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ABSTRAK
Nama
Program Studi
Judul

: Desi Septiana Sari
: Tadris Biologi
: Pengembangan Modul Biologi Berbasis
Bioentrepreneurship Pada Materi Bioteknologi Untuk
Siswa SLTA

Tujuan dari penelitian ini untuk mendesain modul Biologi berbasis
Bioentrepreneurship pada materi Bioteknologi untuk siswa SLTA. Penelitian ini
merupakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development/
R&D). Model pengembangan yang digunakan adalah model 4-D (Define, Design,
Develop dan Disseminate) sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan
validasi tim ahli, angket, dan lembar observasi nilai karakter siswa. Untuk
memperoleh kelayakan modul Biologi berbasis Bioentrepreneurship pada materi
Bioteknologi untuk siswa SLTA, digunakan tiga jenis analisis yaitu uji validitas,
uji praktikalitas dan uji efektifitas. Dari analisis validasi produk oleh ahli desain,
ahli materi, dan ahli bahasa diperoleh nilai 90,76% dengan kategori sangat valid.
Hasil analisis dari lembar praktikalitas guru dengan rata-rata 3,39 menyatakan
modul yang dikembangkan termasuk kategori paktis dan berdasarkan tanggapan
siswa diperoleh nilai rata-rata 3,62 dengan kategori sangat praktis”. Uji efektifitas
dari lembar observasi nilai karakter siswa diperoleh rata-rata 76,82% dan
termasuk kategori efektif’. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemgembangan
modul Biologi berbasis Bioentrepreneurship layak digunakan, praktis dan efektif
diterapkan pada pembelajaran Biologi pada materi Bioteknologi.
Kata Kunci

: modul biologi, bioentrepreneurship, bioteknologi
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ABSTRACT

Name
Study Program
Title

: Desi Septiana Sari
: Biology Education
: The Development of Biological Module Based on
Bioentrepreneurship on Biotechnology Material for
Students SLTA

The purpose of this research is to design a Biological Module Based on
Bioentrepreneurship on Biotechnology Material for Students SLTA. The method
of this research is research is research and development (R&D). The development
model used is 4-D model (Define, Design, Develop and Disseminate) while data
collection is done by validation of expert team, questionnaire, and student’s
observation sheets of character values. To obtain feasibility of the module this
research three types of analysis, there are validity, test practicality, and
effectiveness test. The results of product analysis by design experts, material
experts,and linguists obtained values 90,76% that means the product category is
very valid. The analysis result of the teacher practical sheet with an average score
is 3,39 which stated that the developed of the module was practice, and based on
the student’s responses values obtained an average is 3,62 with a very practical
category. The effectiveness observation sheet student’s character values obtained
an average is 76,82% an belongs to the effective category. The result of this study
concluded that the Development of Biological Modules Based on
Bioentrepreneurship on Biotechnology Material for Students SLTA is proper to
use, practice, and effective applied to Biology learning on Biotechnology material.
Keywords: biology module, bioentrepreneurship, biotechnology
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran sains pada hakikatnya terdiri atas proses, produk, dan sikap yang
menuntut siswa melakukan penemuan dan pemecahan masalah. Sains memiliki
fungsi yang sangat strategis karena dapat dipergunakan untuk mengembangkan
potensi dan kemampuan-kemampuan siswa baik aspek kognitif, aspek afektif
maupun aspek psikomotor (Mundilarto, 2005, hlm.2). Pemerintah Indonesia telah
melakukan berbagai upaya di dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah
mengimplementasikan kurikulum pendidikan yang baru pada tahun ajaran
2013/2014 yang disebut Kurikulum 2013 dimana Kurikulum 2013 menekankan
pada pentingnya pembentukan karakter peserta didik disekolah (Ridwan, 2015,
hlm,27).
Pembentukkan karakter peserta didik erat kaitanya dengan pengembangan potensi
peserta didik yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 26 menyiratkan
bahwa pendidikan pada SMA tidak hanya terbatas pada pencapaian hasil belajar
saja namun juga keterampilan agar siswa memiliki kemampuan untuk dapat hidup
secara mandiri setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA. Namun
pada kenyatannya, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan
bahwa jumlah pengangguran terbanyak adalah dari lulusan tingkat SMA dan
sederajat yang dapat dilihat pada Gambar 1.1. Banyaknya pengangguran yang
berasal dari lulusan SMA sederajat disebabkan karena banyaknya lulusan SMA
yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, jumlah lapangan
pekerjaan yang terbatas dan tidak adanya keterampilan yang dimiliki siswa
lulusan

SMA

untuk

dapat

hidup

mandiri

misalnya

keterampilan berwirausaha (Saiful Ridlo dkk., 2012, hlm.113).
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Persentase (%) Pengangguran Berdasarkan Pendidikan
Dari Tahun 2014-2018
SD

SMP

30

SMA

SMK

Diploma I/II/III

Universitas

30

26

24

23

22

20

19

21

24
21

20 20

26
22

20

15

13

15
11

6

4

Feb-14

Feb 2015

4

Feb-16

12

10

8

3

22

5

4

Feb-17

Feb-18

Sumber : Surve Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Gambar 1.1 Persentase Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Banyaknya pengangguran yang berasal dari lulusan SMA sebenarnya dapat
ditanggulangi sejak dini melalui pembelajaran di sekolah, upaya penanggulangan
tersebut dapat dilakukan dengan merubah pola pikir siswa dari mencari pekerjaan
menjadi menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk dapat menciptakan lapangan
pekerjaan seseorang harus memiliki minat dan sikap kewirausahaan sikap
kewirausahaan tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan kreatif dan inovatif
yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses
(Suryana, 2006, hlm.21).
Di sinilah tugas sekolah dan guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang
dapat memaksimalkan hasil belajar sekaligus menumbuhkan minat dan sikap
kewirausahaan

pada

diri

siswa

dengan

mengintegrasikan

pendidikan

kewirausahaan dalam pembelajaran (Priyanto, 2009, hlm.86). Pendidikan
berwawasan atau berorientasi kewirausahaan merupakan pendidikan yang
menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi kearah pembentukan life skils siswa
melalui kurikulum yang terintegrasi yang dikembangkan disekolah dengan
mengkaitkan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam bahan ajar (Sukmana, 2018,
hlm.37)
Oleh karena itu untuk dapat menumbuhkan minat dan sikap kewirausahaan
terhadap peserta didik seorang guru diharapkan bisa mengembangkan proses
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pembelajaran yang berkaitan dengan unsur kewirausahaan salah satunya dengan
menggunakan bahan ajar yang berbasis kewirausahaan (entrepreneurship)
(Novianti Muspiroh dkk, 2016, hlm.40). Bahan ajar yang dirasa cukup efektif
untuk mengembangkan minat kewirausahan peserta didik adalah modul, karena
modul adalah salah satu bentuk bahan ajar berbasis cetakan yang dirancang untuk
belajar secara mandiri oleh peserta didik, yang dilengkapi dengan petunjuk
penggunaanya (Asyhar, 2011, hlm.155). Fungsi dari bahan ajar modul itu sendiri
adalah sebagai bahan ajar mandiri dimana keberadaan modul dan penggunaannya
membuat peserta didik atau siswa lebih mudah dalam mempelajari materi
sehingga tidak terbatasi dengan sarana dan prasarana sekolah seperti listrik,
komputer, dan internet (Prastowo, 2012,hlm.107).
Menurut Fahtriana dan Yuliani (2015) bahan ajar atau sumber belajar merupakan
salah satu penentu keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang
digunakan oleh guru maupun siswa sebaiknya tidak hanya 1 jenis saja, hal ini
untuk mengantisipasi apabila bahan ajar yang satu memiliki kekurangan dapat
menggunakan bahan ajar yang lain, dengan demikian bahan ajar yang ada saling
melengkapi satu sama lain. Menurut Ani & Sukirno dalam Fatriana dan Yuliani
(2015, hlm.93) menyatakan bahwa apabila buku yang digunakan dalam proses
pembelajaran hanya satu saja akan menyebabkan siswa sulit dalam memahami
materi dan mengerjakan latihan soal, imbasnya hasil belajar siswa akan rendah.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di MAS Mahdaliya Kota
Jambi pada tanggal 23 November 2018, diperoleh informasi dari guru mata
pelajaran Biologi bahwa dalam proses pembelajaran Biologi, bahan ajar yang
digunakan hanya buku cetak yang berbentuk buku paket. Menurut guru dan siswa
disekolah tersebut buku paket yang digunakan dalam proses pembelajaran biologi
kurang memfasilitasi siswa untuk menemukan konsep dan mengemukakan ide-ide
mereka sehingga akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Dari permasalahan
tersebut maka peneliti akan mengembangkan bahan ajar berupa modul biologi
untuk dipergunakan disekolah tersebut, dan modul yang dikembangkan oleh
peneliti diharapkan dapat membantu kelancaran dalam proses pembelajaran
biologi. Modul yang dikembangakan oleh peneliti adalah modul biologi yang
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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telah disusun oleh Suparmuji. Setelah modul tersebut dianalisis oleh peneliti,
masih terdapat kekurangan-kekurangannya dimana materi yang belum lengkap
seperti pada bagian bioteknologi konvensional yang belum menjelaskan secara
detail apa-apa saja contoh produk yang dihasilkan dari penerapan bioteknologi
konvesional tersebut, kurangnya soal-soal latihan dan contoh-contoh gambar serta
tampilan modul yang kurang menarik perhatian siswa untuk mempergunakannya
yang dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Tampilan modul yang disusun Suparmuji
Dengan masih adanya terdapat kekurangan maka dari itu peneliti akan
mengembangkan modul biologi yang disusun Suparmuji menjadi modul biologi
yang valid, praktis, dan efektif agar dapat digunakan dalam pembelajaran,
sehingga diharapkan dari pengembangan modul biologi tersebut bisa membantu
kelancaran dalam proses pembelajaran dan siswa memperoleh hasil belajar yang
lebih baik.
Dalam pengembangan modul ini materi yang akan di bahas adalah materi
Bioteknologi kelas XII IPA. Peneliti memilih materi Bioteknologi di karenakan
hasil analisis daya serap siswa terhadap materi bioteknologi berdasarkan hasil UN
Tahun Ajaran 2016/2017 di kabupaten, provinsi maupun nasional termasuk salah
satu materi yang menunjukan angka ketuntasan masih di bawah rata-rata yang
tergambar pada Gambar 1.3.
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UN BIOLOGI
Kabupaten

Provinsi

Nasional
42.63

Keanekaragaman hayati dan ekologi

49.01
54.45
37.44

Struktur dan fungsi makhluk hidup

45.02
49.62
38.44

Biomolekuler dan bioteknologi

45.32
47.25
34.09

Genetika dan evolusi

41.13
44.15

Sumber : Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik)

Gambar 1.3 Daya serap materi mata pelajaran Biologi
Selain itu materi bioteknologi juga sangat banyak kaitannya dengan kehidupan
sehari-hari dan juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek peningkatan life skill
atau keterampilan siswa (Syahmir Edi dkk, 2016, hlm.243). Oleh karena itu
modul biologi yang akan dikembangkan adalah modul biologi yang berbasis
kewirausahhan (bioentrepreneurship) karena karakteristik materi Bioteknologi
sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan serta menumbuhkan jiwa
wirausaha siswa melalui usaha pembuatan produk dengan memanfaatkan bahan
yang

sederhana,

tetapi

Nurseto (2010, hlm.23)

bernilai

pendidikan

ekonomis

entrepreneurship

yang
adalah

tinggi. Menurut
satu

konsep

pendidikan yang memberikan semangat pada peserta didik untuk kreatif dan
inovatif dalam mengerjakan sesuatu hal. Pola pendidikan ini mengarahkan dan
membekali peserta didik untuk bisa produktif dan cepat dalam merespon
perubahan dan memahami kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.
Berdasarkan latar belakang ini maka perlu dilakukan pengembangan modul
pembelajaran Biologi berbasis bioentrepreneurship pada materi Bioteknologi
untuk siswa SLTA. Dengan demikian diharapkan peserta didik mampu
memperoleh pengetahuan secara mandiri dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan
di dalam diri siswa.
B. Identifikasi Masalah
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Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan
permasalahan sebagai berikut.
1.

Kurangnya sumber ajar atau bahan ajar yang digunakan dalam
pembelajaran biologi.

2.

Belum

adanya

modul

biologi

yang

berbasis

kewirausahaan

(entrepreneurship).
3.

Belum adanya modul biologi yang valid, praktis dan efektif yang dapat
digunakan guru maupun siswa dalam proses pembelajaran.

4.

Siswa masih kesulitan untuk memahami materi pembelajaran yang di
jelaskan oleh guru.

5. Hasil belajar biologi siswa belum maksimal.
C. Batasan Masalah
Sehubungan dengan identifikasi masalah tersebut maka perlu pembatasan
masalah, yaitu :
1.

Pengembangan modul biologi berbasis bioentrepreneurship sebagai
sumber belajar siswa kelas XII IPA.

2.

Pengembangan modul ini hanya membahas materi bioteknologi

3.

Membuat modul yang valid, praktis, dan efektif yang dapat digunakan
guru maupun siswa dalam proses pembelajaran.

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang telah diu raikan, maka dapat dirumuskan masalah
dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut.
1.

Bagaimana hasil validitas dari pengembangan modul biologi berbasis
bioentrepreneurship pada materi bioteknologi ?

2.

Bagaimana praktikalitas dari pengembangan modul biologi berbasis
bioentrepreneurship pada materi bioteknologi ?

3.

Bagaimana efektivitas dari pengembangan modul biologi berbasis
bioentrepreneurship pada materi bioteknologi ?

E. Tujuan dan Kegunaan Pengembangan
1. Tujuan pengembangan
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pengembangan ini
adalah:
a. Mengetahui kevalidan modul biologi berbasis bioentrepreneurship
pada materi bioteknologi.
b. Mengetahui kepraktisan modul biologi berbasis bioentrepreneurship
pada materi bioteknologi.
c. Mengetahui keefektifan modul biologi berbasis bioentrepreneurship
pada materi bioteknologi.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Teoritis
Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya Teknologi Pendidikan pada
kawasan pengembangan cara membuat bahan ajar komplemen untuk melengkapi
yang sudah ada.
b. Secara Praktis
Produk hasil penelitian yang dikembangkan yaitu modul biologi kelas XII
diharapkan dapat menjadi salah satu bahan ajar yang menarik dan bermanfaat
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Modul yang dikembangkan diharapkan
dapat menjadi bahan ajar pilihan guru dalam menyajikan pembelajaran dan
sebagai dasar pertimbangan bagi guru untuk merancang dan mengembangkan
modul untuk membantu guru dalam proses pembelajaran biologi. Modul dapat
digunakan sebagai referensi dan menjadi pemicu untuk melakukan penelitian
pengembangan selanjutnya.
F. Spesifikasi Produk yang Dihasilkan
Produk yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini adalah bahan ajar cetak
berupa modul biologi berbasis Bioentrepreneurship untuk siswa kelas XII IPA
Kompetensi Inti 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Modul
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yang dikembangkan memiliki unsur-unsur yaitu judul modul, petunjuk umum
yang terdiri dari uraian kompetensi dasar, indikator pencapaian dan petunjuk
penyelesaian evaluasi, materi modul dan evaluasi.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Model
Model pengembangan diartikan sebagai proses desain konseptual dalam upaya
peningkatan fungsi dari model sebelumnya, melalui penambahan komponen
pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kualitas pencapaian tujuan
(Sugiarta, 2007, hlm.11). Pengembangan disini artinya diarahkan kepada suatu
program yang telah atau sedang dilaksanakan menjadi program lebih baik. Hal ini
seiring dengan pendapat yang dikemukakan oleh Adimiharja dan Hikmat (2001,
hlm.12) dalam Sugiarta (2007, hlm.24) bahwa pengembangan meliputi kegiatan
mengaktifkan sumber, memperluas kesempatan, mengakui keberhasilan dan
mengintegrasikan kemajuan.
Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
pengembangan 4-D (Define, design, develop, dan desseminate). Menurut langkahlangkah pengembangan produk, model penelitian dan pengembangan ini lebih
rasional dan lebih lengkap, model ini dapat digunakan untuk berbagai macam
pengembangan produk seperti pengembangan strategi pembelajaran, motode
pembelajaran, media pembelajaran dan bahan ajar (Mulyatiningsih, 2014,
hlm.199).
B. Kajian Teoritik
1. Teori Belajar dan Pembelajaran
a.

Teori-teori Belajar

Menurut Kosmiyah (2012, hlm.34) beberapa teori belajar yang relevan dan dapat
diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dikembengkan antara lain :
1) Teori Belajar Kognitif
Menurut teori belajar kognitif belajar adalah pengeorganisasian aspek-aspek
kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori ini menekankan pada
gagasan bahwa bagian suatu situasi saling berhubungan dalam konteks situasi
secara keseluruhan.
2) Teori Humanisme
8
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Menurut teori humanisme proses belajar harus dimulai dan ditunjukan untuk
kepentingan mamanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri peserta didik
yang belajar secara oktimal.
3) Teori Sibernetik
Menurut teori sibernetik belajar adalah mengolah informasi (pesan pembelajaran)
dan proses belajar sangat ditentukan oleh informasi.
4) Teori Belajar Konstruktivisme
Menurut teori

konstruktivisme belajar adalah menyusun pengetahuan dari

pengalaman konkret, aktivitas kolaborasi, refleksi serta interpretasi.
Berdasarkan beberapa teori belajar yang di jelaskan diatas dapat memberikan
petunjuk agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik maka, peserta
didik sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya, sedangkan
guru berupaya memberikan ransangan (stimulus) yang dapat di proses dengan
berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan
mengolah informasi semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti
dan dapat dipertahankan dalam ingatan.
Menurut

Suparman

(2012, hlm.19)

tingkat

perkembangan

peserta

didik

dipengaruhi oleh kematangan yang terjadi dalam dirinya, interaksi dengan
lingkungannya dan belajar dari orang lain termasuk dari masyarakat sekitar. Teori
kognitif berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang
mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan aspek kejiwaan
lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam teori belajar kognitif belajar
tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon melainkan juga mempertimbangan
perkembangan berpikir peserta didik.
b. Pembelajaran
Sudjana (2009, hlm.33) mengartikan pembelajaran merupakan suatu perubahan
pengalaman meliputi perubahan kemampuan berfikir, bertindak dan perasaan.
Pembelajaran juga bisa diartikan sebagai sebuah proses kegiatan pelaksanaan
kurikulum suatu lembaga pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu Nurochim
(2013, hlm.17) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja
melibatkan dan menggunakan pengetahuan professional yang dimiliki guru untuk
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mencapai tujuan kurikulum. Sedangkan Gagne dan Briggs dalam (Supriyono,
2008, hlm.11) mengartikan instruction atau pembelajaran adalah suatu system
yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian
peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan
mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal.
Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sitsem Pendidikan Nasional
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar. Dari beberapa pengertian diatas maka
pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha sadar dan disengaja yang dapat
membuat siswa belajar serta pelaksanaannya dapat terkendali baik isi, waktu,
proses, maupun hasil pembelajarannya.
2. Bahan Ajar
Keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh banyaknya faktor. Bahan ajar
merupakan salah satu faktor penting selain faktor pendidik, peserta didik, sarana,
dan komponen lainnya. Interaksi antar komponen tersebut sangat penting dalam
mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Bahan ajar yang baik
akan mampu memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi dan mampu
mengembangkan potensi peserta didik.
Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru
atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas bahan
yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis (Ali Mudlofar,
2012, hlm.128). Bahan ajar juga dapat diartikan sebagai seperangkat sarana atau
alat pembelajaran yang berisikan materipembelajaran, metode, batasan-batasan,
dan cara mengevaluasi yang didesain secarasistematis dan menarik dalam rangka
mencapai tujuan yang diharapkan, yaitumencapai kompetensi atau subkompetensi
dengan segala kompleksitasnya (Lestari, 2013, hlm.1).
Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah “isi” dari kurikulum, yakni
berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan
rinciannya (Ruhimat, 2011, hlm.152). Melihat penjelasan di atas, dapat kita
ketahui bahwa peran seorang guru dalam merancang ataupun menyusun bahan
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ajar sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui
sebuah bahan ajar
3. Modul
Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang
mudah dipahami oleh siswa, sesuai usia dan tingkat pengetahuan mereka agar
mereka dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan minimal dari pendidik
(Andi Prastowo, 2012, hlm.106). Penggunaan modul dalam pembelajaran
bertujuan agar siswa dapat belajar mandiri tanpa atau dengan minimal dari guru di
dalam pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator.
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sukiman (2011, hlm.131) yang
menyatakan bahwa modul adalah bagian kesatuan belajar yang terencana yang
dirancang untuk membantu siswa secara individual dalam mencapai tujuan
belajarnya. Siswa yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat
menguasai materi. Sementara itu, siswa yang memiliki kecepatan rendah dalam
belajar bisa belajar lagi dengan mengulangi bagian-bagian yang belum dipahami
sampai paham.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas terdapat hal-hal penting dalam
mendefinisikan modul yaitu bahan belajar mandiri, membantu siswa menguasai
tujuan belajarnya, dan paket program yang disusun dan didesain sedemikian rupa
untuk kepentingan belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa modul merupakan
paket program yang disusun dan didesain sedemikian rupa sebagai bahan belajar
mandiri untuk membantu siswa menguasai tujuan belajarnya. Oleh karena itu,
siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing.
Sistem belajar dengan fasilitas modul telah dikembangkan baik di luar maupun di
dalam negeri, yang dikenal dengan Sistem Belajar Bermodul (SBB). SBB telah
dikembangkan dalam berbagai bentuk dengan berbagai nama pula, masing-masing
bentuk tersebut menggunakan perencanaan kegiatan pembelajaran yang berbeda,
yang pada pokoknya masing-masing mempunyai tujuan yang sama, yaitu:
a.

Memperpendek waktu yang diperlukan oleh siswa untuk
menguasai tugas pelajaran tersebut.
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b.

Menyediakan waktu sebanyak yang diperlukan oleh siswa dalam
batas-batas

yang

dimungkinkan

untuk

menyelenggarakan

pendidikan yang teratur.
Sedangkan komponen modul yang dikemukakan Smaldino, dkk (2011, hlm.279)
antara lain sebagai berikut :
a.

Dasar pemikiran, garis besar konten modul dan sebuah penjelasan
kenapa para pembelajar sebaiknya mempelajarinya

b.

Tujuan, yaitu menyatakan dalam istilah kinerja apa yang
diharapkan diperoleh peserta didik dari menyelesaikan modul.

c.

Ujian masuk, yaitu dengan menentukan apakah peserta didik telah
menguasai keterampilan prasyarat yang diperlukan untu memulai
modul

d.

Material multimedia, yaitu menggunakan berbagai teknologi dan
media untuk melibatkan para peserta didik secara aktif dan untuk
memanfaatkan pengindraan mereka.

e.

Kegiatan belajar, yaitu mengggunakan berbagai macam strategi
dan media yang dapat meningkatkan minat para siswa dan
memenuhi kebutuhan para siswa.

f. Latihan dengan umpan balik, yaitu memberikan para pembelajar
kesempatan untuk mempraktikkan setiap tujuan dan memberikan
umpan balik terkait dengan ketepatan respon mereka
g. Ujian mandiri, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para
siswa untuk meninjau kembali dan memeriksa kemajuan mereka
sendiri
h.

Ujian penutup, yaitu menilai apakah para siswa telah menguasai
tujuan dari modul tersebut.

Smaldino, dkk (2011, hlm.280) juga menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari
pembelajaran dengan penerapan modul antara lain sebagai berikut :
a.

Menentukan kecepatan sendiri, para siswa bisa menyelesaikan
materi berdasarkan kecepatan mereka sendiri, dengan diuji dan
berkembang dalam interval yang teratur
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b.

Kemasan total, keuntungan terbesar adalah bahwa sebuah modul
merupakan paket pengajaran terpadu tidak ada keharusan untuk
berusaha menyatukan seluruh materi agar memenuhu tujuantujuan belajar sehingga menghemat waktu mengajar yang
berharga dan sering kali lebih murah daripada materi individual.

c.

Tervalidasi, modul-modul diuji dan divalidasi sebelum disebarkan
dengan jumlah klien yang begitu besar.

4. Karakteristik Modul
Untuk dapat menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi belajar,
pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan seperti
self contained, stand alone, adaptif, dan user friendly (Daryanto 2013, hlm.29).
a. Petunjuk penggunaan (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:
1. Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat
menggambarkan pencapaian Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar.
2. Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit
kegiatan yang kecil atau spesifik, sehingga memudahkan
dipelajari secara tuntas.
3. Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan
pemaparan materi pembelajaran.
4. Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang
memungkinkan untuk mengukur penguasaan peserta didik.
5. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan
suasana, tugas atau konteks kegiatan dan lingkungan
peserta didik.
6. Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif.
7. Terdapat rangkuman materi pembelajaran.
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8. Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta
didik melakukan penilaian mandiri (self assessment).
9. Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga
peserta didik mengetahui tingkat penguasaan materi.
10. Terdapat informasi tentang rujukan atau referensi yang
mendukung materi pembelajaran dimaksud.
b. Mandiri (Self Contained)
Seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat
dalam modul tersebut. Karakteristik ini memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran secara tuntas.
c. Berdiri Sendiri (Stand Alone)
Stand alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak
tergantung pada bahan ajar/media lain, atau tidak harus digunakan bersama-sama
dengan bahan ajar/media lain. Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak
perlu bahan ajar yang lain untuk mempelajari dan atau mengerjakan tugas pada
modul tersebut. Jika peserta didik masih menggunakan dan bergantung pada
bahan ajar lain selain modul yang digunakan, maka bahan ajar tersebut tidak
dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri.
d. Adaptasi (Adaptive)
Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan
ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptasi jika modul tersebut dapat menyesuaikan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel atau luwes
digunakan di berbagai perangkat keras (hardware).
e. Bersahabat (User Friendly)
Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau 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.
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Menurut Aris Dwicahyo (2014, hlm.194) selain karakteristik tersebut, untuk
menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan fungsi dan
perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul pembelajaran biologi berbasis
bioentrepreneurship

perlu

memperhatikan

beberapa

elemen

yang

mensyaratkannya, yaitu: format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, spasi
kosong, dan konsistensi.
a.

Format

Gunakan format kolom (tunggal atau multi) yang proporsional. Penggunaan
kolom tunggal atau multi harus sesuai dengan bentuk dan ukuruan kertas yang
digunakan. Jika menggunakan kolom multi, hendaknya jarak dan perbandingan
antar kolom secara proporsional.
1. Gunakan format kertas (vertikal atau horizontal) yang tepat.
Penggunaan format kertas secara vertikal atau horizontal
harus memperhatikan tata letak dan format pengetikan.
2. Gunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap dan
bertujuan untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap
penting atau khusus. Tanda dapat berupa gambar, cetak
tebal, cetak miring atau lainnya.
b. Organisasi
1. Tampilkan peta atau bagan yang menggambarkan cakupan
materi yang akan dibahas dalam modul.
2. Organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan
susunan yang sistematis, sehingga memudahkan peserta
didik memahami materi pembelajaran.
3. Susun dan tempatkan naskah, gambar dan ilustrasi
sedemikian rupa sehingga informasi mudah mengerti oleh
peserta didik.
4. Organisasikan antar bab, antar unit dan antar paragraf
dengan susunan dan alur yang memudahkan peserta didik
memahaminya.
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5. Organisasi antar judul, sub judul dan uraian yang mudah
diikuti oleh peserta didik.
c. Daya Tarik
Daya tarik modul dapat ditempatkan di beberapa bagian seperti:
1. Bagian sampul depan, dengan mengkombinasikan warna,
gambar atau ilustrasi, bentuk dan ukuran huruf yang serasi.
2. Bagian isi modul dengan menempatkan rangsanganrangsangan berupa gambar atau ilustrasi, pencetakan huruf
tebal, miring, garis bawah atau warna.
3. Tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga
menarik.
d. Bentuk dan ukuran huruf.
1. Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca
sesuai dengan karakteristik umum peserta didik.
2. Gunakan perbandingan huruf yang proporsional antar judul,
sub judul dan isi naskah.
3. Penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks dihindari
karena dapat membuat proses membaca menjadi sulit.
e. Ruang (spasi kosong)
Spasi kosong dapat berfungsi untuk menambahkan catatan penting dan
memberikan kesempatan jeda kepada peserta didik atau peserta didik. Gunakan
dan tempatkan spasi kosong tersebut secara proporsional. Penempatan ruang
kosong dapat dilakukan di beberapa tempat seperti:
1. Ruangan sekitar judul bab dan subbab.
2. Batas tepi ; batas tepi yang luas memaksa perhatian peserta
didik untuk masuk ke tengah-tengah halaman.
3. Spasi antar kolom; semakin lebar kolomnya semakin luas
spasi diantaranya.
4. Pergantian antar paragraf dan dimulai dengan huruf kapital.
5. Pergantian antar bab atau bagian.
f. Konsistensi
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1. Gunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halaman
ke halaman. Usahakan agar tidak menggabungkan beberapa
cetakan dengan bentuk dan ukuran huruf yang terlalu
banyak variasi.
2. Gunakan jarak spasi konsisten. Jarak antar judul dengan
baris pertama, antara judul dengan teks utama. Jarak baris
atau spasi yang tidak sama sering dianggap buruk, tidak
rapih.
3. Gunakan tata letak pengetikan yang konsisten, baik pola
pengetikan maupun batas tepi atau batas-batas pengetikan.
5. Kelebihan dan Kekurangan Modul
Menurut Morrison, Ross, & Kemp (2004, hlm.78) modul memiliki beberapa
kekurangan yaitu:
a. Interaksi antar siswa berkurang sehingga perlu jadwal tatap muka
atau kegiatan kelompok.
b. Pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan membosankan
karena itu perlu permasalahan

yang menantang, terbuka dan

bervariasi.
c. Kemandirian yang bebas menyebabkan siswa tidak disiplin dan
menunda mengerjakan tugas karena itu perlu membangun budaya
belajar dan batasan waktu.
d. Perencanaan

harus

matang,

memerlukan

kerjasama

tim,

memerlukan dukungan fasilitas, media, sumber dan lainnya.
e. Persiapan materi memerlukan biaya yang lebih mahal bila
dibandingkan dengan metode ceramah.
Adapun kelebihan pembelajaran dengan modul yaitu:
a. Modul dapat memberikan umpan balik sehingga siswa mengetahui
kekurangan mereka dan segera melakukan perbaikan.
b. Dalam modul ditetapkan tujuan pembelajaran yang jelas sehingga
kinerja siswa belajar terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran.
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c. Modul yang didesain menarik, mudah untuk dipelajari, dan dapat
menjawab kebutuhan, sehingga akan menimbulkan motivasi
belajar siswa.
d. Modul bersifat fleksibel karena materi modul dapat dipelajari oleh
siswa dengan cara dan kecepatan yang berbeda.
e. Kerjasama dapat terjalin karena dengan modul persaingan dapat
diminimalisir.
6. Pembelajaran Bioentrepreneurship
Istilah kewirausahaan pertama kali diperkenalkan oleh ekonom prancis yaitu
Richard Cantillon pada tahun 1755, yaitu “Entrepreneurial is an innovator and
individual developing something unique and new” artinya kewirausahaan adalah
inovator dan individu yang sedang mengembangkan sesuatu yang unik dan baru.
Selain itu Hendro (2011, hlm.51) mendefenisikan entrepereneurship berarti
petualang, pengambil resiko, kontraktor, dan pencipta yang menjual hasil
ciptaannya.
Penerapan pembelajaran enterepreneurship dapat dilaksanakan melaui beberapa
cara diantaranya, terintegrasi dengan mata pelajaran muatan lokal atau terintegrasi
dengan mata pelajaran yang relevan menggunakan berbagai metode pembelajaran
yang dapat membangun spirit kewirausahaan (Sailah, 2008, hlm.41)
Biologi merupakan salah satu disiplin ilmu yamng mempelajari tentang makhluk
hidup berupa hewan, tubuhan, maupun mikroba. Biologi diberikan sebagai mata
pelajaran terpisah pada sekolah menengah atas (SMA). Dimana materi
pelajarannya menguraikan tentang fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip,
hukum-hukum, dan teori-teori sains secara terintegrasi (Rustaman et al., 2003,
hlm.108). Penerapan pembelajaran enterepreneurship berbasis ilmu-ilmu biologi
dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan proses sains siswa, di mana
pemebelajaran biologi yang berbasis entrepr eneurship mengkaitkan dan
mengaplikasikan proses biologi dengan pemanfaatan makhluk hidup yang dapat
diolah menjadi produk-produk usaha yang dapat dipasarkan atau di perdagangkan
(Anwar et al., 2012, hlm.94).
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Pemanfaatan sumber belajar dilingkungan sekitar memiliki manfaat yang besar
terutama dalam pengalaman belajar peserta didik sehingga hasil belajar akan
meningkat. Oleh karena itu guru hendaknya menerapkan strategi pembelajaran
yang

inovatif.

Salah

Bioentrepreneurship.

satunya

yaitu

Bioentrepreneurship

dengan

penerapan

berasal

dari

pembelajaran

kata

bio

dan

entrepreneurship. Bio merupakan makhluk hidup, sedangkan entrepreneurship
lebih

kearah

karakteristik

dari

entrepreneurship

itu

sendiri,

dimana

entrepreneurship merupakan perilaku dinamik, menerima resiko, kreatif serta
berorientasi pada pertumbuhan (Winardi, 2003, hlm.54).
Entrepreneur diartikan sebagai orang yang berani memulai, menjalankan dan
mengembangkan usaha dengan cara memanfaatkan segala kemampuan dengan hal
membeli bahan baku dan sumber daya yang diperlukan, membuat produk dengan
nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan menjual produk
sehingga

bisa

memberikan

manfaat

yang

sebesar-besarnya

(Hasution, 2007,hlm.42). Sehingga dapat diartikan bahwa Bioentrepreneurship
adalah pemanfaatan mahluk hidup yang dapat dijadikan usaha oleh seorang
entrepreneur, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masa depan.
Jadi pembelajaran Bioentrepreneurship adalah proses pembelajaran yang
menekankan pembelajaran secara nyata dengan memanfaatkan lingkungan sekitar
dan membekali siswa untuk membuat produk yang bernilai jual serta melakukan
analisis ekonomi sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan.
Menurut Purnomo (2005, hlm.23) minat wirausaha siswa dapat ditingkatkan
dalam melalui proses pendidikan sebagai usaha sadar untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar dapat diwujudkan dalam bentuk kemampuan,
keterampilan, siskap, kepribadian sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional.

Salah satu cara untuk menumbuhkan kemampuan entrepreneurship pada siswa
adalah dengan menerapkan pembelajaran Bioentrepreneurship yang merupakan
perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan mengaitkan langsung dengan
materi pelajaran dengan objek nyata atau fenomena disekitar kehidupan manusia,
sehingga penggunaan perangkat pembelajaran ini memungkinkan peserta didik
dapat mempelajari proses pengolahan suatu bahan menjadi produk yang
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bermanfaat, bernilai ekonomi dan menumbuhkan minat wirausaha (Novianti
Muspiroh dkk, 2016, hlm.49).
7. Manfaat Pembelajaran Bioentrepreneurship Di SMA Terhadap
Aspek-Aspek Kehidupan
Penerapan pembelajaran bioenterpreneurship di SMA masih sebatas teori saja,
sehingga pemahaman tentang pembelajaran bioenterpreneurship bagi siswa SMA
masih rendah. Hal ini karena kurikulim di Indonesia yang sangat padat dan belum
up-to-date, poses pembelajran saat ini masih berorientasi pada membiasakan
siswa menyalin dan menghapal sehingga belum berorientasi pada pengembangan
analisis kreasi dan inovasi siswa.
Menurut Suryana (2006, hlm.73) pembelajaran bioenterpreneurship akan
membiasakan siswa untuk menciptakan hasil kreasi dan inovasi sehingga
menuntut siswa pada berpikir kreatif dan inovatif.

Bioenterpreneurship juga

dapat memberikan pengalaman pada siswa terhadap pembentukan jiwa dan watak
wirausaha. Jiwa dan watak wirausaha tersebut dipengaruhi oleh keterampilan,
kemampuan, atau kompetensi yang ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman.
Meredith (1996) dalam Suryana (2006, hlm.82) menjeaskan ciri-ciri dan watak
kewirausahann antara lain :
a.

Percaya diri dan optimis yaitu memiliki watak kepercayaan diri
yang kuat, ketidak tergantungan terhadap orang lain, dan
individualistis,

b.

Berorientasi pada tugas dan hasil yaitu, kebutuhan untuk
berprestasi, berorientasi, mempunyai motivasi yang kuat, energik,
tekun dan tabah, tekad kerja keras serta inisiatif.

c.

Berani mengambil resiko dan menyukai tantangan yaitu mampu
mengambil resiko yang wajar

d.

Kepemimpinan yaitu memiliki jiwa kepemimpinan, mudah
beradaptasi dengan orang lain, dan terbuka terhadap saran serta
keritik.

Penerapan pembelajaran bioentrepreneurship identik dengan kegiatan yang dapat
dilakukan didalam laboratorium maupun diluar laboratorium dengan berbagai
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materi biologi yang sesuai. Pembelajaran bioentrepreneurship dapat berjaln
dengan baik dan mudah jika dilaksanakan melalui kegiatan praktikum biologi
yang dapat menghasilkan produk antara lain seperti, dalam bidang bioteknologi,
pemanfaatan mikroorganisme misalnya pembuatan tempe, pembuatan kecap,
pembuatan tape.
Kristanti et al. (2012, hlm.69) berpendapat beberapa kegiatan pembelajaran yang
masuk dalam bioentrepreneurship adalah pembuatan pupuk dari limbah rumah
tangga, pertanian, maupun peternakan. Pemanfaatan daur ulang limbah, misalnya
pembuatan nata de soya dari limbah produksi tahu. Jadi peluang dan manfaat
penerapan pembelajaran bioentrepreneurship bagi siswa SMA selain untuk
mengembangkan keterampilan juga dapat membentuk dan menumbuhkan jiwa
kewirausahaan yang ditopang sikap percaya diri dan optimis, berorientasi pada
tugas dan hasil, berani menanggung resiko dan menyukai tantangan serta berjiwa
sosial sebagai bekal untuk peningkatan kualitas hidup dengan cara menemukan
atau menciptakan sesuatu yang baru seperti produk, teknologi, cara dan ide
(Suryana, 2006, hlm.13).
Pembelajaran bioenterpreneurship menurut Anwar et al. (2012, hlm.35) dapat
memberikan bekal kepada siswa berbagai keterampilan yang dapat digunakan
setelah lulus. Hal ini cocok diterapkan karena tidak semua lulusan baik
SMA/SMK melanjutkan ke perguruan tinggi keterampilan kewirausahaan yang
diperoleh dari pembelajaran bioenterpreneurship di sekolah dapat dikembangkan
ke dunia usaha sebagai penopang kehidupan setelah lulus sekolah.

C. Penelitian Yang Relevan
Hasil penelitian dari Novianti Muspiroh (2016) yang berjudul “Penerapan
Pembelajaran Bioentrepreneurship Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada
Sub Pokok Bahasan Gymnospermae Kelas X Sma Negeri 1 Ciwaringin”.
Penelitian ini menunjukan peningkatan pemahaman siswa pada setiap kali
pertemuan.

Dan

Respon

siswa

terhadap

penerapan

pembelajaran

Bioentrepreneurship pada sub pokok bahasan Gymnospermae di SMA Negeri 1
Ciwaringin, menunjukan rata – rata angket respon siswa secara keseluruhan
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termasuk kriteria baik. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan penerapan
pembelajaran Bioentrepreneurship mendapat respon positif.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran 2018/2019, tahap
observasi dilakuakan di sekolah MAS Mahdaliya kota Jambi.
B. Karakteristik Sasaran Penelitian
Sasaran dalam penelitian ini adalah modul biologi berbasis kewirausahaan
(bioentrepreneurship) pada materi Bioteknologi yang valid, praktis, dan efektif.
Modul berbentuk buku, dengan ukuran kertas A4 (21 cm x 29,7 cm ). Modul
dirancang untuk materi Bioteknologi yang diajarkan pada siswa kelas XII di MAS
Mahdaliya kota sebagai responden pada tahap uji coba.
C. Pendekatan dan Prosedur Pengembangan
1. Analisis Kebutuhan
Dalam proses pembelajaran, sangat dibutuhkan bahan ajar yang dapat
memudahkan siswa dalam pembelajaran dan memungkinkan bagi siswa untuk
belajar mandiri. Berdasarkan observasi di dua Madrasah Aliyah, bahwa sumber
ajar yang berbasis kurikulum 2013 belum ada, walaupun ada hanya terdapat 1
buku siswa saja. Maka peneliti mengembangkan sumber ajar modul berbasis
Bioentrepreneurship yang menarik serta membantu siswa untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang diharapkan. Maka setelah melakukan analisis kebutuhan
tersebut peneliti berinisiatif untuk mendesain dan mengembangkan modul Biologi
berbasis Bioentrepreneurship pada materi Bioteknologi.
2. Rancangan pengembangan
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau Research and
Development (R&D). Menurut Sugiono (2009, hlm.297) penelitian R&D
merupakan penelitian yang mencoba menghasilkan produk tertentu dan menguji
keefektifan produk tersebut. Produk yang akan diuji keefektifannya/kelayakannya
adalah bahan ajar berupa modul Biologi. Model pengembangan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model 4-D (Four-D Models) yang di kemukakan oleh
Thiagarajan, Sammel dan Semmel (1974).
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3. Prosedur Pengembangan
Penelitian ini menggunakan desain pengembangan 4-D (Four-D Models). Model
4-D merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik dimana model
ini tersusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis
dalam upaya memecahkan masalah belajar. Pengembangan model 4-D juga
didasarkan pada pengembangan instruksional oleh Twelker, Urbach, dan Buck
(Thiagarajan, Semmel, dan Semmel, 1974). Awalnya Thiagarajan, Semmel, dan
Semmel (1974) memodifikasi model ini menjadi empat tahap, yaitu: analysis,
design, evaluation, dan dissemination. Selanjutnya setelah melalui proses revisi
dan pengembangan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan disebut model 4-D
yang meliputi empat tahap: define, design, develop, dan disseminate. Berikut
adalah tahap-tahap penelitian yang dilakukan berdasarkan model 4-D:
a. Fase Define (Tahap Pendefinisian)
Tahap ini bertujuan menganalisis dan menentukan kebutuhan atau syaratsyarat
pembelajaran. Kebutuhan pembelajaran ini memperhatikan kurikulum yang
berlaku, tahap perkembangan siswa, dan kondisi sekolah. Langkah yang
dilakukan pada tahap ini biasa disebut pra penelitian yang meliputi analisis
kurikulum, analisis siswa, dan analisis materi. Langkah selanjutnya adalah
menganalisis indikator pembelajaran. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan di
pra penelitian adalah observasi. Observasi bertujuan memperoleh informasi
tentang masalah-masalah dalam pembelajaran Biologi di lapangan.

b. Fase Design (Tahap Perancangan)
Tahap ini bertujuan merancang perangkat pembelajaran berupa prototipe.
Prototipe ini merupakan rancangan produk yang akan dihasilkan. Langkah
pembuatan prototipe ini terdiri dari pengumpulan reverensi dan perancangan
desain awal modul. Rancangan modul menurut Daryanto (2013, hlm.25)
mencangkup beberapa aspek, yaitu :
a) Rancangan sampul modul
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Rancangan sampul dalam modul ini didomonasi dengan gambar-gambar
lingkungan dan perpaduan warna yang sedemikian rupa untuk meyakinkan siswa
tertarik menggunakan modul sebelum melihat dari isi modul tersebut.
b) Rancangan isi modul
Pada tahap ini peneliti membuat rancangan isi modul di sesuaikan dengan struktur
modul yang di gunakan, dalam Prastowo (2013, hlm.141) yaitu :
c) Kata pengantar
Kegiatan ini berisi ucapan terima kasih atas terselesaikannya modul, alasan
penulisan modul secara singkat dan manfaat yang diperoleh dengan membaca
modul.
d) Daftar isi
Bagian ini menginformasikan kepada pembaca tentang topok-topik yang disajikan
didalam modul sesuai urutan tampilan dan nomor halaman. Dengan demikian
pembaca mudah untuk melacak matari yang dicari, tanpa harus membuka halaman
demi halaman satu per satu.
e) Latar belakang
Bagian ini berisi alasan dan dasar pertimbangan penyususnan modul. Dengan
dasar tersebut bisa berupa dasar teoritis ataupun dasar regulatoris.
f) Deskripsi singkat
Bagian ini memuat penjelasan tentang materi-materi apa saja yang dibahas dalam
modul.
g) Kompetensi inti
Bagian ini memuat kompetensi inti minimal yang diharapkn mampu dikuasai
peserta didik setelah membaca modul.
h) Kompetensi dasar
Bagian ini memuat perilaku akhir yang diharapkan dapat diperoleh oleh pembaca
dari hasil proses belajar yang ditempuh.
i) Peta konsep
Bagian ini memberikan infirmasi penting tentang hubungan antar topik, sehingga
pembaca lebih mudah melihat materi secara komprehensif.
j) Tujuan pembelajaran
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Pembaca akan tertolong jika sejak awal diberitahu apa yang ditargetkan untuk
mereka capai setelah mempelajari moodul.
k) Petunjuk penggunaan modul
Bagian ini berisi cara menggunakan modul, berisi tahapan apa saja yang mesti
dilakukan peserta didik ketika membaca modul.
l) Uraian materi
Pada bagian ini materi pokok lebih dijabarkan dan dijelaskan ke bagian-bagian
yang lebih rinci dan mendetail.
m) Latihan atau tugas
Tugas yang diberikan kepada peserta didik dinyatakan secara eksplisit (melakukan
apa dan bagaimana) dan spesifik.
n) Tes mandiri
Tes ini diberikan pada akhir kegiatan belajar, hal ini ditujukan untuk mengukur
tingkat penguasaan materi yang dicapai oleh peserta didik.
o) Tindak lanjut
Berisi feedback kepada pembaca, bagi yang telah menguasai materi disarankan
untuk mengembangkan pengetahuan yang diperolehnya, sedangkan bagi yang
belum mencapai tuntas, disarankan untuk mengulangi bagian yang masih dirasa
sulit.
p) Harapan
Berisi sejumlah saran dan pengharapan bagi peserta didik.
q) Daftar pustaka
Sejumlah referensi yang digunakan sebagi bahan rujukan yang ditulis dalam
bagian ini.
r) Kunci jawaban
Kunci jawaban memuat jawaban-jawaban dari pertanyaan atau soal yang
digunakan untuk menguji penguasaan materi peserta didik.
c. Fase Develop (Tahap Pengembangan)
Tahap ini bertujuan menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi
oleh ahli materi, ahli media, guru Biologi dan diuji penggunaanya oleh siswa.
Tahap ini meliputi validasi perangkat oleh dosen ahli dan guru Biologi yang
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selanjutnya direvisi. Revisi akan menghasilkan draft modul III. Draft modul III
dilakukan uji keterbacaan oleh siswa yang selanjutnya direvisi dan dianalisis
untuk menghasilkan master modul Biologi.
d. Fase Desseminate (Tahap Penyebarluasan)
Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pengembangan model 4-D. Tahap
Pendeminasian atau sering disebut tahap penyebarluasan merupakan tahap
penyebarluasan modul yang telah dikembangkan ke sekolah-sekolah.
Penelitian pengembangan ini hanya akan menggunakan 3 tahap saja. Hal ini
dikarenakan pengembangan modul sebatas pada uji coba produk. Selain itu,
penelitian ini hanya akan dilakukan pada satu sekolah saja dan tidak diperluas.
Tahap keempat berupa tahap pendiseminasian (penyebarluasan) tidak dilakukan.
Berikut alur penelitian dalam pengembangan modul IPS berdasarkan model 4-D
yang akan dilakukan.
4. Uji Coba/ Validasi, Evaluasi dan Revisi Produk
a.

Uji Terbatas

Uji terbatas dilakukan oleh tiga orang pakar ahli yaitu ahli materi memberikan
penilaian terhadap materi yang terdapat di dalam modul. Ahli media memberikan
penilaian terhadap tampilan desain modul dan ahli bahasa menilai apakah bahasa
yang digunakan sudah sesuai dengan EYD (ejaan yang disempurnakan). Peneliti
menggunakan angket untuk uji terbatas. Aspek yang akan diamati dikembangkan
dalam bentuk instrumen dengan kisi-kisi.
Tabel 3.1
Nama Validator Modul
No.

Nama

Ahli

1.

Reny Safita, S.Pt, M.Pd

Materi

2.

Boby Syefrinando, M.Si

Desain

3.

Dr.Hurmaini, M.Pd

Bahasa

Tabel 3.2
Angket kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Desain Modul
No.
Aspek yang akan
Indikator
Dievaluasi

Jumlah
butir
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1.
2.

3.

Ukuran Modul
Desain sampul
modul
Desain isi modul

Ukuran fisik modul
Huruf yang digunakan
menarik dan mudah di baca
Ilustrasi sampul modul
Konsistensi tata letak
Tata letak mempercepat
pemahaman
Tipografi isi buku
sederhana
Tipografi mudah dibaca
Ilustrasi Isi

Tabel 3.3
Angket Kisi-kisi Validasi Ahli Materi Biologi
No. Aspek yang akan
Indikator
Dievaluasi
Kelayakan Isi
Kesesuaian materi dengan
1.
KD
Keakuratan Materi
Kelayakan
Kemutakhiran Materi
2.
Penyajian
Teknik penyajian
Kelengkapan penyajian
Tabel 3.4
Angket Kisi-kisi Validasi Ahli Bahasa
No. Aspek yang akan
Indikator
Dievaluasi
Penilain Bahasa
Lugas
1.
Komunikatif
Dialogis dan interaktif
Penggunaan kalimat Kesesuain dengan tingkat
2.
perkembangan peserta
didik
Penggunaan huruf
Kesesuaian dengan
Kaidah Bahasa
3.
Huruf yang diginakan
mudah dipahami

2
3
1
2
1
2
2
2

Jumlah butir
3
6
3
5
3

Jumlah butir
3
1
1
2
2
1
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b. Uji Kelompok Kecil
Produk awal yang telah diuji perorangan, diujikan lagi melalui uji kelompok kecil.
Teknik pengambilan sampel dan prosedur uji coba yang dilakukan kelompok kecil
sama dengan uji perorangan. Sampel pada uji kelompok kecil ini adalah guru mata
pelajaran biologi dan 10 orang siswa kelas XII MAS Mahdaliyah Kota Jaambi.
Uji coba kelompok kecil dilakukan untuk memperoleh masukan tentang produk
yang telah dikembangkan. Uji coba kelompok kecil ini diberikan kepada guru
mata pelajaran biologi yang mengajar dikelas XII MAS Mahdaliyah Kota Jambi.
Angket yang diberikan berupa angket tertutup, namun guru diminta untuk
berkomentar secara bebas mengenai modul tersebut. Hal ini bertujuan untuk
mempermudah peneliti dalam merevisi modul yang dikembangkan. Adapun kisikisi angket penilaian uji coba produk modul dapat dilihat pada Tabel 3.3
Tabel 3.5
Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Guru Terhadap Modul Biologi Pada Tahap Uji
Coba
No.
Aspek yang ingin
Indikator
Jumlah
Dievaluasi
butir
Tampilan
Kejelasan teks
1
1.
Kejelasan gambar
3
Kemenarikan gambar
1
Kesesuain gambar
1
dengan materi
Penyajian materi
Penyajian materi
4
2.
Kemudahan memahami
1
materi
Ketepatan sistematika
2
penyajian materi
Kejelasan kalimat
2
Kejelasan simbol dan
1
lambang
Manfaat
Kejelasan istilah
1
3.
Kesesuan contoh dengan
1
materi
Kemudahan belajar
2
Ketertarikan
1
menggunakan bahan ajar
berupa modul
3
Peningkatan motivasi
belajar
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c.

Uji Kelompok Besar

Produk awal yang telah diuji kelompok kecil diujikan lagi melalui uji kelompok
besar oleh keseluruhan siswa kelas XII MAS Mahdaliya Kota Jambi. Uji
kelompok besar dilakukan dengan mengujikan produk pada siswa kelas XII MAS
Mahdaliyah Kota Jambi. Kepada mereka diminta mengisi angket penilaian modul
biologi berbasis bientrepreneurship pada materi bioteknologi. Kisi-kisi angket
penilaian dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Siswa Terhadap Modul Biologi Pada
Tahap Uji Coba
No.
1.

Aspek yang ingin
dievaluasi
Tampilan

2.

Penyajian materi

Indikator

Jumlah butir

Kejelasan teks
Kejelasan gambar
Kemenarikan
gambar
Kesesuain gambar
dengan materi
Penyajian materi
Kemudahan
memahami materi
Ketepatan
sistematika
penyajian materi
Kejelasan kalimat
Kejelasan simbol
dan lambang
Kejelasan istilah
Kesesuan contoh
dengan materi
Latihan yang
diberikan sesuai
dengan materi

1
3
1
1

4
1
2
2
1
1
1
1
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3

Kemudahan
belajar
Menghasilkan
produk yang
bernilai ekonomis
Media modul
memberikan
pengalaman yang
menarik
Menumbuhkan
jiwa
entrepreneurship
Meningkatkan
motivasi

Manfaat

.

2
1
2
2
2

d. Revisi Produk
Hasil uji terbatas produk yaitu uji ahli desain pembelajaran, ahli mediaa, ahli
materi dan uji terhadap responden digunakan untuk merevisi produk awal. Revisi
untuk memperbaiki produk sehingga layak dilakukan pada tiap jenis uji coba
terbata berdasarkan masukan dari ahli dan peserta didik melalui angket.
e.

Uji Lapangan

Uji lapangan di sebut juga uji kemaanfaatan produk. Uji ini dimaksudkan untuk
mengetahui efektifitas dan daya tarik produk. Instrumen yang digunakan untuk
mengetahui efektifitas produk dilakukan dengan instrumen tes. Sedangkan untuk
menguji daya tarik modul digunakan istrumen non tes yaitu angket.
f.

Penyempurnaan Produk

Berdasarkan hasil uji lapangan maka dilakukan penyempurnaan produk
operasional mengacu pada kriteria pengembangan modul, yaitu kriteria tampilan,
kemenarikan modul bagi peserta didik, dan kemudahan penggunaan modul.
Modul yang dihasilkan adalah modul biologi berbasis bioentrepreneurship pada
materi bioteknologi untuk siswa madrasah aliyah.
5. Implementasi Model
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Implementasi yaitu penerapan modul biologi berbasis bioentrepreneurship pada
materi bioteknologi untuk digunakan dalam proses pembelajaran. pada tahapan ini
dilakukan evaluasi untuk megetahui kelayakan dengan melihat tanggapan guru
dan siswa. Selain itu untuk mengetahui efektivitas modul tersebut maka akan
dilakukan pretest dan postes dalam uji coba terbatas pada siswa.
6. Populasi dan Sampel
2.

Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, jadi yang dimaksud populasi
adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun persentase kesamaan itu
sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek
penelitian (Arikunto, 2013, hlm.173). Sedangkan Sugiyono (2013, hlm.117)
populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulanya. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA Mas
Mahdalyah Kota Jambi Tahun Ajaran 2019/2020 yang berjumlah 17 orang siswa.
Tabel 3. Jumlah siswa kelas XII IPA MAS Mahdaliyah
No.

1.

3.

Kelas

XII IPA

Jenis kelamin
Laki-laki

Perempuan

7

10

Jumlah Siswa

17

Sampel Penelitian

Menurut Arikunto (2013, hlm.174) sampel adalah sebagian atau wakil dari
populasi yang diteliti. Sedangankan menurut Sugiono (2013, hlm.118) sampel
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Pada penelitian ini obyek yang akan diteliti yaitu siswa kelas XII IPA Mas
Mahdaliyah Kota Jambi. Sampel penelitian ditentukan sebanyak 17 orang siswa
atau seluruh siswa kelas XII IPA, dengan alasan karena populasinya dibawah 100.
4.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik
Nonprobality yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling. Menurut
Sugiyono (2013, hlm.124) sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan
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cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Jadi
sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPA Mas Mahdaliyah
Kota Jambi sebanyak 18 orang.

7. Teknik Pengmpulan Data dan Analisis Data
a. Pengumpulan Data
1) Angket validasi modul
Lembaran validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validasi dari produk
yang dihasilkan atau validitas modul biologi berbasis bioentrepreneurship pada
materi bioteknologi. Lembaran validasi

digunakan untuk melihat kebenaran

konsep dan penyajian materi dalam membantu terlaksananya proses pembelajaran.
2) Angket praktikalisasi modul
Angket kepraktikalitas modul dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepraktisan
modul dari penggunanya (guru dan siswa). Angket diisi siswa setelah proses
pembelajaran selesai dilaksanakan. Angket ini bertujuan untuk memperoleh
masukan dari siswa dan guru terhdap modul yang telah dikembangkan baik dari
segi bacaan dan penyajian selain itu peneliti juga meminta komentar berupa saran.
3) Lembar pengamatan aktivitas siswa
Efektivitas perangkat pembelajaran dapat dicapai pada ujicoba skala luas
dikarenakan semakin banyak pemberian aktivitas pada siswa semakin banyak pula
siswa menguasai materi (Ngatini, 2009). Lembaran pengamatan aktivtas belajar
siswa hanya sebatas melengkapi bukan menjadi kriteria keefektifan modul.
Aktivitas siswa dinilai menggunakan angket yang diisi oleh observer selama
proses pembelajaran berlangsung (Agung Tyas, hlm.909). Pengamatan ini perlu
dilakukan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa selama proses
pembelajaran melalui lembar observasi. Adapun aspek yang diamati pada lembar
observasi dapat dilihat pada Tabel 3.7.
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Tabel 3.7
Kisi-kisi instrumen penilaian lembar observasi aktivitas siswa
No
Aspek
1. Mengamati penjelasan guru
2. Bertanya hal-hal yang relevan tentang materi selama proses
pembelajaran
3. Berdiskusi atau tanya jawab antar siswa
4. Berdiskusi atau tanya jawab antar siswa dengan guru
5. Menyimpulkan materi pembelajaran
6. Mengerjakan soal-soal evaluasi yang diberikan
b. Teknik Analisi Data
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah hasil dari validasi modul, hasil
praktikalitas modul, dan efektivitas modul.
1) Analisis Validitas Modul
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah hasil dari validitas modul. Data
ini dianalisis dengan analisis data deskriptif, data kelayakan modul berupa skala
likert 1-4, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memberi skor untuk setiap item dengan jawaban Sangat Valid
(4), Valid (3), Cukup Valid (2), dan Kurang Valid (1).
2. Menjumlahkan skor tiap-tiap validator untuk seluruh indikator.
3. Pemberian nilai palidasi dengan rumus yang dikemukakan
Sudjana (2009, hlm.77)
Nilai Validasi

x 100%

Tingkat pencapaian kategori kevalidan modul menggunakan klasifikasi dengan
ketentuan pada Tabel 3.8.
Tabel 3.8
Kriteria penetapan tingkat kevalidan modul
Persentase (%)
81-100
61-80
41-60
21-40
0-20

Kategori
Sangat Valid
Valid
Cukup Valid
Kurang Valid
Tidak Valid

Sumber: Ridwan (2006, hlm.89)
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2) Analisis praktikalitas modul
Uji prektikalitas dilakuakan untuk melihat kepraktisan modul, modul dapat
dikatakan praktis jika mudah digunakan. Kelayakan suatu media yang dibuat
dalam bentuk bahan ajar dilihat dari data angket yang telah diisi oleh siswa dan
guru. Angket tersebut disusun dalam bentuk skala likert. Penilian angket
berdasarkan skala likert menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sudjana
(2009, hlm.112).
x
Keterangan:
x

: Nilai rata-rata responden

∑x

: Jumlah nilai seluruh instrumen

n

: Jumlah responden

kriteria penilaian analisis praktikalitas moddul pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9
Kriteria Kepraktisan Modul
Rentang
1,00-1,99
2,00-2,99
3,00-3,49
3,50-4,00

Kategori
Tidak Praktis
Kurang Praktis
Praktis
Sangat Praktis

Sumber: Ridwan (2006, hlm.90)

3)

Analisis Efektivitas Modul

Uji efektivitas bertujuan untuk mengetahui keefektivitas modul. Pembelajaran
dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Hal ini
dapat diketahui dengan mengamati aktivitas siswa ketika menggunakan modul
tersebut. Sebagai tolak ukur maka peneliti membuat rentang skor efektifitas modul
yang terdapat dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Kriteria Penilaian Efektivitas Modul
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Rentang
Skor
81-100%
61-80%
41-60%
21-40%
0-20%

Kategori
Sangat Efektif
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

Sumber: Ridwan (2006, hlm.89)

Adapun langkah-langkah penganalisissan ialah sebagai berikut:
1. Mengamati aktivitas siswa menggunakan lembar observasi
siswa
2. Menghitung hasil pengamatan menggunakan rumus
P = x 100%
Keterangan :
P

: Persentase aktivitas siswa

f

: Frekuensis siswa yang melaksanakan aktivitas

n

: Jumlah siswa
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Jadwal penelitian

BAB IV
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengembangan Model
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau dikenal dengan
istilah Research and Development (R&D). Proses penelitian dan pengembangan
dilakukan selama 4 bulan dari bulan Desember 2018 sampai bulan Maret 2019.
Penelitian

ini

bertujuan

untuk

menghasilkan

modul

biologi

berbasis

bioentrepreneurship pada materi bioteknologi. Hasil dari penelitian ini disajikan
dalam 4 tahapan dari model penelitian dan pengembangan 4-D.
1.

Tahap Analisis (Analysis)
a. Analisis Kurikulum

Analisis kurikulum dilakukan untuk melihat kompetensi inti dan kompetensi dasar
mengingat kedua hal ini menjadi dasar dari suatu pembelajran. Kompetensi inti
adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah
siswa mempelajari mata pelajran tertentu. Sedangkan kompetensi dasar yaitu
pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa
untuk menunjukan bahwa siswa telah menguasai kompetensi inti yang telah
ditetapkan. Adapun kirikulum yang digunakan oleh Mas Mahdaliyah Kota Jambi
yaitu kurikulum 2013. Perencanaan modul telah disesuaikan dengan kompetesi
inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013, sehingga diharapkan siswa
mampu mencapai tujuan pembelajaran.
Adapun kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dalah sebagai
berikut:
a) Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan

ajaran agama yang

dianutnya.

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran,
damai, santun, responsif dan pro-aktif, dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
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dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan
faktual,

konseptual,

prosedural,

dan

metakognitif

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian tampak mata, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara
efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan.
b) Kompetensis Dasar
1. Menganalisis

prinsip-prinsip

Bioteknologi

dan

penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan
manusia.
2. Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsipprinsip Bioteknologi konvensional dan modern
c) Indikator Pembelajaran
1. Menjelaskan konsep dasar Bioteknologi
2. Membedakan Bioteknologi konvensional dan Bioteknologi
modern
3. Memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari produk
Bioteknologi konvensional dan modern
4. Menganalisis

dampak

Bioteknologi

bagi

kehidupan

manusia
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5. Membuat inovasi produk Bioteknologi konvensional serta
menganalisis kegunaannya dalam kehidupan manusia.
d) Tujuan Pembelajaran
1. Siswa

diharapkan

dapat

menjelaskan

konsep

dasar

Bioteknologi
2. Siswa

diharapkan

dapat

menjelaskan

perbedaan

Bioteknologi konvensional dan Bioteknologi modern
3. Siswa diharapkan dapat memberikan minimal masingmasing 5 contoh produk Bioteknologi konvensional dan
Bioteknologi modern
4. siwa diharapkan dapat menganalisis dampak positif dan
negatif dari produk Bioteknologi bagi kehidupan manusia
5. Setelah kegiatan praktek kelompok siswa diharapkan dapat
membuat

inovasi

produk

Bioteknologi

konvensional

menganalisis kegunaanya dalam kehidupan manusia.
Selanjutnya, KI, KD, indikator dan tujuan pembelajran di atas menjadi acuan
peneliti dalam menyusun materi pembelajran, sehingga materi yang akan
disampaikan didalam modul dapat dipahami oleh siswa.
b. Analisis Karakter Siswa
Analisis karakter siswa diperlukan sebagai langkah kedua dalam pengembangan
modul biologi berbasis bioentrepreneurship pada materi bioteknologi, agar sesuai
dengan karakteristik siswa Madrasah Aliyah (MA). Jika dilihat dari jenjang usia,
maka siswa MA berada pada jenjang 15 tahun keatas. Berdasarkan observasi
awal, umumnya siswa yang duduk dikelas XII di Mas Mahdaliyah Kota Jambi
memiliki usia rata-rata 15-16 tahun. Pada jenjang usia tersebut peserta didik telah
mampu mengolah ilmu pengetahuan yang diterimanya secara maksimal serta
mampu belajar secara mandiri. Jika dikaitkan dengan teori Piaget, maka pada
tahapan remaja perkembangan pola pikir siswa berada pada tahapan Operasional
Formal. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini ialah peserta didik sudah

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

xix

mampu berpikir abstrak dan logis serta mampu menarik kesimpulan, menafsikan
dan mengembangkan.
Dengan demikian penggunaan modul dalam pembelajaran akan menambah
keaktifan dan kemandirian siswa dalam mengolah informasi karena modul ini
menuntut siswa untuk berfikir kritis yang dapat melatih keberanian siswa dalam
berargumen dan menyelesaikan suatu permasalahan.
c. Analisis Modul
Analisis modul telah dilakukan pada observasi awal yang dilakukan peneliti di
MAS Mahdaliyah Kota Jambi. Disekolah tersebut belum adanya bahan ajar
berupa modul biologi berbasis bioentrepreneurship pada materi bioteknologi,
dalam proses pembelajaran siswa hanya menggunakan bahan ajar berupa buku
paket yang telah disiapkan oleh sekolah. Pada penelitian pengembangan ini,
peneliti mengembangkan modul yang telah dibuat oleh Suparmuji, dan setelah
dianalisis modul tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangannya seperti
materi yang belum lengkap dan kurangnya contoh soal dan gambar.
2.

Tahap Perancangan (Design)

Tahap berikutnya yaitu tahap perancangan (design), pada tahapan ini dilakukan
serangkaian kegiatan untuk membuat modul.
3. Tahap Pengembangan (Development)
Setelah proses perancangan desain pembelajaran selesai dilakukan, maka langkah
selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Tujuan tahap ini adalah untuk
menghasilkan

modul

biologi

berbasis

bioentrepreneurship

pada

materi

bioteknologi yang valid sehingga layak digunakan sebagai bahan ajar dalam
proses pembelajaran. pada tahap pengembangan dilakukan validasi modul oleh
tiga orang dosen yaitu ahli bahasa, ahli materi dan ahli media atau desain.
4. Tahap Peyebaran (Desseminate)
Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada
skala yang lebih luas misalnya dikelas lain, di sekolah lain dan oleh guru lain.
Dalam penelitian pengembangan modul Biologi berbasis Bioentrepreneurship
pada materi Bioteknologi tidak melaksanakan tahap ini karena tidak semua kelas
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dapat diujicobakan dengan media komik, penulis hanya mengambil dari kelas XII
IPA di Mas Mahdaliyah Kota Jambi.
B. Kelayakan Model
1. Merancang Kerangka Modul
Tahapan merancanag kerangka modul bertujuan untuk merumuskan dan
menetapkan indikator yang akan menjadi landasan untuk memilih materi yang
ditampilkan dalam modul yang dikembangkan. Selain itu, pada tahap ini
dilakukan identifikasi masalah yang akan disajikan dalam modul yang diambil
dari situs online, surat kabar dan dari kejadian nyata dari peneliti. Peneliti mencari
informasi dari berbagai sumber terkait seperti dari buku, internet, maupun jurnal
sehingga penulis bisa menghasilkan rancangan modul yang terlihat lebih menarik.
2. Desain Modul
Desain modul yang telah dirancang adalah sebagai berikut:
1) Tampilan Cover Modul
Komponen yang terdapat pada cover modul berisikan identitas modul yang
meliputi judul modul, dan gambar-gambar tentang materi yang akan dibahas.
Cover modul biologi yang dibuat oleh peneliti menggunakan bantuan mocrosoft
fablisher. Tulisan pada bagian cover modul ditulis dengan menggunakan huruf
Copperplate Gothic Light, tampilan cover modul juga didominasi dengan gambargambar yang berkaitan dengan produk hasil bioteknologi, adanya gambar pada
cover modul bertujuan untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan
dibahas dan dipelajari pada modul tersebut. Tampilan cover modul biologi
berbasis bioentrepreneurship pada materi bioteknologi disajikan pada Gambar
4.1.
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Sebelum Revisi

Sesudah Revisi
Gambar 4.1 Tampilan Cover Modul

2) Tampilan Isi Modul
Isi modul terdiri dari kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, latar belakang,
petunjuk penggunaan modul, deskripsi singkat, kompetensi inti, kompetensi dasar,
indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, peta konsep, materi, evaluasi, kunci
jawaban, umpan balik, daftar pustaka, dan daftar riwayat hidup penulis.
(a) Kata Pengantar
Kata pengantar berisikan mengenai puji syukur dan tujuan penyusunan modul
pembelajaran biologi berbasis bioentrepreneurship pada materi bioteknologi.
Tulisan pada kata penggantar ditulis dengan menggunakan huruf Bookman Old
Style warna hitam. Tampilan kata pengantar dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Tampilan halaman kata pengantar
(b) Daftar Isi
Daftar isi dibuat untuk memberikan bantuan informasi kepada siswa tentang letak
materi yang dipelajari, tulisan untuk daftar isi juga menggunakan huruf Bookman
Old Style. Tampilan daftar isi dapat dilihat pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Tampilan halaman daftar isi
(c) Daftar Gambar
Fungsi dari daftar gambar tidak jauh beda dari daftar isi, yaitu untuk
mempermudah pembaca menemukan gambar-gambar yang ada pada modul
tersebut. Tampilan daftar gambar dapat di lihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Tampilan daftar gambar
(d) Petunjuk Penggunaan Modul
Bagian ini berisi cara menggunakan modul yang menjelaskan tahapan apa saja
yang harus dilakukan oleh peserta didik maupun guru sebelum mennggunakan
modul biologi berbasis bioentrepreneurship pada materi bioteknologi tersebut.
Tampilan bagian petunjuk penggunaaan modul dapat dilihat pada Gambar 4.5.
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Petunjuk untuk guru

Petunjuk untuk siswa

Gambar 4.5 Tampilan petunjuk penggunaan modul.
(e) Kompetensi inti dan kompetensi Dasar dan Tujuan
pembelajaran.
Ketiga poin tersebut merupakan komponen yang sangat penting yang harus ada
pada modul, dengan teknik pembelajaran secara mandiri maka siswa harus
mengetahui apa-apa saja yang harus mereka pelajari dan yang harus mereka capai
dalam proses pembelajaran tersebut. Tampilan kompetensi inti, kompetensi dasar
dan tujuan pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Tampilan KI, KD dan tujuan pembelajaran
(f) Peta Konsep
Bagian ini memberikan informasi penting tentang hubungan antar topik materi,
sehingga pembaca lebih mudah melihat dan memahami materi yang akan
dipelajari. Tampilan peta konsep dapat dilihat pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.7 Tampilan peta konsep
(g) Kegiatan Pembelajaran
Bagian kegiatan pembelajaran berisi uraian materi yang akan dipelajari oleh
siswa,

dalam

modul

biologi

berbasis

bioentrepreneurship

pada

materi

bioteknologi ini kegiatan pembelajaran dibagi menjadi kegiatam pembelajaran I
dan kegiatan pembelajaran II dimana indikator dan tujuan pembelajarannya juga
berbeda dari setiap kegiatan pembelajaran, hal ini bertujuan untuk mempermudah
siswa untuk memahami materi bioteknologi secaraa bertahap. Tampilan awal
kegiatan pembelajaran I dan II dapat dilihat pada Gambar 4.8.

Kegiatan belajar I

Kegiatan belajar II

Gambar 4.8 Tampilan kegiatan pembelajaran
(h) Uraian Materi
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Penyajian materi yang ada pada modul diawali sedikit uraian cerita serta gambar
dan kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing rasa ingin tau
siswa. Dengan cara penyajian tersebut diharapkan modul biologi yang dibuat bisa
menarik

perhatian

siswa

untuk

menggunakan

modul

biologi

berbasis

bioentrepreneurship pada materi bioteknologi dalam proses pembelajaran
selanjutnya. Tampilan awal uraian materi yang ada pada modul dapat dilihat pada
Gambar 4.9

Gambar 4.9 Tampilan uraian materi
(i) Soal Latihan
Soal latihan yang dicantumkan dalam modul biologi berbasis bioentrepreneurship
pada materi bioteknologi ini berbentuk soal essay, pilihan ganda, dan soal tebak
kata. Soal-soal latihan tersebut bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa
terhadap materi bioteknologi yang telah dicantumkan pada modul tersebut.
Tampilan soal-soal latihan dapat dilihat pada Gambar 4.10.
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Gambar 4.10 Tampilan soal latihan.
(j) Umpan Balik
Umpan balik berfungsi untuk mengukur tingkat penguasaan siswa dalam
menyelesaikan soal-soal latihan. Tampilan umpan balik dapat dilihat pada
Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Tampilan umpan balik
(k) Rangkuman Materi
Rangkuman materi disajikan pada akhir kegiatan pembelajaran, tujuan dari
rangkuman materi yaitu untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari dari
kegiatan pembelajaran I dan kegiatan pembelajaran II serta memberi penekanan
pada materi penting yang perlu dikuasai siswa dalam pembelajaran. tampilan
rangkuman materi dapat dilihat pada Gambar 4.12.
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Gambar 4.12 Tampilan rangkuman materi.
(l) Tes Mandiri
Lembar latihan mandiri kegiatan belajar berisikan soal-soal berhubungan dengan
uraian materi. Soal yang disajikan dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda dan
essay. Lembar latihan mandiri ini bertujuan untuk melihat sejauh mana
ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tampilan lembar latihan
mandiri dapat dilihat pada Gambar 4.13

Gambar 4.13 Tampilan tes mandiri
(m) Kunci Jawaban
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Kunci jawaban berfungsi sebagai panduan siswa terhadap tes. Kunci jawaban
disajikan pada akhir lembar modul, dan tampilan kunci jawaban dapat dilihat pada
Gambar 4.14.

Gambar 4.14 Tampilan kunci jawaban
(n) Daftar Pustaka
Daftar pustaka berisikan sumber materi dan gambar yang disajikan dalam modul.
Tampilan daftar pustaka dapat dilihat pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15 Tampilan daftar pustaka
C. Efektivitas Modul
1. Uji Validitas
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Uji validitas dilakukan kepada tiga orang Dosen Ahli, masing-masing validator
tersebut

memberikan

penilaian

terhadap

modul

biologi

berbasis

bioentrepreneurship pada materi bioteknologi. Dari validasi tiga orang dosen ahli
tersebut diperoleh kritik dan saran untuk perbaikan modul. Adapun tiga nama tim
ahli dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1
Nama Dosen Tim Ahli
No. Nama Dosen
Reny Safita, S.Pt, M.Pd
1.
Boby Syefrinando, M.Si
2.
Dr.M.Hurmaini, M.Pd
3.

Ahli
Materi dan RPP
Desain
Bahasa

Berdasarkan saran dari validator tersebut, peneliti mencoba memperbaiki
kekurangan-kekurangan pada modul biologi berbasis bioentrepreneurship
sehingga modul sudah dikategorikan layak untuk diujicobakan dengan persentase
validasi sebesar 90,76% dengan kategori sangat valid. Adapun hasil dari validator
tersebut dapat dilihat pada Tabe 4.2.
Tabel 4.2
Hasil Validasi Tim Ahli Materi, Desain, dan Bahasa
No.
ASPEK PENILAIAN
Aspek Materi (isi)

NILAI

1.

Kelengkapan materi

3

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Keluasan materi
Kedalaman materi
Keakuratan konsep dan definisi.
Keakuratan prinsip
Keakuratan contoh
Keakuratan soal
Keakuratan gambar dan ilustrasi
Keakuratan acuan pustaka
Penalaran materi
Kesesuaian materi dengan perkembangan ilmu
Gambar, dan ilustrasi
Keruntunan Penyajian
Contoh-contoh soal dalam setiap kegiatan
pembelajaran
Kunci jawaban soal
Rangkuman

3
3
4
3
4
4
4
4
3
3
4
3
4

15.
16.

4
4
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Daftar pustaka
Bagian pendahuluan
Bagian isi
Bagian penutup
Aspek Media (Desain)
Kesesuaian ukuran modul dengan standar ISO
Kesesuaian ukuran dengan materi isi modul
Ukuran huruf judul buku lebih dominan dan
proporsional dibandingkan ukuran buku, nama
pengarang
Warna judul buku kontras dengan warna latar
belakang
Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi
jenis huruf
Bentuk, dan warna objek sesuai dengan realita
Spasi antara teks dan ilustrasi sesuai
Pemisahan antar paragraf jelas
Penempatan judul, sub judul, ilustrasi, dan
keterangan
gambar
tidak
mengganggu
pemahaman
Tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf
Penggunaan variasi huruf tidak berlebihan
Spasi antar baris susunan teks normal
Spasi antar huruf normal
Mampu mengungkap makna atau arti dari objek
Penyajian keseluruhan ilustrasi serasi
Aspek Bahasa
Ketepatan struktur kalimat
Keefektifan kalimat
Kebakuan istilah
Pemahaman terhadap pesan atau informasi
Kemampuan memotivasi peserta didik
Kesesuaian dengan perkembangan intelektual
peserta didik
Kesesuaian dengan tingkat perkembangan
emosional peserta didik
Ketepatan tata bahasa
Ketepatan ejaan
Kalimat dan paragraf yang digunakan dalam
modul ini jelas dan mudah dipahami
Huruf yang digunakan sederhana dan mudah
dibaca
Jumlah
Nilai Validasi
Kategori

3
3
3
3
4
4
3

4
4
4
3
4
4

4
4
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
167
90,76%
Sangat
Valid
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Perhitungan skor = Skor yang diperoleh x 100
Jumlah skor tertinggi
= 167 x 100 = 90,76
184
2. Uji Praktikalitas
Uji praktikalitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kepraktisan modul biologi
berbasis bioentrepreneurship pada materi bioteknologi. Uji praktikalitas dapat
diketahui melalui dua tahap, yaitu tahap uji coba kelompok kecil dan uji coba
kelompok besar atau lapangan. Uji coba kelompok kecil dilakukan melalui
penilaian guru mata pelajaran biologi

dan 10 orang siswa kelas XII MAS

Mahdaliyah terhadap modul biologi berbasis bioentrepreneurship pada materi
Bioteknlogi. Sedangkan uji kelompok besar dilakukan oleh seluruh siswa kelas
XII MAS Mahdaliyah yaitu berjumlah 17 orang siswa. Adapun hasil penilaian
guru mata pelajaran biologi di Mas Mahdaliyah Kota Jambi dan 10 orang siswa
kelas XII MAS Mahdaliyah terhadap modul biologi berbasis bioentrepreneurship
pada materi bioteknologi dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.
Tabel 4.3
Hasil Uji Kelompok Kecil Penilain Guru Mata Pelajaran Biologi
No.
Aspek Penilaian

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Teks atau tulisan pada modul ini mudah
dibaca
Gambar yang disajikan jelas atau tidak
buram
Gambar yang disajikan sudah sesuai (tidak
terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit)
Adanya keterangan pada setiap gambar
yang disajikan dalam modul ini.
Gambar yang disajikan menarik.
Gambar yang disajikan sesuai dengan
materi.
Modul ini menjelaskan suatu konsep
menggunakan ilustrasi masalah yang
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Modul ini menggunakan contoh-contoh
soal yang berkaitan dengan masalah
kehidupan sehari-hari.
Penyajian materi dalam modul ini

Hasil

4
4
4
4
3
3
3

4

4
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10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

mendorong siswa untuk berdiskusi
Penyajian materi dalam modul ini
berkaitan dengan materi biologi yang lain
atau dengan mata pelajaran yang lain
dalam pemecahan masalah dan
penerapannya
Materi dapat dipahami dengan mudah
Materi yang disajikan dalam modul sudah
runtut.
Modul ini dapat membuat siswa mengikuti
kegiatan belajar tahap demi tahap dengan
mudah.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini
dapat dengan mudah dipahami
Tidak ada kalimat yang menimbulkan
makna ganda dalam modul ini.
Lambang atau simbol yang digunakan
pada modul ini mudah di pahami
Istilah-istilah yang digunakan dalam
modul ini.mudah dipahami
Contoh soal yang digunakan dalam modul
ini sudah sesuai dengan materi.
Latihan yang diberikan sudah sesuai
dengan materi
Siswa lebih mudah memahami materi
pembelajaran jika menggunakan modul ini
Proses pembelajaran akan lebih mudah
jika menggunakan modul ini.
Dengan adanya ilustrasi disetiap awal
materi dapat memberikan motivasi untuk
mempelajari materi Bioteknologi
Modul ini memberikan pengalaman yang
menarik kepada siswa
Jumlah
Rata-Rata
Kategori

4

3
4
4

4
4
3
3
4
4
3
4
4

3
78
3,39
Praktis

Perhitungan skor = 3,39
X = ∑X
N
X = 3,39 = 3,39 (Praktis)
1
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Tabel 4.4
Hasil Uji Coba Kelompok Kecil Penilaian Oleh 10 Orang Siswa
No. Siswa
Ayu Marta Sari
1.
Delvita Riani
2.
Indah Sari
3.
Riska Andiani
4.
Rovi Win Warni
5.
Rosa Winda
6.
Rusli Effendi
7.
Sarif Asura
8.
Siti Faras Hadijah
9.
10. Tapawah Al-Amani
Jumlah
Rata-rata
Kategori

Hasil
98
101
101
103
99
107
103
98
106
99
1.015
3,62
Sangat
Praktis

Perhitungan skor = ∑X
N
= 1015 = 36,25 = 3,62
28
10
Sedangkan tahap uji kelompok besar atau uji coba lapangan dapat diketahui
melalui penilaian keseluruhan siswa-siswi kelas XII Mas Mahdaliyah Kota Jambi
yang berjumlah 17 orang siswa. Adapun hasil penilaian dari siswa kelas XII Mas
Mahdaliyah Kota Jambi terhadap modul biologi berbasis bioentrepreneurship
pada materi bioteknologi dapat dilihat pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5
Hasil Penilaian Uji Kelompok Besar Bahan Ajar Modul Oleh Siswa/I Mas
Mahdaliyah Kota Jambi.
No. Siswa
Hasil
Ayu Marta Sari
106
1.
Delvita Riani
104
2.
Fahlan Febri Jon
104
3.
Indah Sari
101
4.
Jaya Sujadmiko
103
5.
Julita
100
6.
Johandra
106
7.
Maulana
Akbar
106
8.
Rizki Saputra
101
9.
103
10. Riska Andiani
99
11. Rovi Win Warni
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12. Rosa Winda
13. Rusli Effendi
14. Sarif Asura
15. Siti Faras Hadijah
16. Suryani
17. Tapawah Al-Amani
Jumlah
Rata-rata
Kategori

100
103
98
101
92
99
1.726
3,62
Sangat Praktis

Perhitungan skor = ∑X
N
= 1726 = 61,64 = 3,62
28
17
3. Uji Efektivitas
Uji efektivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan modul biologi
berbasis bioentrepreneurship pada materi bioteknologi. Uji dapat dilakukan
dengan cara mengamati aktivitas siswa kelas XII Mas Mahdaliya Kota Jambi
ketika menggunakan modul biologi tersebut. Adapun hasil dari pengamatan
aktivitas siswa dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa kelas XII Mas Mahdaliyah Kota
Jambi.
Aspek Pengamatan
Pertemuan Pertemuan
Rata-Rata
1
2
Hasil
1. Mendengarkan
88,23 %
100%
94,11%
dan
memperhatikan
penjelasan guru
58,82%
70,58%
64,7%
2. Bertanya
kepada guru
70,58%
82,35%
76,46%
3. Menanggapi dan
menjawab
pertanyaan guru
100%
100%
100%
4. Bekerjasama
dengan
100%
94,11%
97%
kelompok
5. Berdiskusi/Tany
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a jawab antar
siswa
6. Percaya diri
dalam kegiatan
pembelajaran
7. Siwa
menjalankan
tugasnya
masing-masing
sesuai tugas
yang diberikan
Jumlah Total
Rata-Rata
Kategori
D. Pembahasan

82,35%

94,11%

88,23%

88,23 %

100%

94,11%

588,21%

641,15%
614,61%
614,61/2 = 76,82%
Efektif

1. Validitas dan Revisi Produk
Validasi modul dilakukan oleh ahli materi, ahli desain, dan ahli bahasa dengan
tujuan untuk mengetahui kelayakan modul berdasarkan pemikiran rasional, belum
berdasarkan fakta dilapangan. Para dosen ahli selanjutnya memberikan penilaian
dengan cara mengisi angket dimana angket tersebut mempunyai 4 pilihan jawaban
yaitu, kategori sangat baik dengan skor 4, kategori baik dengan skor 3, kategori
kurang dengan skor 2 dan kategori sangat kurang dengan skor 1. Penilaian ini
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian, kelebihan, dan kekurangan modul yang
dikembangkan. Jika masih terdapat kekurangan baik dari segi materi, desain dan
bahasa maka akan dilakukan revisi sesuai dengan para dosen ahli serta dilakukan
peninjauan kembali sampai modul siap digunakan dan diujicobakan kelapangan.
Berdasarkan hasil validitas diatas, maka secara umum bahan ajar modul biologi
berbasis bioentrepreneurship pada materi Bioteknologi terkategori valid dengan
nilai

90,76%.

Selain

memperhatikan

penilaian

validator,

peneliti

juga

memperhatikan saran dan komentar dari validator untuk perbaikan bahan ajar
modul biologi tersebut. Adapun saran dan revisi dari validator dapat dilihat pada
Tabel 4.6 dan Tabel 4.7.
Tabel 4.6
Saran dari validator
No. Validator
1.
Desain

Saran
a. Tambahkan logo UIN dan Prodi pada
cover modul
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b.
c.
d.
e.
a.

2.
Materi

b.
c.
a.

3.
Bahasa

Cantumkan nama pengarang
Judul pada cover diperbesar lagi
Hilangkan Watermark
Tambahkan tulisan modul biologi
dibagian bawah halaman
Materi dilengkapi lagi dan sesuaikan
dengan indikator
Sesuaikan gambar dengan materi
Tulisan harus lebih menarik lagi dan
tambahkan animasi
Perbaiki kesalahan bahasa sesuai
catatan

Tabel 4.7
Revisi Modul Biologi Berbasis Bioentrepreneurship Materi Bioteknologi
No
Poin Yang
Sebelum Revisi
Sesudah Revisi
Direvisi
1.

Desain cover
modul
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2.

Penghilangan
Watermark

2. Uji Praktikalitas
Uji praktikalitas dilakukan untuk megetahui kepraktisan bahan ajar modul biologi
berbasis Bioentrepreneurship pada Materi Bioteknologi. Kepraktisan bahan ajar
dapat diketahui melalui kemudahan penggunaan bahan ajar. Untuk itu peneliti
meminta bantuan terhadap guru mata pelajaran biologi dan siswa-siswi kelas XII
IPA MAS Mahdaliyah Kota Jambi terkait kepraktisan bahan ajar modul Biologi
Berbasis Bioentrepreneurship pada Materi Bioteknologi.
Secara umum bahan ajar modul Biologi Berbasis Bioentrepreneurship pada
Materi Bioteknologi dinyatakan layak pakai karena didapat dari hasil analisis data
yang dinilai oleh guru mata pelajaran biologi terkategori sangat praktis dengan
nilai 3,3. Sedangkan hasil analisis yang dilakuakan oleh siswa-siswi kelas XII IPA
terhadap bahan ajar modul dikategorikan sangat praktis dengan nilai 3,63.
Namun demikian, untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, pada angket
penilaian diberikan ruang untuk menyampaikan komentar, kritik, dan saran. Hal
ini dimaksudkan agar guru dan siswa lebih leluasa untuk menyampaikan
pendapatnya.sebagian besar siswa memberikan komentar positif yaitu proses
pembelajaran sangat terbantu jika menggunakan modul ini. Selain itu siswa juga
memberikan sarannya seperti lebih memperbanyak lagi contoh-contoh gambar
dan memperbanyak lagi contoh-contoh soal yang bervariasi.
3. Uji Efektifitas

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

xxxviii

Uji efektivitas dilakukan untuk mengetahui keefektifan bahan ajar modul Biologi
Berbasis Bioentrep reneurship pada Materi Bioteknologi. Efektivitas bahan ajar
dapat diketahui melalui ketercapaian tujuan pembelajaran suatu materi, dengan
melakukan pengamatan aktivitas belajar siswa saat menggunakan modul biologi
tersebut. Dari pengamatan aktivitas belajar siswa yang dilakukan oleh guru mata
pelajaran biologi sebanyak dua kali pertemuan sehingga berdasarkan analisis data
maka modul biologi berbasis bioentrepreneurship pada materi bioeknologi dapat
dikategorikan efektif dengan nilai persentase 76,82%.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian mengenai pengembangan modul biologi berbasis
Bioentrepreneurship pada materi bioteknologi yang telah dilakukan, diperoleh
kesimpulan dan saran sebagai berikut.
1. Berdasarkan penilaian oleh validator yaitu ahli materi, ahli desain, dan
ahli bahasa terhadap modul Biologi berbasis Bioentrepreneurship pada
Materi Bioteknologi yang telah dikembangkan diperoleh nilai 90,76%
yang terkategori sangat valid.
2. Berdasarkan penilaian dari guru mata pelajaan biologi dan siswa kelas
XII MAS Mahdaliyah Kota Jambi terhadap Modul Biologi berbasis
Bioentrepreneurship pada materi Bioteknologi diperoleh nilai 3,39
dengan kategori sangat praktis.
3. Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran
yang menggunakan Modul Biologi berbasis Bioentrepreneurship pada
materi Bioteknologi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran biologi
di MAS Mahdaliyah diperoleh 76,82% dengan kategori efektif.
Adapun kelebihan dari modul biologi yang dikembangkan adalah modul
memberikan manfaat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa dengan
materi yang berkaitan langsung untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan
kekurangan dari modul ini adalah untuk menerapkannya dalam proses
pembelajaran memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan materi pembuatan
produk langsung dipraktekan.
B. Saran
Agar produk pengembangan modul biologi berbasis bioentrepreneurship pada
materi bioteknologi dapat dimanfatkan secara maksimal, maka perlu diberikan
beberapa saran yang terkait diantaranya sebagai berikut.

1.

Saran pemanfaatan bagi siswa
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Dalam pemanfaatan modul biologi ini dapat digunakan untuk memperoleh
pengalaman baru dalam pembelajaran biologi dan memudahkan konsep serta
dapat membantu siswa belajar secara mandiri baik dengan ataupun tanpa
bimbingan guru. Apabila siswa merasa kesulitan ataupun belum terbiasa dengan
belajar menggunakan modul berbasis bioentrepreneurship guru akan membimbing
agar siswa lebih mudah memahami materinya.
2. Saran bagi guru mata pelajaran
Modul biologi berbasis bioentrepreneurship dapat digunakan guru untuk
mempermudah dalam melaksanakan pembelajaran, membangun pengetahuan dan
pemahaman siswa, serta dapat memberikan wawasan baru dalam mengembangkan
sarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa khususnya dalam
belajar biologi.
3. Saran bagi sekolah
Modul ini dapat dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dalam memilih
inovasi pembelajaran untuk membuat bahan ajar yang sesuai dengan kondisi dan
potensi siswa dalam pembelajaran biologi.
4. Saran Bagi Peneliti
bagi peneliti selanjutnya modul ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk
mengembangkan bahan ajar lain yang sesuai, sebagai acuan dan referensi untuk
penelitian yang serupa serta sebaiknya memberikan tampilan grafis yang lebih
baik.
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