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Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini berjudul “Perjalanan Hidup Makhluk Hidup”. Sebelum mempelajari modul ini, perlu di-
per hatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Belajar dengan modul ini, keberhasilannya tergantung dari ketekunan Anda dalam me mahami 

langkah-langkah belajarnya. 
2. Belajar dengan modul ini dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok. 
3. Perhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini: 

a. Usahakan Anda memiliki modul sebagai bahan utama dalam memahami materi
b. Baca dan pahami benar-benar tujuan yang terdapat dalam modul ini. 
c. Bacalah dengan cermat sampai bagian pengantar hingga Anda memahami secara tuntas 

tentang apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini. 
d. Bila Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari modul ini, diskusikan dengan teman 

atau tanyakan pada tutor saat tatap muka. 
e. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. 
f. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan tugas yang ada dalam modul ini dan 

perhatikan rubrik penilaiannya. 
g. Jangan lewatkan untuk menjawab soal-soal latihan didalam modul ini.
h. Periksalah hasil latihan Anda dengan mencocokan pada kunci jawaban yang tersedia. 

Dan bila ada jawaban yang belum benar, pelajari lagi materi yang bersangkutan. 
i. Bila dalam tes akhir modul peserta didik dapat mencapai nilai 70, maka Anda dapat me-

lanjutkan untuk mempelajari modul berikutnya. 
Modul ini merupakan salah satu sumber belajar, sehingga sangat disarankan untuk membaca 
referensi lain yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Referensi-referensi bacaan yang 
ter kait materi pembelajaran beberapa dicantumkan pada modul ini, yang dapat dicari di per-
pustakaan atau website. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas wacana pengetahuan Anda. 
Modul ini dirancang atas 2 (dua) unit yang hendaknya dipelajari mulai dari unit pertama hingga 
ter akhir secara berurutan. Setiap unit memuat uraian materi dan penugasan, yang dapat melatih 
An da untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, di dalam modul 
ini juga memuat  penilaian untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap modul secara 
ber tahap.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu : 
1. Menjelaskan pengertian dan konsep dasar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada 

tum buhan
2. Menjelaskan proses awal mulai tumbuhan dari mulai kecambah sampai tumbuh menjadi 

dewasa
3. Menjelaskan tentang faktor-faktor penting yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan dan 

per kembangan pada tumbuhan
4. Menjelaskan konsep dasar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan 

manusia
5. Menjelaskan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia
6. Menjelaskan tentang metamorphosis dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan pada hewan dan manusia.


