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ABSTRAK 

Dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru dituntut 
memiliki kemampuan menyusun kurikulum dan perangkat pembelajaran yang sesuai 
dengan kondisi sekolah dan peserta didiknya. Namun banyak guru yang belum tahu 
bagaimana cara menyusun kurikulum dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang 
sesuai dengan kondisi sekolah dan siswanya masing-masing. Oleh karena itu diperlukan 
model perangkat pembelajaran yang bisa dijadikan pedoman oleh calon guru dan guru di 
lapangan agar mereka mampu menyusun perangkat pembelajaran sendiri sesuai dengan 
kondisi sekolah masing-masing. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model perangkat pembelajaran 
untuk mata pelajaran biologi SMA kelas X Semester 1 yang terdiri dari: 1) Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 2) Lembaran Kegiatan Siswa (LKS), 3) Media 
Pembelajaran, 4) Alat Evaluasi Hasil Belajar, dan 5) Buku Siswa sesuai dengan KTSP 
untuk sekolah yang kekurangan sumber belajar (sarana dan prasarana laboratorium serta 
media dan alat peraga tidak mendukung untuk proses proses pembelajaran). 

Jenis penelitian adalah penelitian pengembangan (research and the development). 
Data yang dikurnpulkan dalarn penelitian ini berupa data primer yang diambil langsung 
dari lembaran validasi untuk masing-masing perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 
Tujuan melakukan validasi adalah untuk melihat baik atau tidaknya perangkat pembela- 
jaran yang dikembangkan. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Dari hasil 
analisis data didapatkan nilai rata-rat. sebagai berikut: RPP 3,875 (baik), LKS 3,748 
(baik), Media Pembelajaran 4,585 (sangat baik), Alat Evaluasi Hasil Belajar 4,263 (sangat 
baik), dan Buku Siswa 4,043 (sangat baik). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
model perangkat pembelajaran yang dikembangkan sudah layak karena hasil penilaian 
semuanya berada pada kategori baik dan sangat baik. 

Kata kunci : Perangkat pembelajaran, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku Siswa, Lembar Kegiatan 
Siswa (LKS), Media Pembelajaran, Alat Evaluasi Hasil Belajar, validasi. 



I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 2312006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan 

Peraturan Menteri No 2212006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, pemerintah memberlakukan kurikulum baru yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) (Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas 2006 dalam Ayuningtyas, 2006). 

KTSP yang merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 

yang menekankan pada standar isi dan standar kompetensi lulusan (Riyanafirly, 2006). 

KTSP merupakan program pembaruan kurikulum yang mencoba memberi ruang 

lebih luas bagi otonomi sekolah (Koesoema, 2006). Penerapan KTSP merupakan satu 

peluang bagi sekolah untuk mengurus diri sendiri, tidak hanya untuk manajemen sekolah, 

tetapi juga secara akademis (Saputra, 2006 dalam anonim, 2006a). Pada KTSP, setiap 

sekolah dapat mengembangkan kurikulum ini sesuai dengan potensi sumber daya manusia 

(SDM) dan lingkungan sekolah masing-masing (Riyanafirly, 2006). 

KTSP memberi hak penuh pada sekolah-sekolah untuk menentukan sendiri 

kurikulumnya. Tujuannya adalah agar potensi tiap-tiap sekolah dapat menonjol, sehingga 

tercipta kompetisi antar sekolah. Dengan KTSP ini, masing-masing sekolah bisa membuat 

silabus, kurikulum, dan indikator-indiokatornya sendiri. Meski menentukan silabus sendiri, 

narnun standar kompetensi dan isinya harus sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah 

(Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas 2006 dalam Ayuningtyas, 2006). 

KTSP juga bertujuan bagaimana membuat siswa dan guru lebih aktif dalam 

pembelajaran. Selain murid hams aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar, guru juga 

harus aktif dalam memancing kreativitas siswanya sehingga dialog dua arah terjadi dengan 

sangat dinamis. Kelebihan lain KTSP adalah memberi alokasi waktu pada kegiatan 

pengembangan diri siswa. Siswa tidak melulu mengenal teori, tetapi diajak untuk terlibat 

dalam sebuah proses pengalaman belajar (Riyanafirly, 2006). 

Dengan adanya KTSP itu, setiap sekolah mempunyai kurikulum berbeda-beda. 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) hanya memberikan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar untuk tiap mata pelajaran, sebagaimana tertuang dalam standar isi yang 



sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. KTSP hanya berisi 

standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga ada yang menyebutnya kurikulurn dua 

kolom. Materi yang akan disampaikan selama satu semester, indikator, dan perangkat 

pembelajaran hams dirancang sendiri oleh sekolah dan guru (Anonim, 2006a). Dengan 

pemberlakuan KTSP, pemberdayaan guru pun akan lebih baik. Guru yang selama ini 

hanya mengajar karena kurikulumnya sudah tersedia, akan dituntut memiliki kemampuan 

menyusun kurikulum yang sesuai dan tepat bagi peserta didiknya (Anonim, 2006~). 

Masalah yang timbul di lapangan adalah banyak guru yang tidak tahu bagaimana 

menyusun kurikulum model KTSP ini. Acuan yang diberikan Depdiknas berupa standar isi 

dan standar kompetensi justru sangat membingungkan para guru (Anonim, 2006b), 

sehingga masih terdapat kebingungan dalam penyusunan dan pelaksanaan KTSP. Kendala 

lain yang harus dicermati adalah tingkat pemahaman yang berbeda terhadap KTSP. 

Jangankan masyarakat, masih banyak kepala sekolah, guru, ataupun stakeholder 

pendidikan yang belum memaharni benar KTSP. Bukan itu saja, kendala lain juga ada pada 

guru. Se lma  guru tidak melakukan perubahan dan pembaruan, KTSP tidak akan memberi 

arti ataupun warna pada pendidikan. Di sinilah peran dan kegigihan guru untuk terus mau 

belajar sangat dipentingkan (Riyanafirly, 2006). 

Permasalahan utarna dalam penerapan KTSP ini terjadi karena guru tidak pernah 

belajar bagairnana membuat kurikulum sendiri. Tugas membuat dan merencanakan 

kurikulum saat proses pendidikan sedang berjalan jelas membuat proses pembelajaran 

terganggu. Konsentrasi mengajar pun hilang karena selalu berpikir membuat silabus, 

program, indikator, dan sebagainya. Jelas, KTSP menjadi beban baru. Demi mengejar 

target, sekolah akhirnya memilih mengikuti model yang ditawarkan pemerintah, 

mengerjakan KTSP asal-asalan, atau meniru materi KBK 2004 yang telah ada dengan 

penyesuaian administratif di sana-sini. Singkatnya, asal syarat administratif terpend~i 

(Koesoema, 2006). 

Menyikapi perrnasalahan di atas, maka mau tidak mau, Jurusan Biologi, khususnya 

staf pengajar matakuliah Pengembangan Program Pengajaran Biologi harus bersaha 

mempersiapkan model perangkat pembelajaran mata pelajaran biologi yang sesuai dengan 

KTSP clan lingkungan sekolah sehingga dapat dipedomani oleh mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Biologi sebagai calon guru dalam membuat dan menerapkannya di lapangan, 



baik ketika akan melaksanakan praktek lapangan, maupun ketika akan menjadi guru 

setelah lulus kuliah nantinya. 

Pentingnya pengembangan perangkat pembelajaran ini disamping untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran pada matakuliah Pengembangan Program Pengajaran 

Biologi, juga untuk lebih mempererat jalinan antara proses pembelajaran di perguruan 

tinggi dengan kebutuhan dan kurikulum yang berkembang di lapangan. Dengan demikian 

upaya pembekalan mahasiswa dengan paket pembelajaran ini akan dapat menjembatani 

kesenjangan yang ada di lapangan, sehingga ketika lulus nanti, atau ketika akan melakukan 

praktek lapangan, mahasiswa tidak kaget dan tidak ragu dalam menempatkan diri di 

sekolah.. 

Upaya pengembangan perangkat pembelajaran biologi ini didasarkan pada 

perangkat pembelajaran yang beredar di pasaran yang selama ini banyak dipakai guru dan 

siswa, dan disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Penyesuaian dengan lingkungan 

sekolah ini dimaksudkan agar guru dan siswa tidak lagi memaksakan din mengadopsi 

materi pembelajaran yang dibuat secara global, tanpa memperhatikan lingkungan belajar 

siswa, ten~tama dalam menerapkzn Lembaran Kerja Siswa (LKS) yang terkcsan sangat 

dipaksakan untuk disamakan pada setiap sekolah, sehingga pada akhirnya banyak guru 

yang tidak mengerti bagaimana cara menerapkannya dalam keterbatasan fasilitas dan 

lingkungan sekolah itu sendiri. 

Lingkungan sekolah yang dimaksud di sini adalah fasilitas sarana dan prasarana 

yang tersedia di sekolah untuk mendukung pelaksanaan KTSP yang meliputi: media dan 

fasilitas laboratoriurn yang sesuai dengan materi kurikulum. 

Secara khusus, dalarn pembelajaran biologi, guru diharapkan dapat memahami 

bagaimana menyediakan pengalaman belajar yang beragam baik dari pengalaman mental, 

fisik, maupun sosial. Selain itu guru juga diharapkan dapat memahami bagaimana 

mengelola kegiatan pembelajaran yang efektif yang terkait dengan tempat belajar, siswa, 

kegiatan pembelajaran, isilmateri pembelajaran dan sumber belajar. 

Diharapkan perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat menunjang 

implementasi perangkat-perangkat pembaharuan pendidikan, terutama menunjang 

penerapan KTSP yang memang menghendaki perangkat pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi sekolah masing-masing dan penjaminan mutu pendidikan. 



Sesuai dengan salah satu acuan operasional KTSP tentang keragaman potensi dan 

karakteristik daerah dan lingkungan (Depdiknas, 2006), maka pengembangan perangkat 

pembelajaran biologi ini diarahkan pada pembuatan perangkat pembelajaran bagi sekolah 

dengan kondisinya yang yang terbatas dengan sumber belajar (ditentukan oleh 

ke~ersediaan media dan fasilitas laboratorium). 

Mengingat sangat luasnya cakupan materi pembelajaran biologi serta keterbatasan 

u-aku dm tenaga, maka untuk saat ini pengembangan perangkat pembelajaran ini dibatasi 

pada materi SMA kelas X Semester 1. 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan perangkat pembelajaran untuk mata 

pelajaran biologi SMA kelas X Semester 1 yang meliputi : 1) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), 2) Lembar Kegiatan Siswa (LKS), 3) Media Pembelajaran, 4) Alat 

Evaluasi, 5) Buku Siswa. 

Dihasilkannya perangkat pembelajaran ini diharapkan dapat dijadikan contoh bagi 

mahasiswa yang mengambil matakuliah Pengembangan Program Pengajaran Biologi 

dalam menyelesaikan studinya dalarn praktek lapangan. Selain itu perangkat ini juga 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh guru biologi untuk diterapkan pada sesuai dengan 

kondisi sekolahnya. 

11. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and the development) 

perangkat pembelajaran biologi SMA kelas X Semester 1 yang sesuai dengan KTSP dan 

lingkungan sekolah. Perangkat ini dikembangkan dengan mengadaptasi langkah-langkah 

dari Fenrich (1997 dalam Nur, 2006). Langkah-langkah tersebut divisualisasikan seperti 

pada Gambar 1. 

Analysis 

t 

Implementation 

I Development Design 

Gambar 1 . Model of instructional development cycle (Fenrich, 1 997 
dalam Nur, 2006) 



Seperti terlihat pada gambar, siklus pengembangan perangkat pembelajaran 

tersebut meliputi fase : 1) analysis (analisis), 2)  planning (perencanaan), 3) design 

(perancangan), 4)  development (pengembangan), 5 )  implementation (implementasi), dan 6 )  

evaluation and revision (evaluasi dan revisi). Fase evaluasi dan revisi merupakan kegiatan 

yang berkelanjutan dilakukan pada setiap fase di sepanjang siklus pengembangan tersebut 

(Fenrich, P., 1977 dalam Nur, 2006). 

Dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini, langkah kerja yang 

dilaksanakan pada setiap fase adalah sebagai berikut: 

1. Fase analisis 

Pada fase ini dilakukan analisis terhadap beberapa ha1 sebagai berikut: 

a. Analisis kebutuhan. 

Analisis ini bertujuan memunculkan masalah dasar yang dibutuhkan dalarn 

pengembangan perangkat pembelajaran. Beberapa ha1 yang perlu diperhatikan pada 

analisis kebutuhan ini adalah KTSP, buku paket biologi SMA, buku penunjang 

lainnya, dan LKS yang ada di pasaran. 

b. Analisis materi KTSP Biologi SMA Kelas X Semester 1. 

Peneliti menganalisis seluruh standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

terdapat dalam KTSP SMA Kelas X Semester 1. 

c. Analisis buku ajar yang beredar di pasaran 

Peneliti melihat buku ajar yang beredar di pasaran, apakah sudah sesuai dengan 

kriteria buku ajar tuntutan KTSP atau belum. Jika ada yang sesuai bisa dijadikan 

pcdoman dalam mengembangkan buku ajar siswa. 

d. Analisis LKS yang beredar di pasaran 

Peneliti melihat LKS yang beredar di pasaran, apakah sudah sesuai dengan kriteria 

LKS tuntutan KTSP atau belurn. Jika ada yang sesuai bisa dijadikan pedoman 

dalam mengembangkan LKS. 

e. Analisis siswa 

Analisis siswa meliputi: tingkat kematangan usia, motivasi belajar biologi, 

kemampuan akademik, psikomotor, dan keterampilan sosial. 

f. Analisis tugas 



Analisis tugas dimaksudkan untuk menentukan isi satuan pelajaran. Analisis tugas 

dilakukan dengan merinci bahan ajar dalam bentuk garis besar, dilakukan dengan 

menganalisis struktur isi kurikulurn dengan melihat semua standar kompetensi dan 

kompetensi dasar untuk Kelas X Semester 1. 

g. Analisis konsep 

Peneliti menyusun konsep-konsep utama yang akan diajarkan secara sistematik 

serta mengaitkan suatu konsep dengan konsep lain yang relevan. Konsep utama itu 

disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

h. Analisis tujuan pembelajaran. 

Pada fase ini dirumuskan tujuan pembelajaran yang mengacu kepada standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

I 2. Fase perencanaan 

Pada fase ini dilakukan kegiatan berikut: 

a. Koordinasi seluruh anggota peneliti dalam rangka merencanakan pembagian tugas. 

b. Merencanakan jadwal kegiatan. 

I. Fase perancangan 

Pada fase ini dilakukaan kegiatan berikut: 

a. Menyusun kerangka (format) semua perangkat pembelajaran yang akan 

dikembangkan, meliputi: Buku Siswa, RPP, LKS, media pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

b. Menyusun kriteria penulisan perangkat pembelajaran, yang meliputi: sistematika, 

jenis dan ukuran huruf, dan sebagainya. 

c. Menyusun rancangan format lembaran validasi untuk semua perangkat 

pembelajaran yang akan dikembangkan. 

3.  Fase pengembangan 

I Pada fase ini dilakukaan kegiatan berikut: 

~1 a. Menyusun draf awal semua perangkat pembelajaran yang sesuai dengan KTSP dan 

I kondisi sekolah. 

b. Melakukan revisi draf awal setelah dibaca oleh tim pengembang. 

c. Menyerahkan draf yang telah direvisi kepada validator untuk diberikan masukan 

dan dinilai. 



d. Memperbaiki kembali draf perangkat pembelajaran berdasarkan masukan dan saran 

validator. 

5. Fase Implementasi 

Mengingat keterbatasan waktu, pada penelitian ini fase implementasi tidak 

dilaksanakan. 

Kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran mata pelajaran biologi SMA 

Kelas X Semester 1 yang sesuai dengan KTSP dan lingkungan sekolah ini telah 

dilaksanakan bulan Juli s.d. Desember 2007 bertempat di Jurusan Biologi FMIPA UNP. 

Data penelitian yang dikurnpulkan adalah data primer yang diarnbil langsung dari 

lembaran validasi. Instrumen pengumpul data berupa lembaran (format) observasi berikut: 

a. Lembaran validasi RPP. 

Lembaran validasi RPP ini dimodifikasi dari instrumen Penilaian Kinerja Guru 1 

(IPKG 1) tentang kemampuan merancang pembelajaran dari Direktorat Ketena- 

gakerjaan Dirjen Dikti (2006). 

b. Lembaran validasi buku siswa. 

Dimodifikasi dari kriteria standar mutu buku pelajaran Tlmu Pengetahuan Alam 

(IPA) yang dikeluarkan oleh Depdiknas. 

c. Lembaran (format) validasi LKS 

Dimodifkasi dari Anggaryani (2006) 

d. Lembaran (format) validasi media pembelajaran. 

Dimodifikasi dari Anggaryani (2006) 

e. Validasi lembaran evaluasi hasil belajar. 

Dimodifikasi dari Yuliani (2004). 

Data yang dikumpulkan dari penelitian berupa hasil validasi paket perangkat 

pembelajaran. Data ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Data kelayakan paket 

perangkat pembelajaran ini berupa nilai dengan rentang 1 - 5. Data dianalisis dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1,00 - 1,99 = tidak baik 

2,00 - 2,99 = kurang baik 

3,00 - 3,99 = baik 

4,00 - 5,00 = sangat baik 



111. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan langkah rancangan penelitian pengembangan yang telah 

dihksanakan, maka hasil penelitian yang diperoleh berupa perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari: 1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 2) Buku siswa, 3) Lembaran 

Kegiatan Siswa (LKS), 4) Media pembelajaran, dan 5) Lembaran evaluasi hasil belajar dan 

hasil validasi dari semua perangkat pembelajaran tersebut. Masing-masing perangkat 

pembelajaran dirancang untuk kondisi sekolah yang kekurangan surnber belajar (sarana 

dan prasarana laboratorium serta media dan alat peraga yang siap pakai). Adapun kriteria 

kekurangan surnber belajar yang dimaksud didasarkan kepada kebutuhan sarana/prasarana 

laboratorium untuk kegiatan praktikum, alat peraga dan media yang untuk mendukung 

penyampaian materi kurikulum sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

pada KTSP yang hams dicapai siswa. Seluruh perangkat pembelajaran disusun untuk 

materi ajar berikut: 1) Hakikat biologi sebagai ilmu, 2) Virus, 3) Archaebacteria dan 

Eubacteria, 4) Protista, dan 5) Fungi. Dalarn hasil penelitian ini yang ditampilkan hanya 

hasil validasi perangkat pembelajaran saja, sedangkan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan tersebut di bagian lampiran 

Validasi perangkat pembelajaran yang dikembangkan disajikan pada Tabel 1 

sampai dengan Tabel 5 (untuk -RPP, LKS, media pembelajaran, dan evaluasi hasil 

pembelajaran, dan buku siswa). Pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 5, vasidasi untuk 

masing-masing materi disimbolkan dengan huruf, dimana: a. Hakikat biologi sebagai ilmu, 

b. Virus, c. Archaebacteria dan Eubacteria, d. Protista, dan e. Fungi 



Tabel 1. Hasil Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

i Keielasan verumusan tuiuan I I I I I I 

YO. BUTIR PENILAIAN 
NILAI PADA MASING-MASING MATERI 

pekbelaja;an (tidak meiimbulkan 
penafsiran ganda dan mengandung 
prilaku hasil helajar). 

JUMLAH 1 30,5 1 3 3 3  1 32,5 1 29,5 1 29 1 

A 

RATA-RATA 

3 s  

2 .  Pernilihan materi ajar (sesuai dengan 
tujuan dan karakteristik peserta didik). 

I. Pengorganisasian materi ajar 
(kemntunan, sistematika materi, dan 
kesesuian dengan alokasi waktu). 

2 .  Pernilihan sumber atau media 
pernbelajaran (sesuai dengan tujuan, 
materi, dan karakteristik peserta didik) 

5 .  Kejelasan skenario pembelajaran 
(langkah-langkah kegiatan 
pernbelajaran : awal, inti, dan 
penutup) 

6 .  ' Kerincian skenario pembelajaran 

KATEGORI 

b 

4 

4 

4 

4 s  

4 

4 3  

2 

3. 

8. 

Sangat Sangat I Baik I Baik I Baik I Baik / Baik I 

4 3  

(setiap langkah tercermin 
strategilmetode dan alokasi waktu 
pada setiap tahap) 

Kesesuaian teknik dengan tujuan 
pernbelajaran 

Kelengkapan instrumen (soal, kunci, 
pedornan penskoran) 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa penilaian validator terhadap RPP untuk materi 

Hakikat biologi sebagai ilmu, Protista, dan Fungi dikategorikan baik, sedangkan pada 

materi Virus serta Archaebacteria dan Eubacteria dikategorikan sangat baik. 

c 

4,5 

4,5 

3,5 

5 

4 

4-5 

3 

4 

D 

4,5 

4,5 

3 

4 

4 

4 s  

4 

E 

4 3,5 

3 

4 

3 3  

3,5 

4 

4,5 

3 

3,5 

4 

3-5 

375 

3,5 

4 3  

3 



Tabel 2. Hasil Validasi Lembaran Kegiatan Siswa. 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa penilaian validator terhadap Lembaran Kegiatan 

Siswa untuk materi Hakikat biologi sebagai ilmu, Virus dan Protista dikategorikan baik, 

sedangkan pada materi Archaebacteria dan Eubacteria serta Fungi dikategorikan sangat 

baik. 

NO. 

1. 

2 .  

3. 

4. 

5 .  

6 .  

7 .  

8. 

BUTIR PENILAIAN 

Judul kegiatan ditulis dengan jelas. 

Tujuan kegiatan ditulis dengan jelas. 

Matcri scsuai dengan tujuan 
pembelajaran 

Memuat penjelasan yang sangat 
penting mengenai hakikat biologi 
sebagai ilmu. 

Memuat pertanyaan yang 
berhubungan dengan konsep dan 
materi yang disajikan. 

Pertanyaan dimulai dari masalah yang 
sederhana kemasalah yang rumit. 

Lembar Kegiatan Siswa mudah 
dipahami. 

Lembar Kegiatan Siswa disajikan 
dengan jelas dan rapi. 

JUMLAH 

RATA-RATA 

KATEGORI 

NILAI 

A 

4.5 

4.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

4 

30.5 

3.8 

Baik 

PADA 

b 

4 

3.5 

3.5 

2.5 

4 

3.5 

3.5 

3.5 

24 

3 

Baik 

MATERI 

e 

4 

4.5 

3.5 

4 

3.5 

3.5 

4.5 

4.5 

MASING-MASING 

c 

4 

4.5 

4.5 

4 

4 

3.5 

4.5 

4.5 

32 

4 

Sangat 
Baik 

d 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

33.5 

4.1 875 

Sangat 
Baik 

3 0 

3.75 

Baik 



Tabel 3. Hasil Validasi Media Pembelajaran 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bal~wa penilaian validator terhadap Media Pembelajaran 

@z remua perangkat pembelajaran mtuk materi Hakikat biologi sebagai ilmu, Virus, 

.%~3aebacteria dan Eubacteria, Protista dan Fungi dikategorikan sangat baik. 

NO. BUTIR PENILAIAN 

' Kesesuaian dengan kompetensi yang 
" I ingin dicapai. 

2 .  ! Kesesuaian dengan materi 
pembelajaran. 

? . , Kesesuaian dengan strategi dan 
metode pembelajaran. 

2. Kesesuaian dengan karakteristik 
siswa. 

5 .  Kesesuaian dengan lingkungan 
masyarakat (kontekstual). 

5. Dapat mcngatasi perbedaan 
pengalaman pribadi siswa. 

- Vembangkitkan minat dan motivasi 
belajar siswa dalam pembelajaran. 

IUMLAH 

lL4'TA-RATA 

KATEGORI 

NILAI 

A 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

5 

5 

32.5 

4.642 

Sangat 
Baik 

PADA 

b 

4 

4.5 

4.5 

4 

4.5 

5 

5 

31.5 

4.5 

Sangat 
Raik 

MASING-MASING 

c 

4.5 

4.5 

4.5 

4 

4 

5 

5 

31.5 

4.5 

Sangat 
Baik 

d 

MATERI 

e 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

5 

5 

32.5 

4.642 

Sangat 
Baik 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

5 

5 

32.5 

4.642 

Sangat 
Baik 



Tabel 4. Hasil Validasi Lembaran Evaluasi Hasil Pembelajaran 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa penilaian validator terhadap Lembaran Evaluasi 

Hasil Pembelajaran pada semua perangkat pembelajaran untuk materi Hakikat biologi 

sebagai ilmu, Virus, Archaebacteria dan Eubacteria, Protista dan Fungi dikategorikan 

sangat baik. 

w3. BUTm PENILAIAN 

. Kesesuaian dengan kompetensi 
! ang ingin dicapai. 

I. Kejelasan prosedur penilaian 

I. a. Soal 

b. Rubrik 

c. Kunci jawaban 

. Kualitas instrument 

5 .  , Kesesuaian dengan karakteristik 
siswa 

5.  , Keberagaman tcknik penilaian 

JUMLAH 

RATA-RATA 

KATEGORI 

NILAI PADA MASING-MASING MATERI 

A 

4.5 

4 

4.5 

4.5 

4.5 

4 

4 

4 

3 4 

4.25 

Sangat 
Baik 

b 

4.5 

4 

4.5 

4.5 

4.5 

4 

4 

4 

3 4 

4.25 

Sangat 
Baik 

c 

4.5 

4 

4.5 

4.5 ----- 
4.5 

4 

4 

4 

3 4 

4.25 

Sangat 
Baik 

d 

4.5 

4 

4.5 

4.5 

4.5 

4 

4 

4 

34 

4.25 

Sangat 
Baik 

e 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4 

4 

4 

34.5 

4.3 125 

Sangat 
Baik 

-- 



Tabel 5. Hasil Validasi Buku Siswa 

NO. 

A 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

BUTIR PENILAIAN 

Aspek Materi 

Materi menunjang pencapaian kompetensi 
dasar. 
Kelengkapan materi sesuai dengan 
kurikulum. 
Kebenaran konsep (definisi, rumus, hukum 
dan seba ain a). m---- 
sehari-hari. 
Melakukan observasi terhadap fenomena 
alam dan benda-benda. 
Notasi, simbol dan satuan sesuai dengan 
acuan sistem intemasional. 
Aspek Penyajian 

Materi disajikan secara sistematik dan logis. 

Materi disajikan secara sederhana dan jelas. 

Ilustrasi sesuai dan memperjelas konsep. 

Judul dan keterangan sesuai dengan gambar. 

Ilustrasi/ gambar disajikan dengan jelas dan 
menarik. 
Wama gambar disajikan sesuai dengan 
konteksnya. 
Semua gambar hasil kutipan mencantumkan 
sumbemya. 
Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

Menggunakan ejaan yang disempumakan 
(EYD). 
Menggunakan istilah yang sesuai dengan 
konsep yang menjadi pokok bahasan. 
Terdapat penjelasan untuk istilah yang sulit 
dan tidak umum. 
Bahasa disesuaikan dengan tahap 
perkembangan siswa (komunikatif). 
Struktur kalimat yang digunakan baku. 

Bahasa yang digunakan sederhana, lugas dan 
mudah dipahami. 

JUMLAH 

RATA-RATA 

KATEGORI 

NILAI 

a 

4.5 

4.5 

5 

3.5 

3.5 

4.5 

4 

4 

3 

2.5 

3 

4 

5 

4.5 

5 

3 

4 

3.5 

73.5 

3.8684 

Baik 

PADA 

b 

4.5 

4.5 

4.5 

4 

3.5 

4 

3.5 

4.5 

3.5 

3.5 

3.5 

4 

4.5 

3.5 

4 

3.5 

3.5 

3.5 

4 

74.5 

3.92 

Baik 

MASING-MASING 

c 

4.5 

4.5 

4.5 

4 

3.5 

4 

4.5 

4 

4.5 

4 

3.5 

3.5 

4.5 

3.5 

4.5 

4.5 

3.5 

4 

4 

77.5 

4.0789 

Sangat 
Baik 

d 

4.5 

4.5 

4.5 

3.5 

4 

4.5 

4 

4.5 

3 

3 

5 

3 

5 

3.5 

4 

5 

4 

3.5 

4 

77 

4.056 

Sangat 
Baik 

MATERI 

e 

4.5 

4.5 

4 
---- 

4 

4.5 

5 

4 

4 

3.5 

3.5 

5 

4.5 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

4.5 

81.5 

4.28947 

Sangat 
Baik 



Pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa penilaian validator terhadap Euku Siswa untuk 

materi Hakikat biologi sebagai ilmu dan Virus tergolong baik, sedangkan untuk 

Archaebacteria dm Eubacteria, Protista dan Fungi dikategorikan sangat baiic. 

Dari rata-rata nilai validasi perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan 

(Tabel 1 sampai Tabel 5), dapat dilihat bahwa semua memperoleh angka antara 3 sampai 

4. Tidak ada perangkat pembelajaran yang rata-rata nilai validasinya di bawah 3. Hal ini 

berlaku untuk semua perangkat pembelajaran, yaitu: 1) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), 2) Buku siswa, 3) Lembaran Kegiatan Siswa (LKS), 4) Media 

pembelajaran, dan 5) Lembaran evaluasi hasil belajar. Dengan demikian kategori 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan berada antara baik dan sangat baik. 

Dengan adanya KTSP, setiap sekolah mempunyai kurikulum berbeda-beda. Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) hanya memberikan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar untuk tiap mata pelajaran, sebagaimana tertuang dalam standar isi yang 

sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Karena KTSP hanya 

berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar, ada yang menyebutnya kurikulum dua 

kolom. Materi yang akan disampaikan selarna satu semester, indikator, dan perangkat 

pembelajaran hams dirancang sendiri oleh sekolah dan guru (Anonim, 2006a). Dengan 

pemberlakuan KTSP, pemberdayaan guru pun akan lebih baik. Guru yang selarna ini 

hanya mengajar karena kurikulumnya sudah tersedia, akan dituntut memiliki kemampuan 

menyusun kurikulum yang sesuai dan tepat bagi peserta didiknya (Anonim, 2006~). 

Acuan yang diberikan Depdiknas berupa standar isi dan standar kompetensi justru 

I sangat membingungkan para guru (Anonim, 2006b), sehingga terdapat kesulitan dalam 

menyusun perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, KTSP menjadi beban baru. Demi 

mengejar target, sekolah akhirnya memilih mengikuti model yang ditawarkan pemerintah, 

mengerjakan KTSP asal-asalan, atau meniru materi KBK 2004 yang telah ada dengan 

penyesuaian administratif di sana-sini (Koesoema, 2006). Sebenarnya pengembangan 

paket perangkat pembelajaran ini secara konsep atau secara teori sangat pcnting dilakukan 

guru. Menurut Woolfolk (1995 dalam Nur, 2006), dibutuhkan tiga kondisi untuk 

terlaksananya pembelajaran dengan baik, salah satunya adalah sumber belajar yang 

meliputi: perangkat pembelajaran dan guru. 
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