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 ABSTRAK 

 

Fathian Ulya Azzahra. 2023. Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Berbasis 

Anyflip  pada Materi Keanekaragaman Hayati Untuk Siswa Kelas X IPA SMA 

Negeri 1 Maros. Skripsi. Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Irmawanty dan 

Pembimbing II Rahmatia Thahir.  

Jenis penelitian ini adalah Research and Development. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui validitas dan kepraktisan bahan ajar e-modul dengan 

menggunakan Anyflip pada materi Keanekaragaman Hayati peserta didik kelas 

XI/MIA. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 

Maros dengan sampel sebanyak 8 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 

menggunakan angket penilaian validitas dan kepraktisan. Data yang dikumpulkan 

yaitu data mengenai validitas dan kepraktisan bahan ajar yang dikembangkan. 

Hasil analisis validitas menunjukkan bahwa bahan ajar e-modul yang 

dikembangkan memperoleh nilai 0.86 yang berada pada kategori valid.  

Sedangkan hasil analisis kepraktisan dari guru berada pada rentang nilai 72>29.88 

dengan persentase 100% responden yaitu guru dan pada hasil analisis angket 

peserta didik diperoleh hasil 66,14>29.88 yang berada pada kategori sangat 

praktis sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan ajar e-modul dengan 

menggunakan aplikasi Anyflip pada materi keanekaragaman hayati di kelas X  

IPA valid dan praktis.  

Kata Kunci: bahan ajar, e-modul, dan flipbook 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade terakhir ini 

sangat berkaitan dengan garis pembangunan bidang pendidikan diantaranya 

dapat menjadikan peserta didik yang mempunyai intelektual yang tinggi, sikap 

ilmiah dan dapat merancang serta membuat suatu karya teknologi yang 

sederhana. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional disebutkan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Herayana,dkk. 2020).  

Menurut Wahono (2015) dunia pendidikan tentunya teknologi juga 

mengambil andil yang penting dalam keberhasilan belajar siswa. Teknologi 

dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Contoh teknologi yang 

banyak digunakan dalam pembelajaran yaitu penggunaan modul elektronik 

atau disingkat dengan e-modul. Pembelajaran dengan menggunakan e-modul 

sangat penting bagi siswa karena pembelajaran e-modul membawa pengaruh 

terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk 

digital, baik secara isi atau pun sistemnya. 
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Salah  satu  bentuk  bahan  ajar  yang  dapat  digunakan dalam   

pembelajaran   adalah  modul.   Modul   merupakan sebuah  bahan  ajar  yang  

disusun  secara  sistematis  dengan menggunakan bahasa yang dapat dengan 

mudah dipahami oleh  siswa  serta  dapat  dipelajari  secara  mandiri  tanpa 

membutuhkan  seorang  fasilitator  dan  modul  juga  dapat digunakan  sesuai  

dengan  kecepatan  belajar  siswa  dengan pengertian  tersebut  maka  modul  

yang  baik  memiliki  lima karakteristik,  yaitu keanekaragaman hayatif  

instruction,  if  contained,  stand alone,  adaptive,  dan user  friendly 

(Prastowo, 2013). 

Menurut Herayana (2020) biologi sebagian dari sains harus mengikuti 

perkembangan jaman tanpa meninggalkan hakikat sains. Belajar biologi tidak 

hanya membaca materi , tetapi mengingat dan memahami apa yang telah 

dibaca, sehingga pemahaman fakta, konsep, prinsip biologi dan kemampuan 

proses ilmiah siswa dapat dikembangan sendiri, dan juga dengan bantuan guru 

pada saat proses pembelajaran di dalam ruangan maupun lapangan, karena 

pembelajaran biologi itu sangat besar kaitannya dengan proses kehidupan 

sehari-hari. Namun kenyataannya guru dan siswa cenderung pada pencapaian 

nilai kongnitif yang tinggi dibandingkan dengan niali karakter atau sikap. 

Supaya siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru maka 

metodedanpendekatan harus disesuaikan dengan karakteristik objek dan 

subjek belajarnya. Pemahaman konsep-konsep biologi dapat dilakukan dengan 

berbagai macam kegiatan sederhana yang dapat diamati dan dilakukan siswa, 

namun kehadiran sumber belajar yang tepat dapat membantu siswa dalam 
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memahami sebuah materi  yang lumayan sulit demi mengoptimalkan hasil 

belajar siswa, awalnya guru merupakan satu-satunya sumber belajar siswa tapi 

saat ini seiring berkembangnya ilmu dan teknologi siswa membutuhkan 

sumber belajar yang beranekaragam disekitar kehidupan peserta didik baik 

yang didesain maupun yang nondesain supaya peserta didik dapat memahami 

materi  yang sedang diajarkan. Keberhasilan pembelajaran juga membutuhkan 

dukungan dari sarana prasarana yang erat kaitannya dengan ketersediaan 

sumber belajar.  

Menurut Toharudin (2011) Secara sederhana, sumber belajar 

dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan kepada 

siswa dalam upaya memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Dengan begitu 

guru dituntut harus lebih kreatif dalam membuat bahan ajar bagi siswa supaya 

siswa tidak terlalu monoton dengan apa yang diajarkan oleh guru.  

Materi  keanekaragaman hayati dipilih karena siswa kesulitan dalam 

memahami materi  keanekaragaman hayati karena materi nya banyak dan 

keterbatasan bahan ajar. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi awal di 

SMA Negeri 1 Maros teknik dan instrumen pengumpul data yang di gunakan 

masing-masing wawancara dan instrumen wawancara. Wawancara dilakukan 

dengan 1 orang guru Biologi. Komponen wawancara tentang  penerapan  

pembelajaran biologi terpadu terdiri dari beberapa aspek yaitu:1) Belum ada 

guru yang melakukan pembelajaran biologi menggunakan e-modul sebagai 

salah satu bahan ajar, 2) Guru membutuhkan media pembelajaran biologi 



4 
 

 
 

berbentuk e-modul, 3) Terdapat kendala terhadap hasil belajar siswa mengenai 

materi  keanekaragaman hayati, 4) Guru membutuhkan KI atau KD untuk 

dicantumkan di dalam e-modul, 5) Guru  membutuhkan tujuan pembelajaran 

ada di dalam e-modul, 7) Guru membutuhkan desain modul yang dapat 

menarik minat belajar siswa. 

Pada sebagian siswa SMA Negeri 1 Maros juga sudah banyak yang 

menggunakan alat elektronik seperti komputer, laptop maupun handphone 

dalam belajar biologi. Ditinjau dari ketersediaan sarana elektronik di SMA 

Negeri 1 Maros sudah terdapat beberapa unit komputer dan proyektor. Di 

sekolah juga terdapat jaringan wifi yang memadai. Aplikasi anyflip ini dapat 

diakses melalui smartphone, laptop atau sejenisnya(Santika  &  Sylvia,  2021). 

Hal ini dapat membantu proses pembelajaran menjadi efektif. 

Sehubungan dengan yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk 

dapat mengkaji lebih lanjut berkenaan “Pengembangan Bahan Ajar E-

modul Berbasis Anyflip Pada Materi  Keanekaragaman Hayati Kelas X 

SMA Negeri 1 Maros’’. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah mengembangkan bahan ajar e-modul berbasis anyflip pada 

materi keanekargaman hayati. 

2. Bagaimanakah kevalidan bahan ajar e-modul berbasis anyflip pada materi  

keanekaragaman hayati kelas X SMA Negeri 1 Maros 
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3. Bagaimanakah kepraktisan bahan ajar e-modul berbasis anyflip pada 

materi  keanekaragaman hayati kelas X SMA Negeri 1 Maros. 

 

C. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, 

yaitu: 

1. Untuk mengembangkan bahan ajar e-modul berbasis anyflip pada materi  

keanekaragaman hayati kelas X SMA Negeri 1 Maros. 

2. Untuk mengetahui kevalidan bahan ajar e-modul berbasis anyflip pada 

materi  keanekaragaman hayati kelas X SMA Negeri 1 Maros yang 

bersifat valid. 

3. Untuk mengetahui kepraktisan bahan ajar e-modul berbasis anyflip pada 

materi  keanekaragaman hayati kelas X SMA Negeri 1 Maros yang 

bersifat praktis. 

 

D. Spesifikasi Produk 

Produk yang telah dihasilkan oleh peneliti dalam bentuk 

pengembangan ini adalah modul berbasis kearifan lokal daerah kabupaten 

Maros untuk kelas X  yang memiliki beberapa spesifikasi yaitu: 

1. Fungsi dari pengembangan e-modul keanekaragaman hayati ini yaitu agar 

siswa kelas X  dapat memahami serta mengenal materi  yang berkaitan 

dengan keanekaragaman hayati. 
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2. Modul ini dibuat dengan memuat materi  biologi yang berkaitan dengan 

keanekaragaman hayati. 

3. Modul ini juga dapat digunakan oleh siswa untuk dapat belajar secara 

mandiri maupun dengan adanya guru. 

4. Pembelajaran yang terdapat di dalam modul ini dikemas secara rinci 

berdasarkan kurikulum K13. 

5. Adapun bagian dari isi modul ini meliputi, halaman sampul, kata 

pengantar, petunjuk penggunaan e-modul, daftar isi, standar kopetensi, 

kopetensi dasar, materi  pokok, glosarium, rangkuman, dan soal evaluasi. 

E-modul keanekaragaman hayati ini dikemas dengan warna dan tampilan 

yang menarik agar dapat membangkitkan semangat siswa dalam 

mempelajari materi  yang terdapat di dalam e-modul. 

6. Pemaparan materi  telah dilengkapi dengan berbagai gambar untuk 

memperjelas siswa dalam memahami isi. 

E. Defenisi Istilah 

1. Menurut Nurfadhillah (2021) Media dalam proses proses pembelajaran 

cenderung di artikan sebagai alat- alat grafis, fotografis, atau elektronis, 

untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. 

2.  Menurut Purnama (2016) Penelitian pengembangan di bidang  pendidikan  

merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan menghasilkan produk-

produk untuk pembelajaran yang diawali dengan analisis kebutuhan,  
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pengembangan produk, evaluasi produk, revisi, dan penyebaran produk 

disseminasi. 

3.  Menurut Setyandaru (2017) Modul adalah bahan ajar yang dirancang  

secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam  

satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari siswa secara 

mandiri dalam waktu tertentu. 

4.  Menurut Suastika (2019) Kepraktisan perihal (yang bersifat, berciri) 

praktis, untuk kepraktisan dan efisiensi pemakaian, buku dua jilid ini 

disatukan. Kepraktisan modul dilihat dari hasil angket respon siswa dan 

juga angket respon dari guru. Angket respon siswa ini bertujuan untuk 

mengukur kepraktisan modul dilihat dari aspek isi, penyajian, 

kemenarikan, dan kebermanfaatan. 

5. Kevalidan (validity) adalah sesuai dengan ketentuan seharusnya. Menurut 

Deni (2018) kevalidan dinilai dari tiga aspek kevalidan yang meliputi 

kevalidan isi, kevalidan bahasa, dan kevalidan media. Kevalidan isi dilihat 

dari cakupan materi, keakuratan materi, dan kesesuaian dengan 

kompetensi. 

6. Menurut Kamalia (2021) Anyflip merupakan sebuah  aplikasi  berbasis 

web yang dirancang untuk membantu para guru membuat animasi e-book 

yang sesuai untuk media desktop  dan  mobile sehingga dapat membantu 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta 

didik di setiap kesempatan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 

1. Penelitian dan Pengembangan 

  a. Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:407) Penelitian dan 

pengembangan atau research and Development (R&D) adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat 

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat 

analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut 

agar dapat berfungsi dimasyarakat luas, maka diperlukan penelitian 

untuk menguji keefektifan produk tersebut. Sedangkan Soenarto 

(dalam Gd Tuning: 2011) mengartikan pengembangan sebagai 

suatu proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-

produk yang akan digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. 

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan 

adalah suatu metode yang digunakan untuk mengembangkan suatu 

produk menjadi produk baru yang lebih baik dan menguji 

keefektifan serta kevalidannya. 

b. Pengembangan  

Model Pengembangan ADDIE Menurut Shelton (2008: 41) 

model ADDIE merupakan model perancangan pembelajaran 



9 
 

 
 

generik yang menyediakan sebuah proses terorganisasi dalam 

pembangunan bahan-bahan pembelajaran yang dapat digunakan 

baik untuk pembelajaran tradisional (tatap muka di kelas) maupun 

pembelajaran online. Model pengembangan ADDIE yang terdiri 

dari 5 tahap yaitu: (1) Analisis kebutuhan; (2) Desain; (3) 

Pengembangan; (4) Implementasi; (5) Evaluasi. 

2. Bahan Ajar 

Menurut Magdalena (2020) bahan ajar merupakan bagian penting 

dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar  guru  akan  lebih  

mudah  dalam  melaksanakan  pembelajaran  dan  siswa  akan  lebih 

terbantu  dan  mudah  dalam  belajar.    Bahan  ajar  dapat  dibuat  dalan  

bentuk  sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi  ajar yang akan 

disajikan. Bahan   ajar   ialah   sekumpulan   materi    ajar   yang   disusun   

secara   sistematis   yang mereprentasikan konsep yang mengarahkan 

siswa untuk mencapai suatu kompetensi. Ketika  bahan  ajar  tidak  

digunakan  dalam  pembelajaran  dikelas  maka  bahan  ajar tersebut hanya 

menjadi sumber belajar. Kompetensi  mengembangkan  bahan  ajar  

idealnya  telah  dikuasai  guru  secara  baik, namun  pada  kenyataannya  

masih  banyak  guru  yang  belum  menguasainya,  sehingga dalam  

melakukan  proses  pembelajaran  masih  banyak  yang  bersifat  

konvensional. Dampak dari pembelajaran konvensional ini antara lain 

aktivitas guru lebih dominan dan  sebaliknya  siswa  kurang  aktif  karena  

lebih  cenderung  menjadi  pendengar. Disamping   itu   pembelajaran   
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yang   dilakukannya   juga   kurang   menarik   karena pembelajaran 

kurang variatif. 

3. Modul 

Modul merupakan suatu cara pengorganisasian materi  pelajaran 

yang memperhatikan fungsi pendidikan. Strategi pengorganisasian materi  

pembelajaran mengandung squencing yang mengacu pada pembuatan 

urutan penyajian materi  pembelajaran, dan synthesizing yang mengacu 

pada upaya untuk menunjukkan kepada mahasiswa keterkaitan antara 

fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang terkandung dalam materi  

pembelajaran. Dalam merancang materi pembelajaran, terdapat lima 

kategori kapabilitas yang dapat dipelajari oleh mahasiswa, yaitu informasi 

verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan 

motorik (Anggraini, 2021).  

Menurut Parmin (2012) Strategi pengorganisasian materi 

pembelajaran terdiri dari tiga tahapan proses berpikir, yaitu pembentukan 

konsep, intepretasi konsep, dan aplikasi prinsip. Strategi-strategi tersebut 

memegang peranan sangat penting dalam mendesain pembelajaran. 

Kegunaannya dapat membuat mahasiswa lebih tertarik dalam belajar, 

mahasiswa otomatis belajar bertolak dari prerequisites, dan dapat 

meningkatkan hasil belajar. 
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4. Bahan Ajar E-modul Keanekaragaman Hayati Menggunakan 

Anyflip 

Menurut Saefullah (2016) E-modul atau Modul elektronik adalah 

suatu distribusi yang terdiri dari teks, gambar, video dan suara dan 

didistribusikan dalam struktur yang canggih yang dapat dibaca dengan 

teliti di PC atau gadget elektronik lainnya. 

Menurut Anggelina & Sylvia (2021) E-modul berbantuan aplikasi 

anyflip ini dapat diakses melalui smartphone, laptop atau sejenisnya 

Penggunaan E-modul tersebut dapat  diakses  kapan  saja dan  dimana  

saja, sesuai  dengan  sarana dan prasarana  yang dimiliki  oleh  peserta 

didik  pada saat mengakses e-modul tersebut.  

5. Pengertian Keanekaragaman Hayati 

Menurut Anggraini (2018) Keanekaragaman makhluk hidup dapat 

disebut juga dengan sebutan keanekaragaman hayati atau bisa dengan 

sebutan biodiversitas, dari istilah keanekaragan hayati atau biodiversitas 

tersebut dapat menunjukan sejumlah variasi yang telah ada pada sejumlah 

makhluk hidup disuatu lingkungan tertentu. Biodiversitas memiliki kata 

lain yang dapat diartikan sebagai salah satu persamaan dan perbedaan pada 

ciri-ciri makhluk hidup pada waktu dan tempat tertentu. Terjadinya 

keanekaragaman makhluk hidup karena adanya salah satu proses evolusi 

yang telah terjadi cukup lama. Disamping itu juga dipengaruhi oleh adanya 

faktor adaptasi, batas geografi dan rekayasa genetik.  
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Keanekaragaman hayati dikelompokan menjadi tiga kelompok 

antara lain yaitu: 

a. Keanekaragaman Gen 

Makhluk hidup dapat tersusun atas beberapa unit terkecil yang 

dapat di sebut dengan sebutan keanekaragaman hayati. Didalam int 

keanekaragaman hayati terdapat beberapa materi  pembawa sifat yang 

disebut dengan gen. Pada setiap individu yang memiliki jumlah dan 

variasi pada susunan gen yang berbeda-beda namun bahan-bahan 

penyusunannya masih sama.   

b. Keanekaragaman Jenis 

Pada keanekaragaman tingkat jenis merupakan salah satu 

variasi pada tingkatan jenis (genus) makhluk hidup. Pada variasi ini 

disebabkan karena adanya suatu rekombinasi (percampuran) gen-gen 

dalam jenisnya tersebut sehingga kemudian dapat melahirkan sebuah 

variasi yang lebih beragam lagi. 

c. Keanekaragaman Ekosistem 

Dalam suatu ekosistem terdiri beberapa komponen biotik yaitu 

komunitas hewan, mikroorganisme, dan tumbuhan, serta yang terdapat 

dikomponen abiotin yaitu lingkungan  tempat tinggal makhluk hidup 

tersebut.  

d. Usaha Pelestarian Keanekaragan Hayati 

Agar keanekaragaman hayati makhluk hidup dapat di lestarikan 

secara terus menerus dan mampu memberikan suatu manfaat yang 
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sebesar-besarnya kepada manusia, maka pemanfaatannya pula harus 

dengan cara yang bijaksana. Ada beberapa usaha untuk penyelamatan 

dan pelestarian keanekaragaman makhluk hidup sebagai berikut : 

1) Dilakukannya sitem tebang pilih dengan cara memilih salah satu 

tanan yang apabila ditebang tidak akan berpengaruh terhadap 

ekosistem. 

2) Dilakukannya peremajaan tanaman agar dapat mempertahankan 

dan mempersiapkan hasil dengan cara mempersiapkan tanaman 

untuk penggantinya. 

3) Pembuatan sebuah cagar alam dan tempat tinggal untuk tumbuhan 

dan hewan langka seperti suaka marga satwa dan taman nasional 

tempat-tempat tersebut dapat melindungi sebagian flora dan fauna 

yang saat ini hampir punah (Suanda, 2019). 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain 

yaitu: 

1. Pada penelitian Efektivitas E-modul Berbasis Anyflip untuk Meningkatkan 

Kemampuan Penguasaan Materi  Peserta Didik pada Materi  Nilai dan 

Norma Sosial Kelas X di SMA N 3 Payakumbuh. Hasil dari penelitian ini   

memperlihatkan  bahwa  terdapat  pengaruh  penggunaan  E-modul 

berbasis anyflip pada pembelajaran sosiologi SMA kelas X IPS 4 materi  

nilai dan norma sosial terhadap hasil belajar  mereka.  Artinya  

penggunaan  E-modul berbasis anyflip pada  pembelajaran  sosiologi  
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SMA  kelas  X materi  nilai dan norma sosial efektif dan mampu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas X IPS 4 SMAN 3 

Payakumbuh, khususnya materi  nilai dan norma sosial (Santika, 2021). 

2. Pengembangan Handout Digital Anyflip Pada Materi  Menganalisis 

Limbah Busana Sub Tema Outer Origami Rabbit Zero Waste. Kesimpulan 

hasil penelitian ini adalah 1) Pengembangan Handout digital menggunakan 

Anyflip pada materi  pokok mengalisis limbah busana dengan sub tema 

outer origami rabbit zero waste dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran pada SMK Tata Busana, 2) Hasil penilaian validasi 

kelayakan handout digital menggunakan Anyflip pada materi  pokok 

mengalisis limbah busana dengan sub tema outer origami rabbit zero waste 

yaitu ahli bahasa 81,8 %, ahli media 81,6%, dan ahli materi  94,5%. 

Dengan hasil penelitian tersebut handout digital dinyatakan sangat baik 

digunakan sebagai media pembelajaran yang efisien dan mudah digunakan 

(Nabilah, 2021). 

3. Analisis hasil belajar dari Magdalena(2020) Hasil penelitian menunjukan 

bahwa seorang guru dalam merancang atau menyusun bahan ajar sangatlah 

menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah 

bahan ajar. Bahan ajar dapat juga diartikan sebagai segala bentuk bahan 

yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar 

secara mandiri dan dirancang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  

4. Penerapan Media Pembelajaran Digital Book Menggunakan Aplikasi 

Anyflip Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bahasa Indonesia 
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Dalam Mengidentifikasi Unsur Intrinsik Cerita Siswa Kelas 4 SD N 

Bagusan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung oleh Martani (2020) 

disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia setelah 

dilaksanakan tindakan kelas dengan penerapan digital book Anyflip dalam 

pembelajaran. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya hasil 

belajar siswa dari sebelum dan sesudah tindakan. Sebelum tindakan 

persentase siswa yang mencapai KKM sebesar 25%. Pada siklus I 

persentase siswa yang mencapai KKM 36%. 

Pada penelitian yang telah dilakukan diatas ternyata memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, adapun 

persamaannnya meliputi sama-sama mengangkat tema yang berkaitan 

dengan keanekaragaman hayati, modul pembelajaran, dan penggunaan 

anyflip yang membedakan penelitian yang dilakukan diatas dengan 

penelitian yang saya lakukan yaitu berbeda lokasi (tempat) penelitian dan 

materi  pembelajaran yang berbeda. 

C. Kerangka Konseptual 

Selama proses pembelajaran yang dilakukan masih bersifat konvensional 

dan monoton yang hanya menggunakan metode ceramah yang kemudian akan 

berpengaruh tehadap rendahnya hasil belajar siswa. Maka hal tersebut dapat 

menyebabkan alat bantu yang berupa media pembelajaran yang bersifat secara 

maksimal. Oleh karena itu peneliti akan mencoba merancang media 

pembelajaran yang berupa modul pembelajaran. Melalui modul pembelajaran 
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ini, maka siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran pada materi  

keanekaragaman hayati di dalam kelas. 

Guru memiliki peran agar dapat mengkoordinasi dalam kegiatan belajar 

mengajar yang kemudian mampu menciptakan suasana belajar di kelas yang 

kondusif dan dapat membantu siswa apabila mendapatkan kesulitan ketika 

belajar. Modul pembelajara ini dapat meningkatkan keaktifan siswa pada 

pelajaran biologi pada materi  keanekaragaman hayati selanjutnya. 

 

Berdasakan dengan tahapan diatas maka dapat disimpulkan sebuah 

kerangka berpikir sebagai berikut:  
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Masalah 

1.Tidak adanya e-modul di SMA Negeri 1 Maros 

2. Bahan ajar yang diberikan masih monoton 

  

Analisis kebutuhan peserta didik 

Pengembangan bahan ajar e-modul 

pada materi keanekaragaman hayati 

Uji Coba Produk Pembelajaran Biologi Pada 

Materi Keanekaragaman Hayati Kelas X 

E-Modul yang bersifat valid dan praktis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian dan pengembangan Reseach and Develovment dengan 

menggunakan model ADDIE. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian 

dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pada 

penelitian ini produk yang di hasilkan adalah bahan ajar berupa modul 

pembelajaran berbasis anyflip pada materi  keanekaragaman hayati. 

B. Model Pengembangan 

Model Penelitian Pengembangan ADDIE sesuai namanya merupakan 

model yang melibatkan tahap-tahap pengembangan model dengan lima 

langkah/fase pengembangan meliputi: Analysis, Design, Development or 

Production, Implementation or Delivery and Evaluations). Model ADDIE 

dikembangkan oleh Dick and Carry pada tahun (1996) untuk merancang 

sistem pembelajaran.  Adapun langkah  langkah yang akan digunakan pada 

penelitian digambarkan pada bagan berikut: 
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Gambar 3.1 Gambar Prosedur Penelitian ADDIE 

 

 

C. Prosedur Pengembangan 

Analisis konsep 

Analisis kebutuhan peserta didik Analysis 

Analisis kurikulum 

Menyusun desain produk 

Design 

Menyiapkan referensi 

Development Pengembangan desain produk 

Membangikan angket responden 

Melakukan tes Implementation 

Uji coba produk 

Perbaikan  

Evaluation 

Analisis  
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Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri 

dari lima tahapan yaitu analysis (analisis), design (desain), development 

(pengembangan), implementation (implementasi dan evaluation (evaluasi). 

Adapun penjelasan dari model pengembangan ADDIE berdasarkan gambar 

3.1 di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Tahap Analysis (analisis) 

Tahap analisis adalah suatu tahap pengumpulan informasi yang 

dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat produk, dalam hal ini 

produk yang dihasilkan adalah E-modul pembelajaran pada materi 

keanekaragaman hayati. Pengumpulan informasi ini berupa analisis 

kurikulum, analisis kebutuhan peserta didik, dan analisis konsep yang 

dibutuhkan untuk membuat produk. 

a) Analisis kurikulum 

Analisis kurikulum digunakan untuk menganalisis kurikulum 

yang digunakan saat ini oleh siswa. Melakukan analisis kurikulum, 

maka dapat diketahui apa yang harus dicapai pada keanekaragaman 

hayati. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 dan telah 

diterapkan seutuhnya untuk semua tingkatan kelas. Kurikulum 2013 

dikenal dengan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. 

Pendekatan ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan belajar 5M yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan 

menyimpulkan materi  yang dipelajar keanekaragaman hayatiama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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Berdasarkan tuntutan kurikulum 2013 dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran ditujukan agar siswa lebih aktif dan 

berpartisipasi, sekaligus membuat siswa tertantang dan mendapatkan 

beragam pengalaman dalam proses pembelajaran. Adapun elemen 

utama proses pembelajaran yaitu tujuan, bahan, metode dan penilaian. 

Tujuan merupakan hasil yang diharapkan di kuasai siswa setelah 

mengalami proses belajar. Bahan adalah materi  yang dibahas dalam 

proses pembelajaran, serta metode merupakan usaha atau teknis yang 

dilakukan guru untuk membangun hubungan dengan siswanya dalam 

aktivitas pembelajaran, dan penilaian adalah cara mengetahui 

ketercapaian siswa terhadap penguasaan pelajaran keanekaragaman 

hayati selama pembelajaran. 

b) Analisis kebutuhan peserta didik 

Analisis kebutuhan peserta didik bertujuan untuk menganalisis 

kebutuhan peserta didik terkait dengan bahan pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Analisis kebutuhan peserta 

didik ini menjadi dasar bagi peneliti untuk dapat mengembangkan e-

modul keanekaragaman hayati yang dapat dipahami serta menarik bagi 

peserta didik. Berdasarkan hasil observasi penelitian diperoleh bahwa 

peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang 

berlangsung saat ini, kesulitan tersebut muncul dari keterbatasan bahan 

ajar yang mendukung proses pembelajaran, sehingga peserta didik 
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merasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran secara daring (dalam 

jaringan) maupun luring (luar jaringan). 

c) Analisis konsep 

Analisis konsep dapat dilakukan dengan menyusun bagian- 

bagian utama dari materi  pembelajaran. Pada konsep materi  e- modul 

pembelajaran dimasukkan yaitu materi  yang membahas terkait 

keanekaragaman hayati. 

2. Tahap Design (perancangan) 

Pada tahap ini bahan ajar didesain sedemikian rupa dengan 

merumuskan tujuan pembelajaran baik umum maupun khusus, selanjutnya 

mengembangkan butir-butir tes atau soal untuk mengukur tingkat 

kemajuan siswa dan tingkat pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, 

mengembangkan strategi pembelajaran, memilih dan mengembangkan 

bahan pembelajaran (yaitu dapat berupa: audio, audio visual, dan media 

lain yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan) untuk 

mendukung peningkatan e-modul. Adapun langkah-langkah penyusunan 

design yaitu sebagai berikut: 

a) Mempersiapkan referensi yang berkaitan dengan produk yang akan 

dikembangkan. 

b) Menyusun design produk yang akan dikembangkan, dalam penelitian 

ini berupa e-modul keanekaragaman hayati yang disebut prototype 1 

yang nantinya akan divalidasi oleh validator. 
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c) Merevisi prototype  1 berdasarkan saran-saran dari validator yang 

hasilnya akan menjadi prototipe 2 dan akan digunakan untuk 

diperlihatkan bagaimana respon siswa dan guru. 

3. Tahap Development (pengembangan) 

Pengembangan adalah tahap merealisasikan apa yang telah dibuat 

dalam tahap desain agar menjadi sebuah produk. Hasil dari tahap ini yaitu 

sebuah produk yang akan diujicobakan. Adapun langkah-langkah 

pengembangan yaitu dilakukan sebagai berikut: 

a) Pengembangan desain produk yang dikembangkan berupa e-modul 

keanekaragaman hayati dengan tampilan yang lebih menarik minat 

belajar siswa. 

b) Pengembangan materi  konsep keanekaragaman hayati lebih rinci dan 

terstruktur yang disertai dengan banyaknya gambar-gambar  

pendukung keanekaragaman hayati sehingga memudahkan siswa 

dalam memahami materi. 

4. Tahap Implementation (implementasi) 

Tahap implementasi yaitu tahap yang dapat digunakan untuk 

menguji cobakan produk melalui pembagian angket responden kepada 

siswa dan guru mata pelajaran biologi menggunakan prototipe 1. 

5. Tahap Evaluation (evaluasi) 

Tahap yang dilakukan yaitu dapat berupa analisis serta perbaikan 

terhadap pembagian angket responden kepada siswa dan guru mata 
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pelajaran biologi menggunakan prototipe 1. Hasil analisis tersebut 

dijadikan dasar untuk melakukan revisi, sehingga diperoleh prototipe 2 

atau perangkat akhir. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan berdasarkan: 

1. Validasi 

Teknik validasi dilakukan dengan memberikan modul 

pembelajaran dan lembar validasi kepada spesialis (validator). Terdapat 

tiga segmen yang disetujuai oleh validator yang diidentifikasi dengan 

pengenalan dan dukungan pengenalan materi , substansi dan segmen 

materi  yang mencakup ketepatan materi , dan sintaksis sesuai dengan 

kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar. 

2. Kuesioner (angket) 

Kuesioner (angket) adalah suatu teknik pengumpulan informasi 

yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden, 

khususnya peserta didik dan pendidik untuk bereaksi sesuai dengan 

permintaan validator. Teknik survei digunakan untuk mengukur petunjuk 

program diidentifikasi dengan subtansi media pembelajaran, tayangan 

modul dan kualitas modul. Poling ini digunakan untuk menguji akal sehat 

dari modul pembelajaran yang dibuat. Survei menggunakan desain 

checklist reaction, yaitu rundown, di mana responden hanya diminta untuk 

meletakkan check list pada segmen yang tepat. 
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3. Dokumentasi 

Tindakan ini merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk 

menemukan informasi yang benar yaitu dokumentasi, terlepas dari apakah 

informasi tersebut berupa jurnal, memori pergerakan atau catatan penting 

lainnya. Adapun yang dimaksud dengan arsip di sini adalah dokumentasi 

sebagai gambar-gambar saat menyelidiki. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini terdiri atas tiga tahap sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

a. Melakukan observasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

dalam pembuatan rencana penelitian dan meminta izin kepada pihak 

sekolah untuk mendapatkan izin. 

b. Pembuatan rancangan penelitian. 

c. Melakukan validasi instrumen penelitian yaitu dengan memberikan 

angket kepada validator. 

d. Melakukan validasi instrumen yang mendukung dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Pertemuan pertama, peneliti melihat kondisi peserta didik. 

b. Pertemuan kedua, peneliti membagikan angket kepada siswa dan guru 

mengenai E-modul keanekaragaman hayati. 
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3. Tahap evaluasi 

Tahap evaluasi yaitu tahap perbaikan produk berdasarkan  angket 

yang telah diisi oleh siswa dan guru yang selanjutnya akan menjadi 

prototipe 2 atau perangkat akhir. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Teknik analisis kevalidan 

Teknik analisis kevalidan yang digunakan untuk melihat kevalidan 

yaitu berdasarkan skala aiken. Penskoran pada analisis kevalidan sebagai 

berikut : 

    𝑉 =
−∑𝑠  

𝑛 (𝑐−1)
  

Keterangan : 

V = indeks kesepakatan rater (validator) mengenai validasi butir 

S = skor yang ditetapkan setiap rater (validasi) dikurangi skor terendah 

yang dipakai 

n = banyaknya rater (validator) 

c = banyaknya kategori yang dapat dipilih rater (validator) 

Tabel 3.1 Kriteria Kevalidan Indeks Aiken 

No. Rentang Indeks Kategori 

1. < 0,4 Kurang Valid 

2. 0,4 – 0,8 Valid 

3. > 0,8 Sangat Valid 

Sumber: Retnawati (2016) 
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2. Teknik analisis kepraktisan 

Teknik analisis kepraktisan menggunakan angket respon peserta 

didik dan angket respon guru. Lembar angket yang telah diisi kemudian 

dianalisis untuk mendapatkan data kepraktisan dari media pembelajaran 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data-data hasil observasi 

akan dianalisis secara deskriptif persentase menggunakan rumus : 

  𝑃 =
−∑𝑓𝑖  

𝑛 (𝑐−1)
x 100% 

Keterangan : 

P = persentase kepraktisan 

fi = frekuensi kumulatif 

n = jumlah keanekaragaman hayatiuruh peserta didik 

Langkah penentuan kategori untuk lembar angket respon peserta 

didik dan guru dapat ditentukan berdasarkan persamaan yang terdapat 

pada tabel kategori tersebut : 

Tabel 3.2 Kategori Kepraktisan Bahan Ajar E-Modul 

 

 

 

 

No. Rumus Klasifikasi 

1 
X ˃ X + 1.8 x sbi 

Sangat praktis 

2 
X + 0.6 x sbi ˂ X ≤ X + 1.8 x sbi 

Praktis 

3 
X - 0.6 x sbi ˂ X ≤ X + 0.6 x sbi 

Cukup Praktis 

4 
X - 1.8 x sbi ˂ X ≤ X - 0.6 x sbi 

Kurang Praktis 

5. 
X ≤ X - 1.8 x sbi 

Sangat Kurang Praktis 
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Keterangan : 

Xi(Rerata Ideal)   = ½ (skor maksimum ideal + skor minimum  

ideal) 

Sbi(Simpangan baku ideal) = 1/6 (skor maksimum ideal – skor minimum 

ideal) 

X   = skor em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian pengembangan bahan ajar e-modul keanekaragaman hayati 

dengan bantuan aplikasi Anyflip menggunakan model penelitian 

pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yaitu analysis (analisis), 

design (desain), development (pengembangan), implementation (implementasi 

dan evaluation (evaluasi). Bahan ajar e-modul keanekaragaman hayati ini 

berisikan materi  pokok keanekaragaman hayati dan soal-soal latihan yang 

dipadukan dengan teks, gambar, dan video. Software yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan ini adalah  Anyflip. Digital book yang telah 

dikembangkan telah bersifat valid dan praktis berdasarkan penilaian dari 

validator ahli dan penilaian peserta didik dan guru. 

Adapun pada setiap tahapan pengembangan media yang dilakukan beserta 

analisis yang diperoleh dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Tahap Analysis (analisis) 

Pada tahap analisis produk yang dihasilkan adalah e-modul 

keanekaragaman hayati. Pengumpulan informasi ini berupa analisis 

kurikulum, analisis kebutuhan peserta didik, dan analisis konsep yang 

dibutuhkan untuk membuat produk. 

a. Analisis kurikulum 

 

Kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum 2013 dan     
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telah diterapkan seutuhnya untuk semua tingkatan kelas. Kurikulum 

2013 dikenal dengan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. 

Pendekatan ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan belajar 5M yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan 

menyimpulkan materi  yang dipelajar selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

Berdasarkan tuntutan pada kurikulum 2013, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran ditujukan agar siswa lebih aktif dan 

berpartisipasi, sekaligus membuat siswa tertantang dan mendapatkan 

beragam pengalaman dalam proses pembelajaran. Adapun elemen 

utama proses pembelajaran yaitu tujuan, bahan, metode dan penilaian. 

Maka elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam proses 

belajar mengajar agar peserta didik dapat menyesuaikan diri terhadap 

pembelajaran dengan  kurikulum 2013. 

b. Analisis kebutuhan peserta didik 

 

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilakukan di SMA 

Negeri 1 Maros maka diperoleh informasi bahwa peserta didik 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang berlangsung saat ini, 

kesulitan tersebut muncul dari keterbatasan bahan ajar yang 

mendukung proses pembelajaran, sehingga peserta didik merasa jenuh 

dalam mengikuti pembelajaran secara daring (dalam jaringan) 

maupun luring (luar jaringan). Pada observasi juga diperoleh 

informasi bahwa siswa diperbolehkan membawa smartphone dan 
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menggunakannya pada saat waktu tertentu dalam proses pembelajaran 

berlangsung, sehingga bahan ajar e-modul keanekaragaman hayati ini 

dapat digunakan oleh peserta didik di SMA Negeri 1 Maros. 

c. Analisis konsep 

 

Pada tahap analisis konsep dilakukan dengan menyusun 

bagian-bagian utama dari materi  pembelajaran. Pada konsep materi  

e-modul keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi dua kegiatan 

pembelajaran yang pertama membahas mengenai tingkat 

keanekaragaman hayati yang terbagi menjadi keanekargaman gen, 

keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem, dan kegiatan 

pembelajaran dua membahas mengenai persebaran, pelestarian dan 

ancaman keanekaragaman hayati. Penyusunan materi  pada bahan ajar 

e-modul keanekaragaman hayati ini berdasarkan pada silabus dan juga 

kurikulum 2013. Konsep materi  pada produk e-modul 

keanekaragaman hayati ini mengacu pada kompetensi dasar yang ada 

di dalam silabus. Dalam e- modul keanekaragaman hayati ini terdapat 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan standar 

kompetensi kurikulum 2013 pada materi  keanekaragaman hayati 

kelas X semester genap. 

2. Tahap Design (perancangan) 

 

Tahap perancangan produk berupa penyusunan draf materi  e- 

modul keanekaragaman hayati yang di peroleh dari beberapa sumber yaitu 
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Irningtyas, Campbell, Nurhayati, Nunung dan Resti Wijayanti dalam 

buku biologi SMA kelas X. 

Tahap selanjutnya ialah melakukan design atau perencanaan untuk 

mengembangkan produk. Desain atau perancangan produk dilakukan 

dalam beberapa proses yaitu :  

a. Perancangan Komponen-komponen E-Modul  

Komponen-komponen yang terdapat didalam modul 

meliputi cover E-modul, kata pengantar, daftar isi, KD dan KI, 

indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran, peta konsep, 

pendahuluan, materi, latihan soal, rangkuman, soal evaluasi, daftar 

pustaka dan profile.  

b. Perancangan Materi/isi  

Dalam penelitian ini materi yang digunakan oleh peneliti 

adalah keanekaragaman hayati. Materi yang terdiri dari sampul 

depan, daftar isi, halaman tim penyusun yang terdiri atas peneliti 

dan juga nama validator, peta konsep, pendahuluan, materi  

pembelajaran, glosarium, dan daftar pustaka. Pada bagian 

pendahuluan terdiri atas identitas e-modul, kompetensi dasar, 

deskripsi materi , tujuan pembelajaran, dan petunjuk penggunaan e-

modul. Sedangkan pada bagian materi  pembelajaran terdiri atas 

daftar isi,glosarium,penjelasan materi , kuis, rangkuman dan 

latihan soal (pilihan ganda dan esai). Dibagian akhir terdapat 
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glosarium atau kata-kata penting yang ada didalam materi, 

sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi  

keanekaragaman hayati. 

 

c. Perancangan Desain E-Modul  

Setelah perancangan komponen dan materi selesai, maka 

peneliti melanjutkan pengembangan E-modul ini ke tahap 

perancangan desain seperti pemilihan warna dan desain 

background untuk materi/isi Emodul, pemilihan cover yang 

diharapkan dapat menarik minat belajar siswa dan pemilihan 

model,pemiliahn audio berupa musik serta bentuk tulisan E-modul.  

d. Perancangan Intrumen  

Tahapan terakhir yaitu perancangan intrumen yang akan 

digunakan untuk melakukan validasi kepada para ahli yaitu ahli 

materi dan ahli media serta merancang angket siswa yang 

digunakan untuk melihat respon siswa terhadap E-modul yang 

peneliti buat. 
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Adapun tampilan awal desain produk yaitu : 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 Daftar isi 

 

Glosarium 

Sampul 

 

Penyusun 
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Peta Konsep Pendahuluan 

Materi Kegiatan 1 
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Gambar 4.1 Desain awal bahan ajar e-modul keanekaragaman hayati. 

3.  Tahap Development (pengembangan) 

 

Tahap development atau pengembangan dilakukan dua kali 

perancangan sebelum dilakukannya tahap implementasi. Pada tahap 

pertama peneliti menyusun e-modul keanekaragaman hayati yang 

disebut sebagai prototype 1. Tahap pengembangan e-modul 

keanekaragaman hayati menggunakan aplikasi Anyflip. Adapun 

langkah- langkah pembuatan  e-modul keanekaragaman hayati yaitu : 

a) Menyiapkan materi  keanekaragaman hayati dan seluruh referensi 

yang telah dikumpulkan terkait penyusunan e-modul 

b) Menyusun e-modul keanekaragaman hayat isecara sistematis 

menggunakan Microsoft Word yang selanjutnya akan diubah ke 

format PDF 

Kegiatan 2 Dapus 
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c) Membuka aplikasi Anyflip. 

d) Pendaftaran akun di laman web http://anyflip.com/  secara gratis.  

e) Menggugah  dokumen yang dikehendaki dalam bentuk pdf.  

f) Setelah itu klik menu “Page edit” untuk menambahkan element 

seperti text, image,video dan sound. 

g) Kemudian pada menu design terdapat menu kategori “theme” dan 

terdiri dari beberapa jenis them. Peneliti kemudian memilih theme 

yang menarik untuk pengguna. 

h) Setelah itu klik “uploud” dan e-modul keanekaragaman hayati siap 

di bagikan. e-modul keanekaragaman hayati otomatis tersimpan di 

aplikasi.   

i) Setelah tersimpan e-modul keanekaragaman hayati ini bisa di 

bagikan dengan menyalin link yang tersedia atau dengan menscane 

barcode yang terdapat di bawah link.  

j) Jika langka-langka diatas telah selesai maka e-modul 

keanekaragaman hayati yang dibuat telah siap dibuka dalam bentuk 

flip (bolak-balik) dan digunakan. 

Setelah menyusun prototype  1 maka produk kemudian 

divalidasi oleh validator ahli untuk pertama kali untuk mengetahui 

tingkat kevalidan dari bahan pembelajaran e-modul 

keanekaragaman hayati. Adapun aspek yang dinilai terdiri dari dua 

aspek utama yaitu aspek materi  dan aspek media. 
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1. Hasil Revisi Validasi 

a. Revisi oleh Ahli Materi 

Setelah melakukan validasi, ketiga validator ahli materi 

memberikan beberapa revisi atau masukan. Revisi tersebut berupa: 

Tabel 4.1 Revisi Ahli Materi 

No. Validator Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1. Materi pada e-

modul disingkat. 

Saran dari : 

Ibu Rahmatia 

Thahir, S.Pd., M.Pd 

Materi yang 

digunakan sangat 

banyak. 

Materi yang 

digunakan lebih 

padat dan 

singkat. 

2. Kalimat yang 

digunakan perlu 

dibenahi 

Saran dari : 

Irmawanty, S.Si., 

M.Si 

Penulisan kalimat 

belum tepat. 

Sudah tidak ada 

lagi penulisan 

yang tidak tepat. 
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b. Revisi oleh Ahli Media 

Setelah melakukan validasi, ketiga validator ahli media 

juga memberikan beberapa revisi atau masukan. Revisi tersebut 

berupa : 

Tabel 4.2 Revisi Ahli Media 

No. Validator Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1. Menambahkan 

warna atau corak 

pada  background 

aplikasi. Saran dari 

: Ibu Rahmatia 

Thahir, S.Pd., 

M.Pd 

 

Background yang 

digunakan  pada 

aplikasi E-modul 

berwarna gelap 

Background 

yang digunakan 

pada aplikasi 

E-modul 

bercorak kayu 

(coklat muda) 

2. Penggunaan 

ukuran tulisan 

diperbesar. 

Saran dari : Ibu 

Irmawanty, S.Si., 

M.Si 

E-modul 

menggunakan tulisan 

berukuran 12. 

E-modul 

menggunakan 

tulisan 

berukuran 

15. 

 

Tabel 4.3 Validator Bahan Ajar E-Modul 

 

No. Validator Pekerjaan 

1. Irmawanty, S.Si., M.Si Dosen Pendidikan 

Biologi 

2. Rahmatia Thahir, S.Pd., 
M.Pd 

Ketua Prodi Pendidikan 
Biologi 

 

Setelah melakukan validasi pada prototype 1, maka 
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nantinya peneliti akan melakukan revisi dari saran-saran dan 

kritikan dari para ahli terhadap bahan ajar e-modul 

keanekaragaman hayati yang disebut sebagai prototype 2 sebagai 

hasil revisi dari prototype 1. 

a) Hasil validasi terhadap produk bahan ajar e-modul 

keanekaragaman hayati dari validator. 

PROTOTYPE 1 PROTOTYPE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sebelum revisi: gambar yang di 

gunakan kurang menarik dan warna 

latar belakang terlalu gelap. 

 

  

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah revisi: gambar yang di 

gunakan lebih menarik dan warna 

latar belakang jauh lebih terang. 
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PROTOTYPE 1 PROTOTYPE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sebelum revisi: Peta konsep yang 

di gunakan kurang rapih dan tulisan 

yang digunakan tidak jelas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah revisi: Peta konsep yang 

di gunakan lebih rapih dan tulisan 

yang digunakan lebih jelas. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 
 

 

PROTOTYPE 1 PROTOTYPE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sebelum revisi:  Tidak ada halaman 

pada lembar e-modul. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah revisi:  setelah di 

tambahkan halaman pada e-

modul. 
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PROTOTYPE 1 PROTOTYPE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sebelum revisi: link dan kode 

barcode belum di tambahkan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah revisi:  link dan kode 

barcode telah di tambahkan . 

Gambar 4.2 prototype 1 dan prototype 2 

 

b) Analisis kevalidan bahan ajar e-modul 

 

Rekapitulasi penilaian data hasil angket para ahli/validator 

terhadap bahan ajar e-modul keanekaragaman hayati oleh validator 

I dan validator II yang telah dianalisis, maka diperoleh hasil 

validasi bahan ajar e- modul komponen aspek mencangkup materi  
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dan media. 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Kevalidan 

 

No. Validator 
Jumlah 

Skor 
Persentase Kategor

i 

1. Irmawanty, S.Si., 
M.Si 

 
132 

 
3,67 

Sangat 
valid 

2. Rahmatia Thahir, 
S.Pd., M.Pd 

 
126 

 
3,50 

Sangan 
valid 

Rata-rata Persentase 0,86 Sangat 
valid 

Rentang Indeks 0,86 > 0,8 Sangat 
valid 

(Dapat dilihat pada lampiran 3.1) 

 

Berdasarkan hasil analisis data oleh kedua validator, yaitu 

validator I dan validator II yang terdiri atas 36 butir pertanyaan 

mencangkup aspek materi  dan aspek media. Hasil rata-rata 

analasis validasi dengan menggunakan indeks aiken V yaitu 

memperoleh V= 0,86 terdapat pada kategori “Sangat Valid”. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan 

valid berdasarkan indeks aiken. 

4. Tahap Implementation (implementasi). 

 

Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi yaitu tahap yang 

dapat digunakan untuk menguji cobakan produk melalui pembagian angket 

responden kepada siswa dan guru mata  pelajaran biologi menggunakan 

prototipe 1. Peneliti melakukan tahap implementasi untuk mengetahui 

tingkat kepraktisan yang terdiri atas respon kepraktisan bahan ajar oleh 
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guru biologi dan peserta didik yang menjadi sampel penelitian. 

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah guru 

biologi yang berjumlah 3 orang dan siswa kelas X IPA  yang terdiri dari 

100 siswa. 

a) Analisis kepraktisan bahan ajar e-modul keanekaragaman hayati oleh 

Guru. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Kepraktisan Respon Guru 

No Rentang Indeks Frekuensi % Kategori 

1. 72> 29,88 3 100 Sangat Praktis 

(Dapat dilihat pada lampiran 3.2). 
 

Pada tahap analisis kepraktisan bahan ajar e-modul 

keanekaragaman hayati digunakan 20 pertanyaan sekaligus pertanyaan 

dari respon guru mengenai kepraktisan bahan ajar. Dari  tiga orang 

sebagai responden memberikan respon kepraktisan pada rentang 72 > 

29.88. Nilai tersebut berada pada rentang kategori sangat praktis 

terhadap bahan ajar e- modul. 

b) Analisis kepraktisan bahan ajar e-modul keanekaragaman hayati oleh 

peserta didik. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Kepraktisan Respon Siswa 

No Rentang Indeks Frekuensi % Kategori 

1. 66,14 > 29,88 100 100 Sangat Praktis 

 (Dapat dilihat pada lampiran 3.2). 
 

Pada tahap analisis kepraktisan bahan ajar e-modul 

keanekaragaman hayati digunakan 20 pertanyaan dari respon peserta 

didik mengenai kepraktisan bahan ajar. Menunjukkan bahwa peserta 

didik sebagai responden kepraktisan terhadap bahan pembelajaran 
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dengan rentang penilaian 1 sampai 4 diperoleh 100 orang peserta didik 

pada rentang 66,14> 29,88, nilai tersebut berada pada rentang kategori 

sangat praktis. Hal ini menunjukkan dari kedua sampel yaitu guru dan 

peserta didik terkait respon kepraktisan diperoleh kategori “Sangat 

Praktis” pada produk bahan ajar e-modul. 

 

5. Tahap Evaluation (evaluasi) 

 

Tahap yang dilakukan yaitu dapat berupa analisis serta 

perbaikan terhadap pembagian angket responden kepada siswa dan 

guru mata pelajaran biologi menggunakan prototipe 1. Hasil 

analisis tersebut dijadikan dasar untuk melakukan revisi  

keanekaragaman hayati selanjutnya, sehingga diperoleh prototipe 2 

atau perangkat akhir. Pada tahap ini peneliti melakukan perbaikan 

terkait saran dari respon guru terkait kepraktisan bahan ajar e-

modul. 

Adapun hasil evaluasi produk e-modul keanekaragaman 

hayati yaitu berupa tema yang digunakan pada e-modul 

keanekaragaman hayati pembelajaran agar menggunkan tema yang 

lebih menarik untuk pembaca. 
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Gambar 4.4 Evaluasi prototype I dan prototype II/ perangkat akhir 

 

B. Pembahasan 

 

E-modul keanekaragaman hayati dikembangkan dengan tujuan 

untuk memfasilitasi belajar peserta didik secara luring maupun daring 

dari. Tujuan dalam pengembangan ini adalah menghasilkan bahan ajar 

berupa e-modul pada pokok bahasan  keanekaragaman hayati. Dalam 

mengembangkan e-modul keanekaragaman hayati ini peneliti 

menggunakan jenis penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE yaitu 

analysis (analisis), design (desain), development (pengembangan), 

PRPTOTYE I 

 

Sebelum direvisi : 

Tema yang digunakan terlalu 

gelap dan kurang menarik 

 

PROTOTYPE II 

 

Setelah direvisi : Tema yang 

digunakan lebih terang  lebih 

menarik 

 



48 
 

 
 

implementation (implementasi dan evaluation (evaluasi). 

Pada tahap analisis ini terbagi menjadi 3 tahap yaitu: tahap analisis 

kurikulum, analisis kebutuhan peserta didik, dan analisis konsep. Tahap 

analisis kurikulum dilakukan sebagai langkah awal dalam penelitian 

pengembangan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

melakukan observasi di SMA Negeri 1 Maros dengan tujuan 

mengetahui kurikulum yang digunakan yakni kurikulum 2013. 

Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti juga menganalisis 

kebutuhan peserta didik terkait proses pembelajaran di SMA Negeri 1 

Maros khususnya pada mata pelajaran biologi. Berdasarkan hasil 

observasi maka peneliti memperoleh informasi bahwa di SMA Negeri 1 

Maros menerapkan pembelajaran blended learning yang artinya 

perpaduan antara pembelajaran secara daring (jarak jauh) dan 

pembelajaran secara luring (tatap muka). Dan beberapa pengajar tidak 

pernah menggunakan modul ataupun e-modul sebagai media 

pembelajaran. Peserta didik juga kesulitan dalam memahami suatu 

materi  karena proses pembelajaran hanya berpusat pada penjelasan 

guru, sehingga peserta didik kurang mampu memahami materi  secara 

mandiri. Sedangkan saat ini siswa dituntut untuk dapat belajar secara 

mandiri dimanapun kapanpun yang dikarenakan proses pembelajaran 

sudah tidak diterapkan 100% secara tatap muka. 

Proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Maros pada kelas X IPA 

belum pernah menggunakan bahan ajar berbasis elektronik pada mata 
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pelajaran biologi, hal ini diketahui dari guru biologi kelas X pada saat 

melakukan observasi. Pendidik biasanya hanya menggunakan media 

cetak seperti buku paket dan LKS (Lembar Kerja Siswa) pada saat 

luring, sedangkan pada saat daring guru hanya menjelaskan materi  

menggunakan google meet ataupun zoom meeting kemudian 

memberikan tugas untuk peserta didik. 

Hasil analisis kebutuhan peserta didik juga menunjukkan bahwa 

sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 

Maros sudah cukup memadai seperti adanya wifi yang disediakan, lab 

kompuer, lcd, TV. Pada sebagian siswa di SMA Negeri 1 Maros telah 

memiliki perangkat elektronik yang dapat mendukung proses 

pembelajaran agar lebih efektif seperti handphone, komputer, dan 

laptop. Sehingga perangkat pembelajaran  elektronik tentu sangat 

dibutuhkan oleh peserta didik. 

Berdasarkan ketiga analisis diatas maka dapat dievaluasi sebagai 

berikut: pendidik kurang menggunakan media elektronik dalam proses 

pembelajaran karena yang digunakan oleh para pendidik hanya buku 

paket yang telah disediakan di perpustakaan untuk sumber belajar dan 

sesekali menggunakan power point. Peserta didik memiliki minat yang 

rendah dalam belajar. Permasalahan  tersebut menjadi dasar bagi 

penelit untuk melakukan penelitian ini, untuk mengatasinya maka akan 

dikembangkan sebuah bahan ajar e-modul menggunakana aplikasi 

Anyflip. 
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Setelah melakukan analisis kebutuhan peserta didik. Maka 

dilakukanlah analisis konsep materi . Materi  yang menjadi pokok 

bahasan adalah  materi  keanekaragaman hayati. Materi  

keanekaragaman hayati ini terdapat di kelas X semester genap. 

Pembahasan konsep materi  yang dimasukkan di dalam bahan ajar e-

modul keanekaragaman hayati yang berlandaskan pada silabus biologi 

kurikulum 2013 dan disesuaikan dengan standar kompetensi serta 

kompetensi dasar pada materi  keanekaragaman hayati. 

Tahap berikutnya adalah tahap desain. Tahap ini bertujuan untuk 

mendesain dan merancang bahan ajar e-modul. Tahap desain dimulai 

dengan penyusunan materi  di dalam e-modul. Penyusunan e-modul 

keanekaragaman hayati ini terdiri dari bagian awal, bagian materi , dan 

bagian penutup. Pada bagian awal terdapat sampul luar yang berisikan 

judul pokok bahasan yaitu keanekaragaman hayati untuk kelas X 

SMA/MA dan terdapat nama penulis. 

Pada halaman depan e-modul keanekaragaman hayati terdapat  

daftar isi yang mencantumkan garis besar isi atau susunan dari isi e-

modul keanekaragaman hayati yang dikembangkan. Halaman 

berikutnya terdapat peta konsep yang berisi konsep atau poin materi  

pokok bahasan keanekaragaman hayati. Kemudian lembar pendahuluan 

yang  memuat bagian identitas e-modul, kompetensi dasar, deskripsi 

singkat materi , petunjuk penggunaan e-modul keanekaragaman hayati 

dan materi  pembelajaran. 
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Materi  yang dibahas dalam e-modul keanekaragaman hayati ini 

adalah tingkat keanekaragaman hayati pada kegiatan pembelajaran 1, 

dan penyebaran, pelestarian, dan manfaat keanekaragaman hayati pada 

kegiatan pembelajaran 2. Masing- masing kegiatan pembelajaran terdiri 

atas tujuan pembelajran, uraian materi , rangkuman, penugasan 

mandiri, latihan soal, penilaian diri. Pada bagian penutup atau bagian 

akhir dari e-modul keanekaragaman hayati terdiri dari evaluasi dan 

daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan materi  bersumber 

dari bahan online dan offline. Kemudian dilakukanlah pemilihan 

aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan bahan pembelajaran 

e-modul keanekaragaman hayati yang dapat menarik minat serta 

memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka peneliti 

memilih aplikasi  Anyflip untuk membuat bahan ajar e- modul  

keanekaragaman hayati, selanjutnya peneliti menyusun kerangka bahan 

ajar e-modul, menyusun sistematika materi  dan merancang instrumen. 

Pada penyajian materi  dalam e-modul keanekaragaman hayati ini 

disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

sesuai dengan silabus biologi kelas X IPA pada kurikulum 2013. 

Peneliti merancang instrument yang terdiri dari instumen validator 

untuk mengetahui kevalidan bahan ajar e-modul keanekaragaman 

hayati dan angket kepraktisan guru dan peserta didik untuk uji 

kepraktisan. Intrumen merupakan sebuah lembar suatu penilaian yang 

berisikan pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada para ahli dan 
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peserta didik guna mengetahui tingkat kelayakan dan kemenarikan e-

modul keanekaragaman hayatiyang telah dibuat. Pada instrument yang 

digunakan oleh peneliti memiliki lima skala likert dengan daftar isian 

check list untuk setiap indikator atau pernyataan. Instumen penelitian 

ini disusun sesuai dengan tujuan penilaian. 

Adapun instrument validator untuk mengetahui kevalidan berisi 

tentang indicator yang mencangkup dua garis besar aspek, yaitu aspek 

materi  dan juga aspek media. Pada aspek materi  indikator 

penilaiannya yaitu dari segi kelayakan isi dan kebahasaan. Sedangkan 

pada aspek media indikator penilaiannya yaitu dari segi perangkat 

lunak dan penggunaan bahan e-modul keanekaragaman hayati. Setelah 

mengetahui hasil penilaian berdasarkan dari instrument validator maka 

dilakukanlah perbaikan bahan ajar e-modul keanekaragaman hayati 

sesuai dengan saran maupun kritikan validator terkait produk e-modul. 

Hasil perbaikan e-modul keanekaragaman hayati kemudian akan 

digunakan untuk mengetahui tingkat kepraktisan melalui angket respon 

siswa dan guru biologi di SMA Negeri 1 Maros. 

Tahap development (pengembangan) merupakan tahap 

pengembangan produk e-modul. Pengembangan yang dimaksud yaitu 

produk yang dikembangkan divalidasi oleh bebrapa ahli. Validasi 

dilakukan oleh dua orang validator. Tahap ini sangat penting dalam 

penelitian R & D (Research and Development) karena bertujuan untuk 

mengkonsultasikan tentang media pembelajaran yang dikembangkan 
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kepada para ahli (dosen, pendidik terutama pada bidang biologi). 

Validasi merupakan tahap mengisi suatu lembar instumen yang terkait 

dengan ahlinya. Validasi dalam penelitian ini dilakukan oleh dua dosen 

Unismuh Makassar yaitu Ibu Irmawanty, S.Si., M.Si. dan Ibu Rahmatia 

Thahir, S.Pd., M.Pd. 

Setelah melakukan validasi dari kedua validator maka diperoleh  

hasil bahwa produk e-modul keanekaragaman hayati ini valid 

dikarenakan beberapa hal penunjang, antara lain yaitu : secara umum, 

validator menyatakan bahwa aspek-aspek pada bahan ajar e-modul 

keanekaragaman hayati tergolong baik dan lengkap.  Selain  itu 

validator juga menyimpulkan dengan memilih opsi “layak digunakan 

namun dengan revisi” pada pilihan instrument validator. 

Adapun hasil validitas produk e-modul keanekaragaman hayati 

kemudian diuji kepraktisannya menggunakan angket respon guru dan 

angket respon siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kepraktisan e-

modul keanekaragaman hayati sehingga nantinya produk ini dapat 

ditegorikan sangat praktis, praktis, kurang praktis, dan tidak praktis. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi kedua angket respon guru dan repon 

peserta didik maka diperoleh hasil dengan kategori “sangat praktis”. 

Pengujian kepraktisan ini menjadi hasil akhir dari produk e-modul 

keanekaragaman hayati yang dikembangkan atau disebut juga 

prototype 2. 
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Kelebihan dari bahan pembelajaran e-modul keanekaragaman 

hayati ini adalah mempermudah proses belajar mengajar baik untuk 

peserta didik maupun guru itu sendiri, menghemat biaya peserta didik 

dengan adanya  android  tidak perlu lagi menggunakan buku pelajaran 

dan dapat digunakan dimana dan kapan saja.  Selain itu produk e-modul 

keanekaragaman hayati ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan 

minat belajar yang dibuktikan dari tingkat kepraktisan e-modul 

keanekaragaman hayati hasil pengisian angket respon peserta didik. Hal 

ini sejalan oleh penelitian Laksono (2021) bahwa modul berfungsi  

sebagai  sarana  belajar  yang  bersifat  mandiri,  sehingga  peserta didik  

dapat  belajar  secara mandiri  sesuai  dengan  kecepatan  masing 

masing. Pengembangan  modul  ini  menjelaskan  perspektif psikologis 

dan filosofis yang memandang bahwa masing-masing individu 

membentuk atau membangun sebagian  besar  dari  apa  yang  mereka  

pelajari  dan  pahami. Pengembangan  Modul  merupakan 

pengembangan pengetahuan prosedural dan pemahaman konsep secara 

mandiri, Pemahaman konsep terdiri  dari  dua  kata  pemahaman  dan  

konsep,  bahwa  penemuan  atau  chomprehension  dapat  diartikan 

menguasai sasuatu dengan pikiran. Oleh sebab itu belajar yang 

bermakna harus mengerti secara makna dan filosofinya. 

. Hasil serupa juga disampaikan oleh penelitian Laili (2019) bahwa 

e-modul menjadi sebuah bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk 

belajar secara mandiri memiliki bahasa yang komunikatif dan bersifat 
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dua arah sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari materi  

pelajaran. Bahan ajar e-modul ini disusun secara sistematis dan dapat 

menyajikan materi  secara runtut, dalam e-modul keanekaragaman 

hayati terdapat materi -materi  serta latihan soal yang memudahkan 

siswa dalam mempelajari materi .  selain itu e-modul keanekaragaman 

hayati dapat digunakan oleh peserta didik secara mandiri disekolah atau 

di rumah. 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan e-modul 

keanekaragaman hayati ini adalah Anyflip. Menurut Widya (2021), 

anyflip memiliki keunggulan dapat dibagikan dengan mudah ke semua 

siswa melalui link, siswa bisa mengakses dimanapun, namun aplikasi 

ini tidak bisa memuat video atau audio untuk akun yang gratis. Pada 

setiap bagian akhir materi  di dalam e-modul keanekaragaman hayati 

yang dikembangkan disajikan soal-soal latihan sebagai suatu evaluasi. 

Selain itu e- modul keanekaragaman hayati ini juga bisa diakses atau di 

dapatkan dengan cara mengklik link yang tersedia atau lebih mudah 

dengan cara mengscane barcode yang telah tersedia pada e-modul 

keanekaragaman hayati dimana dengan cara ini siswa lebih mudah 

membaca materi keanekaragaman hayati. 

Menurut Pratama (2018), seseorang dapat dikatakan belajar 

kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara latihan-latihan sehingga 

yang bersangkutan menjadi berubah. Kemudian di dalam e-modul 

keanekaragaman hayati terdapat evaluasi yang berisi pertanyaan atau 
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tugas untuk peserta didik terkait materi  yang telah paparkan.  

Namun  selain memiliki kelebihan bahan ajar e-modul 

keanekaragaman hayati ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu 

masih memerlukan perencanaan yang matang dan waktu yang lama 

dalam memodifikasi e-modul. Kemudian dari segi media, e-modul 

keanekaragaman hayati ini dapat diakses pada saat internet terkoneksi 

dan juga tidak terkoneksi. Untuk mengakses e-modul keanekaragaman 

hayati ini harus dalam keadaan online karena beberapa perangkat ada 

yang bisa di akses secara offline jika e-modul keanekaragaman hayati 

ini telah di download sebelumnya. 

E-modul keanekaragaman hayati ini juga memiliki aspek 

spesifikasi yang berbeda pada setiap handphone sehingga terkadang 

hanya dapat dibuka dibeberapa tipe handphone. Sehingga peneliti 

menambahkan link tambahan untuk mengakses e-modul 

keanekaragaman hayati ini namun harus menggunakan koneksi internet 

untuk membuka link tersebut atau dengan menscane barcode yang telah 

tersedia pada e- modul keanekaragaman hayati. Saran untuk bahan ajar 

e-modul keanekaragaman hayati kedepannya yaitu dengan 

menggunakan pendekatan atau model-model pembelajaran seperti 

model kontekstual, discovery learning, dan inkuiri sesuai dengan 

keterampilan pendidikan pada abad 21 yang mencangkup keterampilan 

berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan pemecahan 

masalah dan keterampilan berkomunikasi atau yang biasa disebut 
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dengan 4C. Serta e- modul keanekaragaman hayati  kedepannya dapat 

dibuat semarik mungkin dengan tampilan lebih bervariasi serta dapat 

diakses lebih mudah oleh semua pengguna yaitu peserta didik dan guru. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan Bahan Ajar e-modul berbasis anyflip pada materi 

keanekaragaman hayati menggunakan model pengembangan 

(ADDIE) melalui 5 tahap yaitu:  

a) Analysis (Analisis).  

  Analisis kebutuhan peserta didik yaitu membutuhkan 

kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Maros yaitu kurikulum 

2013.  

b) Design (Desain).  

  Tahap ini dilakukan perancangan Komponen komponen E-

Modul, perancangan materi/isi, perancangan desain E-Modul, dan 

perancangan Intrumen, serta perangkat yang digunakan. 

c) Development (Pengembangan).  

  Pada tahap ini melakukan pembuatan produk dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran. Selain itu, validasi yang 

dilakukan oleh ahli media dan materi.  

d) Implementation (Implementasi). 

   Pada tahap ini menerapkan produk yang dikembangkan di 
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Kelas X SMA Negeri 1 Maros dengan guru yang menjadi yaitu 

seorang guru biologi. 

 e) Evaluation (Evaluasi).  

  Tahap yang dilakukan yaitu dapat berupa analisis serta 

perbaikan terhadap pembagian angket responden kepada siswa dan 

guru mata pelajaran biologi menggunakan prototipe 1. 

2. Bahan ajar e-modul keanekaragaman hayati yang dikembangkan 

memenuhi kriteria valid dengan indeks Aiken V dari kedua validator 

ahli dengan aspek penilaian terkait materi  dan media adalah 0,86 

yang berada pada kategori “Sangat Valid”. 

3. Bahan ajar e-modul keanekaragaman hayati yang dikembangkan 

memenuhi kriteria praktis dengan analisis respon guru diperoleh 

hasil 72 dan peserta didik diperoleh hasil 66,14 terhadap bahan ajar 

yang berada pada kategori “sangat praktis”. 

 

B. Saran 

 

Adapun saran pada penelitian ini, yaitu : 

 

1. Bagi pendidik sebaiknya menggunakan berbagai macam bahan ajar 

dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat memahami 

materi  pembelajaran dengan baik 

2. Bagi peserta didik, e-modul keanekaragaman hayati ini dapat 

digunakan untuk menunjang proses pembelajaran lebih efektif saat 

ini yang dilakukan secara blended learning. 

3. Bagi peneliti e-modul keanekaragaman hayati selanjutnya 
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diharapkan menambahkan variasi yang lebih pada bahan 

pembelajaran yang dikembangkan dari segi muatan materi  hingga 

software yang digunakan. 
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LAMPIRAN 1. INSTRUMEN 

1.1 Angket PenilaianValidator 

ANGKET PENILAIAN BAHAN AJAR E-MODUL POKOK BAHASAN 

KEANEKARAGAMAN HAYATI UNTUK SISWA KELAS X IPA SMA NEGERI 1 

MAROS UNTUK AHLI MEDIA 

Judul program : Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Berbasis Anyflip  

Pada Materi Keanekaragaman Hayati Untuk Siswa Kelas 

X IPA SMA Negeri 1 Maros 

Mata pelajaran  : Biologi  

Materi pokok  : Keanekaragaman Hayati 

Sasaran program : Siswa Kelas X IPA 

 

Bapak/ibu yang terhormat,  

Pada kesempatan kali ini, saya memohon bantuan Bapak/ibu untuk berkenan 

memberikan penilaian, saran, dan koreksi terhadap produk bahan e-modul pada 

pokok bahasan keanekaragaman hayati yang telah saya buat melalui angket 

penilaian yang terlampir. Data hasil penilaian, saran, dan koreksi yang Bapak/ibu 

berikan akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

produk bahan e-modul yang saya kembangkan. Atas perhatian dan kesediaan 

Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap produk bahan e-modul ini, saya 

ucapkan terima kasih.  

IDENTITAS AHLI BAHAN  

1. Nama    : …………………………………………………….  

2. Umur    : ……………………………………………………  

3. Pendidikan Terakhir : …………………………………………………… 

4. Pekerjaan/Instansi : ……………………………………………………  

5. No. Hp/Telp  : ……………………………………………………  

6. Alamat Email  : …………………………………………………… 

A. Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berikan tanda checklist (√) pada salah satu alternative jawaban. Sangat 

Baik (SB), Baik (B), Kurang Baik (KB) atau Sangat Kurang (SK) yang 
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sesuai dengan penilaian Bapak /Ibu. Alternative jawaban tersebut 

berturutturut memiliki skala penilaian sebagai berikut:  

a. Sangat Baik Sekali (SBS) = 5  

b. Sangat Baik (SB) = 4  

c. Baik (B) = 3  

d. Kurang (K) = 2  

e. Sangat Kurang (SK) = 1  

 

2. Berikan komentar/saran pada kolom yang sudah disediakan. Apabila 

kolom tidak mencukupi, dapat ditulis pada lembar kosong di sebaliknya 

 

B. Butir Penilaian Aspek Bahan 

Indikator Butir Penilaian 

Pilihan Jawaban 

SK K B SB SBS 

Sub-Aspek Perangkat Lunak 

Ukuran 

bahan 

1. Keseimbangan ukuran 

setiap komponen 

komponen bahan e-modul 

    

 

Desain 

bahan e-

modul 

2. Tampilan layar  

3. Ketepatan pemilihan dan 

komposisi warna  

4. Warna background dengan 

teks  

5. Kualitas tampilan gambar  

6. Tulisan dapat dibaca 

dengan baik 

    

 

Sub-Aspek Penggunaan Bahan E-modul 
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Pemrogra

man 

7. Kejelasan navigasi  

8. Konsistensi penggunaan 

tombol  

9. Kejelasan petunjuk  

10. Kemudahan penggunaan  

11. Efisiensi teks  

12. Efisiensi gambar  

13. Kecepatan program  

14. Kemenarikan bahan  

15. Kemudahan memilih menu 

sajian 

    

 

Kemudaha

n 

penggunaa

n bahan e-

modul 

16. Aplikasi tidak berjalan 

lambat  

17. Aplikasi tidak berhenti saat 

pengoperasian  

18. Aplikasi mudah dijalankan  

19. Memiliki alur penggunaan 

aplikasi yang jelas  

20. Pengoperasian sederhana 

    

 

Jumlah    

Total   

Rata-rata   

 

C. Komentar/Saran  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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D. Kesimpulan  

Bahan pembelajaran E-modul ini dinyatakan ):  

1. Layak digunakan di lapangan tanpa ada revisi/  

2. Layak diguakan di lpangan dengan revisi  

3. Tidak layak digunakan di lapangan  

*) Lingkari salah satu 

 

 

Makassar, ………………. 2022  

Ahli Media 

 

 

(……………………………)  

NIDN:     
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ANGKET PENILAIAN BAHAN AJAR E-MODUL POKOK BAHASAN 

KEANEKARAGAMAN HAYATI UNTUK SISWA KELAS X IPA SMA NEGERI 1 

MAROS UNTUK AHLI MATERI 

Judul program : Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Berbasis Anyflip  

Pada Materi Keanekaragaman Hayati Untuk Siswa Kelas 

X IPA SMA Negeri 1 Maros 

Mata pelajaran  : Biologi  

Materi pokok  : Keanekaragaman Hayati 

Sasaran program : Siswa Kelas X IPA 

 

Bapak/ibu yang terhormat,  

Pada kesempatan kali ini, saya memohon bantuan Bapak/ibu untuk berkenan 

memberikan penilaian, saran, dan koreksi terhadap produk bahan e-modul pada 

pokok bahasan skeanekaragaman hayati yang telah saya buat melalui angket 

penilaian yang terlampir. Data hasil penilaian, saran, dan koreksi yang Bapak/ibu 

berikan akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

produk bahan e-modul yang saya kembangkan. Atas perhatian dan kesediaan 

Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap produk bahan e-modul ini, saya 

ucapkan terima kasih.  

IDENTITAS AHLI MATERI  

1. Nama    : …………………………………………………….  

2. Umur    : ……………………………………………………  

3. Pendidikan Terakhir : …………………………………………………… 

4. Pekerjaan/Instansi : ……………………………………………………  

5. No.Hp/Telp  : ……………………………………………………  

6. Alamat Email  : …………………………………………………… 

A. Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berikan tanda checklist (√) pada salah satu alternative jawaban. Sangat 

Baik (SB), Baik (B), Kurang Baik (KB) atau Sangat Kurang (SK) yang 

sesuai dengan penilaian Bapak /Ibu. Alternative jawaban tersebut 

berturut-turut memiliki skala penilaian sebagai berikut:  
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a. Sangat Baik Sekali (SBS) = 5  

b. Sangat Baik (SB) = 4  

c. Baik (B) = 3  

d. Kurang (K) = 2  

e. Sangat Kurang (SK) = 1  

 

2. Berikan komentar/saran pada kolom yang sudah disediakan. Apabila 

kolom tidak mencukupi, dapat ditulis pada lembar kosong di sebaliknya 

 

A. Butir Penilaian Aspek Materi 

Indikator Butir Penilaian 

Pilihan Jawaban 

SK K B SB SBS 

Sub-Aspek Kelayakan Isi 

Kesesuaian 

materi 

dengan 

Kompetensi 

Dasar (KD) 

1. Kesesuaian materi e-

modul dengan indikator 

pembelajaran 

2. Kedalaman materi yang 

disajikan e-modul sesuai 

dengan kompetensi inti 

dan kompetensi dasar 

    

 

Keakuratan 

materi 

3. Keakuratan konsep yang 

disajikan  

4. Ketepatan urutan konsep 

yang disajikan  

5. Kebenaran materi yang 

disajikan  

6. Keakuratan acuan 

pustaka  
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7. Kesesuaian urutan 

materi pada Indikator 

yang ada 

Sub-Aspek Kebahasaan 

Kelugasan 

Bahasa 

8. Kefeektifan bahasa yang 

digunakan dalam bahan 

(tidak berbelit-belit) 

    

 

Penyajian 

kalimat 

9. Ketepatan struktur 

kalimat yang digunakan 

dalam e-modul  

10. Materi yang 

disampaikan secara 

tertulis dalam bahan 

mudah dipahami  

11. Kalimat yang digunakan 

dalam bahan sesuai 

dengan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar.  

12. Kesesuaian bahasa yang 

digunakan dalam bahan 

dengan perkembangan 

intelektual siswa 

    

 

Kesesuaian 

dengan 

tingkat 

perkembang

an 

13. Materi pada e-modul 

dengan perkembangan 

intelektual siswa      

 

Keruntutan 14. Keruntutan langkah-      
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alur pikir 

percobaan 

langkah percobaan yang 

disajikan pada e-modul 

Ketepatan 

penggunaan 

istilah 

15. Ketepatan istilah yang 

disajikan  

16. Konsistensi penggunaan 

istilah 

    

 

Jumlah    

Total   

Rata-rata   

B. Komentar/Saran  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

C. Kesimpulan  

Bahan pembelajaran E-modul ini dinyatakan ):  

1. Layak digunakan di lapangan tanpa ada revisi/  

2. Layak diguakan di lpangan dengan revisi  

3. Tidak layak digunakan di lapangan  

*) Lingkari salah satu 

Makassar, ………………. 2022  

Ahli Materi  
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1.2 Angket Penilaian Respon Guru 

ANGKET PENILAIAN BAHAN AJAR E-MODUL POKOK BAHASAN 

KEANEKARAGAMAN HAYATI UNTUK SISWA KELAS X IPA SMA NEGERI 1 

MAROS UNTUK GURU/PRAKTISI 

Judul program  : Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Berbasis Anyflip 

Pada Materi Keanekaragaman Hayati Untuk Siswa Kelas X 

IPA SMA Negeri 1 Maros 

Mata pelajaran  : Biologi  

Materi pokok  : Keanekaragaman Hayati  

Sasaran program : Siswa Kelas X IPA 

 

Bapak/ibu yang terhormat,  

Pada kesempatan kali ini, saya memohon bantuan Bapak/ibu untuk berkenan 

memberikan penilaian, saran, dan koreksi terhadap produk bahan e-modul pada 

pokok bahasan keanekaragaman hayati yang telah saya buat melalui angket 

penilaian yang terlampir. Data hasil penilaian, saran, dan koreksi yang Bapak/ibu 

berikan akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

produk bahan e-modul yang saya kembangkan. Atas perhatian dan kesediaan 

Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap produk bahan e-modul ini, saya 

ucapkan terima kasih.  

IDENTITAS GURU/PRAKTISI 

1. Nama    : …………………………………………………….  

2. Umur    : ……………………………………………………  

3. Pendidikan Terakhir : …………………………………………………… 

4. Pekerjaan/Instansi : ……………………………………………………  

5. No.Hp/Telp  : ……………………………………………………  

6. Alamat Email  : …………………………………………………… 

 

A. Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berikan tanda checklist (√) pada salah satu alternative jawaban. Sangat 

Baik (SB), Baik (B), Kurang Baik (KB) atau Sangat Kurang (SK) yang 
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sesuai dengan penilaian Bapak /Ibu. Alternative jawaban tersebut 

berturutturut memiliki skala penilaian sebagai berikut:  

a. Sangat Baik Sekali (SBS) = 5  

b. Sangat Baik (SB) = 4  

c. Baik (B) = 3  

d. Kurang (K) = 2  

e. Sangat Kurang (SK) = 1  

 

2. Berikan komentar/saran pada kolom yang sudah disediakan. Apabila 

kolom tidak mencukupi, dapat ditulis pada lembar kosong di sebaliknya 

 

B. Butir Penilaian  

Butir Penilaian 

Pilihan 

Jawaban 

1 2 3 4 

Aspek umum     

1. Kreatif dan inovatif (baru, luwes, menarik, dan unik)     

2. Komunikatif (mudah dipahami serta menggunakan 

bahasa yang baik, benar dan efektif) 

    

3. Unggul (memiliki kelebihan disbanding multibahan 

pembelajaran yang lain ataupun dengan cara 

konvensional) 

    

4. Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun 

penggunaan bahan pembelajaran 

    

5. Reliabilitas (kehandalan)     

6. Maintainable (dapat dipelihara atau dikelola dengan     
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mudah) 

7. Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam 

pengoperasian) 

    

8. Pemaketan program bahan pembelajaran secara 

terpadu dan mudah dalam eksekusi 

    

9. Dokumentasi multibahan pembelajaran yang 

lengkap meliputi : troubleshooting (jelas, terstruktur, 

dan antisipatif), desain program (jelas, dan 

menggambarkan alur kerja program) 

    

10. Reusabilitas (sebagian atau seluruh multibahan 

pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk 

mengembangkan multibahan lain) 

    

11. Komunikatif: unsur visual dan audio mendukung 

materi ajar, agar mudah dicerna oleh siswa 

    

12. Kreatif : Visualisasi diharapkan disajikan secara 

unik dan tidak klise (sering digunakan), agar 

menarik perhatian  

    

13. Sederhana : visualisasi tidak rumit, agar tidak 

mengurangi kejelasan isi materi ajar dan mudah 

diingat 

    

14. Unity : menggunakan bahasa visual dan audio yang 

harmonis, utuh, dan senada, agar materi ajar 

dipersepsi secara utuh (komprehensif) 

    

Jumlah      

Total      
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Rata-rata     

 

C. Komentar/Saran  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

D. Kesimpulan  

Bahan pembelajaran E-modul ini dinyatakan ):  

1. Layak digunakan di lapangan tanpa ada revisi/  

2. Layak diguakan di lpangan dengan revisi  

3. Tidak layak digunakan di lapangan  

*) Lingkari salah satu 

 

Makassar, ………………. 2022  

Praktisi/Guru 

 

 

(……………………………)  
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1.3 Angket Penilaian Respon Siswa 

ANGKET PENILAIAN BAHAN AJAR E-MODUL POKOK BAHASAN 

KEANEKARAGAMANA HAYATI UNTUK SISWA KELAS XI IPA SMA 

NEGERI 1 MAROS UNTUK SISWA 

Identitas Responden:  

Nama    :  

Kelas    :  

Sekolah   :  

Judul produk  : Bahan Ajar E-modul  

Mata Pelajaran : Biologi  

Materi Pokok  : Keanekaragaman Hayati 

 

PETUNJUK UMUM  

1. Sebelum mengisi angket ini, pastikan anda telah membaca dan memahami 

bahan E-modul ini.  

2. Tulislah terlebih dahulu identitas anda pada tempat yang sudah disediakan.  

3. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan dalam angket ini sebelum anda 

memilih jawaban.  

4. Jika ada yang tidak anda mengerti, bertanyalah pada Guru atau Peneliti. 

A. Berikan tanda centang (√) pada salah satu kolom STS, TS, S, atau SS 

sesuai petunjuk pengisisan angket dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikan tanda checklist (√) pada salah satu alternative jawaban. Sangat 

Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S) atau Sangat Setuju 

(SS) yang sesuai dengan penilaian anda . Alternative jawaban tersebut 

berturut-turut memiliki skala penilaian sebagai berikut:  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

b. Tidak Setuju (TS) = 2  

c. Setuju (S) = 3 

d. Sangat Setuju (SS) = 4 
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B. Butir Penilaian  

No. Pernyataan  

Pilihan Jawaban 

ST

S 

T

S 

S SS 

1. Materi keanekaragamana hayati menjadi lebih 

menarik dengan e-modul . 

    

2. Saya lebih mudah memahami materi 

keanekaragamana hayati dalam e-modul. 

    

3. Saya dapat memahami setiap kata/kalimat yang 

terdapat dalam e-modul  

    

4. Bahasa yang digunakan dalam e-modul ini mudah 

saya pahami 

    

5. Langkah-langkah percobaan telah disajikan secara 

runtut dalam e-modul ini. 

    

6. E-modul dapat diinstal dengan mudah di laptop/ PC.     

7. Ukuran e-modul ini pas (tidak terlalu kecil dan tidak 

terlalu besar). 

    

8. Saya tertarik saat melihat tampilan (bentuk dan 

warna) e-modul ini. 

    

9. Komputer/handphone tidak berhenti (hang) saat 

mengoperasikan e-modul. 

    

10. E-modul ini mudah saya simpan dalam 

komputer/laptop/handphone. 
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11. E-modul ini mudah untuk dipindahkan ke perangkat 

lain. 

    

12. Uraian petunjuk untuk masing-masing percobaan 

yang terdapat dalam bahan e-modul sangat jelas 

sehingga saya tidak kesulitan dalam melakukan 

percobaan. 

    

13. E-modul dapat digunakan tanpa koneksi internet .     

14. E-modul dapat dikelola dengan mudah.     

15. Apakah materi keanekaragaman hayati yang 

disajikan dalam e- modul tidak tersistematis? 

    

16. Pembelajaran dalam e-modul ini tidak membosankan 

selama dipelajari. 

    

17. E -modul ini memiliki banyak gambar pendukung 

terkait materi keanekragaman hayati. 

    

18. Pemilihan jenis huruf, ukuran serta spasi yang 

digunakan mempermudah saya dalam membaca e-

modul ini. 

    

19. Apakah e-modul ini dapat membuat saya belajar 

secara mandiri? 

    

20. Apakah gambar yang ditampilkan pada e-modul ini 

sesuai dengan topik bahasan? 

    

Jumlah      

Total      

Rata-rata     
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C. Komentar/Saran  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

D. Kesimpulan  

Bahan pembelajaran E-modul ini dinyatakan ):  

1. Layak digunakan di lapangan tanpa ada revisi/  

2. Layak diguakan di lapangan dengan revisi  

3. Tidak layak digunakan di lapangan  

*) Lingkari salah satu 

 

Makassar, ………………. 2022  

Siswa 

 

(……………….………………. )     
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LAMPIRAN 2. VALIDASI INSTRUMEN 

2.1 Katrol Validasi 
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2.2 Format Penelitian Validitas Isi Dan Kontruk Angket Modul 

Pembelajaran,Angket Respon Guru, Dan Angket Respon Siswa. 
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LAMPIRAN 3. ANALISIS DATA 

3.1 Analisis Angket Penilaian Validator I dan Validator II 

TABEL ANALISIS KEVALIDAN E-MODUL KEANEKARAGAMAN HAYATI 

VALIDATOR I DAN II 

BUTIR PENILAIAN  

VALIDATO
R S1 S2 ∑s 

N(C-
1) 

V KET 
I II 

BUTIR 1 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

BUTIR 2 3 4 2 3 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 3 3 4 2 3 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 4 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

BUTIR 5 4 3 3 2 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 6 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

BUTIR 7 4 3 3 2 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 8 4 3 3 2 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 9 3 4 2 3 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 10 4 3 3 2 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 11 4 3 3 2 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 12 4 3 3 2 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 13 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

BUTIR 14 3 3 2 2 4 6 0.666667 VALID 

BUTIR 15 4 3 3 2 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 16 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

BUTIR 17 3 3 2 2 4 6 0.666667 VALID 

BUTIR 18 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

BUTIR 19 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

BUTIR 20 4 3 3 2 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 21 3 4 2 3 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 22 3 3 2 2 4 6 0.666667 VALID 

BUTIR 23 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

BUTIR 24 4 3 3 2 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 25 3 3 2 2 4 6 0.666667 VALID 

BUTIR 26 3 3 2 2 4 6 0.666667 VALID 

BUTIR 27 4 3 3 2 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 28 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

BUTIR 29 3 4 2 3 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 30 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

BUTIR 31 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 
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BUTIR 32 3 3 2 2 4 6 0.666667 VALID 

BUTIR 33 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

BUTIR 34 3 3 2 2 4 6 0.666667 VALID 

BUTIR 35 4 3 3 2 5 6 0.833333 SANGAT VALID 

BUTIR 36 4 4 3 3 6 6 1 SANGAT VALID 

TOTAL 132 126 
9
6 

9
0 

18
6 216 0.861111 SANGAT VALID 

 



 

 
 

KETERANGAN dik:

Jumlah Pernyataan 20 Skor maksimum ideal  = 4 x 20 =80

Skor Maksimal 80 Skor Minimal ideal      = 20

Skor Minimal 20 Xi = ½  (skor maksimal ideal + skor minimum ideal)

     = ½ (80+20) 

     =  ½ (100)      

     = 50

Sbi (simpangan baku idela) 16,6 Sbi = 1/6 ( Skor maksimal idela- Skor minimum ideal)

      = 1/6 (80+20)    

      = 1/6 (100)    

      = 16,6

Xi + 0.60 Sbi  59,96 X   = 72

Xi - 0.60 Sbi  40,04

Xi - 1.80 Sbi  20,12

Perhitungan kriteria penilaian

Xi  = Rerata ideal

Sbi = Simpangan Baku Ideal

X   = Skor Actual

Xi + 1.80 Sbi  29,88                                                     

Xi (rerata idela) 50

 

 

 

 

NO 
RESPONDEN(GURU) NOMOR SOAL 

TOTAL RATA 

GURU BIOLOGI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 IRAWATI,S.Pd 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 74 7.05 

2 ANGGRIANI,S.Pd,M.Pd 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 69 6.57 

3 DINDA MARZUKI,S.Pd 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 72 6.86 

TOTAL 
11 12 11 11 11 11 10 10 12 10 9 11 12 11 10 10 10 11 10 12 215.00 20.48 

RATA-RATA 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5 5 6 5 4.5 5.5 6 5.5 5 5 5 5.5 5 6 72 6.83 
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LAMPIRAN 4. PERSURATAN 

4.1 Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. 
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4.2 Surat Izin Penelitian LP3M 
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4.3 Kartu Kontrol Penelitian 
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4.4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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