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Abstrak
Ketersediaan modul dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi merupakan suatu kebutuhan
harus dipenuhi. Perguruan Tinggi melalui Program Studi harus berinovasi menyusun sumber
belajar sebagai bahan referensi belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul
anatomi fisiologi manusia dengan model pembelajaran berbasis masalah. Integrasi nilai-nilai
pembelajaran berbasis masalah bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar,
meningkatkan kemampuan identifikasi masalah dan pemecahannya, serta kompetensi
mereka. Pengembangan modul merujuk model Thiagarajan (1974). Validasi produk
dilakukan oleh ahli pendidikan, ahli media dan praktisi lapangan. Hasil validasi ahli
pendidikan meliputi (1) kelengkapan modul sebesar 79.98%, dan (2) kualitas modul sebesar
79,99%. Hasil uji validasi ahli materi meliputi (1) kesesuaian uraian materi, (2) kebenaran
dan keluasan materi, (3) materi pendukung pelajaran berturut-turut sebesar 87,00%; 92,50%,
dan sebesar 85,50%. Hasil uji validasi praktisi lapangan meliputi (1) kesesuaian uraian
materi, (2) kebenaran dan keluasan materi, (3) materi pendukung pelajaran berturut-turut
sebesar 74,80%; 75,90%, dan 67,00%. Hasil uji kelompok kecil sebesar 85,83% dengan
kriteria layak dan tidak revisi. Hasil rata-rata pretes dan postes berturut-turut adalah 46,90
dan 72,40 dengan perhitungan gain score sebesar 0,48 sehingga keefektifan modul masuk
dalam klasifikasi medium. Hasil tersebut menunjukkan modul anatomi fisiologi manusia
yang dikembangkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa.
Kata Kunci: Pengembangan, modul, pembelajaran berbasis masalah, anatomi fisiologi
manusia, kompetensi.
Abstract
Availability of learning modules in Higher Education is a requirement to be met. Program
must innovate through learning resources compiled as reference material to learn. This study
aims to produce modules of anatomy physiology human subjects with problem-based
learning model. Integration values of PBL aims to make students able to increase the activity
of learning, identification and problem solving, as well as their competence. The module was
developed to adapt the Thiagarajan (1974) development model. Product validation is done by
education experts, media experts and practitioners of field. Education expert validation
results include (1) the completeness of the modules of 79.98%, and (2) the quality of modules

220

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi 2015, yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Biologi
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, tema: “Peran Biologi dan Pendidikan Biologi dalam Menyiapkan
Generasi Unggul dan Berdaya Saing Global”, Malang, 21 Maret 2015.

for 79.99%. Validation test results matter experts include (1) the suitability of the material
description, (2) the truth and breadth of material, (3) learning support materials, respectively
for 87.00%; 92.50%, and of 85.50%. The results of the validation test field practitioners
include (1) the suitability of the material description, (2) the truth and breadth of material, (3)
learning support materials respectively of 74.80%; 75.90%, and 67.00%. The test results of
small group of 85.83% with a decent and not the revised criteria. The average yield pretest
and posttest, respectively, 46.90 and 72.40 with the calculation of the gain scores by 0.48 so
that the effectiveness of the module is classified as a medium. These results indicate that
human physiology anatomy module was developed capable of improving student competence
Keywords: Development, modules, problem based learning, human anatomy and
physiology, competency.
PENDAHULUAN
Ketersediaan modul sebagai sumber belajar mahasiswa merupakan suatu kebutuhan
yang menjadi salah satu faktor penting tercapainya tujuan pembelajaran. Hasil observasi dan
wawancara dosen menunjukkan 60% mata kuliah pada Prodi Pendidikan Biologi Universitas
Jember memiliki modul yang dikembangkan secara mandiri. Khusus mata kuliah anatomi
fisiologi manusia tidak dilengkapi dengan modul. Sumber yang digunakan dalam perkuliahan
banyak mengacu pada buku kedokteran.
Penggunaan buku kedokteran sebagai sumber belajar memiliki dampak negatif antara
lain mahasiswa terkadang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Kesulitan ini terjadi
karena adanya perbedaan kemampuan pemahaman terhadap istilah medis. Hal ini menjadi
permasalahan yang harus diselesaikan, karena setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa
diharapkan memiliki kompetensi yang dapat memahami konsep tentang sistem organ
manusia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penilaian angket
menunjukkan bahwa 84,5% mahasiswa membutuhkan tambahan sumber belajar yang
berbasis masalah dan menggunakan bahasa Indonesia, 10% mahasiswa mengatakan tidak
perlu adanya sumber belajar tambahan, dan sisanya sebanyak 5.5% menjawab tidak tahu.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan
menyediakan modul yang dikembangkan dengan model pembelajaran berbasis masalah
(problem based learning). Modul berbasis masalah diharapkan memberi mahasiswa
pengalaman belajar yang lebih bermakna, karena dikembangkan untuk membantu mahasiswa
belajar tentang masalah yang muncul dalam kehidupannya. Hitipeuw (2009) dalam Chotimah
(2013) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah memberi kesempatan pada
peserta didik untuk membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif
berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam kegiatan belajar.
Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dalam pengembangan modul ini
bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses
pembelajaran. Penerapan model pembelajaran ini, memungkinkan adanya peningkatan
kompetensi mahasiswa terhadap pemahaman materi dan mampu mengaitkannya dengan
masalah yang timbul di lingkungan sekitar. Kompetensi yang dimaksud meliputi a)
pemahaman konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori biologi serta penerapannya secara
fleksibel, b) pemahaman proses berpikir biologi dalam mempelajari proses dan gejala alam,
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dan c) pemahaman struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu biologi dan
ilmu-ilmu yang terkait (Permendiknas RI No.16 Tahun 2007).
Tujuan
Penelitian pengembangan ini dilakukan untuk 1) menghasilkan modul anatomi fisiologi
manusia dengan model pembelajaran berbasis masalah, 2) meningkatkan kompetensi
mahasiswa.
METODE PENELITIAN
Pengembangan modul ini dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan di
Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jember (UNEJ). Model pengembangan yang
digunakan adalah model pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan (1974).
Model pengembangan 4D dipilih karena memiliki tahapan yang mudah dipahami dan
diaplikasikan, meliputi tahap define, design, develop, dan disseminate. Data dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan perhitungan
persentase dan nilai rata-rata
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Modul yang dihasilkan dalam penelitian ini telah melalui proses validasi ahli dengan
hasil layak dan tidak perlu direvisi. Hasil validasi ahli pendidikan meliputi kelengkapan dan
kualitas modul disajikan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Hasil Validasi Ahli Pendidikan
No.
1

2

Aspek

Skor Validasi/Skor
Maksimal

P (%)

Kategori

Keputusan
Uji

27/32
26/36
20/24

84,38
72,22
83,33

Sangat layak
Sangat Layak
Sangat Layak

Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi

28/40
7/8
5/8
4/4
9/12

70,00
87,50
62,50
100,00
75,00

Layak
Sangat Layak
Layak
Sangat Layak
Layak

Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi

Penilaian Kelengkapan Modul
Bagian Awal
Bagian Inti
Bagian Penutup
Penilaian Kualitas Modul
Self Instruction
Self Contained
Stand Alone
Adaptif
User Friendly

Validasi ahli materi meliputi kesesuaian uraian materi, kebenaran dan keluasan materi,
dan materi pendukung. Hasil validasi menunjukkan modul sangat layak digunakan dan tidak
perlu dilakukan revisi. seperti disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Hasil Validasi Ahli Materi
No

Aspek

Skor Validasi/Skor
Maksimal
17/20

P (%)

Kategori

87,0

Sangat layak

Keputusan
Uji
Tidak revisi

1

Keseuaian uraian materi

2

Kebenaran dan keluasan materi

15/16

92,5

Sangat layak

Tidak revisi

3

Materi pendukung pelajaran

17/20

85,5

Sangat layak

Tidak revisi
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Validasi praktisi lapangan terdiri atas 3 komponen penilaian, meliputi kesesuaian uraian
materi, kebenaran dan keluasan materi, dan materi pendukung. Ketiga komponen penilian
dinyatakan layak digunakan sebagai sumber belajar. Hasil tersebut digunakan sebagai dasar
keputusan uji untuk tidak perlu dilakukan revisi, seperti disajikan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Hasil Validasi Praktisi Lapangan
No

Aspek

Skor/Skor
Maksimal
15/20

P (%)

Kategori

Keputusan Uji

74,8

Layak

Tidak revisi

1

Keseuaian uraian materi

2

Kebenaran dan keluasan materi

12/16

75,9

Layak

Tidak revisi

3

Materi pendukung pelajaran

13/20

67,0

Layak

Tidak revisi

Data hasil uji kelompok kecil diperoleh dari rata-rata penilaian oleh 9 orang mahasiswa.
Hasil uji kelompok kecil disajikan pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Hasil Uji Kelompok Kecil
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Aspek Penilaian
Kemenarikan desain pada cover
Kemudahan memahami prakata
Kemudahan memahami daftar isi, dan daftar pustaka
Kejelasan tujuan penyusunan modul
Kemudahan memahami petunjuk penggunaan modul
Kemudahan memahami Kompetensi Dasar
Kemudahan memahami Indikator
Kemudahan memahami Tujuan
Kemudahan memahami Uraian Materi
Kemenarikan penyajian materi
Kemudahan menganalisis konsep-konsep penting dalam
uraian materi
Bahasa yang digunakan dalam modul sederhana, lugas,
komunikatif dan mudah dipahami
Tampilan gambar dan keterangan jelas dan mudah dipahami
Kejelasan kegiatan identifikasi permasalahan yang ada di
lingkungan
Memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan
Kejelasan kegiatan merumuskan permasalahan dan
pembagian tugas
Memudahkan merumuskan permasalahan dan pembagian
tugas
Kejelasan kegiatan penyelidikan terhadap permasalahan
Memudahkan melaksanakan penyelidikan terhadap
permasalahan
Kejelasan kriteria penilaian laporan
Memudahkan menyusun laporan
Memudahkan dalam presentasi dan diskusi
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Rata-rata

%

Keputusan

3,22
3,00
3,44
3,44
3,67
3,22
3,67
3,33
3,11
3,56

80,56
75,00
86,11
86,11
91,67
80,56
91,67
83,33
77,78
88,89

Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi

3,22

80,56

Tidak revisi

3,67

91,67

Tidak revisi

3,67

91,67

Tidak revisi

3,44

86,11

Tidak revisi

3,33

83,33

Tidak revisi

3,22

80,56

Tidak revisi

3,33

83,33

Tidak revisi

3,56

88,89

Tidak revisi

3,22

80,56

Tidak revisi

3,78
3,44
3,56

94,44
86,11
88,89

Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
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No

Aspek Penilaian

Rata-rata

%

Keputusan

23
24
25

Menumbuhkan kesadaran dan sikap peduli
Meningkatkan keterampilan dalam mencari solusi
Mendorong tumbuhnya kemampuan belajar mandiri

3,78
3,44
3,67

94,44
86,11
91,67

Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi

26

Mendorong mahasiswa untuk belajar aktif menggunakan
prosedur ilmiah

3,56

88,89

Tidak revisi

27
28
29
30

Mendorong mahasiswa merumuskan rangkuman
Kemudahan memahami soal evaluasi
Kemudahan menggunakan kunci jawaban
Kejelasan menggunakan umpan balik

3,44
3,22
3,33
3,44
3,43

86,11
80,56
83,33
86,11
85,83

Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi
Tidak revisi

Rata-rata Total

Hasil uji kelompok kecil seperti yang dijelaskan Tabel 4, menunjukkan bahwa rata-rata
penilaian modul sebesar 3,43 (85,83), sehingga keputusan uji yang diambil adalah tidak perlu
dilakukan revisi.
Hasil uji lapangan menunjukkan adanya peningkatan kompetensi antara sebelum dan
sesudah penerapan modul dalam pembelajaran. Gambar 1 dibawah menggambarkan
peningkatan yang terjadi.

Perolehan Nilai

Peningkatan Nilai
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Pretes
Postes

Pretes

Postes

Gambar 1. Peningkatan nilai pretes dan postes mahasiswa

Peningkatan kompetensi mahasiswa dilihat dari peningkatan nilai postes yang diambil
setelah pembelajaran dengan modul, dibandingkan dengan nilai pretes (sebelum
menggunakan modul) sebesar 25,44. Penilaian keefektifan modul menggunakan analisis gain
score (Agustina, 2013). Gain score yang diperoleh dalam uji lapangan ini sebesar 0,48
sehingga keefektifan penggunaan modul dalam uji lapangan dimasukan dalam kriteria
medium.
Pembahasan
Validasi modul dilakukan oleh ahli pendidikan, ahli materi, dan praktisi lapangan.
Validasi ahli pendidikan terkait dengan kelengkapan modul, meliputi bagian awal, inti, dan
penutup berturut-turut mencapai persentase 84,38%; 72,22%; dan 83,33%, sehingga
keputusan uji yang diambil adalah tidak perlu dilakukan revisi. Aspek kualitas modul,
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meliputi self instruction, stand alone, dan user friendly mencapai persentase berturut-turut
70%; 62,50%; dan 75% dengan kategori layak, dengan keputusannya uji tidak perlu direvisi,
sedangkan untuk self contained dan adaptif mencapai persentase 87,50% dan 100% dan
dikategorikan sangat layak sehingga tidak perlu dilakukan revisi.
Secara umum, penilaian oleh ahli pendidikan terhadap aspek self instruction
menunjukkan tidak perlunya dilakukan revisi, namun untuk menjaga kualitas penulisan serta
penyempurnaan penyusunan modul, peneliti tetap melakukan revisi pada penulisan soal dan
rangkuman. Aspek self contained, adaptif dan user friendly telah terpenuhi, karena telah
mencakup konsep penting dan informasi tambahan didalamnya, serta dapat mempermudah
mahasiswa untuk mempelajari materi hingga tuntas. Modul juga mampu menyesuaikan
materi dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, berdasarkan penggunaan sumber
rujukan terbaru dan pembahasan masalah terkini. Aspek stand alone dalam modul ini kurang
terpenuhi, karena pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang kompleks
sehingga menuntut mahasiswa untuk mencari pengetahuan dari berbagai sumber (Utomo,
2012).
Validasi ahli materi menunjukkan bahwa aspek kesesuaian uraian materi, aspek
kebenaran dan keluasan materi, serta aspek materi pendukung pelajaran mencapai persentase
sangat tinggi, berturut-turut 87,0%; 92,5%; dan 85,5%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa
materi yang tertuang dalam modul sangat memenuhi standar kompetensi yang diminta,
menjabarkan masing-masing indikator dengan tepat dan terukur. Tepat karena memuat halhal yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan didasarkan pada sumber yang kuat,
sedangkan terukur, karena mampu memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat
pemahaman mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya diberi penjelasan, namun diberi kesempatan
untuk mengembangkan pemahaman yang dimiliki melalui pembahasan materi yang
identifikatif dan berorientasi pada masalah.
Validasi praktisi lapangan menunjukkan bahwa kesesuaian uraian materi, kebenaran
dan keluasan materi, serta materi pendukung pelajaran mencapai persentase tinggi, berturutturut 74,8%; 75,9%; dan 67,0%. Penilaian ini menujukkan bahwa modul sangat layak dan
tidak perlu direvisi. Hasil ini sebanding dengan penilaian ahli materi.
Hasil uji lapangan menunjukkan penggunaan modul anatomi fisiologi manusia dengan
model pembelajaran berbasis masalah dalam kegiatan perkuliahan meningkatkan kompetensi
mahasiswa. Hal ini dilihat dari adanya peningkatan pemahaman konsep, berdasarkan nilai
postes yang diambil setelah pembelajaran dibandingkan nilai pretes, dimana pembelajaran
belum menggunakan modul berbasis masalah. Hasil ini sebanding dengan pernyataan
Khotimah (2012) menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran yang tepat akan
sangat efektif jika dipadukan dengan karakteristik modul yang dikembangkan. Chotimah
(2013) juga menyatakan bahwa ada perbedaan prestasi belajar antara pembelajaran yang
menggunakan bahan ajar berbasis masalah dengan yang tidak menggunakan.
Peningkatan kompetensi mahasiswa setelah melakukan pembelajaran dengan
menggunakan modul berbasis masalah dapat diprediksi sebelumnya, karena landasan teori
PBM (pembelajaran berbasis masalah) adalah kolaborativisme dan konstruktivisme
(Lidinillah, 2010). Kolaborativisme merupakan suatu pandangan yang menggambarkan
bahwa mahasiswa akan menggabungkan pengetahuan yang dimiliki, sedangkan nilai
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konstruktivisme tercermin ketika mahasiswa berusaha menyusun pengetahuan baru
berdasarkan semua pengetahuan hasil kegiatan interaksi dengan sesama mahasiswa selama
proses identifikasi dan penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, modul anatomi fisiologi
manusia dengan model pembelajaran berbasis masalah mampu mengarahkan kegiatan
pendidikan ke dalam tugas atau permasalahan yang autentik dan relevan, sehingga mahasiswa
mampu meningkatkan kompetensi bagi kehidupan profesionalnya.
PENUTUP
Kesimpulan
Sebagaimana temuan, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil
penelitian ini dapat disimpulkan:
1. Modul anatomi fisiologi manusia berbasis masalah yang dihasilkan adalah modul yang
layak digunakan dalam pembelajaran.
2. Penggunaan modul anatomi fisiologi manusia berbasis masalah dalam pembelajaran
mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa.
Saran
1. Saran Pemanfaatan
Penggunaan pembelajaran berbasis masalah dalam modul serta penerapannya di dalam
pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup lama, maka perlu sebuah kajian tentang
perencanaan waktu pada awal semester sebelum pembelajaran dimulai agar pada proses
pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
2. Saran Diseminasi
Dengan banyaknya respon positif dan saran yang diberikan, modul ini sebaiknya harus
tetap disempurnakan agar dapat diterima oleh berbagai pihak yang membutuhkan.
3. Saran Pengembangan Lebih Lanjut
Mengingat modul yang dikembangkan saat ini masih hanya mencakup pembahasan
tentang sistem pencernaan dan sistem hemolimfe, maka a) pengembangan lebih lanjut
diharapkan dapat mencakup pembahasan tentang semua sistem organ manusia dengan
tetap memberikan nilai-nilai pembelajaran berbasis masalah sebagai dasar
pengembangan modul, b) banyaknya tahapan yang dilalui dalam proses pengembangan
modul, harus dilakukan dengan cermat, seksama dan terbuka, mulai dari tahap analisis
pendahuluan hingga pada tahap uji validasi dan uji lapangan, c) aspek kebahasaan harus
diperhatikan karena merupakan salah satu elemen penting yang dapat memberikan
kemudahan bagi pengguna modul untuk memahami materi yang disampaikan.
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