
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan generasi penerus 

bangsa. Oleh karenanya diperlukan proses pembelajaran yang menunjang hal 

tersebut melalui bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta 

didik. Hal ini dikuatkan dengan UU No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menyumbangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan  

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. PP No. 19 ayat (1) menjelaskan bahwa 

proses pembelajaran pada tiap satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis siswa. (Indrawati et al, 2009). 

Proses pembelajaran sarat dengan proses penyampaian materi kepada siswa 

dalam hal ini bahan ajar memiliki peran yang penting dalam membantu 

penyampaian pesan secara efektif dan efisien. Selain sebagai media penyampaian 

pesan materi pelajaran, bahan ajar hendaknya dapat berperan penting dalam 
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memberikan kegiatan pada siswa agar lebih proaktif, kreatif, dan luwes. 

Keberadaan bahan ajar sangatlah diperlukan karena melalui bahan ajar guru akan 

lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu 

dalam belajar. Salah satu bahan ajar  yang biasa digunakan dapat berupa Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) atau buku paket. 

Bahan ajar yang baik, mampu memotivasi siswa dalam belajar tidak hanya 

dengan membaca namun dengan ikut serta dalam kegiatan membuat daya kritis 

siswa semakin tinggi. Suatu bahan ajar yang hanya menyajikan materi 

pembelajaran  akan membuat siswa cenderung malas dalam belajar karena hanya 

berupa teori saja bukan bersifat faktual.  

Abad XXI merupakan suatu kondisi era globalisasi yang meningkat drastis 

khususnya pada bidang teknologi dan sains sehingga dalam hal ini terkenal 

dengan sebutan Tekno-Sains, tidak terkecuali pada bidang pendidikan memiliki 

peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

profesional, dan memiliki kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan. Salah 

satunya pada bidang pendidikan sangat berperan penting dalam menyiapkan 

generasi yang luwes, kreatif, dan proaktif (Meika,2016). Prinsip pendidikan tidak 

hanya membuat seorang  peserta didik berpengetahuan, melainkan juga menganut 

sikap  keilmuan, yaitu kritis, logis, inventif dan inovatif, serta konsisten,  namun 

disertai pula dengan kemampuan beradaptasi secara  sosial (BNSP, 2011). 

Ketentuan umum buku teks dalam Permen No. 2 pasal 1 menjelaskan buku acuan 

wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar  dan menengah atau perguruan 

tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka  peningkatan keimanan, 
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ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan 

kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional 

pendidikan. Buku panduan pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, 

deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para 

pendidik (BNSP, 2009).  

Berdasarkan hasil need assessment (analisis kebutuhan) yang telah dilakukan 

pada siswa kelas 8 di SMP Muhammadiyah 6 Dau, Malang pada tanggal 22 

November 2017 dengan jumlah responden 72 siswa dari 3 kelas A, B, dan C,  jika 

ditinjau dari metode yang digunakan guru saat mengajar sebanyak 52% responden 

menyatakan  menggunakan metode ceramah, diskusi-presentasi 6,94%, praktikum 

2,77%, dan memilih metode lebih dari 1 sebanyak 37,5%. Ditinjau dari sumber 

belajar yang biasa digunakan oleh siswa yaitu; 6.94% responden memilih LKPD, 

buku paket 44,4%, media elektronik 11,1%, modul 9,72 %, dan sebanyak 27,7% 

memilih lebih dari 1. Selanjutnya dari penggunaan modul untuk sumber belajar, 

sebanyak 38,8% menyatakan pernah menggunakan modul, dan 61,1% tidak 

pernah. 76,3% responden pernah melakukan pembelajaran langsung di lingkungan 

sekitar, dan 23,6% menyatakan tidak pernah. Berdasarkan sumber belajar yang 

disukai 70,8% menyukai media cetak (buku, modul, LKPD), 19,4% memilih 

media elektronik (PPT, Video), 9,72% alat peraga, 9,72% sumber asli (hewan, 

tumbuhan). Ditinjau dari kebutuhan modul untuk membantu proses belajar 

sebanyak 80,5% menyatakan “ya”, dan 19,4% menyatakan “tidak”. Ditinjau 

sumber belajar yang digunakan guru dalam menjelaskan materi sistem pernapasan 
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yaitu sebanyak 0% memilih PPT, 59,6% memilih buku paket, 34,7% LKPD, dan 

5,55% modul. Berdasarkan tingkat ketertarikan belajar di lingkungan langsung 

pada materi sistem pernapasan 94,4% menyatakan “ya”, dan 5,55% menyatakan 

“tidak”. Ditinjau dari segi ketertarikan menggunakan modul Hands On Activity 

untuk belajar sistem pernapasan yaitu sebanyak 81,9% menyatakan “ya” dan 18% 

menyatakan “tidak”. Menurut hasil analisis kebutuhan guru IPA SMP 

Muhammadiyah 6 Dau, Malang oleh bapak Khoirul Ishak Harahap pada angket 

kebutuhan  menjelaskan bahwasanya guru IPA kelas 8 tidak membutuhkan modul 

biasa untuk membantu proses pembelajaran, namun bapak ishak menyatakan 

100% membutuhkan modul hands on activity dan tertarik utnuk menggunakannya 

pada pembelajaran materi sistem pernapasan mengingat guru hanya menggunakan 

metode diskusi-presentasi saja pada materi sistem pernapasan sehingga siswa 

kurang maksimal dalam mendapatkan pengalaman belajar sendiri. Dapat diketahui 

bahwa pengembangan modul berbasis hands on activity sangat dibutuhkan 

sebagai suplemen pendukung bagi siswa ketika melakukan pembelajaran namun 

tetap menggunakan buku paket yang telah didapatkan dari pemerintah. Modul 

hands on activity terdapat kombinasi antara materi dan kegiatan pembelajaran 

selain itu modul lebih praktis untuk digunakan dibandingkan dengan modul pada 

umumnya yang hanya memuat materi saja. Hal ini dikuatkan oleh Amin (2007) 

yang menjelaskan Hands on Activity adalah suatu model yang dirancang untuk 

melibatkan siswa dalam menggali informasi dan bertanya, beraktivitas dan 

menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat kesimpulan 

sendiri.  
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Pembelajaran hands on activity merupakan suatu pembelajaran yang bersifat 

kontekstual. Hal ini erat kaitannya dengan pembelajaran IPA yang berbasis 

kontekstual karena dilihat dari segi karakteristik IPA adalah observasi, 

identifikasi, eksperimentasi, membuat kesimpulan berdasarkan hasil observasi, 

dan penyusunan teori. Pembelajaran ini erat kaitannya dengan suatu kegiatan 

pembelajaran yang bersifat mencari tahu secara sistematis tentang alam semesta, 

sehingga IPA bukan hanya tentang kumpulan fakta-fakta, prinsip-prinsip, konsep-

konsep saja namun tentang bagaimana proses mendapatkan fakta itu sendiri. 

Pemahaman tentang karakteristik IPA sendiri akan berdampak pada proses belajar 

di sekolah. Sekolah diharapkan menjadi tempat yang memfasilitasi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar yang selanjutnya akan dapat 

dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi dasar materi sistem pernapasan kelas VIII SMP/MTS yaitu 3.9 

Menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada 

sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan, 4.9 

Menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. 

Memberikan suatu inspirasi untuk mengembangkan suatu produk bahan ajar 

dalam bentuk modul berbasis Hands On Activity dimana sistem pembelajaran 

student center terwujudkan. Pembelajaran yang baik adalah ketika siswa dapat 

memahami suatu materi dengan praktik langsung karena kecenderungan siswa 

dalam mengingat hasil pengalaman belajarnya lebih tinggi dibandingan harus 

membaca teori saja. Berdasarkan silabus dijelaskan bahwa kegiatan belajar pada 

sistem pernapasan adalah Mengamati model sistem pernapasan, mengidentifikasi 
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organ pernapasan, mekanisme pernapasan, serta gangguandan upaya menjaga 

kesehatan pada sistem pernapasan, menuliskan laporan dan memaparkan hasil 

identifikasi organ, mekanisme sistem pernapasan dan penyakit serta upaya 

menjaga kesehatan, mengumpulkan informasi tentang bahaya merokok bagi 

kesehatan, membuat poster tentang bahaya merokok bagi kesehatan. 

Pengembangan bahan ajar dalam bentuk modul Hands On Activity akan 

membentuk suatu penghayatan dan pengalaman untuk menetapkan suatu 

pengertian (penghayatan) karena mampu membelajarkan secara bersama-sama 

kemampuan psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan) dan afektif 

(sikap). Selain  itu dengan Hands On Activity siswa akan memperoleh 

pengetahuan tersebut secara langsung melalui pengalaman sendiri sehingga 

menambah pengalaman belajar siswa dan meningkatkan daya kritis siswa dan 

kepekaan terhadap lingkungan (Amin, 2007). Kebanyakan modul yang telah 

dikembangkan merupakan modul pembelajaran sederhana, dalam hal ini terdiri 

dari tujuan pembelajaran, materi/substansi pembelajaran, dan evaluasi. Oleh 

karena itu dalam pengembangan modul sebelum melakukan penyusunan harus 

melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu dengan meninjau dari kebutuhan 

siswa, ketertarikan, RPP, dan Silabus untuk menentukan materi. Modul ini berisi 

materi sistem pernapasan, materi tersebut meliputi pengertian mengenai sistem 

pernapasan, organ yang berperan dalam pernapasan, dan mekanismenya serta 

hubungannya dengan kesehatan.  

Model pengembangan yang digunakan untuk menghasilkan modul adalah 

model ADDIE. Model ADDIE terbagi menjadi lima tahap yaitu; Analyze berupa 
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kebutuhan, peserta didik dan guru,  Design berupa rumusan kompetensi dan 

strategi, Develop berupa materi ajar dan asesmen, Implement berupa tatap muka 

pembelajaran, asesmen, Evaluate program pada setiap proses yang dilakukan pada 

pengembangan modul (Adha et al, 2013). Pemilihan penggunaan model 

pengembangan disesuaikan dengan bentuk produk yang dikembangkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana langkah pengembangan Modul Pembelajaran Sains Berbasis 

Hands On Activity Materi Sistem Pernapasan Pada Siswa Kelas VIII 

SMP/MTS?  

b. Bagaimana proses validasi dan keterbacaan modul Pembelajaran Sains 

Berbasis Hands On Activity Materi Sistem Pernapasan Pada Siswa Kelas 

VIII SMP/MTS? 

 

1.3 Tujuan Penelitian Pengembangan 

1. Menghasilkan Modul Pembelajaran Sains Berbasis Hands On Activity 

Materi Sistem Pernapasan Pada Siswa Kelas VIII SMP/MTS  

2. Untuk menjelaskan validasi isi atau materi, tampilan dan keterbacaan 

Modul Pembelajaran Sains Berbasis Hands On Activity Materi Sistem 

Pernapasan Pada Siswa Kelas VIII SMP/MTS ditinjau dari segi 

penyusunan modul pembelajaran dan  keefektifan penerapan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  
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1. Manfaat Teoritis 

Modul Pembelajaran Sains Berbasis Hands On Activity Materi Sistem 

Pernapasan Pada Siswa Kelas VIII SMP/MTS dapat menjelaskan materi 

sistem pernapasan dengan sistematis konseptual dan faktual dan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi serta penunjang kegiatan pembelajaran 

tentang sistem pernapasan  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru: dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar 

dalam pembelajaran IPA khususnya pada materi sistem pernapasan.  

b. Manfaat bagi siswa: sebagai sumber belajar dalam kegiatan 

pembelajaran, dan dapat memberikan pengalaman belajar dengan 

praktik langsung. 

c. Manfaat bagi peneliti: sebagai inovasi sumber belajar berupa modul 

pembelajaran sains berbasis hands on activity materi sistem 

pernapasan pada siswa kelas VIII SMP/MTS. 

 

1.5 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan suatu bahan ajar berupa modul pembelajaran sains 

yang mampu memberikan informasi yang jelas dan tidak membosankan serta 

dapat meningkatkan daya berpikir kritis siswa melalui konsep observasi dengan 

model Hands On Activity maka perancangan modul pembelajaran sains pada 

materi sistem pernapasan yang akan dikembangkan memiliki kriteria khusus 

sebagai berikut. 
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1) Berdasarkan Materi 

Modul Pembelajaran Sains Berbasis Hands On Activity ini membahas 

terkait Sistem Pernapasan Pada Siswa Kelas VIII SMP/MTS berisi gabungan 

antara petunjuk kegiatan belajar mandiri dan materi terkait sistem pernapasan. 

Kegiatan belajar mandiri tersebut merupakan sebuah kegiatan yang 

memfasilitasi peserta didik agar lebih aktif, kreatif dan mampu berpikir kritis. 

Selain itu, dalam modul tersebut juga terdapat misi khusus dalam pembuatan 

proyek akhir hasil kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara observasi. 

Salah satunya materi didalam modul harus 100% tepat sehingga jika belum 

memenuhi maka akan dilakukan perbaikan agar dapat menghasilkan produk 

yang baik. Terdapat logbook kegiatan yang dilakukan didalam modul tersebut 

sehingga setiap siswa dapat memiliki record kegiatan diri sendiri hal ini 

bermanfaat dalam memanejemen waktu antara peserta didik dan juga guru. 

Terdapat logbook kegiatan yang dilakukan didalam modul tersebut sehingga 

setiap siswa dapat memiliki record kegiatan diri sendiri hal ini bermanfaat 

dalam memanejemen waktu antara peserta didik dan juga guru. 

2) Berdasarkan Tampilan  

Modul Pembelajaran Sains Berbasis Hands On Activity Materi Sistem 

Pernapasan Pada Siswa Kelas VIII SMP/MTS didesain lebih flexible dalam 

ukuran B5 agar mempermudah peserta didik untuk membawanya, bahasa yang 

digunakan friendly sehingga siswa dengan mudah untuk memahami konsep 

pada setiap komponen modul, keunikan modul ini pada fitur umpan balik 
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menggunakan permainan TTS (teka teki silang yang bertujuan untuk 

memberikan inovasi dan motivasi belajar siswa. 

1.6 Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pengembangan modul pembelajaran sains berbasis Hands On Activity materi 

sistem pernapasan di SMP Muhammadiyah 6 Dau penting dilakukan hal ini 

dikuatkan dengan fakta yang didapatkan pada analisis kebutuhan bahwa pada 

pembelajaran materi sistem pernapasan guru cenderung menggunakan buku paket 

dan lembar kerja peserta didik saja, dalam hal ini guru hanya menerapkan 

pembelajaran konvensional dimana cenderung bersifat teacher center  kegiatan 

tersebut belum dapat memenuhi gaya pendidikan abad XXI dengan menggunakan 

kurikulum 2013 pembelajaran harusnya bersifat student center sehingga siswa 

mampu untuk mengeksplorasi suatu pengetahuan melalui kegiatan langsung 

bukan hanya teori, konsep, dan prinsip saja namun mengaplikasikannya secara 

langsung, sehingga mampu menciptakan suatu pengalaman belajar bagi siswa. 

Modul pembelajaran yang dikembangkan oleh penulis dilengkapi dengan aktivitas 

eksplorasi untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa secara langsung 

sehingga  siswa dapat memahami suatu konsep dengan baik karena dalam 

pembelajaran sains memiliki prinsip yang riil oleh karena itu dibutuhkan 

pengamatan faktual, selain itu pengamatan langsung dapat memberikan daya ingat 

yang baik bagi siswa sehingga konsep sains yang hafalan akan dipatahkan. 

 

1.7 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan ini adalah : 
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a. Modul dapat digunakan siswa sebagai sumber belajar dan media belajar 

dalam memahami materi sistem pernapasan manusia. 

b.  Modul dapat digunakan guru sebagai bahan ajar dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

c. Ahli materi merupakan dosen biologi yang memenuhi kriteria khusus, 

yaitu mempunyai keahlian di cabang ilmu biologi bidang anatomi dan 

fisiologi manusia. 

d. Ahli media merupakan dosen biologi yang memenuhi kriteria khusus, 

yaitu mempunyai keahlian di bidang pendidikan khusunya pengembangan 

media pembelajaran. 

e. Respon siswa terhadap instrumen penelitian adalah keadaan yang 

sebenarnya. 

2. Keterbatasan Penelitian pengembangan ini adalah: 

a. Modul yang dikembangkan menggunakan model pengembangan ADDIE 

b. Modul Pembelajaran Sains Berbasis Hands On Activity ini hanya 

digunakan untuk pembelajaran pada materi sistem pernapasan pada siswa 

kelas VIII SMP/MTS. 

c. Modul akan diujicobakan pada 9 orang siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 6 Dau, Malang. 

d. Modul akan ditinjau validasi isi/ materi, tampilan dan keterbacaan oleh 

dosen pembimbing, ahli materi dan ahli media, serta guru IPA SMP 

Muhammdiyah 6 Dau, Malang dalam uji validitas serta siswa dalam 
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keterbacaan untuk memberikan masukkan terhadap pengembangan modul 

tersebut. 

e. Kriteria penilaian modul meliputi; aspek kelayakan isi/ materi, aspek 

penyajian, keterbacaan (bahasa), dan aspek kegiatan pesrta didik. 

 

1.8 Definisi Istilah/ Definisi Operasional 

a. Modul yang dimaksud yaitu bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 

sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang 

terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan 

belajar yang spesifik yakni pada materi sistem pernapasan manusia. 

b. Hands on activity yang dimaksud adalah suatu model yang dirancang 

untuk melibatkan siswa dalam menggali informasi dan bertanya, 

beraktivitas dan menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta 

membuat kesimpulan sendiri dari bahan ajar modul. Siswa diberi 

kebebasan dalam mengkonstruk pemikiran dan temuan selama melakukan 

aktivitas sehingga siswa melakukan sendiri dengan tanpa beban, 

menyenangkan dan dengan motivasi yang tinggi.  

c. Validasi Isi digunakan untuk menilai atau memvalidasi isi atau materi 

yang terdapat pada modul diukur dengan menggunakan instrumen validasi 

ahli materi 

d. Validasi Penyajian digunakan untuk menilai atau memvalidasi tampilan 

modul diukur dengan menggunakan instrumen validasi ahli media. 
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e. Validasi Keterbacaan digunakan untuk menilai atau memvalidasi 

keterbacaan modul diukur dengan menggunakan instrumen validasi 

responden dalam hal ini adalah siswa dan guru
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