan energi dari sinar matahari. Oksigen yang 

dilepaskan ke udara sebagai hasil tambahan, yang digunakan oleh tumbuhandan 

hewan.  

Persamaan reaksi itu teramat disederhanakan, sehingga hanya memberi gambaran 

umum  tentang proses fotosintesis. Sebenarnya, pembentukan molekul gula bukan 

sekedar agregasi molekul-molekul karbon dioksida dengan molekul-molekul air, 

prosesnya jauh lebih kompleks, yang melibatkan banyak reaksi dan produk-produk 

intermediet. 

Sebagai hasil penyelidikan-penyelidikan moderen, maka fotosintesis dapat dibagi 

dalam dua kelompok reaksi. Kelompok pertama disebut kelompok reaksi cahaya, 

yaitu reaksi-reaksi yang memerlukan cahaya. Kelompok kedua disebut reaksi gelap, 

yaitu reaksi gelap, yaitu reaksi-reaksi yang tidak memrlukan cahaya. 

Pada kelompok pertama, cahaya matahari digunakan untuk memecahkan 

(menguraikan) molekul-molekul air menjadi oksigen (gas) dan hidrogen. Gas 

oksegen selanjutnya dilepaskan ke udara, sedangkan hidrogen ditangkap oleh 

molekul-molekul penerima hidrogen, yaitu nikotin adenin dinukleotide fosfat 

(NADP). Reaksin peruraian molekul air ini disebut reaksi fotosintesis air,  atau sering 

pula disebut reaksi Hill, reaksi ini ditemukan pertama kali oleh Hill. 

2H2O    +     4NADP      cahaya      4NADPH   +  O2 

        gas oksigen  



 

Dari percobaan-percobaan dengan molekul air yang mengandung radioaktif 

(H2O*)  diperoleh bukti bahwa seluruh gas oksigen yang terbentuk berasal dari 

molekul air, dan bahwa dalam proses fotosintesis terbentuk molekul-molekul air yang 

baru. Karena itu reaksi (1) perlu diubah untuk menunjukkan bahwa gas oksigen yang 

dilepaskan dalam fotosintesis berasal dari molekul air dan bukan dari molekul karbon 

dioksida. 

6CO2  +  12H2O*  + energi cahaya       C6H12O6  +  6H2O  + 6O2
 

Reaksi peruraian air mengakibatkan peningkatan suplai hidrogen yang mudah 

digunakan (NADPH) untuk reaksi-reaksi kimiawi pada tahap selanjutnya dalam 

proses fotosintesis (reaksi gelap). Selain untuk mrnguraikan molekul-molekul air, 

cahaya matahari diguankan  pula untuk memebentuk molekul-molekul senyawa fosfat 

berenergi tinggi, yaitu adenosin trifosfat (ATP). 

Dengan tersedianya NADPH dan ATP maka tahap selanjutnya, yaitu tahap 

sintetik atau reaksi-reaksi gelap dalam dalam proses fotosintesis, dapat berlangsung. 

Kecuali bahwa karbon dioksida diubah menjadi senyawa gula, hanya sedikit yang 

diketahui tentang reaksi gelap ini sampai ditemukannya karbon radioaktif. Percobaan-

percobaan dirancang dengan menggunakan tumbuhan yang biasa berfotosintesis 

(ganggang hijau bersel satu) dan diberi karbon dioksida radioaktif. Pada berbagai 

interval diantaranya ada yang sesingkat setengah detik, sampel tumbuhan diambil dan 

dimatikan seketika dengan alkohol panas. Kemudian berbagai senyawa diekstraksi 



 

dari tumbuhan itu, dipisahkan, dan diidentifikasi, maka urutan terbentuknya senyawa-

senyawa radioaktif  itu dapat ditetapkan. 
31

 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Laju Fotosintesis 

1) Faktor Genetik 

1)  Perbedaan Antara Spesies 

Tumbuhan C-4 secara umum mempunyai laju fotosintesis yang tertinggi, 

sementara tumbuhan CAM memiliki laju fotosintesis yang terendah. Tumbuhan C-3 

berada diantara kedua ekstrim tersebut.  

2) Pengaruh Umum Daun 

Disamping perbadaan metabolisme fiksasi CO2, umur daun (stadia 

perkembangan daun) juga kaan mempengaruhi laju fotosintesis. Kemampuan daun 

untuk berfotosintesis meningkat pada awal perkembangan daun, tetapi kemudian 

mulai turun, kadang sebelum daun tersebut berkembang penuh (fully developed). 

Daun yang mulai mengalami senescene akan berwarna kuning dan hilang 

kemampuannya untuk berfotosintesis, karenan perombakan klorofil dan hilangnya 

fungsi kloroplas. 

3) Pengaruh Laju Translokasi Fotosintesis 

Faktor internal lain yang dapat mempengaruhi laju fotosintesis adalah laju 

translokasi hasil fotosintesis (fotosintat, dalam bentuk sukrosa) dari daun ke organ-

organ penampang yang berfungsi sebagai limbank (sink). Tumbuhan dengan laju 

fotosintesis tinggi, juga menunjukkan laju translokasi fotosintat yang tinggi pula. 
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Jadi, translokasi fotosintat yang cepat akan memacu laju fiksasi CO2, sementara 

akumulasi fotosintat pada daun akan manghambat laju fotosintesis. 

2) Faktor Lingkungan 

a)  Ketersediaan Air 

 Untuk tumbuhan tingkat tinggi, agaknya laju fotosintesis paling dibatasi oleh 

ketersediaan air. Secara sederhana ini dapat dilihat bahwa gurun merupakan 

ekosistem yang tidak produktif, sebaliknya hutan hujan tropis merupakan ekosistem 

yang sangat produktif. Kekurangan dapat menghambat laju fotosintesis, terutama 

pada pengaruhnya tergadap turgiditas sel penjaga stomata. Jika kekurangan air, maka 

turgiditas sel penjaga akan meurun. Hal ini dapat menyebabkan stomata menutup. 

b)  Ketersediaan CO2 

 CO2 merupakan bahan baku sintesis karbohidrat. Kekurangan CO2 tentu akan 

menyebabkan penurunan laju fotosintesis. Akan tetapi, CO2 , tersedia dalam jumlah 

yang besar di udara. Peningkatan konsentrasi CO2 (baik secara alami maupun dalam 

kondisi buatan) secara konsisten memacu laju fotosintesis, kecuali jika stomata 

menutup. Peningkatan CO2 menghambat fotorespirasi. Fotorespirasi menurun dengan 

meningkatnya nisbah CO2/ O2. 

c)  Pengaruh cahaya 

 Cahaya sebagai sumber energi untuk reaksi anabolik fotosintesis jelas akan 

berpengaruh terhadap laju fotosintesis tersebut. Secara umum, fiksasi CO2 maksimum 

terjadi sekitar tengah hari, yakni pada saat intensitas cahaya mencapai puncaknya. 

Penutupan cahaya matahari oleh awan juga akan mengurangi laju fotosintesis. Pada 



 

intensitas cahaya yang sangat rendah, hasilan CO2 dari proses respirasi dapat 

melampaui jumlah CO2 yang difiksasi melalui fotosintesis. 

d) Pengaruh Suhu 

 Kisaran suhu dimana tumbuhan dapat melangsungkan fotosintesis cukup 

besar. Pengaruh suhu terhadap fotosintesis tergantung pada spesies dan kondisi 

lingkungan temapt tumbuhnya. Spesies yang tumbuh di gurun mempunyai suhu 

optimum untuk fotosintesis lebih tinggi dari spesies tumbuhan  yang tumbuh di 

tempat lain. Peningkatan suhu pada kisaran yang normal hanya sedikit berpengaruh 

terhadap hidrolisis air dan difusi CO2, ke dalam daun, tetapi akan sangat berpengaruh 

terhadap reaksi-reaksi biokimia fiksasi dan reduksi CO2. Oleh sebab itu, peningkatan 

suhu akan meningkatkan laju fotosintesis sampai terjadinya denaturasi enzim dan 

kerusakan pada fotosistem.
32

 

c. Klorofil 

Pada tumbuhan tinggi, klorofil terdiri dari dua jenis pigmen, klorofil a (C55 H72 O5 

N4 Mg) yang berwarna hijau-biru, dan klorofil b (C55 H70 O6 N4 Mg) yang berwarna 

hijau-kuning. Unsur-unsur magnesium merupakan 2.7 persen dari klorofil. Proporsi 

dari kedua pigmen ini agak berbeda pada berbagai tumbuhan tetapi rata-rata pada 

tumbuhan bunga nisbah kandungan kedua pigmen ini sekitar tiga bagian klorofil a 

dan satu bagian klorofil b terdapat bersam-sam dengan klorofil a selalu ada dalam 

tumbuhan hijau. Klorofil b terdapat bersama –sama dengan klorofil a pada ganggang 
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hijau dan semua tumbuhan tinggi. Klorofil c dan d terdapat sebagai pengganti klorofil 

b pada jenis-jenis ganggang tertentu. Klorofil c pada ganggang coklat dan diatom, 

dan klorpfil d pada ganggang merah. 

 
Sumber : http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/16/01/21/o1a302384-kenali-

fakta-dan-manfaat-klorofil 

Gambar 2.1 Struktur Klorofil 

d. Kloroplas 

Kloroplas mempunyai struktur dalam yang kompleks, yang kebanyakannya dapat 

dipelajari hanya dengan mikroskop elektron. Membran luar menutupi massa ganula 

yang halus, yang disebut stroma. Klorofil diduga terdapat dlam benda-benda yang 

terpisah-pisah yang disebut grana. Grana beragam ukuran dan bentuknya dalam 

struktur cakram yang rata sampai kepada bentuk silinder yang rapi. Pada penampang 

vertikal, grana menunjukkan bentuk berlapis-lapis. Lapisan-lapisan ini, atau lamella 

diduga tersusun dari selaput-selaput pigmen, protein serta lemak, dan ternayta 

diperlukan untuk kegiatan klorofil dalam fotosintesis. Terdapat bukti bahwa molekul-

molekul klorofil tersusun rapat dalam lapisan-lapisan pigmen ini bersinggungan 

dengan lapisan protein yang mengandung beberapa diantara enzim-enzim yang 

diperlukan untuk fotosintesis. Struktur berlapis ini tidak saja memungkinkan 

http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/16/01/21/o1a302384-kenali-fakta-dan-manfaat-klorofil
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molekul-molekul klorofil bersinggungan dengan enzim, tetapi penyusun molekul 

klorofil dalam lapisan yang rapat itu memungkinkan energi yang diserap oleh setiap 

molekul dipindahkan ke bagian lain dalam lapisan, seperti halnya energi elektrik 

berpindah-pindah pada satu lempeng tembaga. Perpindahan energi ini memungkinkan 

lapisan klorofil menangkap energi cahaya yang berpancar dengan memusatkannya 

dalam suatu reaksi fotosintesis dalam satu titik, sehingga fotosintesis dengan laju 

rendah dapat terjadi pada intensitas cahaya yang amat rendah. 

 

Sumber : http://www.biologipedia.com/struktur-fungsi-mitokondria-kloroplas-sentriol.html 

Gambar 2.2 Struktur Kloroplas  

e. Bahan Makanan Tumbuhan 

1. Karbohidrat 

Di antara berbagai karbohidrat yang penting yang dapat dibentuk oleh 

tumbuhan dari glukosa adalah selulosa, sukrosa dan pati. Meskipun termasuk 

karbohidrat, selulosa bukanlah bahan makanan bagi tumbuhan tingkat tinggi 

melainkan hanya merupakan bahan pembangun. Karbohidrat-karbohidrat lainnya 

merupakan bentuk-bentuk karbohidrat simpanan. Pada sebagian tumbuhan 

karbohidrat tersimpan dalam bentuk sukrose, tetapi pada kebanyakan spesies, pati 

http://www.biologipedia.com/struktur-fungsi-mitokondria-kloroplas-sentriol.html


 

merupakan produk simpanan yang utama. Kelebihan glukosa dapat diubah menjadi 

pati yang tampak sebagai produk simpanan sementara dalam kloroplas di dalam 

mesofil. Pati ini kemudian diubah menjadi gula yang larut dan dipindahkan dari daun. 

Karena cepatnya perubahan gula menjadi pati pada banyak tumbuhan, suatu 

pengujian yang menunjukkan adanya pati dalam daun dianggap memeberi kesan 

bahwa fotosintesis sedang berlangsung. Jika klorofil dihilangkan dari daun tumbuhan 

penghasil pati yang telah disimpan dalam gelap selama beberapa jam dan daunnya 

kemudian diwarnai dengan yodium maka hanyalah warna coklat yodium yang akan 

tampak. Akan tetapi, jika yang disinari selama sehari diperlakukan dengan cara yang 

sama, maka pada daun itu akan tampak warna biru atau hitam, yang menunjukkan 

adanya pati.  

2. Protein 

Dalam tumbuhan, protein terakumulasi sebagai protein protoplasma atau sebgai 

protein simpanan yang khusus. Protein simpanan dapat dijumpai dalam bentuk bola-

bola atau butir-butir tidak beraturan atau dalam bentuk kristalin. Tumbuhan 

menggunakan protein untuk membentuk protoplasma baru, karena itu senyawa 

tersebut diperlukan dalam jumlah besar selama pertumbuhan. Tampaknya pembuatan 

asam-asam amino dari karbohidrat dapat terjadi pada beberapa tumbuhan, walaupun 

jaringan-jaringan daun dan akar tertentu lebih aktif. Setelah terbentuk, maka asam-

asam amino dapat dibangun menjadi protein dengan seketika atau dapat pula diangkut 

ke jaringan lain dan dibangun menjadi protein dan kemudian digunakan atau dapat 

disimpan. Banyak protein simpanan yang tidak larut atau tidak dapat berdifusi, dan 



 

perlu diubah dahulu menjadi bentuk yang mobile sebelum dapat diangkut ke organ 

penyimpanan atau dari organ tersebut ke jaringan yang sedang aktif tumbuh. 

Asam-asam amino diperlukan baik dalam gizi (nutrisi) binatang maupun 

tumbuhan. Akan tetapi tumbuhan hijau dapat membentuk seluruh asam aminonya, 

sedangkan binatang biasanya mendapat suplay senyawa  ini dari tumbuhan, baik 

secara langsung maupun tidak alngsung. Protein dalam daun umumnya berkualitas 

lebih tinggi daripada protein dalam biji, dan banyak binatang yang memperoleh 

seluruh suplai asam amino esensial mereka dari daun hijau.  

3. Zat lemak 

Zat lemak atau lipid, tersebar luas dalam jaringan tumbuhan, terutama dalam 

bentuk tetesa-tetesan kecil dalam sitoplasma. Lipid meliputi lemak, yang mempunyai 

titik cair yang tinggi dan berbentuk padat pada suhu kamar, dan minyak, yang 

mempunyai titik cair lebih rendah dan berbentuk cairan pada suhu kamar. Lipid 

terdapat pada binatang terutama sebagai lemak, dan dalam tumbuhan terutama 

sebagai lemak, dan dalam tumbuhan teruatama sebagai lemak, meskipun ada 

perkecualian pada keduanya. Proses ini, dikenal sebagai proses hidrogenasi, 

dipergunakan dalam membuat margarin dari minyak nabati. Beberapa ahli fisiologi 

menduga bahwa konsumsi lipid yang secara alamiah jenuh hidrogen lebih mungkin 

mengakibatkan pembentukan kolesterol dalam aliran darah sehingga mengakibatkan 

penyakit-penyakit peredaran darah. 
33
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f. Dua  Tahap Fotosintesis 

Persamaan fotosintesis merupakan rangkuman sederhana dari proses yang sangat 

kompleks. Sebenarnya, fotosintesis bukanlah satu proses tunggal, melainkan dua 

proses yang masing-masing terdiri dari banyak langkah. Kedua tahap masing-masing 

dikenal sebagai reaksi terang dan siklus Calvin.  

Reaksi terang merupakan taapan-tahap fotosintesis yang mengubah energi surya 

menjadi energi kimia. Air dipecah menyediakan sumber elektron dan proton (ion 

hidrogen, H
+ ) 

serta melepaskan O2 sebagai produk sampingan. Cahaya yang diserap 

oleh klorofil menggerakkan transfer elektron dan ion hidrogen dari air menuju 

penerima yang disebut NADP+
 
 yaitu tempat penyimpanan partikel-partikel itu untuk 

sementara.  Reaksi terang menggunakan  NADP+ menjadi NADPH dengan cara 

menambah sepasang elektron bersama-sama dengan, H
+. 

Reaksi terang juga 

menghasilkan ATP, menggunakan keisosmosis untuk memberikan tenaga bagi 

penambahan gugus fosfat ke ADP, proses yang disebut fotofosforilasi. Dengan 

demikian energi cahaya awalnya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk dua 

senyawa : NADPH, sumber elektron sebagai „tenaga pereduksi‟ yang dapat 

diteruskan ke molekul penerima elektron, dan mereduksi  molekul tersebut, dan ATP, 

sebagai sumber energi serbabisa dalam sel. Perhatikan bahwa reaksi terang tidak 

menghasilkan gula; pembentkan gula terjadi pada  tahap kedua fotosintesis, yaitu 

siklus Calvin. 

Siklus Calvin diawali dengan penggabungan CO2 dari udara ke dalam molekul 

organik yang sudah ada di dalam kloroplas. Penggabungan karbon ke dalam molekul 



 

organik pada awal siklus ini disebut fiksasi karbon. Siklus Calvin kemudian 

mereduksi karbon yang terfiksasi menjadi karbohidrat melalui penambahan elektron. 

Tenaga pereduksi disediakan oleh NADPH yang  menerima muatan elektronnya 

dalam reaksi terang. Untuk mengubah CO2 menjadi karbohidrat , siklus Calvin juga 

membuuhkan energi kimia dalam bentuk ATP, yang juga dibentuk oleh reaksi terang. 

Dengan demikian, siklus juga dibentuk oleh reaksi terang. Dengan demikian, siklus 

Calvin-lah yang membuat gula, namun siklus tersebut hanya dapat melaukannya 

dengan bantuan NADPH dan ATP yang dihasilkan oleh reaksi terang.  

 
Sumber : http://www.almansyahnis.com/2012/09/ringkasan-materi-fotosintesis.htm 

Gambar 2.3 Tahap Reaksi Terang dan Siklus Calvin 

1. Tahapan yang terjadi pada fase reaksi terang diantaranya 

a)  Foton cahaya menumbuk molekul pigmen dalam kompleks permanen-cahaya 

mendorong suatu elektronnya ke tingkat energi yang lebih tinggi. 

b) Elektron tersebt ditransfer dari P680 yang tereksitasi ke penerima elektron 

primer. 

http://www.almansyahnis.com/2012/09/ringkasan-materi-fotosintesis.htm


 

c) Suatu enzim mengkatalis pemecahan suatu molekul air menjadi dua elektron, 

dua ion hidrogen, dan satu atom oksigen. 

d) Masing-masing elektron yang terfotoeksitasi diteruskan dari penerima 

elektron di PS II ke PS I melalui rantai transpor elektron. 

e) „Kejatuhan‟ eksergonik elektron-lektron ini menuju tingkat energi yang lebih 

rendah menediakan energi untuk sintesis ATP. 

f) Energi cahaya ditransfer melalui pigmen-pigmen komples permanen-cahaya 

menuju komples pusat-reaksi PS I, mengeksitasi satu elektron pada pasangan 

molekul klorofil a P700 di tempat itu. 

g) Elektron yang terfotoeksitasi diteruskan dalam serangkaian reaksi radoks dari 

penerima elektron primer di PS I menuruni rantai transpor elektron kedua 

melalui protein feredoksin. 

h) Enzim NADP
+
 reduktase mengkatalisis transfer elektron dari Fd ke NADP

+
. 

2. Tahapan Siklus Calvin atau disebut juga rekasi gelap ada tiga fase 

a) Fase I : Fiksasi karbon. Siklus calvin menggabungkan setiap molekul CO2, 

satu persatu, dengan cara melekatkannya ke gula ber-karbon lima yang 

bernama ribulosa bisfosfat (disingkat RuBP). 

b) Fase II : Reduksi. Setiap molekul 3-fosfogliserat menerima satu gugus fosfat 

tambahan dari ATP, menjadi 1,3-bisfosfogliserat. 



 

c) Fase III :Regenerasi penerima CO2 (RuBP). Dalam serangkaian reaksi 

kompleks, rangka karbon lima molekul G3P disusun ulang oleh langkah-

langkah terakhir siklus Calvin menjadi tiga molekul RuBP. 
34

 

Materi fotosintesis merupakan materi pelajaran yang identik dengan penelitian 

atau eksperimen, salah satunya adalah pembuktian adanya oksigen dan amilum 

(glukosa) yang dihasilkan melalui fotosintesis. Materi yang dipilih pada 

pengembangan ini adalah meteri fotosintesis, pemilihan materi disesuaikan dengan 

pemilihan modul berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan ini peserta diidk akan 

lebih memahami dirinya sendiri dengan lingkungannya. Selain itu peserta didik akan 

memiliki rasa kecintaan terhadap lingkungannya sekitar mereka. Dengan adanya 

modul praktikum berbasis lingkungan ini pada materi fotosintesis, akan memudahkan 

guru dan peserta didik untuk melakukan kegiatan praktikum. 

10. Penelitian Relevan  

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Hasil penelitian Ratna Widyaningrum, Sarwanto, Puguh Karyanto yang 

berjudul “Pengembangan Modul Berorientasi Poe (Predict,Observe, 

Explain) Berwawasan Lingkungan Pada Materi Pencemaran Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar”, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

hasil belajar sebelum dan setelah penerapan modul.
35

 Persamaan penelitian 
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(Predict,Observe, Explain) Berwawasan Lingkungan Pada Materi Pencemaran Untuk Meningkatkan 



 

diatas dengan skripsi penulis yaitu, pengembangkan modul dan mengukur 

hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah  penerapan modul. Perbedaan 

penelitian Ratna Widyaningrum, Sarwanto, Puguh Karyanto 

mengembangkan produk modul pembelajaran berorientasi Poe 

(Predict,Observe, Explain) berwawasan lingkungan, sedangkan skripsi 

penulis mengembangkan modul praktikum berbasis lingkungan. 

2. Hasil penelitian M. Taufik A. yang berjudul “Pengembangan Modul 

Pembelajaran berbasis Sains, Lingkungan, Teknologi, Masyarakat Dan 

Islam (Salingtemasis) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 

Konsep Ekosistem Kelas X Di SMA Nu (Nadhatul Ulama) Lemahabang 

Kabupaten Cirebon”
36

, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil 

belajar sebelum dan setelah penerapan modul. Persamaan penelitian diatas 

dengan skripsi penulis yaitu, pengembangkan modul dan mengukur hasil 

belajar peserta didik sebelum dan setelah  penerapan modul. Perbedaan 

penelitian M. Taufik A. mengembangkan produk modul pembelajaran 

berbasis Sains, Lingkungan, Teknologi, Masyarakat Dan Islam 

(Salingtemas), sedangkan skripsi penulis mengembangkan modul praktikum 

berbasis lingkungan. 
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3. Hasil penelitian Muhammad Ikhsan, Sutarno, Baskoro Adi Prayitno yang 

berjudul “Pengembangan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi 

Sistem Gerak Manusia Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI 

MIA SMA Negeri 1 Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”
37

 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu, 

pengembangan modul dan mengukur hasil belajar. Perbedaan antara 

penelitian diatas dengan skripsi penulis adalah pada penelitian Muhammad 

Ikhsan, Sutarno, dan Baskoro Adi Prayitno mengembangkan modul modul 

berbasis inkuiri terbimbing, sedangkan skripsi penulis mengembangkan 

modul berbasis lingkungan. 

4. Hasil Penelitian Juariah, Yuswar Yunus dan Djufri yang berjudul 

“Pembelajaran Berbasis Lingkungan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Konsep Keanekaragaman Spermatophyta”
38

 menunjukkan hasil 

bahwa adanya peningkatan berbasis lingkungan. Persamaan antara skripsi 

diatas dan skripsi penulis adalah menggunakan pembelajaran berbasis 

lingkungan dan mengukur hasil belajar siswa. Perbedan antara skripsi 

penulis dengan skripsi diatas yaitu, pada skripsi  Juariah, Yuswar Yunus dan 
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Djufri bukan merupakan penelitian dan pengembangan namun melakukan 

pembelajaran berbasis lingkungan yang mengukur hasil belajar pada materi 

Spermatophyta. Sedangkan pada skripsi penulis, merupakan penelitian dan 

pengembangkan dengan mengembangkan modul praktikum berbasis 

lingungan serta mengukur hasil belajar siswa pada materi fotosintesis. 

F. Kerangka Berfikir  

Kerangka pemikiran menurut Suriasumantri dalam buku Sugiyono, bahwa 

seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi 

dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka 

pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi 

obyek permasalahan.
39

 Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengembangan ini 

berawal dari permasalahan yang ditemukan disekolah yaitu belum adanya modul 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran maupun untuk memandu kegiatan 

praktikum, selama ini guru hanya menggunakan buku cetak dan LKS dalam 

melaksanakan KBM dan memandu kegiatan praktikum. Buku paket yang digunakan 

selama ini adakalanya tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Tidak 

sesuainya buku paket yang digunakan untuk memandu kegiatan praktikum membuat 

kegiatan praktikum menjadi terhambat, karena terkadang bahan yang akan digunakan 

untuk praktikum tidak ditemukan di sekitar lingkungan sekolah dan sulit untuk dicari, 

sehingga mengakibkan hasil belajar peserta didik rendah. Rendahnya hasil belajar 

peserta didik ini dikarenakan mereka tidak memahami materi yang dipraktikumkan, 
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mereka hanya memahami teori yang disampaikan oleh guru di kelas. Selain itu 

dengan terkendalanya alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum 

menghambat pelaksanaan kegiatan praktikum. 

 Dengan adanya permasalahan tersebut diberikan solusi dengan membuat 

modul praktikum berbasis lingkungan, yaitu modul praktikum yang disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan sekolah. Jadi dalam kegiatan praktikum, alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum mudah dicari disekitar lingkungan 

sekolah, sehingga memudahkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan 

praktikum, dan kegiatan praktikum tidak akan terhambat, sehingga hasil belajar 

peserta didik dapat meningkat. Setelah produk dibuat, kemudian produk tersebut di 

validasi oleh ahli, yang terdiri dari ahli materi dan ahli media, apabila produk sudah 

valid kemudian dan produk tersebut diujicobakan kepada peserta didik. Dengan solusi 

tersebut, diharapkan dapat memudahkan guru dan peserta didik memandu kegiatan 

praktikum serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berikut merupakan 

kerangka berpikir pada penelitian ini terlihat pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4  

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

Potensi dan masalahan yang ditemukan : 

1. Belum terdapat modul untuk memandu kegiatan praktikum 

di sekolah. 

2. Buku paket yang digunakan untuk memandu praktikum tidak 

sesuai dengan lingkungan sekolah. 

3. Terbatasnya alat dan bahan untuk praktikum menghambat 

kegiatan praktikum. 

4. Hasil belajar peserta didik rendah. 

Pengembangan Modul Praktikum Berbasis Lingkungan Tema 

Fotosintesis Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 

VIII SMP Negeri 9 Bandar Lampung. 

a. Validasi Pakar 

b. Uji Coba Pemakaian 

 

Berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik dalam 

kegiatan praktikum. 

Modul Praktikum Berbasis Lingkungan Tema Fotosintesis Dapat Di 

Terapkan Pada Peserta Didik Kelas Viii Smp Negeri 9 Bandar Lampung 



 

G. Hipotesis 

 Ho : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang sigifikan antara 

pembelajaran menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan  

dengan yang tidak menggunakan modul praktikum berbasis 

lingkungan. 

 H1 : Terdapat perbedaan hasil belajar yang sigifikan antara pembelajaran 

menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan  dengan yang 

tidak menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan. 

H. Spesifikasi Produk 

Produk modul biologi yang akan dikembangkan memiliki spesifikasi sebagai 

berikut. 

1. Produk modul ini ditulis dalam bentuk windows 2007. 

2. Produk modul berbentuk tertulis dan berupa bentuk cetak, yang akan dicetak 

dalam bentuk PDF.  

3. Produk yang akan dihasilkan berupa modul penuntun praktikum berbasis 

lingkungan pada sub materi pokok bahasan fotosintesis. 

4. Pada judul ini akan dimulai dari cover dan judul berupa identitas berupa 

a. Pada produk ini terdapat peta konsep pada materi pokok  fotosintesis. 

b. Terdapat petunjuk penggunaan modul bagi peserta didik  dan guru. 

5. Isi Pada modul praktikum berbasis lingkungan ini diantaranya : 

a.  Modul berisi materi pokok yaitu materi fotosintesis dan kegiatan 

praktikum. 



 

b. Modul ini pada materi fotosintesis akan ditambahkan beberapa gambar 

mengenai materi fotosintesis sehingga membuat belajar peserta didik 

menjadi lebih menarik. 

c. Produk modul ini juga dilengkapi evaluasi peserta didik serta kegiatan 

peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik 

terhadap materi fotosintesis. 

d. Dilengkapi dengan SK dan KD agar dapat menyesuaikan bahan ajar dan 

hasil belajar yang akan dicapai. 

6. Materi yang dikembangkan merujuk pada  buku yang didesain sendiri.  

7. Produk modul ini dibuat karena sebelumnya belum ada modul praktikum 

bebasis lingkungan. 

8. Produk modul yang digunakan untuk memudahkan guru dan peserta didik 

dalam menuntun pelaksanaan kegiatan praktikum serta memudahkan dalam 

mencari alat dan bahan yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

praktikum, karena selama ini guru  menggunakan buku paket yang tidak 

sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah.  

  



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development. Penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.
40

 Metode 

penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh Borg & 

Gall. Borg & Gall berpendapat bahwa, pendekatan research and development (R  & 

D) dalam pendidikan meliputi sepuluh langkah. Tujuan utama metode penelitian 

pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan mengetahui 

kelayakan produk yang dikembangkan menguji keefektifan produk tersebut. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada bulan 

November dan yang dikembangkan adalah bahan ajar berupa modul praktikum 

berbasis lingkungan tema fotosintesis untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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Dibatasi pada materi pada tema fotosintesis. Subyek yang menjadi penelitian ini 

adalah peserta didik kelas VIII.  

C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Menurut Borg & Gall penelitian pengembangan adalah suatu proses yang 

dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.
41

 Tahapan 

proses dalam penelitian dan pengembangan biasanya membentuk siklus yang 

konsisten untuk menghasilkan suatu produk tertentu sesuai dengan kebutuhan, 

melalui langkah desain awal produk, uji coba produk awal untuk menemukan 

berbagai kelemahan, perbaikan kelemahan, di uji cobakan kembali, diperbaiki sampai 

akhirnya ditemukan produk yang baik. 

 Terdapat tiga yang paling mendasar dalam penelitian Research And 

Development yaitu : 1) pertama, tujuan akhir penelitian Research and Development 

dihasilkannya suatu produk tertentu yang dianggap andal karena melewati pengkajian 

terus-menurus 2) kedua, produk yang dihasilkan produk sesuai dengan kebutuhan 

lapangan, oleh sebab itu sebelum dihasilkan produk awal terlebih dahulu dilakukan 

survey pendahuluan 3) ketiga, proses pengembangan produk dari mulai 

pengembangan produk awal sampai produk jadi yang sudah divalidasi dilakukan 

secara ilmiah dengan menganalisis data secara empiris.
42
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Planning 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh 

Borg and Gall, pendekatan research and development (R & D) dalam pendidikan 

meliputi sepuluh langkah. Adapun langkah-langkah penelitiannya yang ditunjukan 

pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research And Development 

(R&D) Menurut Borg Dan Gall 

 

Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh 

Borg & Gall, peneliti melakukan penyederhanaan dan pembatasan menjadi dtujuh 

tahapan. Tahapan penelitian ini jika disandingkan dengan tahapan berdasarkan buku 

karangan Sugiyono, penelitian ini sampai pada tahap ketujuh dari sepuluh tahapan 

dalam penelitian Research& Development yaitu sampai pada tahapan uji kefeektifan 

produk yang dikembangkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Borg & Gall yang 

menyarankan dalam penelitian untuk jenjang Strata 1, penelitian dibatasi dalam skala 

kecil hanya sampai pada tahapan ketujuh. Ketujuh tahapan tersebut adalah: research 

Operational 

product 

revision 

Final product 

revision 

Main product 

revision 

Main field 

testing 

Operational 

field testing 

Dissemination 

And 

Implementation 

Research and 

Information 

collecting 

Develop 

preliminary 

form of product 

Preliminary 

field testing 



 

and information collecting (studi pendahuluan), planning (perencanaan penelitian), 

develop preliminary form of product (pengembangan desain), preliminary field 

testing (uji coba lapangan pendahuluan atau terbatas), main product revision (revisi 

hasil uji lapangan terbatas), main field testing (uji coba produk secara lebih luas), 

operational product revision (revisi hasil uji coba lapangan lebih luas) dan 

Operational field testing (uji lapangan). 

Adapun tahap penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan sebagai 

berikut: 

1. Research and Information Collecting (Studi Pendahuluan) 

 Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Studi 

pustaka dilakukan untuk melakukan tinjauan terhadap standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang akan digunakan dalam menyusun indikator-indiktaor. Selain 

itu, studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dan literatur mengenai 

pengembangan modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis. 

Pengumpulan data referensi atau studi literatur mengenai materi yang berhubungan 

dengan penelitian dan pengembangan modul praktikum berbasis lingkungan 

didapatkan dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel atau media internet. Studi 

lapangan atau observasi dilakukan dengan mengadakan pra penelitian secara 

langsung di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada tanggal 24 Februari2017 

menggunakan metode Observasi, penyebaran angket kebutuhan peserta didik, dan 

wawancara dengan guru IPA kelasVIII. 

2. Planning (Perencanaan Penelitian) 



 

 Tahapan perencanaan penelitian dimulai dengan menyiapkan literatur mengenai 

penelitian dan pengembangan serta melakukan tinjauan terhadap standar kompetensi  

dan kompetensi dasar materi pada tema fotosintesis yang disesuaikan dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Tahapan perencanaan selanjutnya 

adalah menyusun indikator-indikator yang akan dicapai dalam pengembangan modul 

praktikum berbasis lingkungan disesuaikan dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang digunakan. 

3. Develop Preliminary Form Of Product (Pengembangan Desain) 

 Menentukan konten dan objek-objek yang akan digunakan dalam bahan ajar, 

membuat desain yang didalamnya membahas materi pokok bahasan fotosintesis dan 

dikaitkan dengan komponen-komponen indikator hasil belajar. Selanjutnya membuat 

instrumen soal yang berkaitan dengan materi yang dibahas pada modul yang 

berbentuk hardcopy. Setelah produk selesai didesain maka tahapan selanjutnya 

adalah proses validasi desain produk. Validasi desain merupakan kegiatan untuk 

menilai hasil media pembelajaran yang telah dihasilkan. Validasi dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan modul praktikum berbasis lingkungan yang dikembangkan 

dengan cara menghadirkan ahli medi, ahli materi, ahli praktisi pembelajaran dan guru 

biologi SMP.  

 

 

4. Preliminary Field Testing (Uji Coba Lapangan Pendahuluan atau Terbatas) 

 



 

 Uji coba terbatas dilakukan setelah produk divalidasi dan direvisi. Uji coba 

dilakukan kepada sekelompok kecil peserta didik yang berjumlah 15 orang. Peserta 

didik yang dipilih adalah peserta didik kelas VIII A dan VIII B SMP Negeri 9 Bandar 

Lampung yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Peserta didik 

diminta untuk menilai dan memberikan saran mengenai media secara keseluruhan. 

Hasil uji coba ini akan dijadikan bahan revisi bahan ajar modul praktikum berbasis 

lingkungan. 

5. Main Product Revision (Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas) 

 

 Revisi desain dilakukan untuk memperbaiki dan sebisa mungkin mengurangi 

kelemahan yang terdapat pada bahan ajar modul praktikum berbasis lingkungan agar 

dapat diujikan pada kelompok luas. 

6. Main Field Testing (Uji Coba Produk Secara Lebih Luas) 

 Uji coba kelompok luas dilakukan pada sebagian kelasVIII SMP Negeri 9 

Bandar Lampung yang berjumlah 72 peserta didik. Berdasarkan hasil analisa 

kebutuhan hamper semua peserta didik tertarik untuk menggunakan modul praktikum 

pada saat kegiatan praktikum. 

7. Operational Product Revision (Revisi Hasil Uji Coba Lapangan Lebih Luas) 

 

 Revisi produk hasil uji coba lapangan lebih luas digunakan untuk memperbaiki 

kelemahan dari modul praktikum berbasis lingkungan yang diperoleh setelah 

melakukan uji coba lapangan lebih luas. Setelah tahap revisi produk selesai dan bahan 

ajar modul praktikum berbasis lingkungan dinyatakan layak untuk digunakan, maka 

modul praktikum berbasis lingkungan dapat disebar pada agar dapat digunakan secara 



 

umum. Selanjutnya peserta didik diminta untuk mengisi angket untuk melakukan 

penilaian dan memberikan masukan terhadap produk yang telah dikembangkan. 

Stelah produk dilakukan revisi langkah selanjutnya adalah uji coba lapangan. Uji 

lapangan dilakukan untuk menilai keefektifan produk pada tingkat populasi. Pada 

tahap uji coba lapangan ini, modul praktikum berbasis lingkungan dilaksanakan pada 

dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas ekperimen yang berjumlah 40 peserta didik 

dalam satu kelas VIII. Pada kelas ekperimen uji coba kelas besar (populasi) ini, pada 

awal masuk ketika sebelum menggunakan modul praktikum peserta didik dibagikan 

soal pre-test untuk dijawab sesuai dengan sepengetahuan peserta didik. Kemudian 

setelah peserta didik mengerjakan soal pre-test, peserta didik melakukan kegiatan 

praktikum menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan hasil dari 

pengembangan ini, setelah itu peserta didik diminta untuk mengerjakan soal post-test. 

Sedangkan pada kelas kontrol peserta didik mengerjakan soal pre-test terlebih dahulu, 

kemudian melakukan kegiatan praktikum dengan menggunakan buku cetak dari 

sekolah, setelah itu peserta didik diminta untuk mengerjakan soal post-test  

 Berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan yang dikembangakan oleh peneliti, 

maka secara ringkas alur pengembangan dapat dilihat pada bagan berikut ini : 
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Gambar 3.2 

Tahap Pengembangan Modul Praktikum Berbasis Lingkungan 

 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena 

tujuan penelitian adalah mengumpulkan data yang valid sesuai dengan objek yang 

Preliminary Field Testing/ 

Uji Coba Kelompok Kecil 

Revisi Draft II 
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Revisi Draft II 

Main Field Revision/ 

Revisi Draft III 

Draft IV 

Pengembangan 
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didik dan Guru 

Revisi Produk 

Terakhir 

Masukan Peserta 

didik 

Angket Tanggapan 
Draft III 

Pengembangan 

Angket Tanggapan Main Field Testing/ 

Uji Pembelajaran 

Produk Jadi Modul Praktikum Berbasis Lingkungan 



 

akan diteliti.
43

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah wawancara, observasi dan angket. Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah wawancara kepada guru bidang studi IPA di SMP Negeri 9 

Bandar Lampung untuk mengetahui analisis kebutuhan di sekolah dan tanggapan 

serta saran tentang modul praktikum berbasis lingkunganyang akan dikembangkan. 

Kemudian observasi untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket berstruktur atau angket 

tertutup sehingga hasilnya mudah diolah dan dianalisis. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam 

arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.
44

 Instrumen 

penelitian divalidasi secara teoritik, yaitu dengan dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing penelitian. Hasil validasi tersebut adalah instrumen yang siap digunakan 

untuk pengumpulan data penelitian yang akan diserahkan kepada validator, guru dan 

peserta didik.  

Peneliti membagi instrumen menjadi lima. Tabel 3.1 mencantumkan jenis-jenis 

instrumen yang disesuaikan dengan data yang akan diperoleh berdasarkan kebutuhan 

penelitian. 

Tabel 3.1 
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Jenis-jenis Instrumen Penelitian 

N

o 

Jenis 

instrumen 
Tujuan Sasaran Waktu 

1. Wawancara 

dengan guru 

IPA 

Untuk mengetahui secara 

langsung dan mendes 

kripsikan masalah yang terjadi 

pada proses pembelajaran 

biologi. 

Guru  

IPA 

Pra penelitian 

2. Lembar 

Observasi 

Untuk mendapatkan informasi 

tentang objek yang 

ditelitisertamengetahuialatdans

arana yang terdapat di 

sekolahtersebut. 

 

Sekolah Pra penelitian 

3. Angket 

kebutuhan 

peserta 

didik 

Untuk mengetahui media 

pembelajaranyang  bagaimana 

yang di perlukan dan 

sesuaidengankebutuhanpeserta 

didik pada proses 

pembelajaran. 

Peserta 

didik 

Pra penelitian 

4. Angket uji 

validasi 

Untuk  memperoleh  data  

tentang  penilaian  uji ahli 

modul praktikum berbasis 

lingkungan. Hasil ini  yang 

dijadikan dasar untuk 

mengetahui kelayakan modul 

praktikum berbasis lingkungan 

tersebut 

Para ahli 

dan Guru 

IPA 

Selama 

penelitian 

 

 

 

No 
Jenis 

instrumen 
Tujuan Sasaran Waktu 

5. Angket 

tanggapan guru 

dan peserta 

didik 

Untuk mengetahui    

tanggapan    guru dan 

peserta didik mengenai 

modul praktikum 

berbasis 

lingkunganyang di 

Peserta didik 

dan guru 

Di akhir 

kegiatan 

pembelajaran. 



 

gunakan. 

 Adapun penjelasan lebih rinci mengenai instrument penelitian yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan 

dengan melakukan tanyajawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan 

arah serta tujuan yang telah ditentukan.
45

 Wawancara dalam penelitian ini ditujukan 

untuk guru mata pelajaran biologi, data yang diperolah di pergunakan sebagai data 

awal analisis kebutuhan produk. Adapun kisi-kisi instrument wawancara dapat dilihat 

padaTabel 3.2. 

Tabel 3. 2 

Instrumen Wawancara Pra Penelitian Terhadap Guru IPA 

No Indikator Sub Indikator No item 

1. Pembelajaran 

biologi 
 Bagaimana pembelajaran Biologi yang 

berjalan selama ini dikelas? 

 Dalam kegiatan pembelajaran Biologi, 
metode apa yang paling sering digunakan? 

1 dan 2 

2.  Fasilitas 

Laboratorium 
 Apakah laboratorium yang tersedia sering 

digunakan untuk kegiatan praktikum? 

 Apakah alat dan bahan yang akan 
digunakan untuk kegiatan praktikum sudah 

tersedia di laboratorium? 

3 dan 4 

No Indikator Sub Indikator No item 

3.  Praktikum   Sumber belajar apa yang digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran atau praktikum ? 

 Seberapa minat peserta didik dalam 

melaksanakan kegiatan praktikum? 

5 dan 6 

4. Bahan ajar  Selama proses pembelajaran apakah Bapak/ 
Ibu pernah menggunakan modul dalam 

7 dan 8 
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kegiatan praktikum di laboratorium?  

 Apakah pernah dalam kegiatan 

pembelajaran atau praktikum menggunakan 

modul berbasis lingkungan sebagai sumber 

belajar? 

5. Penerapan 

Modul 

praktikum 

berbasis 

lingkungan 

 Menurut Bapak/ Ibu perlukah adanya modul 

praktikum berbasis lingkungan dalam 

proses pembelajaran? 

 Apakah Bapak Ibu tertarik untuk 
menggunakan modul praktikum berbasis 

lingkungan pada materi pokok bahasan 

fotosintesis untuk meningkatkan hasil 

belajar sebagai sumber belajar? 

 Bagaimana menurut Ibu dengan 
pengembangan modul praktikum berbasis 

lingkungan pada materi pokok bahasan 

fotosintesis untuk meningkatkan hasil 

belajar? 

9, 10 dan 

11 

 

2. Observasi 

 Observasi yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan 

secara matang. Observasi berlandaskan pada kerangka kerja yang memuat faktor-

faktor yang telah diatur kategorisasinya
46

Agar pelaksanaan observasi berhasil maka 

diperlukan alat atau instrumen observasi itu sendiri. Adapun lembar observasi dapat 

dilihat pada Tabel 3.3 

Tabel 3. 3 

LembarObservasi
47

 

No Prihal yang diobservasi Butir-butir observasi 

Deskripsi 

hasil 

observasi 

1  Ketersediaan perangkat LKS   
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pembelajaran yang di miliki guru 

dalam rangka merancang 

kegiatan pembelajaran  

Silabus   

RPP  

Buku peserta didik  

Media pembelajaran   

Instrumen penilaian   

2  Ketersediaan fasilitas pendukung 

yang menunjang proses 

pembelajaran biologi 

Laboratorium biologi  

Perpustakaan   

3. Keberfungsiaan media 

pembelajaran dalam 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas 

Kendala dalam 

mengimplementasikan 

modul praktikum 

berbasis lingkungan? 

 

4. Sumber daya sekolah Jumlah guru IPA  

Jumlah peserta didik  

Jumlah buku  

Jumlah guru biologi  

 

3. Angket (kuesioner) 

 Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan  tertulis yang di gunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang ia ketahui.
48

Angket yang di gunakan yaitu berupa angket kebutuhan peserta 

didik yang di berikan saat pra penelitian, angket validasi dan angket tanggapan guru 

dan peserta didik terkait bahan ajar yang sudah di uji cobakan. Angket yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu angket tertutup adalah angket yang disajikan 

dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda ceklist 

(√) pada kolom atau tempat yang sesuai.
49

 

a. Angket kebutuhan  
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Angket kebutuhan digunakan untuk mengambil data mengenai kebutuhan 

pengembangan produk modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik SMP Negeri 9 Bandar Lampung. Angket 

berisi 10 item pertanyaan dengan jawaban semi terbuka oleh peserta didik di sekolah. 

Urutan penulisan angket ialah judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, 

petunjuk pengisian, kemudian item pertanyaan dan jawaban.  Angket kebutuhan ini 

akan di sebar ke salah satu sekolah SMP/ MTs yaitu SMP Negeri 9 Bandar Lampung 

sebanyak tiga kelas yaitu, kelas VIII A, VIII B dan VIII C. 

b. Angket validasi 

Angket validasi ini terdiri dari angket validasi desain atau tampilan produk, 

angket validasi ahli materi dan validasi ahli media. Angket validasi di isi oleh 

validator. Urutan penulisan instrumen validasi ialah judul, pernyataan dari peneliti, 

tujuan penilaian, identitas validator, petunjuk pengisian, kolom penilaian, saran, dan 

tanda tangan validator. Angket validasi bersifat kuantitatif data dapat diolah secara 

penyajian persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala 

pengukuran.Skala likert merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang 

menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya.
50

 

1.) Angket validasi ahli media 

 Validasi dilakukan oleh Bapak Irwandani, M. Pd dan Bapak Sodikin, M. Pd 

selaku dosen ahli bidang media Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Data 
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yang diperoleh dianalisis dan digunakan untuk merevisi produk pengembangan 

modul praktikum berbasis lingkungan. Kisi-kisi instrumen angket untuk ahli media 

berisi komponen seperti tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Media 

No  Aspek Indikator Nomor Soal 

1. Aspek 

Kelayakan 

Kegrafikaan 

Ukuran Modul 1 

Desain Sampul 2, 3, 4, 5, 6, 7  

Desain Isi Modul 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 

2.  Aspek 

Kelayakan 

Penyajian 

Teknik Penyajian  1 

Pendukung Penyajian 2,3,4,5,6,7 

Penyajian Pembelajaran 8 

Koherensi dan 

Keruntutan Alur Pikir 

9,10 

Sumber : BSNP, 2008 

2.) Angket Validasi Ahli Materi 

Angket validasi materi digunakan untuk memperoleh dan berupa kelayakan 

produk yang ditinjau dari aspek kesesuaian materi dengan kurikulum, kebenaran, 

keberuntutan, kejelasan, kesistematisan, kesederhanaan dan kelengkapan isi produk. 

Isi dari angket yang diberikan kepada ahli materi memiliki beberapa aspek pokok 

yang disajikan. Validasi ini dilakukan oleh Ibu Ovy Prasetya Winandari. M. Si,  dan 

Bapak Akbar Handoko, M. Pd selaku dosen Pendidikan Biologi di Universitas Islam 



 

Negeri  Raden Intan Lampung serta Ibu Guru Siti Azizah Agus, S. Pd selaku guru 

IPA di SMP Negeri 9 Bandar Lampung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan 

digunakan untuk merevisi proses pengembangan modul praktikum berbasis 

lingkungan. Kisi-kisi instrumen angket untuk ahli materi yang berisi rincian dari 

aspek isi dan pembelajaran dapat di baca pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Angket Ahli Materi 

No  Aspek Indikator Penilaian Nomor Soal 

1. Aspek Kelayakan 

Bahasa 

 

Lugas 1, 2, 3 

Komunikatif 4 

Dialogis dan Interaktif 5, 6 

Kesesuaian dengan Perkembangan 

Peserta Didik 

7, 8 

Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa 9, 10 

Penggunaan istilah, simbol atau 

ikon 

11, 12 

 

No  Aspek Indikator Penilaian Nomor Soal 

2. Aspek Kelayakan 

Isi 

Kesesuaian materi dengan SK dan 

KD 

1, 2, 3 

Keakuratan Materi 4, 5, 6, 7, 8 

Kemutakhiran Materi 9,10 

Mendorong Keingintahuan 11,12 

3. Aspek Kelayakan 

Penyajian 

Teknik Penyajian  1 

Pendukung Penyajian 2,3,4,5,6,7 



 

Penyajian Pembelajaran 8 

Koherensi dan Keruntutan Alur 

Pikir 

9,10 

Sumber : BSNP, 2008 

3.) Angket tanggapan guru dan peserta didik 

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan guru 

terhadap produk modul berbasis lingkungan yang dikembangkan. Angket tanggapan 

diisi oleh guru dan peserta didik. Angket tanggapan berisi pertanyaan, urutan 

penulisannya adalah judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk 

pengisian, dan item pertanyaan. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat 

diolah secara penyajian persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala 

pengukuran.Kisi-kisi Instrumen angket tanggapan untuk guru dan peserta didik dapat 

dilihat pada tabel 3.6 dan tabel 3.7. 

 

Tabel 3.6 

Kisi-kisi Angket Tanggapan Peserta Didik 

Kriteria Indikator  Nomor Soal 

Respon 

Peserta 

didik 

Materi 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Bahasa  

 

10, 11, 12, 13, 14 

Ketertarikan 

 

6, 7, 13, 15, 16, 17, 18 

Sumber : BSPN, 2008 

Tabel 3.7 

Kisi-Kisi Angket Tanggapan Guru 

No. Aspek No Pertanyaan 

1. Keinginan Penggunaan Bahan Ajar Modul 7 



 

 

2. Penilaian Penggunaan Bahan Ajar Modul 

 

1, 3, 6 

3. Keterbantuan Penggunaan Bahan Ajar Modul 

 

2 

4. Kekurangan dan Kelebihan Bahan Ajar Modul 

 

4, 5 

Sumber : BSPN, 2008 

Selain itu peneliti juga menggunakan data kuantitatif yang berupa nilai test 

peserta didik ketika mengikuti pre-test dan post-test untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan penggunaan modul praktikum tersebut, dengan menbandingkan hasil 

dari keduanya. 

F. Teknik Analisa Data 

Berdasarkan data yang akan digunakan, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data 

yang bersifat kuantitatif dan data yang bersifat kualitatif. Data yang bersifat kualitatif 

didapat dari hasil wawancara dan saran, baik pada tahap uji validasi atau uji lapangan. 

Sedangkan data yang bersifat kuantitatif didapat dari hasil angket, pada tahap uji 

validasi dan uji coba lapangan. 

Angket tanggapan diisi oleh guru dan peserta didik. Angket tanggapan berisi 

pertanyaan dengan jawaban semi terbuka. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data 

dapat diolah secara penyajian presentase dengan menggunakan sekala likert sebagai 

skala pengukuran. Skala ini disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti 

dengan empat respon. Skala pengukuran penelitian pengembangan yang telah 

termodifikasi dari riduwan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu 

dapat diberi skor seperti tabel 3.8 



 

Tabel 3.8 

Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban 

No  Analisis Kuatitatif Skor 

1 Sangat setuju 4 

2 Setuju 3 

3 Tidak setuju 2 

4 Sangat tidak setuju 1 

  

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

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

keposisi yang sangat positif. Tingkat pengukuran skala dalam penelitian ini 

menggunakan interval. Respon netral sengaja dihilangkan, sehingga responden dapat 

menunjukan sikap ataupun pendapatnya terhadap pernyataan yang diajukan oleh 

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

yaitu kesalahan kecenderungan menengah. 

Data interval tersebut dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban 

berdasarkan scoring setiap jawaban responden. 

      Jumlah skor yang diperoleh 

Presentase jawaban responden =  X 100 % 

                                                 Jumlah skor tertinggi/ ideal 

 

 Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah 

subjek sampel uji coba dan dikonversikan kepernyataan penilaian untuk menentukan 

kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat 



 

pengguna. Pengonversian skor menjadi persyaratan penilaian ini dapat dilihat dalam  

tabel 3.9  berikut ini : 

      Tabel 3.9 

Tabel Kriteria kelayakan 
51

 

Skor rata-rata (%) Kategori 

0-25 Tidak layak 

26-50 Kurang layak 

51-75 Layak 

76-100 Sangat layak 

 Berdasarkan tabel diatas, maka produk pengembangan akan berakhir saat skor 

penilaian terhadap bahan ajar ini telah memenuhi syarat kelayakan dengan tingkat 

kesesuaian materi, kelayakan media, dan kualitas teknis pada bahan ajar modul 

praktikum berbasis lingkungan peserta didik kelas VIII pada sub materi pokok 

bahasan fotosintesis dikategorikan sangat menarik atau menarik. 

 

1. Tes 

Tes disini peneliti gunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

memahami materi pelajaran IPA khususnya biologi. Peneliti menggunakan tes pada 

akhir praktikum untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami 

kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Instrumen penilaian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar tes objektif, berbentuk pilihan ganda sebanyak 30 butir 

soal. Validitas dan reliabilitas soal tes dilakukan untuk mendapatkan soal yang 

memadai dari segi validasi, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran. 

a. Uji Validitas 
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 Suatu instrumen dikatakan valid, jika instrumen yang digunakan dapat 

mengukur apa yang hendak diukur.
52

 Instrumen pada penelitian ini meggunakan tes 

pilihan ganda, validasi ini dapat dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan 

rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh person sebagai berikut: 

rx y= 
𝑁  𝑋𝑌−  𝑋 ( 𝑌)

 {𝑁  𝑋2− ( 𝑋)²}{𝑁 𝑌2−  𝑌 2}
 

r xy      = Koefisien validitas 

N        = Jumlah peserta tes 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antar skor X dan skor Y 

X    = Jumlah skor X 

Y    = Jumlah skor Y
53

 

 Bila rxy dibawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument itu 

tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.
54

 

Tabel 3.10 

Interprestasi Validitas 

Besarnya “r” Product 

Moment(rxy) 
Interprestasi 

rxy< 0,304 Tidak Valid 

rxy≥ 0,304 Valid 

 Berdasarkan hasil uji coba instrumen, diperoleh 20 soal yang valid dari 30 

soal yang diuji cobakan. Berdasarkan indikator pembelajaran yang terwakili maka 

semua soal yang valid digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Soal yang valid 

ditunjukkan pada tabel 3.11 berikut ini:  
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Tabel 3.11 

Hasil uji Validitas Instrumen Tes 

Statistik Butir Soal 

Jumlah Soal 30 

Jumlah Peserta Didik 40 

Nomor Soal Valid 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,22, 25, 28, 

29, 30  

Jumlah Soal Valid 20 

Presentase 66,7 % 

 Berdasarkan tabel 3.11 Hasil uji validitas instrumen tes tersebut, dapat 

dianalisis bahwa instrumen soal yang valid ada 20 soal dari 30 butir instrumen soal, 

jadi akan digunakan semuanya sebagai soal instrument posttest karena ke- 20 soal ini 

sudah mewakili ketujuh indikator pemahaman soal dan juga mewakili indikator 

pembelajaran yang digunakan. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

b. Reliabilitas Instrumen 

 Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dari suatu instrumen 

mewakili karakteristik yang diukur. Sedangkan untuk menguji reliabilitas soal tes 

dengan menggunakan K-R 21
55

, rumus : 

R11 = [
𝑛

𝑛−1
][1- 

𝑀(𝑛−𝑀)

𝑛𝑆𝑡
2 ] 

Keterangan : 

R11  : Reliabilitas instrument. 

n   : Banyaknya butir soal 

1   : Bilangan konstan 

S
2
t  : Varian total 

M  : Mean atau rata-rata skor total. 
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Adapun kriteria untuk reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut 

Tabel 3.12 Kriteria Reliabilitas
56

 

Kriteria Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,00-0,20 Kecil 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,70 Sedang 

 

Kriteria Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,71-0,90 Tinggi 

0,91-1,00 Sangat tinggi 

 

 Hasil uji reliabilitas instrumen tes dapat dilihat  pada tabel 3.13 berikut ini: 

Tabel 3.13 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tes 

 

Statistik Kriteria 

r11 0,72403 

Kesimpulan Tinggi 

 

  Pada pengujian reliabilitas butir soal diperoleh hasil, r11 0.72403 maka soal 

tersebut memiliki tingkat dengan kriteria reliabilitas tinggi, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa instrumen ini  layak untuk digunakan dalam penelitian. Hasil uji 

reliabilitas ini dapat dilihat pada lampiran. 

c. Tingkat Kesukaran 

Sudijono mengatakan bermutu atau tidaknya butir-butir tes hasil belajar 

diketahui dari derajad kesukaran yang dimiliki oleh masing-masing butir item 

tersebut.
57

 Menurut Witherington dalam Sudijono angka indeks kesukaran item 

besarnya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00.
58

 

Menghitung tingkat kesukaran butir tes digunakan rumus berikut: 

P = 
B

JS
 

Keterangan :  

P : indeks kesukaran 

B : Banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu dengan betul 

JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes
59

 

 Besar tingkat kesukaran soal dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori 

sebagai berikut : 

Tabel 3.14 

Tingkat Kesukaran
60

 

Nilai (p) Kategori Soal 

p < 0,30 Sukar 
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0,30≤ p ≤ 0,70  Cukup (Sedang) 

p > 0,70 Mudah 

 

Lebih lanjut Sudijono menyatakan butir-butir item tes hasil belajar dapat 

dinyatakan sebagai butir-butir item yang baik, apabila butir-butir item tersebut tidak 

terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran item itu 

adalah sedang atau cukup.
61

Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin 

mengetahui tingkat kesukaran soal, dipakai atau dibuangnya item soal hanya 

berpedoman pada kevalidan item soal tersebut. 

 Hasil uji tingkat kesukaran instrument tes dapat dilihat pada tabel 3.15 

berikut ini: 

Tabel 3.15 

Hasil Analisis Kriteria Tingkat Kesukaran 

Kriteria Nomor Soal Jumlah Presentase 

Mudah 5, 12, 16, 22, 24, 26 6 20 % 

Sedang 2,3,4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 

21 70% 

Sukar 1, 10, 25 3 10 % 

Jumlah 30 100 % 

 

Berdasarkan tabel 3.15 dapat diketahui bahwa hasil analisis kriteria tingkat 

kesukaran terdapat 6 soal yang memiliki kriteria mudah, 21 soal berkriteria sedang 

dan 3 soal berkriteria sukar. 
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d. Uji Daya Pembeda 

 Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan peserta didik yang 

berkemampuan rendah. 27% skor teratas sebagai kelompok atas (JA) dan 27% skor 

terbawah sebagai kelompok bawah (JB). Rumus yang digunakan untuk menentukan 

daya pembeda adalah sebagai berikut: 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 -
𝐵𝐵

𝐽𝐵
= PS – PB 

Keterangan : 

J      :  Jumlah peserta tes 

JA     : Banyaknya peserta didik kelompok atas  
JB:  Banyaknya peserta didik kelompok bawah 

BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB: Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan 

benar 

PA   :  Proposi kelompok atas yang menjawab benar  

PB:Proposi kelompok bawah yang menjawab benar.
62

 

  

 Klasifikasi daya pembeda dapat dilihat pada tabel 3.16 sebagai berikut: 

Tabel 3.16 

Klasifikasi Daya Pembeda
63

 

Daya Beda Klasifikasi 

0,00 < D ≤ 0,20 Jelek 

0,21 < D ≤0,40 Cukup 

0,41 < D ≤ 0,70 Baik 
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0,71 < D ≤ 1,00 Baik sekali 

Negatif Sangat jelek 

  

 Hasil uji daya beda instrumen tes dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut ini: 

Tabel 3.17 

Tabel Kriteria Daya Beda 

Kriteria Nomor Soal Jumlah Presentase 

Sangat jelek - - - 

Jelek 1, 2, 5, 12, 13, 17, 19, 23, 

24, 26 

10 33,3 % 

 

Kriteria Nomor Soal Jumlah Presentase 

Cukup  3, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 21, 

22, 27, 28, 29, 30 

13 43,3 % 

Baik 4, 8, 9, 15, 16, 20, 25 7 23,3 % 

Baik sekali - - - 

 Berdasarkan Tabel 3.17 diatas dapat diketauhi bahwa terdapat 10 soal yang 

berkriteria jelek,  13 soal cukup dan 7 soal baik. Oleh sebab itu, akan ada 20 soal 

yang terpakai dalam penelitian ini dan ke- 20 soal ini sudah mewakili indikator hasil 

belajar serta mewakili indikator pembelajaran yang digunakan pula. 

2. Skala Likert 



 

  Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial ini telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan 

skala  likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor.
64

 

 Setelah peneliti memperoleh data melalui teknik pengumpulan data dari 

obyek penelitian, maka selanjutnya menganalisis data sebagai berikut:  

e. Uji Normalitas 

 Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti 

berdistribusi normal atau  tidak. Uji kenormalan yang dilakukan adalah Uji one 

kolmogorof smirnov pada program SPSS 16.00 dengan taraf signifikan 5%. 

Adapun hipotesis Uji one kolmogorof smirnov sebagai berikut : 

H0 : data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal
65

 

Tabel 3.18 

Ketentuan one kolmogorof smirnov 

Probabilitas Keterangan Artinya 

Sig > 0,05 H0 diterima Data berdistribusi 

normal 

Sig < 0,05 H0 ditolak Data tidak 

berdistribusi normal 
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f. Uji Homogenitas 

 Setelah uji normalitas dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui 

kesamaan antara dua keadaan atau polulasi. Pengujian homogenitas adalah pengujian 

mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih.
66

Untuk 

menguji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji homogeneityof variances 

pada program SPSS 16.00 dengan taraf signifikan 5%.  

  Adapun hipotesis uji homogenitas adalah : 

 H0 : tidak ada perbedaan nilai varians dari kedua kelas 

 Ha : ada perbedaan nilai varians dari kedua kelas 

 Adapun kriteria uji homogenitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.19 

Ketentuan Uji homogeneityof variances 

Probabilitas Keterangan Artinya 

Sig > 0,05 H0 diterima 

Tidak ada perbedaan 

nilai varians dari 

kedua kelas 

Sig < 0,05 H0 ditolak 

Ada perbedaan nilai 

varians dari kedua 

kelas 

 

g. Uji hipotesis  

 Uji-t merupakan teknik analisis data statistic yang digunakan untuk 

membandingkan 2 sampel atau kelompok. Setelah data berdistribusi normal dan 

homogen maka dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis, pada penelitian ini 

menggunakan independent t-test pada SPSS 16.00 dengan taraf signifikan adalah 

0,05. Adapun hipotesis uji  independent t-test sebagai berikut:  
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H0 : (Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara pembelajaran 

menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan  dengan yang tidak 

menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan) 

H1: (Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara pembelajaran 

menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan  dengan yang tidak 

menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan) 

Adapun kriteria pengujian hipotesis dapat diterima atau ditolak dengan 

ketentuan uji independent t-testdapat dilihat pada tabel 3.20 berikut ini : 

Tabel 3.20 

Ketentuan Uji independent t-test 

Probabilitas Keterangan Artinya 

Sig > 0,05 H0 diterima Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara pembelajaran menggunakan 

modul praktikum berbasis lingkungan  dengan 

yang tidak menggunakan modul praktikum 

berbasis lingkungan 

Sig < 0,05 H0 ditolak Terdapat perbedaan hasil belajar yang sigifikan 

antara pembelajaran menggunakan modul 

praktikum berbasis lingkungan  dengan yang 

tidak menggunakan modul praktikum berbasis 

lingkungan 

 



 

Dari tabel 3.20 diatas, dapat dilihat berdasarkan ketentuan uji independent t-

test bahwa jika Sig > 0,05 maka H0 diterima, jadi tidak terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara pembelajaran menggunakan modul praktikum berbasis 

lingkungan  dengan yang tidak menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan. 

Sedangkan jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak maka terdapat perbedaan hasil belajar 

yang signifikan antara pembelajaran menggunakan modul praktikum berbasis 

lingkungan  dengan yang tidak menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan. 

  



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

 Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang dilakukan penulis, 

diperoleh hasil bahwa bahan ajar modul praktikum yang dikembangkan dalam 

penelitian ini menggunakan model penelitian Borg & Gall yang telah dimodifikasi, 

dengan tujuh tahapan yaitu: studi pendahuluan, perencanaan penelitian, 

pengembangan produk, validasi dan uji coba terbatas, revisi hasil uji lapangan 

terbatas, uji coba produk secara lebih luas, dan revisi hasil uji coba lapangan lebih 

luas. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan modul praktikum berbasis 

lingkungan tema fotosintesis untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 9 Bandar Lampung. 

1. Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting) 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru 

biologi dan peserta didik di SMP Negeri 9 Bandar Lampung menunjukkan bahwa :  

(1) Pembelajaran IPA khususnya Biologi pada kelas VIII di SMP Negeri 9 Bandar 

Lampung menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (2) Pada saat 

kegiatan praktikum sering tidak dilaksanakan praktikum pada pelajaran IPA karena 

tidak adanya panduan praktikum, serta terbatasnya alat dan bahan praktikum sehingga 
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berdampak tidak dilaksanakannya praktikum dan berpengaruh terhadap rendahnya 

hasil belajar peserta didik.  

 Kegiatan belajar mengajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, namun 

juga perlu dilakukan diluar kelas yaitu dengan melakukan kegiatan praktikum. 

Kegiatan praktikum  yang dilakukan biasanya membuktikan suatu teori yang ada. 

Dengan adanya praktikum, peserta didik juga dapat melatih keterampilan yang 

mereka miliki. Untuk memudahkan guru dan peserta didik dalam melaksanakan 

kegiatan praktikum, perlu adanya suatu bahan ajar yang dapat menuntun peserta didik 

untuk melakukan percobaan.  

 Namun saat ini disekolah hanya menggunakan buku cetak untuk memandu 

kegiatan praktikum. Padahal buku cetak yang digunakan belum tentu sesuai dengan 

kondisi lingkungan sekolah. Terbatasnya alat dan terkadang sulit ditemukannya 

bahan yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum baik disekitar lingkungan 

sekolah menjadikan kegiatan praktikum terhambat. Terhambatnya kegiatan 

praktikum berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Karena peserta 

didik mampu memahami teorinya saja, namun tidak dapat membuktikan teori yang 

ada.  

2. Perencanaan Penelitian (Planning) 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data mengenai berbagai macam  bahan 

ajar yang ada disekolah. Setelah peneliti mengetahui bahan ajar yang kurang untuki 

memenuhi kebutuhan sekolah, kemudian peneliti berencana untuk mengembangkan 

modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis untuk meningkatkan hasil 



 

belajar peserta didik kelas VIII. Sebelum modul praktikum dibuat, maka dilakukan 

pengumpulan referensi mengenai materi fotosintesis. Referensi yang digunakan 

adalah silabus IPA kelas VIII pada materi fotosintesis dengan Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar pada materi fotosintesis. Kemudian peneliti mengumpulkan 

referensi buku yang berkaitan dengan materi penelitian. 

Selanjutnya peneliti merencanakan pengembangan modul praktikum dengan 

perencanaan pengembangan dari segi materi dan bahan ajar sebagai berikut: 

a. Perencanaan dari segi materi : 

1) Melengkapi materi sesuai dengan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, 

dan Indikator.  

2) Mengulas materi fotosintesis dari tahapan fotosintesis dan faktor-faktor 

yang memepengaruhi fotosintesis, proses fotosintesis dan hasil fotosintesis. 

3) Melengkapi  materi dengan menggunakan berbagai ilustrasi gambar yang 

sesuai dengan materi fotosintesis. 

b. Perencanaan dari segi bahan ajar :  

1) Menampilkan gambar-gambar yang lebih menarik pada cover halaman dan 

isi, peta konsep dan cara penggunaan modul.  

2) Melengkapi gambar-gambar yang berkaitan dengan materi fotosintesis 

3) Membuat modul praktikum berbasis lingkungan sesuai dengan kondisi 

lingkungan sekolah. 

 



 

3. Pengembangan Produk (Develop Preliminary of Product) 

Pengembangan produk modul praktikum berbasis lingkungan tema 

fotosintesis meliputi bagian-bagian dibawah ini: 

a. Materi  

1) Melengkapi materi tentang unsur-unsur yang dibutuhkan untuk melakukan 

fotosintesis, hasil fotosintesis dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

fotosintesis, serta proses berlangsungnya fotosintesis. 

2) Menjelaskan kegiatan praktikum dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

peserta didik 

3) Menampilkan ilustrasi gambar yang berkaitan dengan fotosintesis. 

b. Bahan ajar 

1) Menampilkan gambar yang menarik pada halamam depan atau cover  

2) Mendesain tampilan modul dengan warna dan gambar yang menarik 

3) Mengenalkan berbagai macam gambar alat yang sering digunakan dalam 

kegatan praktikum. 

4) Mencantumkan fungsi alat yang digunakan dalam kegiatan praktikum. 

5) Mencantumkan langkah-langkah kegiatan praktikum secara rinci dengan bahasa 

yang mudah dipahami oleh peserta didik. 

6) Menampilkan petunjuk penggunaan modul agar mudah digunakan oleh guru 

dan peserta didik. 

7) Terdapat evaluasi dan glosarium yang berisi soal untuk mengetahui hasil belajar 

peserta didik mengenai materi yang ada di dalam modul. 



 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti melakukan pengembangan 

bahan ajar modul praktikum berbasis lingkungan dengan tema fotosintesis seperti di 

bawah ini: 

a. Materi : materi yang ditampilkan pada modul ini dianteranya materi struktur 

tumbuhan dan organ pada tumbuhan, tentangreaksi kimia dalam proses 

fotosintesis, tahapan yang terjadi dalam proses fotosintesis, faktor yang 

mempengaruhi laju fotosintesis dan pembuktiktian fotosintesis menghasilkan 

amilum (glukosa) dan oksigen serta macam-macam pada tumbuhan. Kompetensi 

dasar yang digunakan yaitu adalah Kompetensi Dasar 2.1 Mengidentifkasi 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, 2.2 Mendeskripsikan proses perolehan 

nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau, 2.3 Mengidentifikasi 

macam-macam gerak pada tumbuhan. Namun dalam modul ini peneliti 

memfokuskan pada materi fotosintesis Kompetensi Dasar 2.2 yaitu 

melaksanakan kegiatan praktikum dengan membuktikan bahwa fotosintesis 

menghasilkan amilum dan oksigen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Pengembangan dari segi materi modul dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1 

Hasil pengembangan dari segi materi tahap awal 

Sub Materi 
Hasil pengembangan dari segi materi tahap 

awal 

Struktur dan Fungsi 

Jaringan Tumbuhan 

 

 
Fotosintesis 

 

 

 

 



 

 

Sub Materi 
Hasil pengembangan dari segi materi tahap 

awal 

 

 

Gerak pada Tumbuhan 

 

 

  

c. Bahan Ajar Modul 

 Mendesain tampilan modul praktikum pada materi tema fotosintesis dengan 

memberikan warna yang menarik. Memberikan gambar-gambar yang menarik yang 

sesuai dengan materi yang ada pada modul praktikum. Menggunakan bentuk tulisan, 

warna tulisan yang menarik dan sesuai agar mudah dibaca. Mendesain halaman depan 



 

dan sampul belakang pada modul yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta 

didik dengan menampilkan gambar-gambar menarik yang dapat memotivasi peserta 

didik untuk menggunakan modul praktikum. Modul ini dilengkapi dengan 

pengenalan alat praktikum yang disertai dengan gambar dan fungsi dari masing-

masing alat praktikum tersebut sehingga memudahkan peserta didik untuk 

menyiapkan alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan praktikum.. 

Tahapan pembuatan desain modul praktikum menggunakan corel draw X5 adalah 

sebagai berikut : 

1) membuat dokumen baru dengan menggunakan Corel Draw X5, dengan mengklik 

pada menu file dan kemudian pilih New, setelah itu akan muncul gambar seperti 

dibawah, kemudian klik OK. 

 

Gambar 4.1 

Gambar Tampilan Aplikasi Corel Draw X5 



 

 

2)membuat tampilan dokumen awal Corel Draw X5. Dibawah merupakan tampilan 

awal dokumen dari Corel Draw X5 . 

 

Gambar 4.2 

Gambar Tampilan Awal 

 

3) memberikan warna pada baground dokumen dengan memilih layout, kemudian 

pilih page border, selanjutnya klik solid untuk memilih warna baground 



 

 

Gambar 4.3 

Memilih warna baground 

4) memilih menu file dan kemudian open untuk memilih gambar yang akan 

dimasukkan ke dalam desain 

 

Gambar 4.4 

Cara Memasukkan Gambar 

 

5) memberikan nama apilikasi yang diinginkan dengan memilih menu file dan 

kemudian pilih export, selanjutnya memberikan nama dan klik export 



 

 

Gambar 4.5 

Memberikan Nama pada Aplikasi 

 

 

c. Bahasa 

  Memperbaiki penggunaan tanda, kata dan kalimat yang tidak sesuai pada 

modul, agar bahasa yang digunakan dapat lebih dipahami oleh peserta didik. 

Sehingga meminimalisir penggunaan bahasa yang memiliki banyak makna yang tidak 

sesuai. Pada modul praktikum berbasis lingkungan yang dibuat, peneliti 

menggunakan kalimat yang tidak terlalu panjang  pada setiap paragraf agar peserta 

didik mudah memahami bahasa yang terdapat pada modul. 

4. Uji Coba Pendahuluan (Preliminary field testing) 

a. Validasi ahli media  

1) Validator 

a) Bapak Sodikin, M. Pd.  Dosen Pendidikan Fisika  

b) dan Bapak Irwandani, M. Pd.  Dosen Pendidikan Fisika 



 

Ahli media yang dipilih oleh peneliti untuk menilai produk modul praktikum 

sebanyak dua orang ahli media yang terdiri dari dua dosen Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung Jurusan Pendidikan Fisika. Ahli media menyatakan bahwa 

modul yang dikembangkan sudah sangat layak untuk digunakan di sekolah namun 

terdapat beberapa yang harus diperbaiki agar lebih baik dan lebih menarik lagi 

diantaranya : 

1) Memperbaiki warna yang ada pada tulisan agar lebih mudah dibaca  

2) Memperbaiki halaman depan atau cover sesuai dengan materi 

3) Menambahkan gambar dan warna yang agar lebih menarik 

Validator media mengisi lembar angket penilaian pada masing-masing aspek 

penilaian yang terdiri dari 2 aspek yaitu aspek kelayakan kegrafikaan dan aspek 

kelayakan penyajian. Pada aspek kelayakan kegrafikaan terdapat 17 pernyataan dan 

pada aspek kelayakan penyajian terdapat 10 pernyataan. Penilaian diperoleh dari 

kedua ahli media pada produk awal disajikan dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Hasil Penilaian Ahli Media Pada Produk Awal 

Aspek Jumlah tiap 

aspek 

Skor 

maksimal 

Presentase Kriteria 

aspek kelayakan 

kegrafikaan 

103 136 76% Sangat 

Layak 

aspek kelayakan 

penyajian 

58 80 73% Layak 

Jumlah Total 161 

Skor Maksimal 216 

Presentase 75% 



 

Kriteria Layak 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan penjumlahan penilaian dari dua ahli media diatas pada aspek 

kelayakan kegrafikaan diperoleh jumlah total 103 pada tiap aspek dengan skor 

maksimal 136 dan persentase 76%yang dinyatakan dalam kriteria sangat layak. 

Sedangkan pada aspekkelayakan penyajian diperoleh jumlah 58 dari skor maksimal 

80dengan persentase 73% dinyatakan dalam kriteria layak. Dan setelah 

diakumulasikan kedua penilaian dari ahli materi memperoleh skor 161 dan skor 

maksimal 216 dengan persentase 75% yang termasuk kedalam kriteria layak. Adapun 

hasil penilaian produk setelah dilakukan perbaikan disajikan pada table berikut : 

Tabel 4. 3 

 Hasil Penilaian Ahli Media Pada Produk Setelah Perbaikan 

Aspek Jumlah 

tiap aspek 

Skor 

maksimal 

Presentase Kriteria 

Aspek 

Kelayakan 

Kegrafikan 

122 136 90% Sangat Layak 

Aspek 

Penyajian 

69 80 86% Sangat Layak 

Jumlah Total 191 

Skor Maksimal 216 

Presentase 88% 

Kriteria Sangat layak 

Sumber: data primer yang diolah 



 

Pada hasil penilaian ahli media mengenai produk, setelah dilakukan perbaikan 

pada aspek kelayakan kegrafikaan didapat jumlah 122 pada tiap aspek dengan skor 

maksimal 136 dengan persentase 90% yang termasuk ke dalam kriteria sangat layak. 

Sedangkan pada aspek kebahasaan diperoleh skor 69 pada setiap aspek yang memiliki 

skor maksimal 80 dan setelah dihitung menggunakan rumus memperoleh persentase 

sebesar 86% yang termasuk dalam kategori sangat layak. Setelah penilaian dari dua 

ahli diakumulasikan diperoleh jumlah skor 191 dengan skor maksimal 216, kemudian 

setelah dihitung dengan rumus persentase kelayakan memperoleh hasil 88% yang 

termasuk ke dalam kategori sangat layak. Berikut adalah grafik hasil validasi dari ahli 

media pada produk awal dan produk setelah direvisidapat dilihat pada gambar 4.6 

sebagai berikut : 

 
Gambar 4.6 

Grafik Hasil Kelayakan Ahli Media 

 

b. Validasi Ahli Materi 

1) Validator  

a). Ibu Ovy Prasetya Winandari, M. Si  Dosen Pendidikan Biologi  

b). Bapak Akbar Handoko, M. Pd.  Dosen Pendidikan Biologi 

73%
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c). Ibu Siti Azizah Agus, S. Pd   Guru IPA  

2) Hasil Penilaian 

Ahli materi yang digunakan oleh peneliti untuk menilai produk modul 

praktikum sebanyak tiga orang ahli materi yaitu dua orang dosen dari Jurusan 

Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung dan seorang guru dari SMP Negeri 9 

Bandar Lampung. Ahli materi menilai materi yang ada modul praktikum serta RPP 

dan Silabus pembelajaran yang akan digunakan peneliti untuk mengajar. Ahli materi 

menyatakan bahwa modul yang dikembangkan sudah sangat layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran namun terdapat beberapa perbaikan agar modul praktikum lebih 

sempurna dan lebih menarik. Adapun saran perbaikan  ahli materi yaitu: 

1) Memperbaiki penulisan dan tanda baca yang salah ketik. 

2) Memperbaiki materi sesuai dengan referensi buku Biologi Untuk Kelas VIII, 

Fisiologi Tumbuhan dan Buku Sekolah Elektronik (BSE). 

3) Memperbaiki beberapa kata penghubung yang kurang tepat. 

Data yang diperoleh peneliti adalah data berdasarkan angket ahli materi. Ahli 

materi kemudian memberikan penilaian terhadap isi materi dari produk. Setelah 

melakukan penilaian maka diketahui hal-hal yang perlu untuk direvisi. Penilaian dari 

ahli materi pada produk awal disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Penilaian Ahli Materi pada Produk  

Aspek Jumlah tiap 

aspek 

Skor 

maksimal 

Presentase Kriteria 



 

Aspek Kelayakan Bahasa 105 144 73% Layak 

Aspek Kelayakan Isi  108 144 75%  Layak 

Aspek Kelayakan Penyajian 90 120 75% Layak 

Jumlah Total 303 

Skor Maksimal 408 

Presentase 74% 

Kriteria  Layak 

Sumber: data primer yang diolah 

Setelah peneliti melakukan revisi materi dari produk modul praktikum 

berbasis lingkungan, ahli materi memberikan masukan kembali mengenai modul 

praktikum hingga produk dinyatakan layak oleh ahli materi. Adapun hasil penelitian 

dari produk yang dikembangkan setelah direvisi dinyatakan dalam bentuk tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.5 

Hasil Penilaian Ahli Materi pada Produk  

Aspek Jumlah tiap 

aspek 

Skor 

maksimal 

Presentase Kriteria 

Aspek Kelayakan 

Bahasa 

118 144 82% Sangat 

Layak 

Aspek Kelayakan Isi  114 144 79% Sangat 

Layak 

Aspek Kelayakan 

Penyajian 

92 120 77% Sangat 

Layak 



 

Jumlah Total 324 

Skor Maksimal 408 

Presentase 79% 

Kriteria Sangat Layak 

Sumber: data primer yang diolah 

Pada penilaian hasil uji materi produktahap awal pada aspek kelayakan bahasa 

diperoleh skor 105 dengan skor maksimal 144 dan diperoleh presentase sebesar 73%. 

Pada aspek kelayakan isi, diperoleh skor 108 dengan skor maksimal 144 dan 

presentase sebesar 75%. Pada aspek kelayakan penyajian diperoleh skor 90 dengan 

skor maksimal 120 dan presentase sebesar 75% yang termasuk ke dalam kategori 

layak. Setelah di akumulasikan diperoleh hasil skor 303 dengan skor maksimal 408 

dan presentase sebesar 74% yang termasuk ke dalam kategori layak. Sedangkan  pada 

hasil uji materi produksetelah diperbaiki pada aspek kelayakan bahasa diperoleh skor 

118 dengan skor maksimal 144 dan diperoleh presentase sebesar 82%. Pada aspek 

kelayakan isi, diperoleh skor 114 dengan skor maksimal 144 dan presentase sebesar 

79%. Pada aspek kelayakan penyajian diperoleh skor 92 dengan skor maksimal 120 

dan presentase sebesar 77% yang termasuk ke dalam kategori sangat layak. Setelah di 

akumulasikan diperoleh hasil skor 324 dengan skor maksimal 408 dan presentase 

sebesar 79% yang termasuk ke dalam kategori sangat layak. Hal ini menunjukan 

bahwa jumlah skor pada setiap aspek sangat layak. Hasil validasi oleh ahli materi 

pada produk disajikan dalam bentuk diagram berikut ini: 



 

 

Gambar 4.7 

  Grafik Hasil Kelayakan Materi 

 

b. Hasil Validasi Soal  

Soal yang divalidasi oleh ahli ini digunakan untuk mengukur peningkatan 

hasil belajar peserta didik melalui pretest dan posttest. Soal tersebut dikerjakan oleh 

peserta didik di awal dan di akhir pembelajaran setelah melakukan kegiatan 

praktikum untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Validator yang dipilih oleh 

peneliti untuk memvalidasi soal adalah seorang guru dan seorang Dosen Pendidikan 

Biologi yaitu Ibu Siti Azizah Agus, S. Pd. dan Bapak Akbar Handoko, M. Pd. Hasil 

validasi soal untuk mengukur hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut ini : 

Tabel 4.6 

Hasil Penilaian Validasi Soal  
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Hasil validasi soal hasil belajar pada modul oleh kedua validator dari aspek 

materi adalah 91 dengan skor maksimal 120, maka diperoleh nilai persentase sebesar 

76% yang termasuk dalam kategori Layak. Jumlah nilai validasi soal hasil belajar 

pada modul oleh kedua validator dari aspek materi adalah 31 dengan skor maksimal 

40, dan diperoleh persentase sebesar 78% yang termasuk dalam kategori sangat 

layak.. Jumlah nilai validasi soal hasil belajar pada modul oleh kedua validator dari 

aspek konstruksi adalah 30 dengan skor maksimal 40, maka diperoleh nilai persentase 

sebesar 75% yang termasuk ke dalam kategori layak. Dan penilaian dari validasi soal 

hasil belajar modul dalam aspek bahasa/ budaya memperoleh nilai 30 pada skor tiap 

soal dengan skor maksimal 40 dan memperoleh presentase sebesar 75% yang 

termasuk ke dalam kategori layak.  

Materi 31 40 78% Sangat Layak 

Konstruksi 30 40 75% Layak 

Bahasa/ 

Budaya 

30 40 75% Layak 

Jumlah 

Total 

91 

Skor 

Maksimal 

120 

Presentase 76% 

Kriteria layak 



 

Tabulasi hasil validasi soal hasil belajar pada modul oleh kedua validator pada 

produk disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 4.12 berikut ini: 

 

   

     Gambar 4.8 

Grafik Hasil Validasi Soal  

e. Hasil Penilaian Produk 

1) Validator : 

a) Siti Azizah Agus, S. Pd. Guru IPA SMP Negeri 9 Bandar Lampung 

b) Agus Setyobudi, A. Md. Guru IPA SMP Negeri 9 Bandar Lampung 

2) Hasil Penelitian 

Setelah produk telah selesai divalidasi oleh beberapa ahli, yaitu ahli materi 

dan ahli media, selanjutnya produk diberikan kepada guru mata pelajaran IPA Biologi 

di SMP Negeri 9 Bandar Lampung. Peneliti memberikan  angket respon guru 

terhadap prosuk yng dikembangkan kepada guru untuk menilai produk modul untuk 

mengetahui respon guru dari produk yang dikembangkan tersebut. Penilaian angket 

respon guru diisi oleh dua guru mata pelajaran IPA disekolah, yaitu Ibu Siti Azizah 
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Agus, S. Pd dan Bapak Agus Setyobudi, A. Md. Adapun hasil dari penilaian angket 

respon guru tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :  

Tabel 4.7 

Hasil Penilaian Guru IPA terhadap Produk 

Aspek Jumlah 

tiap 

aspek 

Skor 

maksimal 

Presentase Kriteria 

Aspek Isi/ Materi 75 80 94% Sangat 

Layak 

Aspek 

Pembelajaran 

66 72 92% Sangat 

Layak 

Aspek Tampilan 58 64 91% Sangat 

Layak 

Aspek 

Penggunaan 

40 48 83% Sangat 

Layak 

Aspek Jumlah 

tiap 

aspek 

Skor 

maksimal 

Presentase Kriteria 

Jumlah Total 
239 

Skor Maksimal 
264 

Presentase 90% 

 

Kriteria 
Sangat Layak 

Sumber: data primer yang diolah 

Tabel diatas merupakan hasil dari penghitungan dari angket respon guru IPA 

di SMP Negeri 9 Bandar Lampung. Pada aspek isi atau materi diperoleh skor 75 

dengan skor maksimal 80 dan presentase 94% yang termasuk dalam kategori sangat 

layak. Pada aspek pembelajaran diperoleh skor 66 pada setiap aspek dengan skor 



 

maksimal 72 dan presentase sebesar 92% yang termasuk dalam kategori sangat layak. 

Pada aspek tampilan diperoleh skor 58 dengan skor maksimal 64 dan presentase 

sebesar 91% yang termasuk ke dalam kategori sangat layak. Sedangkan pada aspek 

penggunaan diperoleh skor 40 dengan skor maksimal 48 dan presentase sebesar 83% 

yang termasuk ke dalam katogori sangat layak. Setelah skor pada tiap aspek dari 

kedua respon guru di akumulasikan diperoleh hasil 239 dengan skor maksimal 264 

dan presentase sebesar 90% yang termasuk ke dalam kategori sangat layak. Berikut 

disajikan grafik  hasil dari respon guru  mengenai produk peneliti :  

 

Gambar 4. 9 

Grafik Hasil Penilaian Guru IPA 

5. Revisi Produk 

Setelah produk yang dibuat divalidasioleh beberapa ahli yaitu  penilaian dari 

ahli media, ahli materi, dan guru Biologi kelas VIII, peneliti melakukan revisi 

terhadap modul praktikum yang telah  dikembangkan  berdasarkan  masukan  ahli  

tersebut. Masukan  dari para ahli dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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a. Ahli Materi 

Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi pada modul praktikum berbasis 

lingkungan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 8 

Hasil Pengembangan dari Segi Ahli Materi Tahap Awal 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi Keterangan 

  

Menambahkan 

fungsi pada 

pengenalan alat 

praktikum 



 

  

Merubah langkah 

kegiatan praktikum 

yang awalnya 

dalam bentuk 

paragraf menjadi 

bentuk per point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi Keterangan 

  

Menambahkan 

fungsi pada 

pengenalan alat 

praktikum 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Mengubah gambar 

proses fotosintesis 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ahli Media 

Hasil validasi dengan ahli media sebelum dan sesudah direvisi dari modul 

praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 9 

Hasil Validasi Ahli Media Sebelum dan Sesudah Revisi 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi Keterangan 



 

  

Mengubah cover 

depan dengan 

mengubah warna 

dan gambar serta 

mencantukan logo 

 

 

 

 

 

Menambahkan 

gambar peneliti dan 

merubah letak 

tulisan dan  letak  

gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merubah warna 

baground  pada isi 

modul dari warna 

hijau menjadi warna 

putih 

 

c. Revisi Soal Pada Modul 

Validator memberikan perbaikan pada beberapa soal yang tidak sesuai dengan 

indikator hasil belajar, gambar yang terdapat dalam soal serta penulisan kata atau 

kalimat yang kurang tidak tepat. 

d. Revisi Desain dari Guru Biologi 



 

Guru biologi sebagai validator memberikan banyak masukan terhadap desain 

modul. Masukan dari guru biologi hanya pada kesalahan penulisan yang ada pada 

modul. 

e. Uji Coba Lapangan Pendahuluan atau Terbatas 

 Setelah produk melewati tahap validasi oleh ahli media dan ahli materi 

selanjutnya dilakukan uji coba tahap pertama yaitu uji coba terbatas. Uji coba terbatas 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kualitas bahan ajar modul yang 

dikembangkan. Uji coba terbatas ini dilakukan pada peserta didik kelas VIII di SMP 

Negeri 9 Bandar Lampung sebanyak 15 orang. Hasil uji coba terbatas mendapatkan 

presentase 66% dengan kategori layak. 

f. Revisi Hasil Uji Coba Lapangan Terbatas 

 Pada uji coba lapangan terbatas tidak ditemukan banyak masukan dari peserta 

didik. Beberapa peserta didik menilai bahwa modul praktikum berbasis lingkungan 

sudah baik, dan sangat membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan 

praktikum. Karena pada pelajaran IPA khususnya Biologi tidak pernah melaksanakan 

kegiatan praktikum. Peserta didik memberikan saran agar semua mata pelajaran yang 

harus dipraktikumkan dibuat modul supaya ada kegiatan praktikum dalam 

pembelajaran, bukan hanya belajar teori didalam kelas yang sering membuat bosan. 

Masukan yang belum direvisi oleh peneliti diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

oleh peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang sama. 

 

6. Uji Coba Produk 



 

Setelah produk selesai direvisi melalui tahap validasi oleh ahli materi dan ahli, 

selanjutnya produk diuji cobakan dengan uji coba kelompok besar yang terdiri dari 72 

peserta didik. Adapun hasil dari uji coba produk skala kecil dan besar disajikan dalam 

diagram berikut ini : 

   

Gambar 4. 9 

   Grafik Hasil Respon Peserta didik 

Berdasarkan  diagram diatas dapat diketahui bahwa uji coba produk skala 

kecil diperoleh hasil 66% dengan kriteria layak. Sedangkan pada  uji coba 

skalaluasyang dilakukan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada kelas VIIIyaitu 

sebanyak 72 peserta didik diperoleh presentase sebanyak 86% yang termasuk ke 

dalam kriteria sangat layak.. Tujuan dilakukannya uji coba adalah untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan peserta didik terhadap modul praktikum berbasis lingkungan. 

Dalam pelaksanaan uji coba, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah 

mengenalkanproduk modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis yang 
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akan menunjang kegiatan praktikum kepada peserta didikyang kemudian digunakan 

guru dalam kegiatan praktikum. Setelah peneliti selesai mengenalkan produk, 

selanjutnya peneliti memberikan angket penilaian tanggapan peserta didik terhadap 

produk yang dikembangkan.  

Hasil dari respon peserta didikyang diuji cobakan pada 72 peserta didik 

terhadap produk yang dikembangkan mendapatkan kriteria sangat layak dengan 

persentase 86%. Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwamodul praktikum 

berbasis lingkungan dalam kriteria sangat layak (sangat menarik) untuk menunjang 

dalam kegiatan praktikum khususnya pada materi fotosintesis. 

7. Revisi Hasil Uji Coba Lapangan Lebih Luas 

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

mengetahui kelayakan modul praktikum berbasis lingkungan, kemudian dilakukan 

perbaikan pada produk hingga dinyatakan layak untuk digunakan dalam menunjang 

kegiatan praktikum pada kegaiatan praktikum fotosintesis di SMP Negeri 9 Bandar 

Lampung. 

Setelah produk dinyatakan layak dan di uji cobakan, kemudian selanjutnya 

dilakukan pre-test dan post-test. Peneliti membagi kelas menjadi dua kelas yaitu  

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sebelum menggunakan modul, pada kedua kelas 

diminta untuk mengerjakan soal pre-test terlebih dahulu. Kemudian peserta didik 

pada kelas eksperimen melakukan praktikum dengan menggunakan modul praktikum 

sedangkan kelas kontrol menggunakan buku cetak. Setelah kegiatan praktikum 



 

berakhir, peserta didik diminta unruk mengerjakan kembali soal post-test. Hasil dari 

penilaian pre-test dan post-test kemudian dihitung menggunakan SPSS. 

8. Hasil Analisis Data 

Sebelum pengujian hipotesis data hasil penelitian, terlebih dahulu harus 

memenuhi persyaratan kenormalan dan kehomogenan data yang diamati 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel terdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan  terhadap kelas kontrol dan eksperimen. 

Untuk menguji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji one kolmogorof 

smirnov pada program SPSS 16.00 dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Data 

terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05,  Jika nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas 

disajikan pada tabel 4.10. hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Kelompok Sampel Sig Kesimpulan 

Kelas Eksperimen 0.18 >0,05 Normal 

Kelas Kontrol 0.173>0,05 Normal 

 

Pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa data hasil belajar peserta didik kelas 

eksperimen memiliki signifikan 0.18 lebih besar dari 0,05, sedangkan pada kelas 

kontrol 0.173 lebih besar dari 0.05, sehingga data variabel hasil belajar berdistribusi 

normal. 



 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji test of homogeneity of 

variances, yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan memiliki 

varian yang sama atau tidak. Data memiliki varian yang sama apabila nilai 

signifikansinya lebih besar 0,05. Jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data 

tidak memiliki varian yang sama. Berikut hasil uji homogenitas disajikan pada Tabel 

4.11. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelompok Sampel Sig Kesimpulan 

Kelas Eksperimen 0,72 < 0.05 

 

Homogen 

Kelas Kontrol Homogen 

  

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa diperoleh hasil uji homogenitas 

pada kelas eksperimen dan kontrol memiliki signifikan 0.72 lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa varian antar kelompok bersifat homogen. 

c. Uji Hipotesis 

Uji-t merupakan teknik analisis data statistik yang digunakan untuk 

membandingkan 2 sampel atau kelompok. Setelah data berdistribusi normal dan 

homogen maka dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis, pada penelitian ini 

menggunakan independent t-test pada SPSS 16.00 dengan taraf signifikan adalah 

0,05. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan 

modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis terhadap hasil belajar peserta 



 

didik kelas eksperimen. Berikut hasil uji hipotesis yang disajikan pada Tabel 4.12. 

hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Hipotesis Kelas Eksperimen dan Kontrol  

Kelompok Sampel  Sig Kesimpulan 

Kelas eksperimen 
0,038 < 0.05 

Terdapat perbedaan hasil 

belajar yang sigifikan antara 

pembelajaran menggunakan 

pengembangan modul 

praktikum berbasis 

lingkungan  dengan yang 

tidak menggunakan modul 

praktikum berbasis 

lingkungan. 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan uji diperoleh 

nilai sig 2-tailed 0,038 lebih kecil dari 0,05 pada kelas eksperimen, sehingga  dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang sigifikan antara 

pembelajaran menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan  dengan yang 

tidak menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan atau peserta didik yang 

menggunakan buku cetak dalam kegiatan praktikum. Nilai rata-rata hasil belajar 

peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik kelas eksperimen dengan menggunakan 

modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis lebih tinggi  daripada hasil 

belajar peserta didik kelas kontrol dengan menggunakan buku cetak. 

 

 



 

B. Pembahasan 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian 

dan pengembangan ini adalah produk modul praktikum berbasis lingkungan tema 

fotosintesis untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP Negeri 9 

Bandar Lampung. Terdapat beberapa masalah yang melatarbelakangi 

dikembangkannya modul praktikum pada penelitian ini. Masalah yang diperoleh 

peneliti di sekolah tersebut adalah tidak adanya panduan praktikum disekolah serta 

terbatasnya bahan-bahan yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum sehingga 

sering tidak dilaksanakan kegiatan praktikum yang berdampak pada rendahnya hasil 

belajar peserta didik.  

 Penelitian dan pengembangan ini mengacu pada tahapan penelitian Borg & 

Gall yang memeparkan sepuluh tahapan penelitian dan pengembangan, namun dalam 

penelitian ini kesepuluh tahapan tersebut disederhanakan menjadi delapan tahapan. 

Adapun faktor-faktor yang mendasari penyederhanaan langkah-langkah tersebut 

adalah : 

1. Keterbatasan Waktu 

Penyederhanaan tahapan penelitian dan pengembangan dari sepuluh tahapan 

menjadi delapan tahapan dikarenakan keterbatasan waktu. Mengingat apabila 

penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan sepuluh tahapan akan diperlukan 

waktu dan proses yang relative sama dan panjang. Oleh karena itu, melalui 

penyederhanaan tahapan ini menjadi delapan, diharapkan penelitian dan 



 

pengembangan ini dapat diselesaikan dengan waktu yang relative efisien tetapi tetap 

efektif pada proses serta hasilnya. 

2. Keterbatasan biaya 

Selain keterbatasan waktu, penyederhanaan tahapan dilakukan karena 

keterbatasan biaya. Dalam penelitian pengembangan ini, maka penelitian ini 

disederhanakan dari sepuluh tahapan menjadi delapan tahapan. Mengingat apabila 

pengembangan dilakukan dengan kesepuluh tahapan akan memerlukan biaya yang 

relative besar. Oleh karena itu, melalui penyederhanaan tahapan dari sepuluh tahapan 

menjadi delapan ini, diharapkan pengembangan ini dapat diselesaikan dengan 

kalkulasi biaya yang relative terjangkau. 

Kedelapan tahapan ini meliputi : studi pendahuluan, tahap perencanaan 

penelitian, tahap pengembangan produk, tahap validasi dan uji coba terbatas, tahap 

revisi dan uji coba lapangan terbatas, ujicoba produk secara lebih luas dan uji 

kelayakan (efektivitas). 

1. Kelayakan Modul Praktikum Menurut Ahli Media,Ahli Materi, dan Ahli 

Keterpaduan 

Uji kelayakan modul praktikum berbasis lingkungan yang dikembangkan 

dianalisis dari hasil angket validasi pakar yang didasarkan dengan aturan penetapan 

yang diadaptasi dari BSNP.
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Dari penilaian para ahli yaitu ahli materi, ahli media dan ahli keterpaduan 

diperoleh hasil bahwa modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP Negeri 9 Bandar Lampung 

layak diterapkan pada peserta didik di SMP Negeri 9 Bandar Lampung. Berdasarkan 

penilian dari ahli materi diperoleh presentase sebesar 79% yang termasuk ke dalam 

kategori sangat layak, yang artinya semua komponen kelayakan baik dari segi 

komponen isi, kesesuaian materi dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, 

kebahasaan sangat layak digunakan untuk menunjang kegiatan praktikum, dan dari 

aspek kelayakan penyajian dari modul praktikum tersebut. Komponen kebahasaan 

mendapat presentase sebesar 82% yang termasuk ke dalam kriteria sangat layak. Pada 

komponen isi mendapatkan presentase sebesar 79% yang termasuk ke dalam kriteria 

sangat layak, dan pada aspek kelayakan penyajian memperoleh presentase sebesar 

77%. Adapun indikator kelayakan pada komponen isi diantaranya adalah : (1) 

kesesuaian materi dengan indikator Standar Kompetensi, (2) kesesuaian materi 

dengan Kompetensi Dasar, (3) kesesuaian materi dengan indikator, dan kesesuaian 

materi dengan tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan penilaian dan masukan dari ahli media mendapatkan presentase 

sebesar 88% setelah diperbaiki yang termasuk ke dalam kriteria sangat layak. Aspek 

yang terdapat pada ahli media diantaranya aspek kelayakan kegrafikaan dan aspek 

kelayakan penyajian. Pada aspek kelayakan kegrafikaan setelah dilakukan perbaikan 

mendapat presentase sebesar 90% yang termasuk kedalam kriteria sangat layak, 



 

sedangkan pada aspek kelayakan penyajian mendapat presentase sebesar 86% yang 

termasuk ke dalam kriteria sangat layak.  

Berdasarkan penilaian ahli keterpaduan, silabus mendapat presentase sebesar 

82%, RPP memperoleh presentase sebesar 80% dan soal mendapat presentase sebesar 

76% yang termasuk kedalam kriteria sangat layak. Aspek yang dinilai pada soal 

diantaranya aspek isi, aspek bahasa, aspek waktu, aspek materi, dan aspek konstruksi. 

Pada aspek materi terdapat butir pernyataan diantaranya : (1) Soal sesuai dengan 

indikator, (2) Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapakan sudah sesuai, (3) 

Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi, (4) Isi materi yang ditanyakan 

sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas dan (5) Setiap butir soal 

mengukur aspek kognitif. Pada aspek konstruksi butir penyataan diantaranya berisi : 

(1) Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas, (2) Menggunakan kata 

tanya atau perintah yang menuntut untuk memilih jawaban yang telah disediakan, (3) 

Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal, (4) Pokok soal tidak 

memberikan petunjuk kunci jawaban, (5) Tabel, gambar, grafik, peta atau yang 

sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbuka. Sedangkan pada aspek budaya/ bahasa 

yaitu diantaranya berisi pernyataan : (1) Rumusan kalimat soal komunikatif, (2) 

Menggunakan tanda baca yang tepat, (3) Butir soal menggunakan bahasa Indonesia 

yang baku, (4) Tidak menggunakan kata / ungkapan yang menimbulkan penafsiran 

ganda atau salah pengertian, (5) Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/ 

tabu.  Pada aspek isi terdapat beberapa indikator, berikut beberapa indikator yang 

terdapat pada aspek isi (1) Kesesuaian  standar kompetensi (SK) dan kompetensi 



 

dasar (KD) dengan tujuan pembelajaran (2) Kegiatan pembelajaran dirancang dan 

dikembangkan berdasarkan SK, KD, dan potensi peserta didik. Pada aspek bahasa 

terdapat indikator (1) Penggunaan bahasa sesuai EYD (2) Kesederhanaan struktur 

kalimat (3) Bahasa yang digunakan komunikatif. Sedangkan pada aspek waktu 

terdapat beberapa indikator diantaranya (1) Kesesuaian alokasi yang digunakan 

dengan kegiatan pembelajaran (2) Pemilihan alokasi waktu didasarkan pada tuntutan 

kompetensi dasar. 

Berdasarkan uraian dari ahli media, ahli materi dan ahli keterpaduan diatas, 

maka dapat dilihat bahwa modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP Negeri 9 Bandar 

Lampung termasuk ke dalam kategori sangat layak. 

2. Respon Peserta Didik dan Guru Terhadap Modul Praktikum 

 Tanggapan peserta didik dan guru juga sangat diperlukan dalam 

pengembangan modul praktikum berbasis lingkungan, hal ini dilakukan karena modul 

praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis akan digunakan dalam kegiatan 

praktikum. Menurut Sadiman media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan 

dari pembawa pesan (guru) ke penerima pesan (peserta didik)
68

. Oleh karena itu 

peserta didik juga dilibatkan untuk mengatahui tanggapannya terhadap 

pengembangan modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

                                                             
68

Arief S. Sadiman (dkk), media pendidikan : pengertian, pengembangan, dan 

pemanfaatannya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 12. 



 

 Modul termasuk kedalam media visual, fungsi media visual bagi peserta didik 

antara lain : (1) fungsi atensi yaitu media visual dapat menarik dan mengarahkan 

perhatian speserta didik untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang disampaikan, 

(2) media visual dapat mempengaruhi emosi serta mempengaruhi peserta didik dalam 

mengambil keputusan, (3) fungsi kognitif yaitu media visual yang diberikan dapat 

dipahami dan diingat oleh siswa dengan mudah, (4) fungsi kompensatoris  yaitu 

media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu peserta 

didik yang lemah dalam membaca.
69

 

 Hasil tanggapan guru biologi digunakan untuk memperoleh masukan-

masukan guna penyempurnaan produk serta sebagai indikator bahwa modul 

praktikum berbasis lingkungantema fotosintesis dikembangkan secara efektif. 

Tanggapan guru terhadap modul praktikum berbasis lingkungan ini mendapatkan 

presentase sebesar 90% yang termasuk ke dalam kriteria sangat layak. Hal ini berarti 

modul praktikum berbasis lingkungan sangat layak digunakan untuk menunjang 

kegiatan praktikum.  

 Penghitungan hasil angket respon peserta didik terhadap modul praktikum 

berbasis lingkungan tema fotosintesis untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada uji coba secara terbatas pada 72 peserta didik memperoleh hasil presentase 

sebesar 86% yang termasuk ke dalam kategori sangat layak. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tanggapan yang diberikan oleh peserta didik terhadap modul 

praktikum berbasis lingkungan sangat baik. Peserta didik tidak banyak memberikan 
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masukan mengenai modul praktikum berbasis lingkungan karena menurut mereka 

dengan adanya modul praktikum tersebut, kegiatan praktikum dapat terlaksana 

dengan baik dan terstruktur, kegiatan praktikum yang dilakukan  menyenangkan bagi 

peserta didik, serta mengurangi rasa bosan belajar yang selama ini selalu dilakukan 

didalam kelas.  

 Berdasarkan tanggapan guru dan peserta didik diatas dapat dilihat bahwa 

dengan adanya modul praktikum berbasis lingkungan dapat menunjang kegiatan 

praktikum serta membantu guru dan peserta didik dalam memandu kegiatan 

praktikum.  

 Berdasarkan hasil analisis data posttest dengan menggunakan uji-t, hasil 

hipotesis menunjukkan 0,039 < 0,05 sehingga hipotesis H0 ditolak dan hipotesis 

alternatif (H1) diterima. Dengan diterimanya H1 pada pengujian hipotesis tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat menguji kebenaran hipotesis 

yaitu terdapat perbedaan signifikan penggunaan modul praktikum berbasis 

lingkungan tema fotosintesis peserta didik kelas eksperimen. Hal ini dapat terlihat 

dari rata-rata nilai posttest soal di kelas  eksperimen dengan menggunakan modul 

praktikum berbasis lingkungan lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata 

posttest pada kelas kontrol yang menggunakan buku cetak dan LKS. Dengan 

menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan dalam pelaksanaan praktikum, 

peserta didik dapat melaksanakan kegiatan praktikum dengan bimbingan dari guru. 

Meteri fotosintesis yang tidak pernah dilaksanakan kegiatan praktikum, dengan 

adanya modul praktikum dapat terlaksana dengan baik dan terdapat pengaruh hasil 



 

belajar yang positif. Sehingga dengan  adanya modul praktikum berbasis lingkungan 

yang dibuat oleh peneliti dapat membantu dan memudahkan guru serta peserta didik 

dalam malaksanakan kegiatan praktikum.  

 Materi fotosintesis berhubungan dengan kehidupan peserta didik, karena salah 

satu hasil dari proses fotosintesis adalah oksigen. Dimana oksigen merupakan apa 

yang kita butuhkan dan kita gunakan setiap saat. Apabila pembelajaran fotosintesis 

peserta didik hanya dilakukan didalam kelas dan tidak dilakukan percobaan mengenai 

fotosintesis, maka peserta didik hanya mengetahui teori dari fotosintesis saja, tetapi 

peserta didik tidak dapat membuktikan teori yang ada.Dengan adanya modul 

praktikum berbasis lingkungan ini peserta didik dapat melakukan kegiatan praktikum 

dengan bimbingan dari guru dan dapat berkelompok untuk melakukan percobaan 

tersebut.Dari kegiatan praktikum tersebut, hasil belajar peserta didik dapat meningkat 

karena peserta didik bukan hanya mengetahui materi fotosintesis dari teori, namun 

juga dapat membuktikan adanya toeri tersebut. 

 Untuk melihat pengaruh penggunaan modul praktikum berbasis lingkungan 

terhadap hasil belajar peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, dapat 

dilihat dari data hasil belajar pada tabel 4.13 berikut ini: 

      Tabel 4.13 

Data Hasil Belajar Peserta Didik Antara Kelas Kontrol dan Kelas Ekperimen 

Karakteristik Hasil Tes Akhir Hasil Interpretasi 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Ekperimen 

Rata-rata 66,9 73,3 Sig > 0,05 Berdistribusi 



 

Sig 0,123 0,130 normal 

Sig 0,72 > 0,05 Sig > 0,05 Homogen 

Sig 0,038 

Sig < 0,05 H1 Diterima Taraf 

Signifikan 

5 % (0,05) 

 Berdasarkan data hasil belajar menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil 

posttest pada kelas kontrol  66,900 dengn kualifikasi kurang signifikan sedangkan 

nilai rata-rata tes pada kelas ekperimen adalah 73,300 dengan kualifikasi signifikan. 

Untuk uji normalitas posttest menunjukkan sig > 0,05 dengan nilai 0,123 lebih besar 

dari 0,05 pada kelas kontrol. Nilai posttest pada kelas ekperimen 0,130 lebih besar 

dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data posttest berdistribusi “normal”. 

Sedangkan untuk uji homogenitas menunjukkan 0,72 > 0,05, hal ini sesuai dengan 

kriteria uji homogenitas, maka dapat disimpulkan bahwa data posttest berdistribusi 

“homogen” atau sama.  

 Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa 

kedua kelompok yang dijadikan sebagai sampel penelitian berdistribusi normal dan 

homogen, maka langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis dengan menggunakan 

uji t. Hasil uji t diperoleh sig < 0,05 dengan nilai  0,038 lebih kecil dari 0,05  maka H1 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan modul praktikum 



 

berbasis lingkungan dan hasil belajar peserta didik dengan yang menggunakan buku 

cetakdari sekolah.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa, hipotesis alternatif 

diterima dengan rata-rata nilai posttest kelas eksperimen adalah 73,300, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan modul praktikum berbasis lingkungan 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP Negeri 9 

Bandar Lampung pada pokok bahasan fotosintesis semester ganjil  TA/2017/2018. 

 Pelaksanaan praktikum dengan menggunakan modul praktikum berbasis 

lingkungan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dibandingkan dengan 

yang menggunakan buku cetak dari sekolah. Pada proses pelaksanaan pembelajaran 

di kelas eksperimen, guru dan peserta didik sudah melaksanakan semua kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan menggunakan modul praktikum 

berbasis lingkungan, pelaksanaan pada kelas yang diterapkan dengan menggunakan 

modul praktikum pada pertemuan pertama memperoleh presentase 89%, dan pada 

pertemuan kedua memperoleh presentase sebesar 94,5% dengan penialian 

keterlaksanaan guru terhadap peneliti pada setiap pertemuan dapat dilihat pada tabel 

4.14 di bawah ini : 

Tabel 4.14 

Keterlaksanaan penggunaan Modul Praktikum 

No 

 

Keterlaksanaan  Jumlah Skor Presentase 

1 Pertemuan 1 85 89 % 

  



 

No 

 

Keterlaksanaan  Jumlah Skor Presentase 

2 Pertemuan 2 90 94,5 % 

Rata-rata 87.5  91.75% 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa keterlaksanaanpembelajaran dengan 

menggunakan modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis memiliki 

presentase rata-rata 91.75 %. 

Pembelajaran dengan menggunakan modul praktikum berbasis 

lingkunganterbukti berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik pada materi 

fotosintesis. Pada saat pembelajaran, peserta didik dikelas eksperimen dibagi 

kelompok menjadi 7 kelompok, setelah itu masing-masing kelompok mendapatkan 

modul untuk menuntun kegiatan praktikum, setelah itu peserta didik melakukan 

praktikum fotosintesis dan berdiskusi dengan teman sekelompok dengan bimbingan 

guru, setelah itu peserta didik mempresentasikan hasil praktikum yang telah 

didiskusikan, kemudian guru dan peserta didik menarik kesimpulan dari akhir 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, proses pembelajaran dengan menggunakan 

modul praktikum berbasis lingkungan yang diterapkan ternyata dapat dibuktikan 

bahwa modul praktikum berbasis lingkungan mampu membuat peserta didik aktif 

dalam proses pembelajaran dan dalam kegiatan praktikum. Dengan menggunakan 

modul praktikum berbasis lingkungan, peserta didik dapat melaksanakan kegiatan 

praktikum yang dibimbing oleh guru.Dan dengan adanya modul praktikum tersebut, 



 

memudahkan guru untuk membimbing peserta didik dalam melaksanakan kegiatan 

praktikum.  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian relevan dari M. Taufik Aditia dan 

Novianti Muspiroh yang melakukan pengembangan modul pembelajaran berbasis 

sains, lingkungan, teknologi, masyarakat dan islam (salingtemasis) dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep ekosistem kelas X di SMA NU 

(Nadhatul Ulama) Lemahabang Kabupaten Cirebonyangmenyatakan bahwaterdapat 

perbedaan peningkatan hasil belajar peserta didik yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan control dengan adanya modul berbasis salingtemasis.
70

Selain itu 

terdapathasil penelitian dari Ratna Widyaningrum, Sarwanto, Puguh Karyanto yang 

berjudul “Pengembangan Modul Berorientasi Poe (Predict,Observe, Explain) 

Berwawasan LingkunganPada Materi Pencemaran Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar”, dari hasil penelitian yang dilakukan, setelah modul di validasi dan 

dinyatakan layak. Modul diterapkan pada kegiatan pembelajaran untuk mengetahui 

apakah modul yang dikembangkan dapat meningkatkan hasil belajar, dan ternyata 

setelah modul digunakan dalam kegiatan pembelajaran terjadi perubahan hasil belajar 

pada peserta didik. 
71
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Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya modul praktikum berbasis 

lingkungan memang efektif digunakan dalam proses pembelajaran karena terjadi 

perubahan yang signifikan pada hasil belajar ketika sebelum menggunakan modul 

dan setelah menggunakan modul dan dapat dikatakan bahwa modul praktikum 

berbasis lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa dengan adanya modul 

praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik Kelas VIII SMP Negeri 9 Bandar Lampung.  

 

  

  

                                                                                                                                                                              
 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa terdapat beberapa 

karakteristik pada modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis 

diantaranya: 

a. Modul praktikum dapat membantu guru dan peserta didik dalam  

menunjang kegiatan praktikum.  

b. Modul praktikum memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan 

praktikum.  

c. Modul praktikum mempermudah peserta didik menambah dan memahami 

pengetahuan materi fotosintesis. 

d. Modul praktikum dapat membantu peserta didik aktif dan mandiri. 

e. Modul praktikum menggunakan bahasa yang komunikatif dan soal 

keanekaragaman hayati yang disajikan mudah dipahami. 

f. Modul praktikum memilikitampilan yang menarik. 

2. Modul praktikum berbasis lingkungan tema fotositesis layak digunakan 

dengan presentase yang didapat adalah 86% yang termasuk ke dalam kriteria 

sangat layak. 
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3. Modul praktikum berbasis lingkungan sangat efektif untuk diterapkan pada 

peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 9 Bandar Lampung karena dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

B. Saran 

 Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut 

1. Bagi sekolah 

  Agar proses belajar mengajar dapat maksimal sebaiknya sekolah melengkapi 

sarana dan prasarana sekolah berupa bahan ajar yang bervariasi untuk mata 

pelajaran IPA biologi. 

2. Bagi guru 

Modul praktikum berbasis lingkungan tema fotosintesis diharapkan dapat 

digunakan pada mata pelajaran IPA biologi yang lain agar menjadi media 

alternative pada pembelajaran biologi 

3. Bagi peserta didik 

Apabila ingin memahami materi fotosintesis dengan modul praktikum 

berbasis lingkungan, bacalah buku/ literature sebanyak- banyaknya agar 

pengetahuan tentang materi fotosintesis bertambah. 

 



 

4. Kepada Peneliti Lain 

Sebaiknya melakukan penelitian selanjutnya modul praktikum berbasis 

lingkungan pada materi yang berbeda dengan penelitian yang lebihluas 

.harapannyapeneliti lain dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran 

bagi para pendidik pada umumnya dan peneliti itu sendiri tentunya. 
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FOTO PENELITIAN 

        

Uji coba tahap awal 

       

Uji coba terbatas 

 

         

Pengisian angket peserta didik 



 

 

 Peserta didik melakukan kegiatan praktikum 

 

            

 

             

 



 

           

 

 

           

  



 

ANGKET RESPON GURU 

  

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Evaluator  : 

Petujuk  : 

1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu 

sebagai guru mengenai Pengembangan Modul Praktikum Berbasis 

Lingkungan. 

2. Pendapat, kritik, atau saran akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan 

peningkatan Modul Praktikum yang dikembangkan. Sehbungan dengan hal 

tersebut dimohon Bapak/ Ibu memberikan pendapatnya pada setiap pernyatan 

dengan memberikan tanda “√” pada kolom SK, K, B, SB. 

No Aspek yang dinilai 1 2 3 4 

1 Materi mudah dipahami     

2 Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

    

 

Keterangan : 

1 : Sangat Kurang 

2 : Kurang 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 



 

3. Komentar atau saran Bapak/ Ibu mohon ditulis pada lembar yang telah 

disediakan 

Atas ketrsediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, kami 

ucapkan terimakasih. 

 

I. ASPEK ISI/ MATERI 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Materi mudah dipahami     

2 Kebenaran isi materi yang 

disajikan 

    

3 Kesesuaian latihan dengan materi     

4 Kesesuaian gambar atau bagan 

untuk memperjelas materi 

    

5 Kesesuaian materi dengan kondisi 

siswa 

    

6 Kejelasan uraian materi      

7 Variasi bentuk soal     

8 Konsistensi penyajian     

9 Tingkat kesulitan soal     

10 Penggunaan bahasa yang tepat 

dalam menjelaskan materi 

    

 



 

II. ASPEK PEMBELAJARAN 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

    

2 Kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar 

    

3 Kesesuaian materi dengan 

indikator 

    

4 Kejelasan petunjuk belajar     

5 Sistematika penyajian materi      

6 Kebenaran uraian materi     

7 Kegiatan belajar dapat 

memotivasi siswa 

    

8 Pemberian umpan balik     

9 Pemberian latihan untuk 

pemahaman materi 

    

 

 

 

III. ASPEK TAMPILAN 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Desain tampilan     



 

2 Tata letak     

3 Kejelasan narasi     

4 Pemilihan warna pada gambar dan 

tulisan 

    

5 Ukuran huruf dan jenis tulisan     

6 Tampilan penetapan gambar     

7 Komposisi dan kombinasi warna     

8 Pemilihan gambar pada cover dan 

materi sesuai 

    

 

IV. ASPEK PENGGUNAAN 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Kemudahan penggunaan     

2 Tingkat interaktifitas pengguna 

terhadap bahan ajar 

    

3 Kejelasan petunjuk penggunaan     

4 Efisiensi teks     

5 Memberi penguatan bagi pengguna     

6 Terdapat perintah yang tepat bagi 

peserta didik untuk menyimpulkan 

hasil kegiatan belajar 

    

 



 

Kami juga berkenan Bapak/ Ibu memberikan isian saran atau komentar mengenai 

bagian pada modul yang salah. Atas ketersediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar 

penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

V. Rekomendasi / Saran : 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 

VI. Kesimpulan  

 

     Media dinyatakan : Layak/ Tidak Layak 

 

 

Bandar Lampung, ……………..2017 

       Guru Mata Pelajaran IPA, 

 

 

 

 

NIP. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR ANGKET WAWANCARA TANGGAPAN GURU TERHADAP  

MODUL PRAKTIKUM BERBASIS LINGKUNGAN TEMA 

FOTOSINTESIS 

 

Tujuan Untuk mengetahui tanggapan guru terhadap modul dalam 

pembelajaran. 

Respoden  : Guru IPA 

 

1. Bagaimana proses kegiatan praktikum IPA dengan menggunakan bahan ajar 

modul praktikum berbasis lingkungan? 

2. Apakah bahan ajar modul membantu siswa memahami kegiatan praktikum 

fotosisntesis? 

3. Bagaimana minat dan respon siswa terhadap bahan ajar modul tersebut? 

4. Apakah terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan bahan ajar 

modul tersebut? 

5. Apakah kesan dan saran bagi pengembangan bahan ajar modul selanjutnya? 

6. Bagaimana kualitas bahan ajar modul yang sudah diterapkan dikelas? 

7. Adakah keinginan Bapak/Ibu untuk menggunakan bahan ajar modul lagi 

dalam kegiatan praktikum biologi? 

 


