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RINGKASAN 

 

Perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran senantiasa 

harus tetap diupayakan maksimal dan dilaksanakan dengan upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pengajaran adalah 

dengan meningkatkan mutu sumber belajar yaitu modul. Sumber belajar ini 

merupakan sumber belajar pendamping yang dapat dijadikan siswa sebagai bahan 

acuan dalam belajar.. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan modul 

pembelajaran IPA terpadu berorientasi muatan lokal untuk siswa kelas VII  SMP. 

Peningkatkan kualitas dan kuantitas sumber belajar yang berkualitas akan 

meningkatkan kreativitas siswa. Selain itu, peningkatan profesionalisme guru 

dalam mengelola pembelajaran sangat menentukan kreativitas siswa. Kreativitas 

siswa dalam pembelajaran perlu ditingkatkan secara optimal. Salah satu upaya 

meningkatkan kreativitas siswa yaitu dengan menggunakan sumber belajar yang 

disertai dengan contoh-contoh kongkrit di lapangan. Siswa akan lebih memahami 

apabila dalam pembelajaran menggunakan contoh yang diamati siswa sesuai 

dengan yang diamati di lingkungannya sendiri. Saat ini mulai dikembangkan 

pembelajaran yang mengembangkan dan mengangkat contoh-contoh yang berasal 

dari daerah sendiri atau yang lebih dikenal dengan muatan lokal. Sumber belajar 

ini atau modul yang akan dikembangkan mengangkat contoh-contoh yang berasal 

dari muatan lokal Jambi. Contoh-contoh banyak diambil dari Taman Nasional 

Berbak, Taman Nasional Bukit Duabelas. Pengembangan ini mengadopsi model 

pengembangan yang dikembangkan oleh Lee dan Owens (2004) dengan tahapan 
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(1) analysis, (2) design, (3) development (4) implementation, dan (5) evaluation. 

Selanjutnya materi divalidasi oleh peneliti sendiri sebagai Dosen Program 

Magister Pendidikan IPA. Ujicoba dilakukan terhadap siswa pada kelompok kecil 

yang terdiri dari 5 orang dan 20 orang siswa untuk mengetahui sejauh mana 

respons siswa terhadap modul yang berorientasi muatan lokal Jambi yang 

dikembangkan. Uji coba juga dilakukan terhadap guru IPA terpadu dengan 

memberikan saran dan tanggapan terhadap sumber pembelajaran yang dirancang 

dengan pengisian angket.  

Hasil penelitian ini berupa modul pembelajaran IPA terpadu yang 

dirancang berorientasi muatan lokal, di samping itu juga data hasil analisis 

respons siswa dan guru pembelajaran IPA terpadu, terhadap sumber belajar yang 

dikembangkan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan sesuai 

dengan model pengembangan ADDIE. Contoh-contoh yang dimuat dalam modul 

diambil dari lingkungan Jambi, baik tumbuhan, hewan sebagai faktor biotik 

maupun berbagai faktor abiotik lainnya.  

Hasil respon siswa terhadap produk hasil pengembangan sangat baik. 

Siswa sangat tertarik dengan contoh-contoh yang diberikan yang berasal dari 

daerah Jambi sendiri. Hampir semua siswa responden menjawab dengan setuju 

dan sangat setuju. Hal ini menegaskan bahwa modul yang dirancang sangat 

menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Modul juga dirancang dengan 

contoh-contoh yang sesuai dengan  aslinya di habit. Sehingga warna dan 
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lingkungannya sangat menarik perhatian siswa. Hal ini akan memotivasi siswa 

dalam belajar, sehingga proses pembelajaran tidak menjadi mebosankan. 

 

Hasil ujicoba terhadap respon guru-guru terhadap produk yang sudah 

dikembangkan sangat tinggi. Hampir semua responden dari guru-guru menjawab 

dengan sesuai dan sangat sesuai, baik dari segi Kompetensi Dasar, kedalaman 

materi, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kemenarikan. 

Diharapkan modul ini dapat menambah pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. Disamping itu juga diharapkan siswa dapat mengenali hewan, 

tumbuhan sebagai faktor biotik, maupun berbagai faktor abiotik yang ada di 

daerahnya sendiri.  

Akhirnya diharapkan modul ini dapat dimanfaatkan dengan oleh para guru 

dalam memberikan materi ajar yang berkaitan dengan yang dibahas dalam modul 

yang dikembangkan ini. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

Perbaikan mutu pendidikan dan pengajaran senantiasa harus tetap 

diupayakan dan dilaksanakan dengan jalan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Melalui peningkatan kualitas pembelajaran, siswa akan semakin termotivasi dan 

belajar, daya kreativitasnya akan semakin meningkat, semakin positif sikapnya, 

semakin bertambah jenis pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, dan 

semakin mantap pemahamannya terhadap materi yang dipelajari. 

Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional, telah 

dilakukan pengkajian ulang terhadap kurikulum. Sehingga terjadi penyempurnaan 

kurikulum dari waktu ke waktu. Saat ini telah dikembangkan dan disosialisasikan 

dan diterapkan kurikulum 2013, yang proses pembelajarannya menekankan pada 

pemberian pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi dalam 

berbagai mata pelajaran, termasuk di dalamnya pembelajaran IPA.  

Salah satu dari materi ajar IPA yang harus dipelajari dan dikuasai oleh 

siswa kelas VII adalah kompetensi dasar kemampuan mengembangkan 

kemampuan kritis dan analitis yang sangat menentukan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran. Tuntutan kurikulum ini harus dapat dilaksanakan dalam 

pembelajaran IPA, sehingga perlu diterapkan dengan inovasi pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa, mampu menganalisis dengan 

mengembangkan kemampuan bernalar. Sehingga pembelajaran berlangsung 

dengan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 
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Untuk mendukung potensi tersebut dibutuhkan suatu bahan ajar berupa 

modul yang bertujuan agar siswa dapat belajar sendiri dengan bimbingan guru dan 

tanpa bimbingan guru. Siswa tidak terbatas untuk menguasai materi, mereka dapat 

mempelajari materi yang telah disusun di dalam modul tanpa harus dipandu oleh 

guru, karena di dalam modul sudah dicantumkan: 1) masalah atau studi kasus 

yang terjadi di sekitar siswa dan dapat merangsang siswa untuk lebih aktif belajar 

dengan menyelesaikan kasus atau masalah tersebut, 2) materi pelajaran yang 

dilengkapi dengan gambar serta bahasa yang komunikatif, 3) tes formatif, dan 4) 

kunci jawaban tes formatif.  

Pembelajaran dengan menggunakan modul diharapkan menjadi salah satu 

pilihan media belajar yang dapat digunakan secara mandiri. Pembelajaran dengan 

modul dapat dipandang sebagai suatu paket pengajaran yang mengandung satu 

unit konsep dari bahan pelajaran dan disajikan dalam bentuk self-instruction. 

Pengajaran modul memberi kesempatan kepada siswa untuk menguasai satu unit 

bahan pelajaran sebelum beralih ke unit berikutnya. Setiap siswa dapat 

menentukan kecepatan dan intensitas belajarnya sendiri (Vembriarto, 1981: 20). 

Selain modul dapat menjadikan siswa belajar aktif, pendekatan 

pembelajaran yang digunakan dalam modul juga sangat penting. Penggunaan 

pendekatan pembelajaran dalam modul akan memudahkan dalam menyampaikan 

materi kepada siswa sesuai dengan karakteristik belajar siswa. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat menjadikan siswa belajar 

secara aktif yaitu pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan case study 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang bertujuan melatih siswa 



7 

 

 

 

untuk berfikir kritis, kreatif, rasional dan meningkatkan pemahaman terhadap 

materi yang diajarkan serta memberi pengalaman nyata terhadap siswa. 

Pemberian pengalaman tentang case study terhadap guru-guru akan memberikan 

manfaat agar guru-guru dapat memperbaiki dan sekaligus dapat meningkatkan 

praktek pembelajaran mereka di kelas dan mebuka wawasan guru terhadap 

pembelajaran dan penanaman konsep bagaimana seharusnya pembelajaran itu 

berlangsung (Alamsyah, 2008). Adapun alasan utama pendekatan case study 

diajukan dalam pengabdian ini adalah (1) pembelajaran memerlukan adanya 

ilustrasi kasus nyata dalam penerapan ilmu yang diperoleh dari proses belajar 

mengajar di kelas dan buku teks; (2) metode pembelajaran secara konvensional 

seringkali membuat siswa menjadi pasif; (3) proses belajar yang efektif adalah 

proses yang melibatkan refleksi. Menurut Mutmainah (2007)  pembelajaran 

dengan Metode case study merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan 

terjadinya Double-loop learning (pembelajaran dua putaran).  

Roestiyah (2001) menyatakan dengan pembelajaran case study, siswa 

dapat mengetahui dengan pengamatan yang sempurna tentang sesuatu gambaran 

yang nyata, yang betul-betul terjadi di dalam hidupnya, sehingga mereka dapat 

mempelajari dengan penuh perhatian dan lebih terperinci persoalannya.  

Dengan mengamati, memikirkan dan bertindak dalam menghadapi situasi 

tertentu, mereka lebih meyakini apa yang diamati dan menemukan banyak cara 

untuk pengamatan serta pencarian jalan keluar situasi itu. Pengamatan seperti di 

atas akan membantu siswa mengembangkan daya berpikirnya secara sistematis 

dan logis, sehingga siswa mampu mengambil keputusan yang tepat.  
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Ketika siswa meneliti proses dan mengambil keputusan mengenai salah 

satu kasus, maka ia akan mendapatkan pengetahuan tentang dasar-dasar atau 

sebab-sebab yang melandasi timbulnya kasus tersebut. Dalam pembelajaran 

melalui case study ini dapat meningkatkan aktivitas dan kemandirian belajar siswa 

baik secara individu maupun kelompok. Siswa dapat menciptakan kasus sendiri 

atau kasus yang diberikan oleh guru dan dipecahkan bersama teman yang lain.  

Kasus-kasus yang dirasa dekat dengan kehidupan siswa yaitu kasus-kasus 

mengenai lingkungan seperti, pemalakan liar, pembukaan lahan hutan secara 

besar-besaran untuk kegiatan perkebunan sawit dan karet, pembukaan hutan untuk 

kegiatan tambang batu bara, adanya konflik manusia dengan hewan, kegiatan 

tambang emas secara ilegal, pendangkalan sungai, dan kasus-kasus lingkungan 

lainnya yang ada disekitar siswa. Kasus-kasus ini jika diangkat dan dijadikan 

salah satu topik untuk dipelajari, diyakini siswa akan tertarik untuk mengetahui 

bagaimana penyebab dan penyelesaian dari kasus tersebut. Oleh karena itu, 

implementasi lesson study terhadap guru sangat penting dilakukan. Menurut 

Alamsyah (2008) bahwa dengan case study guru akan menjadi lebih terbuka, lebih 

jujur, dan lebih berani mengungkapkan kegagalan yang dialaminya dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan, peneliti 

mencoba melakukan penelitian pengembangan terhadap modul pembelajaran 

biologi dengan judul “Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi 

Berorientasi Muatan Lokal Untuk Siswa Kelas VII SMP”.  
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A. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan, yaitu: 

1. Pembelajaran biologi yang masih menggunakan metode ceramah dan 

kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru menjadikan siswa pasif dan 

tidak kreatif dalam mengemukakan pendapat serta tidak terbiasa mencari dan 

mengolah informasi yang mereka dapatkan.  

2. Setiap siswa memiliki kecepatan dan kemampuan yang berbeda dalam 

memahami materi pelajaran. 

3. Belum ada media pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa secara 

mandiri sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 

4. Buku ajar yang digunakan tidak membuat siswa menjadi aktif dan kreatif 

karena materi yang disajikan tidak lengkap dan beberapa dari materi butuh 

penjelasan guru sehingga tidak bisa digunakan sebagai bahan untuk belajar 

sendiri.  

5. Uraian materi dalam buku ajar terhadap pencapaian indikator pembelajaran 

belum lengkap.  

6. Buku ajar yang digunakan kurang menarik dan belum ada tantangan bagi 

siswa untuk menemukan sendiri, dan bertanya lebih lanjut tentang materi 

yang dipelajari. 

7. Masalah yang disajikan dalam buku ajar yang digunakan untuk merangsang 

pembelajaran siswa kurang faktual dan jauh dari lingkungan siswa.  
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B. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yaitu  

1. Belum ada media pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa secara 

mandiri sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 

2. Uraian materi dalam buku ajar terhadap pencapaian indikator pembelajaran 

belum lengkap.  

3. Buku ajar yang digunakan kurang menarik dan tidak ada tantangan bagi siswa 

untuk menemukan sendiri, dan bertanya lebih lanjut tentang materi yang 

dipelajari. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah proses pengembangan modul 

pembelajaran IPA Terpadu berorientasi muatan lokal untuk siswa kelas VII SMP 

Tujuan Pengembangan   

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menghasilkan modul   

pembelajaran IPA Terpadu berorientasi muatan lokal untuk siswa kelas VII SMP  

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan  

Produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah modul pembelajaran 

biologi dengan pendekatan case study yang valid, praktis dan efektif. Di samping 

itu, poduk yang dikembangkan ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. 

1. Produk yang dikembangkan berupa modul pembelajaran IPA Terpadu 

berorientasi muatan lokal.  
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2. Materi yang disajikan bersumber dari berbagai buku ajar untuk siswa SMP 

yang disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Bahasa yang 

digunakan lebih komunikatif dan mudah dimengerti oleh siswa.  

3. Modul ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan seputar kasus yang diselesaikan 

oleh siswa. Pernyataan yang diberikan bertujuan untuk merangsang siswa 

lebih aktif mengembangkan ide-ide dan pendapat dalam penyelesaian 

masalah.  

4. Modul berbentuk media cetak. Tampilan modul dibuat semenarik mungkin 

dengan rincian tampilan sebagai berikut: 

a. Cover modul yang dikembangkan dirancang semenarik mungkin dengan 

memberikan gambar animasi lingkungan (ekosistem).  

b. Modul yang dikembangkan memuat petunjuk penggunaan untuk guru 

dan siswa. Bahasa yang digunakan dalam modul menggunakan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD) dan kalimat yang efektif dan komunikatif 

serta mudah dimengerti siswa. Pada beberapa bagian frase atau sub 

materi ditambahkan gambar berwarna. Ukuran kertas yang digunakan 

adalah A4 dengan jenis tulisan pada bagian isi modul adalah Time new 

Roman dengan ukuran 12 berwarna hitam.   

5. Pada bagian uji kompetensi dirancang soal-soal latihan yang menuntun 

siswa untuk menemukan sendiri konsep materi yang dipelajari.   
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

2. 1. Kreativitas dan Ciri-cirinya 

Menurut Semiawan dkk., (1987) kreativitas sebagai proses merupakan hal 

yang lebih esensial dan perlu ditanamkan pada individu sejak dini dengan cara 

menyibukkan diri secara kreatif. Definisi lain mengenai kreativitas diungkapkan 

oleh Amien (1980), yang mengatakan bahwa kreativitas merupakan pola pikir 

atau ide yang spontan atau imajinatif yang mencirikan hasil artistik, penemuan-

penemuan ilmiah, dan penciptaan-penciptaan secara mekanik. Lebih lanjut, 

dijelaskan bahwa kreativitas meliputi hasil sesuatu yang baru atau sama sekali 

baru bagi dunia ilmiah atau relatif baru bagi individunya. 

Berdasarkan paparan mengenai beberapa definisi kreativitas di atas, dapat 

dilihat bahwa kreativitas mengandung arti yang luas dan mempunyai tahapan 

yang diawali dengan suatu pemikiran atau ide kreatif, kemudian melakukan 

kegiatan kreatif, sehingga tercipta hasil yang kreatif. Namun demikian, pada 

intinya terdapat persamaan antara definisi yang satu dengan yang lain, yaitu 

kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru 

atau relatif baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda 

dengan apa yang telah ada sebelumnya.   

Ciri-ciri atau karakteristik kreativitas pada umumnya dapat dijadikan 

sebagai tolok ukur untuk menentukan kemampuan kreatif dari seseorang menurut 

Guilford (dalam Kuncoro, 1992). Ciri-ciri kreativitas seseorang dapat dilihat dari 
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aspek berpikir, dan aspek dorongan atau motivasi. Aspek berpikir kreatif 

ditunjukkan oleh sifat-sifat kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian 

(originality), dan penguraian (elaboration). Aspek dorongan atau motivasi 

ditunjukkan oleh sifat-sifat karakter, seperti sikap, percaya diri, tidak 

konversional, dan aspirasi keindahan. 

2.2. Proses pembelajaran IPA  

Proses pembelajaran IPA merupakan suatu kegiatan interaktif yang 

bernilai edukatif yang terjadi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan 

siswa dan antara siswa dengan lingkungannya. Interaksi yang bernilai edukatif 

ini berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelum 

pembelajaran dilakukan.  

Pembelajaran IPA mempunyai obyek dan permasalahan berupa makhluk 

hidup serta segala aspek yang terkait padanya. Menurut Lufri (2007:17) “materi 

atau bahan pelajaran biologi pada dasarnya berupa fakta, konsep, prinsip dan 

teori yang dirancang menarik dan mudah dipahami anak didik atau 

dikombinasikan dengan bahasa yang sederhana”. Pada kenyataannya masih tidak 

sesuai dengan harapan. Siswa cenderung menganggap biologi sebagai ilmu yang 

kurang menarik dan membosankan dikarenakan bersifat hafalan. Fakta ini akan 

mempersulit proses perolehan pengetahuan oleh siswa.  

Pada dasarnya, pembelajaran IPA merupakan proses yang banyak 

melakukan pengamatan terhadap fakta yang terjadi di lingkungan. Siswa 

diupayakan aktif selama proses pembelajaran agar teori yang didapatkan dapat 
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dikembangkan melalui pengamatan dan praktek, serta dikaitkan dengan fakta 

yang ditemukan di lapangan sehingga pembelajaran akan terasa lebih bermakna.  

 Djohar (1987 dalam Utami, 2012:9) mengatakan proses belajar 

IPA/Biologi merupakan perwujudan dari interaksi subjek (anak didik) dengan 

objek yang terdiri dari benda dan kejadian, proses dan produk. Konsep belajar 

mengajar biologi memiliki tiga persoalan utama, yaitu hakekat mengajar, 

kedudukan materi meliputi arti dan peranannya serta kedudukan siswa. 

Proses pembelajaran akan berlangsung lancar dan baik jika masing-

masing komponen menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Guru dan siswa 

harus tahu apa yang menjadi tugas mereka masing-masing. Antara guru dan 

siswa juga terdapat hubungan atau komunikasi yang saling memperbaharui. 

Guru tidak sebagai pemberi ilmu tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran. 

Sebagai fasilitator pembelajaran, guru harus paham dengan konsep pembelajaran 

baik dari segi psikologinya, lingkungan dan cara-cara atau metode dalam 

pembelajaran, sehingga cara-cara yang digunakan dalam pembelajaran tersebut 

cocok dan mengacu pada usaha pencapaian tujuan pendidikan. Begitu juga 

dengan siswa memiliki tanggung jawab untuk menguasai dan memperoleh 

pengetahuan baru untuk kemajuan dan perubahan tingkah lakunya menuju arah 

yang lebih baik.  

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pembejaran, guru harus 

mengacu pada tujuan akhir proses pembelajaran itu. Di sekolah, guru hendaknya 

dapat menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang banyak 

melibatkan siswa, sehingga siswa dapat aktif untuk belajar.   
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2.3. Modul  

Modul diartikan juga sebagai bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar 

peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. 

Sebuah modul akan bermakna kalau bisa dapat dengan mudah menggunakannya. 

Pembelajaran dengan modul memungkinkan seorang siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih 

kompetensi dasar dibandingkan dengan siswa lainnya. Siswa yang memiliki 

kemampuan rendah dalam belajar dapat membaca modul secara berulang-ulang. 

Dengan demikian maka modul harus mengambarkan kompetensi dasar yang 

akan dicapai oleh siswa, disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, 

menarik dilengkapi dengan ilustrasi (Majid, 2006:176).  

Modul disebut juga bahan ajar untuk belajar mandiri karena di dalamnya 

telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Artinya, siswa  dapat melakukan 

kegiatan belajar tanpa kehadiran guru secara langsung. Bahasa, pola, sifat 

kelengkapan lainnya yang terdapat dalam modul diatur sehingga seolah-olah 

merupakan bahasa guru yang sedang memberikan pengajaran kepada siswanya. 

Modul sering disebut juga bahan instruksional mandiri (Depdiknas, 2000).  
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and 

Development). Penelitian pengembangan merupakan suatu penelitian yang 

berorientasi mengembangkan dan menghasilkan produk yang efektif berupa 

material pembelajaran, media, strategi pembelajaran untuk digunakan dalam 

pembelajaran (Gay, 1991). Pada penelitian ini yang dikembangkan berupa 

perangkat pembelajaran IPA terpadu (Rencana Program Pengajaran, Lembar 

Kerja Siswa, instrumen penilaian, modul pembelajaran). 

Pada penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan 

yang diadopsi model yang dikembangkan oleh Lee dan Owens (2004) dengan 

langkah-langkah sebagai berikut (Gambar 1): (1) analysis, (2) design, (3) 

development (4) implementation, dan (5) evaluation. 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Prosedur pengembangan perangkat pembelajaran 

 

analysis 

design 

development implementation 

evaluation 
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Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan perangkat pembelajaran dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Tahap analysis 

a. Analisis kebutuhan 

Tahapan analisis kebutuhan yang dilakukan menganalisis kebutuhan 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan karakteristik siswa, tujuan 

pembelajaran, materi ajar termasuk di dalamnya lembar kerja siswa, modul dan 

lain sebagainya. 

b. Analisis Inti 

 Setelah analisis kebutuhan ditinjau dari perspektif siswa, maka selanjutnya 

dilanjutkan ke tahap analisis lanjutan yaitu: 

1. Menganalisis peserta didik 

2. Menganalisis sasaran yang ingin dicapai 

3. Menganalisis kebutuhan teknologi 

4. Menganalisis situasi lingkungan 

5. Menganalisis berbagai sumber belajar 

1. Tahap Design 

Pada tahap ini membuat perencanaan tentang spesifikasi perangkat pembelajaran 

yang akan dikembangkan. Hal-hal yang akan dilakukan: 

1. Membuat dan merancang modul berbasis muatan lokal yang akan 

dikembangkan. 

2. Menentukan spesifikasi produk modul yang berorientasi muatan lokal 
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3. Membuat struktur isi mengikuti prinsip-prinsip mengidentifikasi standar 

kompetensi, kompetensi dasar, merumuskan tujuan pembelajaran, 

menyusun strategi pembelajaran, mengembangkan materi pembelajaran 

dan merancang instrumen evaluasi. 

3. Tahap Development 

 Kegiatan pada tahap ini yaitu membuat modul yang berorientasi muatan 

lokal. Pengembangan modul ini dimulai dari pembuatan kompetensi Inti, 

Kompetensi dasar, Indikator, Tujuan Pembelajaran, Media, Materi, Pendekatan, 

Kegiatan Belajar Mengajar, Evaluasi. Selanjutnya dikembangkan Lembar Kerja 

Siswa berorientasi muatan lokal, dan modul yang juga berorientasi muatan lokal. 

Setelah produk dikembangkan harus diuji terlebih dahulu keefektifannya bagi 

siswa dan guru sebagai pengguna. 

4. Tahap Evaluation 

 Pada tahapan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal 

diantaranya mengimplementasikan strategi evaluasi, penggunaan alat ukur dan 

cara mengukurnya. Menganalisis dan menentukan sistem penganalisisan data.   

Uji Coba Produk 

1. Uji Coba Perorangan 

Uji coba produk berupa modul berorientasi muatan lokal dilaksanakan terhadap 

guru IPA terpadu. Selanjutnya produk LKS dan modul diujikan kepada siswa. 

2. Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba produk LKS dan modul diujikan kepada siswa SMP. Sampel yang akan 

dijadikan ujicoba akan ditentukan kemudian secara acak.  
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Teknik Analisis Data 

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa respons siswa terhadap produk 

yang dikembangkan. Data ini diperoleh dengan cara memberikan angket kepada 

siswa. Selanjutnya dinyatakan dalam skor menggunakan skala likert dengan 5 

kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kriteria penilaian 

Kriteria Skor 

Sangat baik 5 

Baik 4 

Cukup Baik 3 

Tidak Baik 2 

Sangat Tidak Baik 1 

 

Untuk mengetahui prosentase penilaian yang diperoleh, digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

P   = Persentase 

JS = Jumlah siswa (yang mendapat skor) 

N  = Jumlah keseluruhan siswa 

 

 

P =    JS x 100 

__ 

n 
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PRODUK YANG 

DIKEMBANGKAN 

 

Nama Siswa : 

Kelas  :   

 

Petunjuk Pengisian 

a. Bacalah petunujuk pengisian yang diberikan 

b. Isilah data diri anda sesuai yang diminta 

c. Pada kuisioner ini terdapat 15 pernyataan 

d. Perhatikan keterangan pilihan jawaban sebelum menjawab pertanyaan 

 1. sangat tdak setuju 

 2. tidak setuju 

 3. setuju 

4. sangat setuju 

e. Berilah tanda (V) pada kolom pilihan jawaban yang benar-benar sesuai dengan 

jawaban anda 

 

NO  PERTANYAAN JAWABAN 

  1 2 3 4 

1 Tampilan media menarik     

2 Penggunaan media mudah dan tidak rumit     

3 Media dapat dibaca dengan mudah     

4 Kasus yang diberikan sudah jelas     

5 Pertanyaan dalam media sudah jelas dan mudah 

dipahami 

    

6 Gambar yang disajikan menarik     

7 Kasus yang diberikan sesuai dengan topik 

pembelajaran 

    

8 Penulisan media sudah rapi     

9 Kesesuaian materi dengan gambar     

10 Ukuran tulisan dan warna tulisan dapat dilihat 

dengan jelas 

    

11 Ukuran gambar sudah sesuai     

12 Dengan penggunaan media ini anda jadi 

mengetahui kasus yang ada di Jambi 

    

13 Belajar dengan menggunakan media… dapat 

meningkatkan pemahaman siswa 

    

14 Belajar dengan menggunakan media… dapat 

membawa siswa pada suasana kreatif/bekerjasama 

    

15 Setelah menggunakan LKS anda termotivasi untuk 

mepelajari materi pembelajaran 

    

Responden, 

(  ) 
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ANGKET RESPON GURU TERHADAP PRODUK YANG 

DIKEMBANGKAN   

 

Petunjuk Pengisian 

 Isilah kuisioner di bawah ini sesuai dengan pendapat/penilaian Bapak/Ibu 

dengan cara mengisi titik-titik pada kolom yang tersedia. Atas kesediaan 

Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.  

1. Kesesuaian dengan KI dan KD 

………………………………………………………………………………

………………………  

Saran 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

2. Kesesuaian perangkat pembelajaran dengan kebutuhan bahan ajar 

………………………………………….. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

Saran 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

3. Kesesuaian perangkat pembelajaran dengan kriteria peserta didik 

……………………………………………. 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Saran 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

4. Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta didik 

…………………………………………………………………… 

Saran 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 
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5. Kebenaran substansi materi pelajaran……………… 

………………………………………………………………………… 

Saran 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

6. Kejelasan substansi materi pelajaran……………… 

………………………………………………………………………… 

Saran 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

7. Cara penulisan dalam produk.……………… 

………………………………………………………………………………

……. 

Saran 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

8. Penggunaan ejaan dan tanda baca……………… 

………………………………………………………………………… 

Saran 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

9. Kejelasan substansi materi pelajaran……………… 

………………………………………………………………………… 

Saran 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

10. Keluasan dan kedalaman materi 

………………………………………………………………………………

……………….. 

11. Kejelasan bahasa yang digunakan……………… 

………………………………………………………………………… 
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Saran 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

12. Menumbuhkan analisis siswa…………..……………… 

………………………………………………………………………… 

Saran 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

13. Mempermudah siswa dalam mempelajari dan memahami materi 

pelajaran……………….……………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 Saran 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

14. Bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan 

siswa………………………………………………………. 

........................................................................................................................

................................ 

Saran 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

15. Menambah kemandirian 

siswa………………………………………………………………………

…………………………….. 

Saran 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Responden, 

(  ) 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Pengembangan 

              Penelitian pengembangan modul berorientasi muatan lokal meliputi 

pengembangan yang dimulai dari Standar Kompetensi (SK), Kompetensi dasar 

(KD), Indikator, Tujuan Pembelajaran, Materi yang dikembangkan dengan 

menyajikan contoh-contoh baik tumbuhan, hewan sebaga faktor botik dan 

berbagai faktor abiotik lainnya dengan muatan lokal Jambi. Selanjutnya 

Rangkuman, kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi untuk mengetahu 

kemampuan siswa pada materi yang disajikan pada modul tersebut. Setelah itu 

diberikan formula untuk mempresentasekan keberhasilan yang sudah dcapai oleh 

siswa sebagai umpan balik. Modul yang dikembangkan berorientasi pada muatan 

lokal Jambi. Pada perangkat pembelajaran  berorientasi muatan lokal yang 

dikembangkan ada 5 modul yang drancang. Dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran ini ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu: 

I. Tahap Analisis 

a. Analisis kebutuhan 

 Tahapan analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui apakah modul 

yang akan dikembangkan tersebut sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Dari 

hasil observasi ke beberapa SMP diperoleh informasi bahwa bahan ajar dan media 

yang digunakan dalam pembelajaran belum memuat berbagai muatan lokal. Baik 

kasus yang terjadi secara luas maupun yang terjadi di daerah Jambi sendiri. 
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Sehingga pengetahuan yang diperoleh anak belum tercukupi hanya dengan 

informasi secara retorika saja dan tdak memasukkan unsur-unsur muatan lokal 

Jambi. Hal tersebut akan menjadikan anak tidak mengetahui dan tidak terbiasa 

dan tidak mengetahui hewan dan tumbuhan yang terdapat di lingkungannya 

sendiri. Kemampuan berpikir kritis dan analisis anak tidak berkembang secara 

optimal terhadap muatan lokal Jambi. Anak-anak tidak terlatih berpikir baik 

secara kritis, kreatif, maupun analitis. Beberapa permasalahan yang perlu 

dicarikan solusi dalam materi yang dikembangkan adalah siswa belum benar-

benar memahami konsep secara menyeluruh karena materinya yang banyak 

mengandung konsep yang abstrak, dalam pembelajaran yang lebih ditekankan 

pada uraian saja, siswa kurang terlatih dalam memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan materi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, serta siswa 

kurang termotivasi dalam mempelajari materi yang dikembangkan yang selama 

ini hanya menekankan pada definisi dan uraian secara monoton dan jarang 

diberikan contoh-contoh nyata. Oleh karena itu modul berbasis muatan lokal 

sangat dibutuhkan dan perlu dikembangkan.  

b. Analisis Inti 

Setelah analisis kebutuhan ditinjau dari perspektif siswa, maka selanjutnya 

dilanjutkan ke tahap analisis lanjutan yaitu: 1) Menganalisis peserta didik; peserta 

didik sangat membutuhkan hal-hal yang bersifat kongkrit dan kejadian-kejadian 

yang perlu analisis dan pembahasan. Pemberian modul dengan contoh-contoh 

nyata yang ada di lingkungan siswa akan menjadikan pembelajaran akan lebih 

menarik dan lebih menantang, b) Menganalisis sasaran yang ingin dicapai; 
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pembelajaran berbasis muatan lokal sama dengan pembelajaran berbasis realistis 

yang mendorong pengembangan berfikir kritis dan kemampuan memecahkan 

masalah. Pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh kongkrit tertanam 

dalam teori konstruktivis dimana siswa membuat hubungan yang berarti antara 

pengetahuan mereka dengan contoh-contoh nyata yang dihadapi, c) Menganalisis 

kebutuhan teknologi; Pemberian studi kasus dalam pembelajaran dapat 

menggunakan teknologi informasi (IT) gambar-gambar yang dijadikan dalam 

kasus dapat bersumber dari kejadian-kejadian di lingkungan secara luas maupun 

issu-issu di lingkungan sendiri yang dapat menggunakan IT. Kasus-kasus yang 

diberikan juga dapat diberikan dalam bentuk narasi ataupun deskripsi tidak 

bergantung dengan alat IT yang canggih, d) Menganalisis situasi lingkungan; 

Situasi lingkungan siswa sangat terkait dan sangat mendukung terhadap  contoh 

yang dikemukakan. Dengan adanya lingkungan yang mendukung, baik 

lingkungan rumah siswa maupun lingkungan sekolah dan ekosistem lebih 

mendukung pembelajaran berbasis muatan lokal, e). Menganalisis berbagai 

sumber belajar. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap sumber belajar 

yang digunakan baik oleh guru maupun siswa akan sangat mendukung 

pengembangan modul berorientasi muatan lokal. 

2. Tahap Design 

Pada tahap ini membuat perencanaan tentang spesifikasi perangkat pembelajaran 

yang akan dikembangkan. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1). Menentukan spesifikasi produk modul sebaga sumber belajar yang berorientasi 

muatan lokal Jambi 
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 Spesifikasi produk modul yang dikembangkan yaitu berupa modul cetak 

ukuran kertas A4 yang didalamnya terdiri dari Standar Kompetensi (SK), 

Kompetensi dasar (KD), Indikator, Tujuan Pembelajaran, Materi yang 

dikembangkan dengan menyajikan contoh-contoh baik tumbuhan, hewan sebaga 

faktor botik dan berbagai faktor abiotik lainnya dengan muatan lokal Jambi. 

Selanjutnya Rangkuman, kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi untuk 

mengetahu kemampuan siswa pada materi yang disajikan pada modul tersebut, 

dan bagan umpan balik. Modul dikembangkan berorientasi muatan lokal Jambi 

yang banyak diperoleh dari Taman Nasional Berbak dan Taman Nasonal Bukit 

Duabelas Jambi.  

2). Membuat dan merancang modul yang akan dikembangkan. 

Modul berorientasi muatan lokal Jambi yang dikembangkan terdiri dari 5 

Modul yang mencakup 5 Pokok Bahasan yang masing-masing terdiri dari materi: 

1. Ciri-ciri makhluk hdup 

a. Pengertian makhluk hidup 

b. Ciri-ciri makhluk hidup 

2. Organisasi Kehidupan 

a. Sel 

b. Jaringan 

c. Organ 

d. Sistem organ 

e. Organisme 

3. Klasifikasi Makhluk Hdup 
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a. Klasifikasi makhluk hdup 

b. Klasifikasi sistem lima kingdom 

c. Kunci determinasi 

4. Komponen ekosistem dan tingkat organisasi di dalam ekosistem 

a. Komponen Ekosistem 

b. Organisasi dalam ekosistem 

5. Keseimbangan ekosstem dan hubungan saling ketergantungan 

a. Keseimbangan dalam ekosistem 

b. Dampak ketidakseimbangan ekosistem terhadap makhluk hdup 

c. Hubungan saling ketergantungan 

3). Membuat struktur isi mengikuti prinsip-prinsip mengidentifikasi standar 

kompetensi, kompetensi dasar, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun 

strategi pembelajaran, mengembangkan materi pembelajaran dan merancang 

instrumen evaluasi. Pengembangan dilakukan dengan berpedoman kepada 

kurikulum yang digunakan di lapangan.  

2. Tahap Development 

 Kegiatan pada tahap ini yaitu membuat modul sebagai bahan ajar yang 

berorientasi muatan lokal. Pengembangan modul ini dimulai dari pembuatan 

kompetensi Inti, Kompetensi dasar, Indikator, Tujuan Pembelajaran, Materi, 

Rangkuman, Uji kompetensi, Evaluasi, dan Umpan balik. Materi dikembangkan 

berorientasi muatan lokal dengan dan contoh yang juga berorientasi muatan lokal. 

Produk yang dikembangkan untuk satu topik modul sebagai contoh dapat dilihat  

pada lampiran laporan ini. 
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Setelah produk dikembangkan harus diuji terlebih dahulu terhadap 

tanggapan darii siswa dan guru sebagai pengguna. Ujicoba dilakukan terhadap 

siswa dan guru IPA SMPN 7 Kota Jambi. Hasil uji coba tanggapan siswa terhadap 

produk yang dikembangkan disajikan pada uraian berikut ini. Jumlah siswa yang 

dijadikan subjek uji coba sebanyak 20 orang. Dari 15 item yang diberikan kepada 

siswa, rata-rata memberikan tanggapan setuju dan sangat setuju terhadap produk 

yang dikembangkan. Hal ini dapat ditegaskan bahwa produk yang dikembangkan 

mendapat respon yang tinggi dari siswa. Respon siswa terhadap produk yang 

dikembangkan dapat dikelompokkan kedalam aspek: 

1. Kemenarikan 

2. Kemudahan keterbacaan 

3. Kejelasan kasus yang disajikan 

4. Tingkat pertanyaan yang diajukan 

5. Kesesuain dengan topik pembelajaran 

6. Produk dapat meningkatkan pemahaman siswa 

7. Kejelasan gambar yang disajikan 

8. Meningkatkan kreativitas siswa 

9. Memotivasi siswa untuk belajar lebih 

10. Penyajian produk jelas dan menarik 

Hasil ujicoba respon siswa terhadap produk yang dikembangkan dapat dilihat 

dalam lampiran laporan ini. 

Ujicoba terhadap guru IPA SMPN 7 Kota Jambi yang dijadikan responden 

penelitian ini sebanyak 6 orang. Hasil analisis tanggapan guru terhadap produk 
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yang dibuat sangat tinggi. Rata-rata guru merespon positif  produk yang 

dikembangkan. Hasil analisis angket yang terdiri dari 15 item tersebut rata-rata 

diisi dengan sesuai dan sangat sesuai dengan indikator yang dikemukakan.  Aspek 

yang dikemukakan dalam angket dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Kesesuaian dengan KI dan KD 

2. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar 

3. Kesesuaian dengan kriteria peserta didik 

4. Kesesuaian penulisan, ejaan 

5. Kejelasan materi 

6. Kejelasan substansi materi 

7. Keluasan materi 

8. Menumbuhkan berpikir analisis siswa 

9. Mempermudah siswa memahami materi  

10. Menambah wawasanan kemandirian siswa. 

Dari hasil pengamatan saat melakukan ujicoba produk terhadap siswa 

SMPN 7 Kota Jambi dapat dideskripsikan bahwa produk yang dikembangkan 

dapat meningkatkan antara lain kemampuan analisis siswa, kerjasama siswa, 

kemandirian siswa, keterampilan siswa, tanggung jawab siswa. Disamping itu 

juga dapat meningkatkan peran guru sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran. Deskripsi ini dapat terlihat dari hasil dokumentasi penelitian 

sebagai berikut (Gambar 4.1) dan pengambilan data terhadap guru Gambar 4.2. 
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Gambar 4.1. Produk yang dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir analisis, kerjasama, pemahaman, tanggung jawab, 

kemandirian siswa 
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Gambar 4.2.   Suasana pengambilan data tanggapan guru terhadap produk 

yang dikembangkan 
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BAB V 

KAJIAN DAN PEMANFAATAN PRODUK 

 

5.1.  Kajian Produk 

 Produk ini telah dikembangkan dengan menggunakan prosedur yang 

dikemukakan oleh ADDIE. Prosedur yang dilalui tesrebut yaitu; tahap analisis, 

disain, pengembangan, implementasi, dan tahap evaluasi. Analisis kebutuhan 

diperoleh data bahwa modul berorientasi muatan lokal sangat dibutuhkan oleh 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Hasil pengembangan ini juga telah 

dilakukan ujicoba di SMPN 7 Kota Jambi untuk melihat respon siswa dan guru 

terhadap modul yang sudah dikembangkan. Dari hasil ujicoba tersebut didapatkan 

data bahwa siswa merespon positif modul yang dikembangkan. Hampir semua 

sabjek ujicoba mengatakan setuju dan sangat setuju terhadap modul yang 

dikembangkan. Begitu juga dengan hasil ujicoba terhadap guru-guru IPA SMPN 7 

Kota Jambi. Guru-guru tersebut sangat merespon positif modul yang 

dikembangkan. Hampir semua guru IPA tersebut memberikan tanggapan sesuai 

dan sangat sesuai terhadap isi modul yang dikembangkan. 

 Ditinjau dari aspek pedagogik, modul berorientasi muatan lokal sangat 

membantu siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Modul sebagai bahan ajar 

yang dikembangkan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan 

melatih siswa berpikir kreatif, analisis, kritis, mandiri, dan bertanggung jawab.  

Hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembentukan 

watak, karakter, dan sosial siswa. 
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5.2.  Saran Pemanfaatan 

Hasil atau produk pengembangan ini dapat dipergunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran. Modul berorientasi muatan lokal ini diharapkan dapat 

digunakan guru untuk; Meningkatkan daya berpikir siswa, meningkatkan 

kreativitas siswa, meningkatkan kemandirian siswa, meningkatkan tanggung 

jawab siswa, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang 

dipelajari. Oleh karena itu disarankan kepada guru-guru untuk menggunakan 

modul berorientas muatan lokal dalam pembelajaran.  
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3.2.  Anggota Peneliti  

  

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Dr. Dra. Asni Johari, M.Si/Perempuan 

2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala/IVb 



54 

 

 

 

3 NIP 196811081993032002 

4 NIDN 0008116803 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Batu Palano (Bukittinggi) / 8 Nopember 1968 

6 Alamat Rumah Jl. H.A. Manap No 5. Telanai Pura Jambi 

7 Alamat email/Nomor HP Johari_asni@yahoo.com/ 081367788615 

8 Alamat Kantor Jl. Raya Ma-Bulian KM 15 Mendalo Darat 

9 Nomor Tlp/fax 0741-583111 

10 Mata kuliah yang diampu 1. Entomologi (S1) 

2. Fisiologi Hewan (S1) 

3. Perilaku Hewan (S1) 

4. Toksikologi Lingkungan (S1) 

5. Evaluasi proses dan hasil belajar Biologi (S1) 

6. Telaah kurikulum bio.Sekolah Menengah (S1) 

7. Biologi Lanjutan (S2) 

8. Kurikulum dan Disain Pembelajaran IPA (S2) 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S1 Pra S2 dan S2 S3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

IKIP Padang ITB Bandung UNSRI 

Bidang Ilmu Biologi S2 Biologi – Entomologi Biologi dan ekofisiologi 

serangga 

Tahun Masuk - 1987-1992 Pra S2 (1997-1998) S2 2010 -  2013 
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Lulus (1998-2000) 

Judul 

Skripsi/Thesis/Di

sertasi 

Pengaruh 

metode resitasi 

terhadap hasil 

belajar siswa 

Prilaku dan ketertarikan 

oviposisi penggerek 

polong kedelai E. 

zinckhenella Tr.pada 

beberapa kultivar kedelai 

Keanekaragaman spesies, 

tumbuhan inang, dan serangga 

pemangsa thrips sp. 

(Thysanoptera:Thripidae) di 

pertanaman cabai  (Capsicum 

annuum L.) wilayah Jambi 

Nama 

Pembimbing/ 

Promotor 

1. Drs. Aziz, 

M.Pd 

2. Drs. 

Ristiono, M.Pd 

1. Prof. Soelaksono   

    Sastrodihardjo, Ph.D 

2. Dr. Agus Dana 

Permana 

1. Prof. Dr. Siti Herlinda M.Si 

2. Dr. Ir. Candra Irsan, M.Si 

3. Dr . Ir.  Yulia Pujiastuti, MS   

 

 

C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir  

No

. 

Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(Rp) 

1 2014 Kelimpahan dan Fenomena Serangan 

Thrips palmi Karny 

(Thysanoptera:Thripidae) Sebagai 

Hama dan Vektor Tospovirus di 

Pertanaman Sayuran di Wilayah 

Jambi 

Hibah 

Fundamental 

42.000.000/

1 tahun 
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2 2013 Keanekaragaman spesies, tumbuhan 

inang, dan serangga pemangsa thrips 

sp. (Thysanoptera:Thripidae) di 

pertanaman cabai  (Capsicum 

annuum L.) wilayah Jambi 

Hibah Doktor 30 juta/1 

tahun 

3 2011 Pengembangan teknik pengendalian 

hayati penggerek batang padi (PBP) 

dengan pemanfaatan parasitoid telur 

Hibah Bersaing 

Tahun II 

(Anggota) 

50 

juta/tahun 

4 2010 Pengembangan teknik pengendalian 

hayati penggerek batang padi (PBP) 

dengan pemanfaatan parasitoid telur 

Hibah Bersaing 

tahun I 

(Anggota) 

50 

juta/tahun 

5 2009 Pengaruh ekstrak kayu bulian 

terhadap kerusakan membran 

peritrofik Helicoverpa armigera 

Hubner 

Mandiri - 

6 2008-2009 Pemanfaatan ekstrak kayu bulian 

sebagai insektisida hayati terhadap 

pengisap polong kedelai, Nezara 

viridula L. dan ulat jengkal, 

Chrysodeixis chalcites 

Hibah Bersaing 

Tahun I dan II 

(Ketua) 

50 

juta/tahun 

 

                                       D. Publikasi  5 Tahun Terakhir 
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1. Johari A, Herlinda S, Pujiastuti Y, Irsan C. 2014.  Morphological and 

Genetic variation of  Thrips parvispinus (Thysanoptera: Thripidae) in 

plantation Chili (Capsicum annuum L.) in the lowlands and  Highlands of 

Jambi province. American Journal of BioScience 2(1):17-21. 

  

2. Agus D. Permana, Johari A, Ramadhani Eka Putra, Soelaksono Sastrodihardjo 

and Intan Ahmad. 2012. The influence of trichome characters of soybean 

(Glycine max Merrill) on oviposition preference of soybean pod borer Etiella 

zinckenella Treitschke (Lepidoptera: Pyralidae) in Indonesia. Journal of 

Entomology and Nematology.  4(3):15-21. 

 

3. Johari A. 2015. Abundance of Thrips palmi Karny and the Phenomenon 

of Thrips sp. (Thysanoptera:Thripidae) Attack as Pest and Virus Vectorat 

Vegetables Plantation in Jambi Region. ARPN Journal of Engineering of 

Applied Sciences. (indexed scopus. Acceptance Letter edisi April 2015) 

 

4. Johari A. 2015. The Diversity Species of Thrips sp. 

(Thysanoptera:Thripidae) in Chili Plantation (Capsicum annuum L.) in 

The Region of Jambi. Indian Journal of Scientific Research and 

Technology. 3(1):65-70.  

5. Johari, A. 2013. Keanekaragaman serangga pemangsa Thrips sp. 

(Thysanoptera:Thripidae) di dataran rendah dan di lahan lebak Wilayah 

Jambi. Jurnal Lahan Suboptimal. 2(1):28-34 
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6. Johari, A. 2009. Pemanfaatan serbuk kayu Bulian (Eusideroxylon zwagery T & 

B) sebagai  insektisida hayati terhadap ulat grayak, Spodoptera litura F. dan 

Helicoverpa armigera hubner. Jurnal Teknologi Unggul Daerah Sentra Promtek 

Balitbangda Provinsi Jambi. Vol 8 (1) p  7-16. 

 

E. Penyampaian Makalah Secara Oral Seminar Ilmiah 5 Tahun Terakhir 

No Nama 

Pertemuan 

Ilmiah 

Judul Artikel Ilmiah Waktu/Tempat 

1 Seminar 

Nasional Biologi 

Kelimpahan dan Fenomena Serangan 

Thrips palmi Karny (Thysanoptera 

Thripidae) sebagai Hama dan Vektor 

Virus Di Pertanaman Sayuran Wilayah 

Jambi 

23 Agustus 

2014/Unimed 

Medan 

2 Seminar 

Nasional lahan 

suboptimal  

Keanekaragaman Spesies Thrips sp 

(Thysanoptera: Thripidae) pada 

Pertanaman Cabai (Capsicum annuum 

L.) di Dataran Rendah dan di Lahan 

Lebak Wilayah Jambi 

21 September 

2013 

3 Simposium dan 

Seminar 

Nasional 

Balitbangda 

Pengaruh ekstrak serbuk kayu Bulian 

(Eusideroxylon zwagery T & B) 

sebagai  antifidan terhadap ulat 

grayak, Spodoptera litura F 

13-14 Desember 

2010/ 

Palembang  
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Sumsel  

Palembang 

4 Kongres VIII 

dan Seminar 

Nasional PEI  

Bogor 

Keanekaragaman spesies, tumbuhan 

inang, dan musuh alami Thrips 

penyebab keriting pada tanaman cabai 

dan fenomena terbentuknya keriting 

daun 

24-25 Januari 

2012 Botani 

Square Bogor 

5 Seminar 

Nasional   

Keanekaragaman Spesies Thrips sp 

(Thysanoptera: Thripidae) pada 

Pertanaman Cabai (Capsicum annuum 

L.) di Dataran Rendah  

dan di Lahan Lebak Wilayah Jambi 

20-21 

September 2013 

Palembang 

6 Seminar 

Nasional Biologi 

dan 

Pembelajarannya 

Kelimpahan Thrips palmi Karny 

(Thysanoptera:Thripidae) di 

pertanaman sayuran wilayah Jambi 

23 Agustus 2014 

Unimed Medan 

7 Pelatihan/Lokaka

rya Dosen 

Akademi 

Farmasi Jambi 

Cara pembuatan soal yang rasional 05 Oktober 2013 

Akademi 

Farmasi Jambi 

8 Seminar 

balitbangda 

kabupaten 

Pemanfaatan kulit kerang sebagai 

bahan baku lokal  

11 Desember 

2013 

Tanjung Jabung 
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Tanjung jabung 

Barat 

Barat 

9 Seminar dan 

Rapat Tahunan 

(SEMIRATA) 

ke- 20 BKS PTN 

Wilayah Barat 

Bidang MIPA  

Pengaruh ekstrak serbuk kayu Bulian 

(Eusideroxylon zwagery T & B) 

sebagai  antifidan terhadap Penggerek 

polong kedelai, Etiella zinckhenella 

Tr. 

9-10 Juli 

2007/UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

10 Seminar Hasil 

Penelitian Hibah 

Bersaing 

Pemanfaatan serbuk kayu Bulian 

(Eusideroxylon zwagery T & B) 

sebagai  insektisida hayati terhadap 

Pengisap polong kedelai, Nezara 

viridula L. dan Ulat Jengkal, C. 

chalcites 

2009/Jakarta 

11 Seminar 

Proposal 

Penelitian Hibah 

Bersaing PT 

Pemanfaatan serbuk kayu Bulian 

(Eusideroxylon zwagery T & B) 

sebagai  insektisida hayati terhadap 

ulat grayak, Spodoptera litura F. Dan 

Helicoverpa armigera. 

2006/Jakarta 

12 Seminar Hasil 

Penelitian Hibah 

Bersaing PT 

Tahap I 

Pemanfaatan serbuk kayu Bulian 

(Eusideroxylon zwagery T & B) 

sebagai  insektisida hayati terhadap 

ulat grayak, Spodoptera litura F. Dan 

2006/Jakarta 
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Helicoverpa armigera. 

13 Seminar Hasil 

Penelitian Hibah 

Bersaing PT 

Tahap II 

Pemanfaatan serbuk kayu Bulian 

(Eusideroxylon zwagery T & B) 

sebagai  insektisida hayati terhadap 

ulat grayak, Spodoptera litura F. Dan 

Helicoverpa armigera. 

2007/Jakarta 

14 Seminar 

Proposal 

Penelitian 

Fundamental PT 

Keanekaragaman spesies Thrips sp. 

Dan fenomena terbentuknya keriting 

pada tanaman cabai 

2011/Jakarta 

 

F. Pelatihan/training yang diikuti  

No Nama pelatihan Tempat Penyelenggara/Tahun 

1 Metodologi Penelitian Universitas 

Sriwijaya Palembang 

Palembang/ 13-14 

Desember 2010 

2 Pelatihan internet bagi 

akademisi 

Universitas Jambi Universitas Jambi/18 Juli 

2009 

3 Workshop Penelitian 

Kimia Organik Bahan 

Alam Pelestarian, 

Pengembangan 

Universitas Andalas 

Padang  

Dikti/13-19 Juni 2004 

4 Pelatihan Penulisan dan 

Pengajuan HAKI 

Universitas Riau 

Pekan Baru 

Dikti/2009 
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5 Pelatihan calon kosultan 

SEQIP Tahap I 

Bandar Lampung Dikti/1-30 Januari 2003 

6 Pelatihan calon kosultan 

SEQIP Tahap II 

Bandar Lampung Dikti/1-28 Maret 2003 

G. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 

No Nama Pengabdian Tempat Penyelenggara/Tahun 

1 Peningkatan 

kreativitas siswa 

dengan menggunakan 

pendekatan case study 

melalui kegiatan 

Lesson study di SMPN 

7 Kota Jambi  

SMPN 7 Kota Jambi Tim Pengabdian 

Program S2 

Pendidikan IPA 

Universitas Jambi  

2 Kajian pengelolaan air 

bersih  

Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat -Jambi 

Balitbangda Provinsi 

Jambi/2011  

3 Pendidikan dan 

Latihan Profesi Guru  

Rayon 8 Universitas 

Jambi 

Dikti/Tahap I-

VIII/2010 

4 Aplikasi strategi 

pengendalian hama 

kedelai di desa 

Tangkit kecamatan 

Kumpeh Hulu 

Kabupaten Muaro 

Jambi- Jambi 

Universitas jambi/2004 
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H. Keikutsertaan dalam organisasi keilmuan/profesi 

No Nama Organisasi Wilayah Mulai Tahun 

1 Perhimpunan 

Entomologi Indonesia 

(PEI)  

Nasional 

 

2010 sd sekarang 

 

I. Kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri 

No Kegiatan kerjasama Instansi yang terkait Tahun 

1 Mengembangkan dan 

penerapan teknologi 

tepat guna  

Balitbangda Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat 

dengan Universitas Jambi 

 

2011 

 

 

 

J. Kegiatan Penunjang Lainnya 

No Nama Kegiatan Penyelenggara Tempat/Waktu 

1 Tim Pakar Olimpiade Sains  Dinas Pendidikan 

Provinsi Jambi 

 

Jambi/2009 

2 Ketua Tim Juri Olimpiade 

Sains  

Dinas Pendidikan 

Provinsi Jambi 

Jambi/2009 

3 Tim Pembukaan Program Universitas Jambi Universitas 



64 

 

 

 

Doktor Pendidikan sains 

Universitas Jambi 

Jambi/2013 

4 Peserta Seminar Nasional  Universitas 

Sriwijaya 

Palembang/2013 

5 Peserta Seminar Nasional Universitas Jambi 

 

Jambi/2013 

7 Peserta Seminar Nasional Universitas 

Sriwijaya 

Palembang/2013 

8 Peserta pertemuan akademisi 

tingkat nasional 

DPD Jam’iyyatul 

Islamiyah Provinsi 

Jambi 

Jambi/2010 

9 Peserta SEMIRATA ke 20 

BKS PTN Wilayah Barat 

Bidang MIPA 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta/9-10 Juli 

2007 

10 Panitia SEMIRATA ke 17 

BKS PTN Wilayah Barat 

Bidang MIPA 

Universitas Jambi Jambi/17-19 Juli 

2005 

11 Peserta Seminar Sehari 

Mencari Format pendidikan 

Berwawasan Kebangsaan 

Bagi Guru-Guru SLTA 

Provinsi DKI Jakarta 

Asosiasi Doktor 

Pendidikan 

Indonesia 

Jakarta/ 24 Januari 

2006 

12 Peserta Seminar Ilmiah  Seameo Biotrop Bogor/13 Oktober 
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1995 

13 Panitia Ujian Masuk 

perguruan Tinggi Negeri 

Rayon A-Lokal bandung 

2000 

ITB Bandung Bandung/4-5 Juli 

2000 

 

K. Penulisan Bahan Ajar 

No Baha Ajar Tahun 

1 Ilmu Alamiah Dasar I  9 Agustus 1997 

 Ilmu Alamiah Dasar II 9 Agustus 1997 

 Evolusi I Juli 1996 

 Evolusi II Juli 1996 

L. Piagam Penghargaan 

No Piagam Penghargaan Tahun 

1 Lulusan berpredikat CUM LAUDE pada Jurusan 

Biologi Bidang Entomologi program S2 ITB 

wisuda tahun 2000  

 Juli 2000 

2 Lulusan berpredikat DENGAN PUJIAN pada 

wisuda ke-109 Universitas Sriwijaya 

10 Oktober 2013 

 

M. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi 

Tahun Judul Jabatan 

2011 Edu-sains Pimpinan Redaksi Jurnal Program 
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ISSN: 2301-833X Magister Pendidikan IPA Pascasarjana 

Universitas Jambi 

   

 

Semua data yang saya isikan dan cantumkan dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sangsi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam pengajuan dana penelitian yang bersumber dari dana DIPA 

Universitas Jambi tahun 2015. 

 

Jambi, 15 Februari 2015 

 

Anggota Tim Pengusul, 

 

Dr. Dra. Asni Johari, M.Si 
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SURAT PERYATAAN KETUA PENELITI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Dr. M. Naswir, M.Si 

NIDN   : 196605031991021001 

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/IVc 

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 

 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul ”Pengembangan 

Modul IPA Terpadu Berorientaasi Muatan Lokal untuk Siswa SMP  yang 
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diusulkan dalam skim penelitian kelompok untuk tahun anggaran 2015 bersifat 

original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. 

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 

maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-

benarnya. 

 

Jambi, 15 Maret 2015 

Mengetahui,      Yang menyatakan, 

Ketua Lembaga Penelitian,    

 

Dr. Ir. Adriani, M. S     Dr. M. Naswir, M.Si 

NIP. 196701211993032001    NIP. 196605031991021001 

 

 

FORMULIR USULAN PENELITIAN 

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015 

 

Sumber Dana   : Dana PNBP UNJA 

1. Program  : Pendidikan IPA 

2. Jumlah Dana  : Rp. 30.000.000,- 
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Judul    : Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu 

Berorientasi Case Study untuk Siswa SMP 

Ketua 

1. Nama Lengkap  : Dr. Syaiful, M.Pd 

2. NIDN   : xxxx 

3. NIP   : xxxx 

4. Jabatan Fungsional/Gol : Lektor Kepala/Ivc 

5. Fakultas/Program : Pascasarjana 

6. Program Studi  : Pendidikan IPA 

7. Rumpun Ilmu  : Pendidikan IPA 

8. No. HP   : xxxx 

9. Email Aktif  : xxxx 

10. No. Rekening  : xxxx 

Lokasi    : Kota Jambi 

Lama Waktu   : 8 (Delapan) bulan 

Jumlah Anggaran  : Rp. 30.000.000,- 

Anggota   : 

1. Nama Lengkap  : Dr. Asni Johari, M.Si 

2. NIDN   : 0008116803 

3. NIP   : 196811081993032002 

 

Proposal   : 3 Rangkap 
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Ketua Peneliti, 

  

 

Dr. Syaiful, M.Pd 

NIP xxxxx 
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