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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberi 

otonomi seluasnya kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan 

kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing. Salah 

satu prinsip pelaksanaan KTSP adalah memungkinkan peserta didik mendapat 

pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan sesuai dengan 

potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi 

ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral (Sanjaya, 2008). 

Secara prinsip tujuan pembelajaran adalah agar siswa berhasil menguasai 

bahan pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karena dalam 

setiap kelas berkumpul siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (kecerdasan, 

bakat dan kecepatan belajar) maka perlu diadakan pengorganisasian materi, 

sehingga semua siswa dapat mencapai dan menguasai materi pelajaran sesuai 

dengan ketetapan dalam waktu yang disediakan, misalnya satu semester. 

Pengorganisasian materi pembelajaran yang dimaksud di atas, juga perlu 

memperhatikan cara-cara mengajar yang disesuaikan dengan pribadi individu. 

Bentuk pelaksanaan cara mengajar seperti itu adalah dengan membagi-bagi bahan 

pembelajaran menjadi unit-unit pembelajaran yang masing-masing bagian 
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meliputi satu atau beberapa pokok bahasan. Bagian-bagian materi pembelajaran 

tersebut disebut bahan ajar berupa modul (Abimanyu, 2009). 

Bahan ajar sebagai sumber belajar utama siswa yang memegang peranan 

penting dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan bahan ajar 

yang interaktif dan menarik adalah salah satu cara untuk memotivasi siswa 

sehingga standar kompetensi yang telah ditentukan dapat dicapai siswa. Bahan 

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis, salah satu 

bahan ajar tertulis adalah modul (Majid, 2008).  Modul merupakan suatu unit 

program pembelajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan 

belajar dan untuk membantu para siswa secara individual dalam mencapai tujuan-

tujuan tertentu (Wena, 2010). 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

(inquiry) tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya sebagai 

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

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan 

IPA di sekolah menengah diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan 

IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar peserta didik menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan IPA khususnya pada mata pelajaran biologi diarahkan untuk 

mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk 



3 
 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan alam 

sekitar (BSNP, 2006). 

Biologi merupakan salah satu bagian dari bangunan pendidikan 

indonesia, yang turut harus diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitasnya 

karena biologi adalah satu mata pelajaran yang kompleks didalamnya terdapat 

berbagai materi yang dijelaskan dengan konsep-konsep yang saling berkaitan dan 

terintegrasi. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang 

alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep maupun prinsip-prinsip saja, 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran biologi diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam 

sekitarnya (Depdiknas, 2006). 

 Pada kenyataan di lapangan, minimnya sumber belajar berupa bahan ajar 

yang dimiliki siswa akan berdampak pada tingkat penguasaannya. Sebagian besar 

siswa tidak memiliki buku biologi selain buku catatan, siswa hanya mengandalkan 

buku paket yang dipinjam dari perpustakaan sekolah pada saat jam pelajaran 

biologi. Buku paket yang dimiliki siswa kurang memberi kesempatan kepada 

siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri, siswa hanya diberikan 

kesempatan untuk mendengarkan penjelasan guru, dan bertanya jika ada materi 

yang kurang jelas. Dampaknya siswa menjadi bosan dan kurang termotivasi untuk 

belajar, siswa yang cerdas dan cepat belajarnya terhambat oleh siswa yang lamban 

dan siswa yang lamban merasa tertekan karena harus mengejar ketertinggalannya.  



4 
 

Melihat kondisi pembelajaran diatas, maka perlu dikembangnya suatu 

bahan ajar dengan model pembelajaran baru yang lebih mendorong siswa 

mengonstruksikan pengetahuan  mereka sendiri, bukan hanya menekankan pada 

penghafalan konsep-konsep maupun teori-teori saja. Pengetahuan dan pemahaman 

konsep materi tidak langsung dari guru akan tetapi diperoleh melalui suatu proses.  

Sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (2006), standar kompetensi 

mata pelajaran biologi SMA/MA kelas X yang harus dicapai pada materi 

ekosistem, yaitu  menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan 

materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. Adapun 

kompetensi dasar yang harus dicapai siswa yaitu mendeskripsikan peran 

komponen ekosistem dalam aliran energi dan daur biogeokimia serta pemanfaatan 

komponen ekosistem bagi kehidupan. Materi ini siswa mencari tahu dan 

memahami tentang alam secara sistematis, sehingga pada materi ekosistem bukan 

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

konsep maupun prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendekatan kontekstual model REACT sangat sesuai jika diterapkan 

dalam materi ekosistem karena materi ini sangat membutuhkan keterkaitan siswa 

dengan benda-benda konkrit dalam situasi lingkungan nyata, sehingga 

pemahamannya lebih mudah dan tidak hanya membayangkan obyek yang sedang 

di pelajarinya secara abstrak. 

Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) adalah 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 
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pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual, 

yakni: konstruktivisme (contructivism), bertanya (questioning), inkuiri (inquiry), 

masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), dan penilaian 

autentik (authentic assessment). Hakekat pembelajaran kontekstual ini adalah 

menekankan aspek-aspek REACT, yaitu aspek mengaitkan (relating), aspek 

mengalami (experiencing), aspek menerapkan teori pada situasi tertentu 

(applying), aspek kerja sama (cooperating), dan aspek perolehan pengetahuan 

baru (tranferring). Aspek-aspek tersebut merupakan pokok pada pembelajaran 

IPA sebagai proses, sehingga dengan pendekatan kontekstual siswa dapat 

mengamati sendiri, merasakan, memegang suatu obyek, bekerja menggunakan 

alat dan bahan, yang pada akhirnya akan memudahkan siswa untuk mengingat 

materi pelajaran yang telah dipelajarinya (Trianto, 2007:107). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu dilakukan oleh Fadila Utami (2007) dengan judul “Implementasi Modul 

Pembelajaran Zat Adiktif dan Psikotropik Berorientasi Learning Cycle pada Siswa 

Kelas VIII SMP Malang” dapat disimpulkan bahwa penggunaan modul membuat 

siswa lebih aktif daripada siswa yang tidak menggunakan modul dan hasil belajar 

siswa yang belajar menggunakan modul lebih baik daripada hasil belajar siswa 

yang tidak menggunakan modul karena penggunaan modul dapat meningkatkan 

motivasi belajar, hal ini ditunjukkan dengan sejumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar individu dikelas eksperimen 85,41% dengan nilai rata-rata 

kelas 71,1 sedangkan pada kelas kontrol 60,42% dengan rata-rata kelas 67,3. 
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Berdasarkan uraian di atas, akhirnya peneliti memliki ide untuk 

mengembangkan bahan ajar melalui judul “Pengembangan Modul Biologi 

dengan Pendekatan Kontekstual Model REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, dan Transferring) pada Materi Ekosistem”. 

Pengembangan modul sangat penting dilakukan untuk menghasilkan produk 

pengembangan berupa modul biologi yang disajikan dengan pendekatan 

kontekstual model REACT di SMA/MA kelas X. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

beberapa masalah, antara lain:  

1.2.1 Bagaimana pengembangan modul biologi dengan pendekatan kontekstual 

model REACT pada materi ekosistem? 

1.2.2 Bagaimana validitas pengembangan modul biologi dengan pendekatan 

kontekstual model REACT pada materi ekosistem? 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui pengembangan modul biologi dengan pendekatan 

kontekstual model REACT pada materi ekosistem  

1.3.2 Untuk mengetahui validitas pengembangan modul biologi dengan 

pendekatan kontekstual model REACT pada materi ekosistem 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak terkait, antara lain: 

1.4.1 Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi guru SMA/MA dalam 

menyusun suatu bahan ajar yang mengacu pada pendekatan kontekstual 

model REACT dan memberikan alternatif pembelajaran bagi guru dalam 

kegiatan belajar mengajar dikelas sehingga pembelajaran dikelas lebih 

bervariasi. 

1.4.2 Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman bagi peneliti untuk 

mengembangkan modul sebagai bahan ajar sehingga dapat bermanfaat bagi 

peneliti sebagai calon guru nantinya. 

1.4.3 Bagi siswa 

Penelitian ini memberikan kemudahan dan kemandirian bagi siswa 

SMA/MA dalam belajar. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Peneliti ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1.5.1 Kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas X SMA/MA.  

1.5.2  Materi yang disampaikan dalam modul adalah materi ekosistem dengan 

pokok bahasan prinsip-prinsip ekologi, aliran energi ekosistem dan daur 

biogeokimia. 
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1.5.3 Bahan ajar yang dikembangkan berupa modul dengan pendekatan 

kontekstual model REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring). 

1.5.4 Subjek validasi untuk pengembangan modul terdiri dari tiga validator, yaitu: 

satu dosen ahli media, satu dosen ahli materi dan satu guru mata pelajaran 

biologi SMA/MA. 

1.5.5  Penelitian ini dilakukan sampai tahap uji coba produk siswa dan perbaikan 

produk setelah uji coba. 

1.5.6 Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa skor 

angket penilaian dari validator, nilai hasil uji coba modul ke siswa, angket 

respon siswa, alokasi waktu siswa selama uji coba, dan data kualitatif 

berupa deskripsi keterlaksanaan uji coba, kesulitan siswa selama 

mengerjakan modul, saran dan komentar dari validator. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam penelitian, berikut ini adalah 

definisi operasional: 

1.6.1 Pengembangan adalah proses menerjemahkan spesifikasi rancangan 

kedalam bentuk fisik, dalam hal ini di wujudkan dalam bentuk modul 

dengan pendekatan kontekstual model REACT (Seels & Richey, 1994 

dalam Sumarno, 2012).   

1.6.2 Modul merupakan suatu  paket pembelajaran mandiri yang terdiri dari 

serangkaian kegiatan belajar yang disusun secara sistematis, operasional, 
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terarah dan digunakan oleh siswa yang disertai petunjuk/pedoman 

penggunaannya baik bagi siswa maupun bagi guru untuk mempermudah 

siswa mencapai seperangkat tujuan pembelajaran (Wena, 2010). Modul 

pembelajaran biologi ini dikembangkan dengan pendekatan kontekstual 

sesuai dengan tahapan model REACT (relating, experiencing, applying, 

cooperating, transferring). 

1.6.3  Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, 

didalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode 

pembelajaran dengan cakupan teoritis  tertentu (Sanjaya, 2008:77). 

1.6.4  Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, 

dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual, yakni: 

konstruktivisme (contructivism), bertanya (questioning), inkuiri (inquiry), 

masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), dan 

penilaian autentik (authentic assessment) (Trianto, 2009:107). 

1.6.5 Model REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring)  adalah salah satu strategi dalam pendekatan kontekstual yang 

dapat membantu guru untuk menanamkan konsep pada siswa sehingga 

siswa tidak sekedar mengahafal akan tetapi siswa dapat menemukan sendiri, 
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bekerjasama, dapat menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-

hari dan dapat mentransfer dalam kondisi baru (Komalasari, 2010).   

1.6.6 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006). Valid disini yaitu dilihat dari 

kelayakan modul dengan pendekatan kontekstual model REACT setelah 

dilakukan uji coba kevalidan oleh para validator. Dikatakan tidak valid 

apabila pada instrumen angket terdapat kriteria 1 dan 2 ataupun berpredikat 

kurang baik dan tidak baik, dan tidak revisi atau dikatakan valid apabila 

modul tersebut berpredikat baik atau sangat baik. Angket validasi 

dilengkapi dengan komentar atau saran validator, modul ini tetap dilakukan 

perbaikan sesuai dengan pertimbangan kritik dan saran validator. 

 


