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Abstract 

This research aimed at developing a module for teaching/learning the diversity of butterfly 

at Andong Mountain.This module is develope for Junior High School Grade VII. The type 

of this research was categorized as Research and Development (R&D) with ADDIE as its 

development model, which  was restricted on Analysis, Design, Development and Formatif 

Evaluation. The assessment given by biology expert, media expert and peer reviewers 

showed that modul was categorized as very good. Biology expert, media expert and peer 

reviewers gave a percentage of 86%, 89,2% and 86,1%. The assessment from language 

expert gave a percentage 70% (good). The assessment from teacher gave a percentage of 

77,4% (good). Student’s respon showed modul quality in very good category (82,7%). 
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Pendahuluan 

Penggunaan potensi lokal dalam pembelajaran sains masih belum maksimal. 

Pembelajaran yang ada kurang memanfaatkan potensi daerah masing-masing (Novana 

et al., 2014). Hal ini terlihat dengan masih banyak guru yang menggunakan sumber 

belajar maupun bahan ajar yang tersedia di pasaran yang tidak cocok dengan kondisi 

sekolah maupun karakteristik siswa (Susilo, 2013). Dilihat dari manfaatnya, potensi 

lokal sangat penting untuk digunakan sebagai sarana belajar karena dapat membantu 

siswa mengaitkan materi yang dipelajari dengan keadaan nyata sehingga mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya 

dalam kehidupan (Ahmadi et al., 2012). Potensi lokal yang digunakan dalam 

pembelajaran sains akan memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi siswa 

(Winaryati, 2012). 

Salah satu potensi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah 

Gunung Andong. Gunung ini terletak di wilayah kecamatan Ngablak, Kabupaten 

Magelang, Jawa Tengah (Aisah dan Istikomah, 2014). Gunung Andong mempunyai 
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ketinggian ± 1755 mdpl sehingga termasuk dalam zona pegunungan dengan fisiognomi 

menyerupai hutan hujan, pohon-pohon yang tumbuh lebih kecil dan biasanya terdapat 

Orchidaceae [Irwan (2010) dalam Aisah dan Istikomah (2014)]. Gunung Andong yang 

menyimpan keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan menjadi bahan ajar berbasis 

potensi lokal. 

Salah satu potensi yang dimiliki Gunung Andong adalah  keanekaragaman kupu-

kupu. Keanekaragaman kupu-kupu diangkat sebagai bahasan karena merupakan salah 

satu kekayaan alam Indonesia serta adanya peran ekologis dalam mempertahankan 

ekosistem (Saputro, 2007). Kupu-kupu membantu perbanyakan tumbuhan secara alami 

dalam suatu ekosistem dengan berperan sebagai polinator pada proses penyerbukan 

bunga (Priyono dan Abdullah, 2013). 

Hasil penelitian tentang keanekaragaman kupu-kupu di Gunung Andong dapat 

digunakan sebagai bahan ajar siswa SMP/MTs. Hasil penelitian tersebut dapat dikemas 

dalam bentuk bahan ajar modul. Modul adalah suatu unit bahan belajar yang dirancang 

secara khusus sehingga dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri (Mulyasa, 

2005).  

Modul merupakan program pembelajaran yang utuh yang disusun secara 

sistematis mengacu pada tujuan pembelajaran/kompetensi yang jelas dan terukur. 

Modul memuat tujuan pembelajaran/kompetensi, bahan dan kegiatan untuk mencapai 

tujuan serta alat evaluasi terhadap pencapaian tujuan (Sukiman, 2012). Berdasarkan 

karakteristik modul tersebut, diharapkan penggunaan modul sebagai alternatif bahan 

ajar dapat menjadikan alokasi jam pelajaran lebih efisien. Pada penelitian ini akan 

dikembangkan Modul Keanekaragaman Kupu-kupu Gunung Andong dan mengetahui 

kualitasnya sebagai bahan ajar alternatif dalam pembelajaran biologi. 

Metode 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R&D) dengan model 

pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). 

Namun, pada penelitian ini dibatasi pada tahap ADDE, tanpa adanya implementasi. 

Evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi formatif. Produk yang dihasilkan berupa 

Modul Keanekaragaman Kupu-kupu Gunung Andong untuk siswa kelas VII SMP/MTs. 

Penilaian produk dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. 

Reviewer yang menilai modul terdiri dari: (a) reviewer pada tahap validasi produk 
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meliputi 1 orang ahli materi biologi, 1 orang ahli media dan 1 orang ahli bahasa serta 3 

orang peer reviewer; (b) reviewer pada tahap uji coba terbatas, yaitu 1 guru biologi 

SMP/MTs dan 15 siswa kelas VII tingkat SMP/MTs dari MTs Negeri Ngablak, 

Kabupaten Magelang. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah (1) data 

deskriptif, merupakan data yang diperoleh selama penyusunan modul yang berkaitan 

dengan pelaksanaan prosedur pengembangan yang diterapkan; (2) data kualitatif, 

merupakan data dari hasil angket penilaian kualitas produk dan wawancara terbuka 

kepada guru dan siswa untuk memahami lebih lanjut mengenai respon mereka terhadap 

modul yang dikembangkan. 

Skor rata-rata tiap komponen penilaian didapat dari data kualitatif hasil penilaian 

yang diubah menjadi data kuantitatif dengan berdasar pada aturan pemberian skor 

Sudjana (2010). Adapun aturan yang digunakan, yaitu skor 5 diberikan pada penilaian 

Sangat Baik (SB). Skor 4, 3, 2 dan 1 diberikan secara berurutan pada penilaian Baik 

(B), Cukup (C), Kurang (K) dan Sangat Kurang (SK). Nilai tersebut selanjutnya diubah 

menjadi nilai kualitatif sesuai kriteria penilaian ideal (Widoyoko, 2012). Kemudian data 

dianalisis secara kualitatif. 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini menghasilkan  produk berupa Modul Keanekaragaman Kupu-kupu 

Gunung Andong (Gambar 1). Hasil penilaian ahli materi dan ahli media menunjukkan 

modul berkategori sangat baik dengan persentase keidelan masing-masing sebesar 86% 

dan 89,2% (Tabel 1). 

Penilaian tertinggi pada aspek materi terdapat pada komponen cakupan materi, 

sedangkan penilaian terendah pada komponen potensi keanekaragaman kupu-kupu di 

Gunung Andong dalam materi tapi masih dalam kategori baik. Cakupan materi dalam 

modul meliputi morfologi kupu-kupu, klasifikasi kupu-kupu dan perannya yang 

disesuaikan dengan potensi lokal Gunung Andong berupa kupu-kupu. Ahli media 

memberikan penilaian tertinggi pada komponen variasi dalam penyampaian, sedangkan 

penilaian terendah pada komponen penyajian mempertimbangkan kebermaknaan dan 

kebermanfaatan yang masih termasuk kategori baik. Hasil penilaian ahli bahasa 

menunjukkan modul berkategori baik dengan persentase keidealan 70% (Tabel 1). 
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Tabel 1. Hasil penilaian modul oleh para ahli dan peer reviewer 

Reviewer Skor Persentase Keidealan (%) Kriteria 

Ahli materi 

Ahli media 

Ahli bahasa 

Peer-reviewer 

86 

116 

28 

232,6 

86 

89,2 

70 

86,1 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Penilaian tertinggi dari aspek kebahasaan terdapat komponen kesesuaian dengan 

kaidah Bahasa Indonesia yang benar, sedangkan penilaian terendah terdapat pada 

komponen penggunaan istilah dan simbol/lambang. Komponen dalam modul yang 

mendapat penilaian tertinggi dari peer reviewer adalah potensi lokal keanekaragaman 

kupu-kupu di Gunung Andong. 

Format penyusunan sistematika modul mengacu pada paparan Direktorat Tenaga 

Kependidikan (2008), bahwa modul mempunyai judul, daftar isi, peta informasi, daftar 

tujuan kompetensi, uraian materi, tes formatif, tugas, rangkuman serta daftar isi. 

Penyajian  materi,  baik  susunan  dan  penempatan  naskah, gambar, maupun ilustrasi 

diatur sedemikian rupa sehingga informasi mudah dimengerti. Antarbab, antarunit dan 

antarparagraf diorganisasikan dengan susunan dan alur yang memudahkan pembelajar 

memahaminya (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008). Masukan yang diberikan para 

ahli dan peer reviewer terhadap modul antara lain pada bagian penulisan judul gambar, 

tabel, penggunaan kata pada beberapa bagian dan materi pembuatan insektarium, serta 

beberapa hal yang perlu diperbaiki. 

Berdasarkan penilaian guru, modul termasuk dalam kategori baik dengan 

persentase keidealan sebesar 77,4%. Penilaian tertinggi terdapat pada beberapa 

komponen, antara lain aspek akurasi materi, kegiatan yang mendukung materi, 

rangsangan untuk mencari tahu, penelitian potensi lokal keanekaragaman kupu-kupu di 

Gunung Andong, organisasi penyajian umum, tampilan umum, kelengkapan  modul  

pembelajaran, variasi dalam penyampaian, kesesuaian dengan kaidah. 
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Gambar 1. Tampilan sampul depan dan sampul belakang Modul Keanekaragaman 

Kupu-kupu Gunung Andong untuk Siswa Kelas VII SMP/MTs 

Bahasa Indonesia yang benar, serta penggunaan istilah dan simbol atau lambang. 

Sedangkan nilai terendah terdapat pada komponen sistematika keilmuan. 

Menurut guru, aspek materi, bahasa dan penyajian dalam modul telah sesuai 

dengan perkembangan siswa dan kompetensi yang ingin dicapai. Tampilan yang 

disajikan dalam modul dapat menarik perhatian siswa. Penyajian materi dalam modul 

haruslah semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian siswa (Direktorat 

Tenaga Kependidikan, 2008). Ketertarikan siswa terhadap suatu bahan ajar menentukan 

hasil belajar siswa. Semakin tertarik siwa terhadap bahan ajar, maka siswa semakin 

termotivasi untuk mempelajari lebih dalam (Puspita et al., 2014). 

Berdasarkan penilaian guru, modul telah mampu untuk mengenalkan potensi 

lokal Gunung Andong yang berupa kupu-kupu kepada siswa. Namun, koreksi diberikan 

berupa penambahan himbauan kepada masyarakat terutama lingkungan sekolah untuk 

melakukan gerakan pembudidayaan atau penanaman tanaman berbunga. Revisi tersebut 

telah dilakukan dan telah disesuaikan dengan kompetensi yang ada.  

 Komponen kegiatan yang mendukung materi mendapatkan koreksi dari guru 

berupa penambahan praktikum mengenai lingkungan hidup kupu-kupu dan pengawetan 

kupu-kupu. Praktikum tidak ditambahkan karena modul difokuskan pada klasifikasi 

kupu-kupu. 

Penilaian yang diberikan oleh siswa menunjukkan modul termasuk dalam 

kategori sangat baik dengan persentase keidealan sebesar 82,7% (Tabel 2). Hasil 

penilaian aspek kegrafisan, penyajian, dan potensi keanekaragaman kupu-kupu di 
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Gunung Andong termasuk sangat baik. Foto yang terdapat dalam modul menjadi daya 

tarik bagi siswa. Sebagai bagian dari media pembelajaran, foto haruslah dipilih dan 

digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 

foto dapat memenuhi fungsinya untuk membangkitkan motivasi dan minat siswa 

(Arsyad, 2011). Menurut Sudjana dan Rifai (2007), beberapa kriteria pemilihan foto 

untuk tujuan pembelajaran, yaitu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, kualitas 

artistik, kejelasan dan ukuran yang memadai, validitas, dan menarik. Berdasarkan hasil 

penilaian siswa, modul dapat memberikan pengetahuan tentang keanekaragaman kupu-

kupu di Gunung Andong. Namun, masih terdapat perbaikan pada gambar cara melipat 

kertas papilot.  

Penilaian kelayakan modul didasarkan pada hasil penilaian tahap validasi dan uji 

coba terbatas. Modul termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan hasil penilaian 

ahli materi, ahli media serta peer reviewer. Hasil penilaian dari ahli bahasa dan guru 

menyatakan modul termasuk kategori baik. Modul juga diujicobakan secara terbatas 

untuk mengetahui respon siswa. Hasil respon siswa menyatakan bahwa modul termasuk 

kategori sangat baik. Suatu bahan ajar dikatakan layak digunakan apabila memiliki nilai 

kualitas dan kelayakan baik dan sangat baik (Purwanto et al., 2007). Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan Modul Keanekaragaman Kupu-kupu di Gunung Andong untuk Siswa 

SMP/MTs kelas VII ini telah layak digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran 

biologi yang berbasis potensi lokal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi keanekaragaman kupu-kupu 

Gunung Andong dapat dikembangkan menjadi modul bahan ajar bagi siswa SMP/ MTs 

pada materi pokok klasifikasi makhluk hidup. Materi dan kegiatan yang disajikan dalam 

modul diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang potensi yang dimiliki 

Gunung Andong dan memberikan pelajaran yang bermakna kepada siswa. 

Tabel 2. Hasil rerata penilaian produk oleh siswa MTs Negeri Ngablak 

No. Aspek Rata-rata Skor 
Persentase 

Keidealan (%) 
Kriteria 

1 Kegrafisan 12,5 83,5 Sangat baik 

2 Bahasa dan kejelasan 18,7 74,9 Baik 

3 Penyajian 21,8 87,4 Sangat baik 

4 Kebermanfaatan 8 80 Baik 

5 Potensi keanekaragaman 

kupu-kupu di Gunung 

Andong dalam materi 

9,2 92 Sangat baik 

Total 70,3 82,7 Sangat baik 
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Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Modul 

Keanekaragaman Kupu-kupu Gunung Andong berhasil dikembangkan. Adapun model 

pengembangan yang digunakan ADDIE, tanpa implementasi. Modul dinyatakan layak 

digunakan dalam pembelajaran biologi berdasarkan hasil penilaian. Perlu adanya 

penelitian lanjutan dengan dilakukannya tahap Implementasi dan Evaluasi Sumatif. 
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