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ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk: mengembangkan modul berbasis
inkuiri terbimbing pada materi keanekaragaman makhluk hidup untuk memecahkan
masalah belajar siswa dalam pembelajaran; menguji kelayakan produk modul
pembelajaran yang dikembangkan; dan menguji efektivitas produk modul untuk
mata pelajaran IPA siswa SMPN 1 Kendal Kabupaten Ngawi. Rancangan penelitian
yang digunakan mengacu pada modifikasi model pengembangan Borg and Gall
(1989), yang meliputi 5 tahap yaitu, tahap studi pendahuluan, tahap desain produk
(perencanaan dan pengembangan draf produk), tahap validasi dan revisi, tahap uji
coba dan revisi produk, dan produk akhir. Uji coba dilaksanakan dalam 4 tahap,
yaitu tahap pertama review dengan ahli isi/materi serta ahli media pembelajaran,
tahap kedua uji coba praktisi, tahap ketiga uji coba produk kelompok kecil terhadap
10 siswa, tahap terakhir uji coba lapangan dalam setting eksperimen terhadap 49
siswa. Hasil penelitian menunjukkan: perolehan rata-rata penilaian hampir semua
tahapan, yaitu pada uji coba ahli adalah 3,6 dalam skala empat, nilai tersebut
termasuk kategori “sangat baik”. Pada uji coba oleh praktisi total rata-rata
keseluruhan adalah 3,8 dalam skala empat (“sangat baik”). Pada uji coba skala kecil
total rata-rata keseluruhan adalah kategori 3,7 dalam skala empat (“sangat baik”).
Pada uji coba lapangan total rata-rata keseluruhan adalah 3,7 dalam tabel skala
empat (“sangat baik”); efektivitas produk dilihat melalui skor rata-rata post test
kelompok yang diberi perlakuan adalah 84,96 dan skor rata-rata post test kelompok
yang menggunakan modul tanpa multimedia adalah 79,21. Hasil uji coba dengan
menggunakan uji t menunjukkan perbedaan yang signifikan nilai yang diperoleh
siswa yang menggunakan modul disertai multimedia dan siswa yang menggunakan
modul tanpa multimedia.
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