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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan 

materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang 

didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala 

kompleksitasnya (Widodo dan Jasmadi, 2008). Bahan ajar digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas 

yang dapat berupa bahan ajar yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut 

Nurdyansyah & Mutala’liah (2015), bahan ajar akan mengurangi beban guru 

dalam menyajikan materi (tatap muka), sehingga guru lebih banyak waktu untuk 

membimbing dan membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga 

sangat berguna membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Bahan ajar yang baik harus dirancang dan ditulis sesuai dengan kaidah 

instruksional, hal ini diperlukan karena bahan ajar akan digunakan sebagai 

pendidik untuk membantu tugasnya dalam proses belajar mengajar (Widodo dan 

Jasmadi, 2008). Dampak lain dari adanya bahan ajar adalah bahan ajar akan 

membantu peserta didik untuk memperolah pengetahuan baru. Jika biasanya 

sumber pengetahuan peserta didik adalah dari guru, dengan adanya bahan ajar 

akan mengurangi ketergantungan peserta didik kepada guru sebagai satu-satunya 

sumber pengetahuan.  

2.2 Modul  

Modul merupakan salah satu bentuk dari bahan ajar cetak yang sering 

dijumpai. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik 

dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul 

berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang telah 

disebutkan sebelumnya (Nurdyansyah & Mutala’liah, 2015). Pembelajaran 

menggunakan modul memungkinkan peserta didik untuk lebih meningkatkan 

aktifitas belajarnya dan juga melatih peserta didik untuk lebih mandiri. Menurut 
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Pratiwi et al., (2014), penggunaan modul dalam proses pembelajaran juga dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.  

Modul sebagai salah satu bahan ajar mempunyai beberapa kelebihan dalam 

proses pembelajaran. Adapun kelebihan pembelajaran dengan modul adalah 

sebagai berikut:  

1. Modul berfokus pada kemampuan individual siswa, karena pada hakekatnya 

mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung 

jawab atas tindakan-tindakannya (Pratiwi et al., 2014). 

2. Modul dapat meningkatkan motivasi peserta didik, karena setiap kali 

mengerjakan tugas pelajaran dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan 

kemampuan. 

3. Modul mampu menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang mudah diterima 

peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya (Latifah, 2017). 

4. Modul memiliki tampilan dan desain yang menarik sehingga dapat 

menambah semangat siswa untuk belajar. 

Penggunaan modul dalam proses pembelajaran mendukung penarapan 

kurikulum 2013 dimana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan pada aktivitas siswa, sehingga 

pengembangan modul adalah salah satu pendukung dari keterlaksanaan kurikulum 

2013 (Rosa, 2017). Dengan menggunakan modul dalam proses pembelajaran 

diharapkan mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan berupa 

mengamati, meng-klasifikasi, mengkomunikasikan, mengukur, memprediksi dan 

menyimpulkan dalam proses proses pembelajaran untuk membuktikan suatu 

konsep, dengan begitu siswa akan berperan aktif dan tertarik sehingga motivasi 

belajarnya akan meningkat, begitu pula dengan hasil belajarnya. Selain itu modul 

juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dikarenakan modul 

bersifat fleksibel sehingga dapat dikembangkan dengan orientasi HOTS yang 

sekarang juga menjadi tuntutan dalam dunia pendidikan.  

2.3 HOTS (Higher-Order Thinking Skills) 

HOTS (Higher-Order Thinking Skills)  merupakan kemampuan berpikir yang 

terdiri atas berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah (Susanto & 
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Retnawati, 2017). HOTS dikembangkan dari taksonomi Bloom dan Revised 

Taksonomy yang berdasar pada ranah kognitif. Ranah kognitif yaitu kemampuan 

seseorang untuk memproses dan menggunakan dengan berpikir atau kemampuan 

intelektual. Taksonomi Bloom merupakan taksonomi yang menggambarkan 

aktivitas dan tingkah laku baik berasal dari keterampilan berpikir tingkat rendah 

(LOTS) hingga keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). LOTS terdiri dari 

tahapan mengingat (C1) memahami (C2), dan aplikasi (C3). Adapun HOTS 

berupa tahapan analisis (C4), sintesis (C4) dan evaluasi (C6) (Tjahjadarmawan, 

2017). Berikut ranah kognitif C4, C5, dan C6 taksonomi bloom: 

Tabel 2.1 Ranah Kognitif C4, C5, dan C6 Taksonomi Bloom 
Analisis (C4) Sintesis (C5) Evaluasi  (C6) 

Menganalisis 

Mengaudit 

Memecahkan 

Menegaskan 

Mendeteksi 

Mendiagnosis 

Menyeleksi 

Merinci 

Menominasikan 

Mendiagramkan 

Megkorelasikan 

Merasionalkan 

Menguji 

Mencerahkan 

Menjelajah 

Membagankan 

Menyimpulkan 

Menemukan 

Menelaah 

Memaksimalkan 

Memerintahkan 

Mengedit 

Mengaitkan 

Memilih 

Mengukur 

Melatih 

Mentransfer 

Mengabstraksi 

Mengatur 

Menganimasi 

Mengumpulkan 

Mengkategorikan 

Mengkode 

Mengombinasikan 

Menyusun 

Mengarang 

Membangun 

Menanggulangi 

Menghubungkan 

Menciptakan 

Mengkreasikan 

Mengoreksi 

Merancang 

Merencanakan 

Mendikte 

Meningkatkan 

Memperjelas 

Memfasilitasi 

Membentuk 

Merumuskan 

Menggeneralisasi 

Menggabungkan 

Memadukan 

Membatas 

Mereparasi 

Menampilkan 

Menyiapkan 

Memproduksi 

Merangkum 

Merekonstruksi 

Membandingkan 

Menyimpulkan 

Menilai 

Mengarahkan 

Mengkritik 

Menimbang 

Memutuskan 

Memisahkan 

Memprediksi 

Memperjelas 

Menugaskan 

Menafsirkan 

Mempertahankan 

Memerinci 

Mengukur 

Merangkum 

Membuktikan 

Memvalidasi 

Mengetes 

Mendukung 

Memilih 

Memproyeksikan 
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HOTS merupakan aspek yang sangat penting untuk dikembangkan dalam 

proses pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan nyata siswa yang 

memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan kreatif. Tujuan 

pembelajaran yang mengembangkan HOTS adalah untuk membekali siswa 

terampil memberi alasan dan membuat keputusan (Susanto & Retnawati, 2017). 

Pentingnya HOTS dalam pembelajaran juga ditunjukkan oleh hasil penelitian 

Murray (2011), yang menyebutkan bahwa ketika siswa menggunakan HOTS 

maka siswa memutuskan apa yang harus dipercayai dan apa yang harus dilakukan, 

menciptakan ide-ide baru, membuat prediksi dan memecahkan masalah nonrutin.  

Kemampuan berpikir tingkat tinggi, merupakan proses berpikir yang tidak 

sekedar menghafal dan menyampaikan kembali informasi yang diketahui dan 

diperlukan dalam pembelajaran biologi. Menurut Rofiah dkk (2018) kemampuan 

berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan menghubungkan, memanipulasi, 

dan mentransformasi pengetahuan serta pengalaman yang sudah dimiliki untuk 

berpikir secara kritis dan kreatif dalam upaya menentukan keputusan dan 

memecahkan masalah pada situasi baru. Dengan HOTS siswa dapat membedakan 

ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu memecahkan 

masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis dan memahami 

hal-hal kompleks menjadi lebih jelas (Widodo & Kadarwati, 2017). HOTS dapat 

dipelajari dan dapat diajarkan kepada murid, sehingga dengan adanya HOTS 

keterampilan siswa akan lebih meningkat.  

Pembelajaran HOTS meliputi tiga aspek, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, 

dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk 

menganalisis, menciptakan, dan menggunakan kriteria secara objektif serta 

mengevaluasi data. Berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk menggunakan 

struktur berpikir yang rumit sehingga memunculkan ide baru yang orisinil. 

Sedangkan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk berpikir secara 

kompleks dan mendalam untuk memecahkan suatu masalah. Pembelajaran HOTS 

juga menuntut penggunaanya strategi pembelajaran yang berorientasi pada siwa 

yang aktif sehingga siswa memiliki kesempatan untuk mengamati, menanya, 
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menalar, mencoba dan mengkomunikasikannya dimana hal tersebut sesuai dengan 

pendekatan pada Kurikulum 2013.  

2.4 Materi Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan 

Mata Pelajaran IPA di SMP merupakan kombinasi dari tiga bidang ilmu sains 

yakni biologi, fisika dan kimia. Berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 

2013 salah satu materi pembelajaran pada KD 3.2 Kelas IX adalah menganalisis 

sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi 

pada sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. KD 4.2 yakni 

menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Indikator pencapaian 

kompetensi yang dapat dijabarkan dari KD 3.2 dan 4.2 terdapat dalam Tabel 2.1 

Tabel 2.2 KD dan Indikator Materi Sistem Perkembangbiakan pada Tumbuhan dan 

Hewan 

Kompetensi dasar Indikator 

3.2Menganalisis sistem 

perkembangbiakan 

pada tumbuhan dan 

hewan serta penerapan 

teknologi pada sistem 

reproduksi tumbuhan 

dan hewan 

3.2.1    Menganalisis perkembangbiakan aseksual pada tumbuhan  

3.2.2    Mengkategorikan jenis-jenis perkembangbiakan aseksual 

pada tumbuhan 

3.2.3    Menganalisis perkembangbiakan seksual pada tumbuhan 

3.2.4    Mendiagaramkan tahap perkembangbiakanseksual pada 

tumbuhan  

3.2.5    Membandingkan perbedaan perkembangbiakan aseksual 

dan seksual pada tumbuhan  

3.2.6    Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap 

perkecambahan 

3.2.7  Menganalisis perkembangangbiakan pada tumbuhan 

Gymnospermae,  tumbuhan paku, dan lumut 

3.2.8   Membandingkan keuntungan berbagai macam teknologi 

tumbuhan 

3.2.9   Mengidentifikasi perkembangbiakan aseksual pada hewan 

3.2.10   Mengkategorikan hewan berdasarkan cara 

perkembangbiakan seksual 

3.2.11  Membandingkan metamorfosis sempurna dan 

metamorfosis tidaksempurna 

3.2.12  Mengidentifikasi teknologi perkembangbiakan pada hewan  

3.2.13  Mengaitkan ciri tubuh dengan  kelangsungan hidup hewan 

dan tumbuhan  

4.2 Menyajikan karya hasil 

perkembangbiakan 

pada tumbuhan 

4. 2.1 Menyajikan karya hasil perkembangbiakan vegetatif pada 

tumbuhan 

Pembelajaran dan penilaian Bab 2 tentang sistem perkembangbiakan pada  

tumbuhan dan hewan memerlukan waktu 15 jam atau 6 kali tatap muka (TM) 

dengan penjabaran materi pembelajaran tiap pertemuan sebagai berikut:  
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1. Perkembangbiakan pada tumbuhan: perkembangbiakan aseksual pada 

tumbuhan Angiospermae 

2. Perkembangbiakan pada tumbuhan: perkembangbiakan seksual pada 

tumbuhan Angiospermae 

3. Perkembangbiakan pada tumbuhan: perkembangbiakan pada Gymnospermae, 

tumbuhan tumbuhan Pteridophyta (paku),  perkembangbiakan tumbuhan 

Bryophyta (lumut), teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan 

4. Perkembangbiakan aseksual dan seksual pada hewan, kelangsungan hidup 

hewan, serta teknologi reproduksi pada hewan 

5. Adaptasi dan seleksi alam  

2.5 Kerangka Berpikir  

Pembelajaran biologi sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah. 

Namun pada kenyataan lapangan proses pembelajaran lebih menggunakan sistem 

ceramah sehingga siswa cenderung kurang aktif dan hanya mengikuti apa yang 

guru sampaikan dan juga menyebabkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis 

menjadi terbatas, karena hanya mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh 

guru.  

Berdasarkan hasil observasi dan pengisian angket kebutuhan diketahui bahwa 

SMP Muhammadiyah 4 Malang dalam proses pembelajaram biologi cenderung 

menggunakan ceramah dalam proses pembelajarannya, dan sumber belajar yang 

digunakan terbatas pada buku cetak saja. Selain itu siswa juga kurang mengetahui 

apa itu HOTS padahal tujuan dari pembelajaran IPA yang tertuang dalam standar 

isi SMP adalah pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek kecapakan hidup 

(BSNP, 2006). Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan 

mengambangkan modul pembelajaran biologi pada materi sistem 

perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan  yang berorientasi pada HOTS 

sehingga bisa digunakan guru untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa. 
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Kerangka berpikir pengembangan modul berorientasi pada HOTS terdapat pada 

gambar 2.1 dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembelajaran Biologi Materi Sistem 

Perkembangbiakan pada Tumbuhan dan Hewan  

SMP Muhammadiyah 4 Malang 

Kondisi Ideal: 
 

1. Pembelajaran Berpusat pada 

Siswa  

2. Sumber belajar dan 

pembelajaran seharusnya 

dapat melatih kemampuan 

HOTS siswa 

3. Siswa dapat belajar mandiri 

dengan sumber belajar yang 

ada  

Kondisi di Lapangan: 

1. Pembelajaran masih berpusat 

pada guru  

2. Sumber belajar belum bisa 

melatih kemampuan HOTS 

siswa 

3. Guru kurang menerapkan  

HOTS dalam kegiatan belajar 

di kelas  

4. Siswa belum terbiasa belajar 

mandiri dan sumber belajar 

masih terbatas pada buku cetak  

Pembelajaran Materi Sistem 

Perkembangbiakan Pada Tumbuhan dan 

Hewan  Belum Memenuhi Kebutuhan  

Pengembangan modul 

dimana kegiatan 

belajar siswa dan 

evaluasianya dapat 

melatih kemampuan 

HOTS pada siswa  

Penilaian 

kelayakan oleh ahli 

bahan ajar dan ahli 

materi 

Tanggapan siswa 

dan guru pada saat 

uji coba kelompok 

kecil dan lapangan 

materi 

Modul sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan  yang 

berorientasi pada Higher-Order Thingking Skills (HOTS) sebagai 

sumber belajar di SMP Muhammadiyah 4 Malang 


